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HILJAN,
vaimovainajani kalliille muistolle
on omistettu tämä raskaasti )a rakkaasti kirjoitettu
kirja, jonka kirjoittamiseen ainoastaan hänen velvoittava luottamuksensa ja uskova tukensa on
minut rohkaissut, ja jonka ensimmäisen luonnoksen
syntymistä hän vielä seurasi toimekkaan rakkautensa valppaalla silmällä ja sydämellä.

Volter Kilpi

KIRKKOMAA
ESILUKU

Suvinen, sunnuntainen ehtoopuoli. Hiljainen saaristokirkko
hautausmaan keskellä. Kirkon musta paanukatto kohoo korkeana ja vakavana lehviköissään, läntisen auringon välke leikkii sen punaisella seinämällä kirkastaen valkeat akkunanpielet.
Sanomaton rauha ilmassa ja ylfympärillä. Ainoana äänenä
vain haapojen lepatus sammaltuneen kiviaidan vierillä.
Olen aukaissut kirkkotarhan rautaportin, vingahtaen kumahtaa se kiinni takanani saranoillaan ja käytävän somer narahtaa
jalkojeni alla. Harmaita haaltuneita puuristejä kahden puolen,
tuolla täällä musta malmiristi messinkikilvin, seassa muita
korkeampana joku rautatangolleen pujotettu peltilevy, jonka
kaartuvalta pinnalta himertää silmään ruostunut, sammaltunut kirjoitus. Hiljaisempaako vielä ristimetsässä, kuin äsken
pyhäehtoiseen lepoonsa suljetun rautaportin suulla?
Pujottelen ristien lomitse, tapailen silmilläni haaltuneita
kirjoituksia, selvitän nimen siellä, nimen täällä. Sinäkö siinä
lepäät ja Sinäkö tämän turpeen turvissa? Nimeä nimen jälkeen,
tuttua kuin oma lapsuus, tavailen; yksitellen, kumpu kummulta, rivi riviltä heitä luen: Hänkin siis ja myöskin Hän,
nuori, vanha, nuoruuteni kansa, herkkä lapsi, tutiseva vanhus,
vieri vierin somereen suojissa, kuinka on vuorollensa kumah-
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dellut kuolinkello! Vilahtaa mieleeni ammoisten muistojen
komeroista aivinaisella pieluksella lepäävä pikkutyttösen pää,
riutuneilla ohimoilla sinervät suonet, kalpealla laihtuneella
poskella joku eksynyt köyhä tuhanvärinen hiussuortuva, harmaissa silmissä orpo, elämän toivon heittänyt kaipauksen kipeä
kuulto. Hämärtää silmääni kumara vanhus, tutiseva, kyhmyinen käsi kuluneella sauvan koukulla, ohuet hallavan valkeat hiussuortuvain rippeet kuin kurttuihinsa haihtuvien,
kärsimyksellisesti kalpeiden kasvojen ympärillä, jotka elämä
jo on riisunut niin tyyten, ettei kuolemalla liene ollut suurta,
työtä niiden kasvojen sammuttamisessa. Kummulta kummulle,
ristiltä ristille vaellan, luen sammaltuneita kirjoituksia sammuneitten ihmisten haudoilla, sammuneitten, jo vuosia ja vuosikymmeniä sitten sammuneitten, joitten elämä kuitenkin on
edessäni kuin eilinen päivä.
Lapsia näen, vanhuksia näen, nuoria elämänsä kukoistuksessa ja miehiä miehuutensa, vaimoja vaimoutensa korkeassa
kypsyydessä, näen myötäihmisteni saaton, nyt hiljenneen, joista
jokainen on huokunut elämän ilmoja niinkuin minä, toivonut,
odottanut niinkuin minä, pettynyt, kärsinyt niinkuin minä,
tuntenut olemisen ilon ja kantanut elämisen taakan niinkuin
minä, ollut osaton ja rikas niinkuin on ihmisorvon kipeä onnit
Sinäkin, lapsi, tässä lepäät: puol'avoimet huulesi olen nähnyt,
joilla leikki elämän armas huounta, poskiesi hennolla hipiällä
veren herkät kukkaset värehtimässä, silmiesi lapsenihmettelyssä
suuri ja kysyvä elämän odotus: silmiesi ihmettelevät odotuksen
unelmat eivät siis ikinä ole täyttyneet ja elämän ainoana
antina on otsasi kelmennyttä hipiää kaartanut vain köyhän
myrtin kylmä siner, ainoana muistona sinusta tomu tämän
ristin alla ja surun viilto, joka leikkasi äitisi sydäntä, kun
hautasi multa luotiin umpeen. Ketkä teidät kaikki näenkään.
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sinun ja sinun haudan kylmissä: kuka rohkeampi kuin sinä,
kun liehtoi rinnoissamme nuoruus ja uskallus paloi silmissäsi
ja pääsi heitto oli riemukas ja askeltesi nosto nopsa, sinä nuoruuteni toveri, jonka uljas askel ei kantanut miehuuden kynnyksille asti, ennenkuin hauta oli avattuna edessäsi; kenen
silmissä välkehti elämä väkevämmin kuulloin, kenen poskilla
versoi terveyden rusko armaampana, kenen hiuksien olkikellalla
leikki aurinko kultaisempana kuin sinun, nuoruuteni neidon,
jonka povea, kerta nuoruuden kaihoissa paisuvaa, vuosikymmenet on painanut kirkkomaan santa, ja jonka huulia, kerta
elämälle janoisina avautuvia nyt sulkee mullan ahdas pimeys!
Keitä kaikkia näen, miehiä arvossansa, katseessa kiinteä tahtomisen terä ja päättävä murtumaton arvovalta; miehiä elontäyteydessänsä, ruskean käheröissä partapensaikoissa kuria ja
kujetta, silmänkiiluissa pilaa ja kilpaa räiskymiltään; näen
äitejä sulanein äidinkatsein ja isiä vakain isänkasvoin; vanhuksia, kasvoilla altistunut, nöyrästi valmis tyvenyys, kumarissa hartioissa, horjuvissa askelissa suuren levon vapiseva
hakeva rukous; koko elämän heräävän, toivovan, juhlivan,
tahtovan, suorittavan, tyytyvän, uupuvan saaton.
Olen vaipunut istumaan sammaleiselle paadelle, olen peittänyt silmäni käsiini. Nuo hiljaiset, kalpeat rivit jalkojeni
alla, vieri vierekkäin tyveniä lepääjiä, silmien luomet ikuisesti ummhtuneet hinailla ijäi%en vaikenemisen varjo ja murtamaton sinetti, ristiin lasketut käsivarret ikuiseen liikkumattomuuteen pysähtyneinä rinnan ylle. Vieri vierellä, rivi
rivin takana, nuoret ja vuosien painamat, lapset ja vanhukset,
köyhät ja rikkaat, pitäjän mahtavat ja pienistä pienimmät,
rinnan, vierekkäin, kuinka kuoleman päivä on sattunut, kaikki
yhtä hiljaisina, kaikilla sama osansa: kuoleman levon mittaamaton suuruus ja ankara arvovalta; kaikilla sama osattomuus:
,
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ikuinen väistymys elämän värähtäviltä ilmoilta ja värikkäiltä
kedoilta.
Tutut ja tuntemattomat, ne, jotka oma silmäni on nähnyt,
ja ne, joista on kertonut minulle vain puheenmuisto, oma lempeä äitini, oma vakava isäni, esivanhempieni maaksi muuttunut kunnioitettu tomu! Yhfäkkiä huomaan istuvani oman,
ammoin haudan poveen kätketyn pienen veljeni sammaltuneella, mullan umpeen painuneella paadella. Samassa viiltää
rintaani vuosikymmenien takaa viisivuotiaan ensimmäinen
pakahduttava tuskan kysymys: suulleni murtuneena, hyrskyvät
kasvot likistettyinä kovaan laattiaan, korvissa vielä selittämättömänä kaikumassa kivikova sanoma, soperran elämään
jääneen hillittömässä kivussa ja tiedottomassa itsekkyydessä
lapsen avuttoman vaikerruksen ja elämänsyytöksen: Väinö,
paha Väinö, mitä varten sinä kuolit, meiltä jäi niin monta
leikkiä leikkimättä!
Kaikki, kaikki te kalpeat lepääjät olette kerta eläneet,
seisahtuneet sydämenne ovat sykkineet, veren riemu on soittanut suonissanne, ohimojenne lakastuneet kulmat ovat
kukoistaneet, on tyrehtyneissä rinnoissanne läikehtinyt elämän
valtoin aallokko. On nuorilla otsillanne liehunut unelmien
hurma, ovat nuoret huulenne juoneet ilmojen autuutta, ovat
nuoret povenne paisuneet elämän värjyisää rikkautta, on nuori
jalkanne rientänyt elämän liitävään tanssiin!
Ihmiskohtalo, meren vieriville aalloille kirjoitettu! Ihmiselo: mennytkeväisen nurmen kaltainen kukoistus, jonka kuihtunutta kortta tämän päivän tuulet heittelevät, kunnes se
huomenna on tomuna! Rintaa painaa kaipaus, raskas kuin maan
summaton povi. Surku eläneitä, surku eläviä, siirku tulevia,
surku omaa haihtuvaa elämää. Mitä on jälellä haudan katveeseen väistyneestä elämästä? Elämästä, onnentäyteisestä,
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tuskantäyteisestä kuin rannattoman meren aaltoja vierittävä
povi, joka milloin kuvastelee rajattomillaan taivasten kuulaita
kaartumia ja kangastelevien äärettömyyksien lepoa, milloin
taistelee reutovien voimien pimeänä temmellyksenä ja nielevän
kuoleman syöksevinä kitoina? Elämästä, joka on säteillyt
lapsen katseen herkät ihmettelyt, huoannut nuoren rinnan
ylenpalttisen rikkauden painot, paisunut miehutiden teräksiset
taistelevat voimat, rauennut värjyvän vanhuuden hiljeneviin
päiviin? Ihminen, sinä, syntymähetkesi ja kuoleman päiväsi
välivaiheen vaeltanut, joka olet elänyt lapsuutesi sarastuksista
nuoruutesi aamam ja miehuutesi päivänkaaren kautta vanhuutesi viileneviin ehtoisiin, leikkinyt huomenesi viattomat leikit,
unelmoinut toivojesi nuoret kultaiset kangastetut, astunut pitkän työpäiväsi raskaat saranselät, saavuttanut kuihtuvan
elämäsi tyventyvät ehtoot, mikä on elämäsi palkka? Sinä
ihminen, kokija ihmiselämän kipeyksien ja onnen vaivojen ja
voittojen, joka olet elänyt nuoren veresi punertavat lennot
ja nuoren olkapääsi sykähtävät voimat, otsasi nuoret nousevat
ajatukset ja nuorten siipiesi levittyvät havitukset; joka olet
astunut sarkasi savea peltosi työläällä mullalla, kourasi kovana
aurasi kurjella, vartalosi tanassa teon murtumaton mahti,
lujalla otsallasi toimen uskaltava rohkeus, silmiesi selkeydessä
tahdon kiinteä teräs; joka olet värjynyt vanhuuden hiljenevät
vuodet, tyventyvässä rinnassa elämän aallokon sammuva maininki, uurtuneilla suupielillä eletyn elämän vaot, kipeät ja
raukeat, silmien katseessa huokaileva yksinäisyys ja väsynyt
orpous, haaltuneella otsalla vain muistojen kuulas viileys kuin
väistyvän ehtoon viimeinen viipyvä heije yöhön kelmenevillä
metsän latvoilla, mitä viet mukanasi haudan katveeseen elämän
kirjavasta kuteesta, toivon kultalankojenko helmivät ihmekirjat, rakkauden veri punajuovatko kankaan punerruksissa,
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arkisen toimenko harmaat loimilangat vuosikyynärten mitoilla,
taistelujen hurmatut uljuudetko, saavutuksien ylpeät huumauksetko vai pettymyksien kipeät nöyryytyksetkö, kärsimyksien
syvät viillot ja uupumuksen unetko väsyneen levoiksi ja lääkityn lääkkeeksi? Mitä viet mukanasi elämän täysiltä sinä,
jonka muisto päivän mailla on väistyvä kuin pilven liitävä
varjo kedolla, sammuva kuin aallon vaipu meren povella,
unohtuva kuin syntymäänsä kuollut elämä?
Mieltäni imee kaipaus, äkillinen, polttava ja tulinen, haikea
ja ääretön kuin rantoja vailla oleva meri. Hiljaiset, kalpeat
lepääjät, mullan varjoon ikuisesti väistyneet: naine elävine
silmineni olen nähnyt teidän eläviin kasvoihinne, teidän tuntevaa kättänne on minun tunteva käteni pidellyt, teidän huultenne ääntä on minun korvani kätkenyt: on ihme, että elän
minä, kun kaikki muut olette sammuneet ja vaikenette nurmen alla.
Yhfäkkiä olen lapsuuteni kirkossa, ympärilläni veisaava,
seisomaan noussut seurakunta. Veisuu on kuin meren yksikantaista huminaa, tuolla täällä loiskauksen kohaus, kun aalto
nousee ja taas sammuu harjoiltansa summiin. Eroittaa jonkun
vanhan vaimon kimeän, kesken katkeavan äänen, yksinäisen
kuin omistansa eksyneen linnun uikutus vesillä, taampana
mumisee ilmoihin matala miehen ääni, painava kuin maan
uumenten timmilta kiskottu, loitompana heläjää korkeihinsa
nuoren naisen tuore ääni, täyteläs kuin lehvivän koivun suvinen suhina, kevyt juoksuillansa kuin leivon liito, ja kirkas
nousuillansa kuin huilun helkkivä helke, kaiken yllä kumajaa
vanhan kanttorin vakaa veisuu, milloin mataliinsa painuen kuin
asettuvien merien raiku, milloin voimiinsa paisuen niinkuin
samojen vesien vyöryvä pauhu. Se veisuu on verkkaista ja
epätasaisen hidasta, tyrehtyy välistä tyyten, niin että kuuluu
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vain parvellaan seisovan, seurakuntaa silmälasiensa paksujen
sankojen ylitse vilkuilevan kanttorin melkein kuin äreä, puoVavoimien huulien takaa murahdeltu äänenhyrinä, kun hän valmistuu laskemaan rintansa laveista palkeista uuden valtaavan,
lakilautoja tärisyttävän äänivyöryn uneliaaseen kirkkoon. Se
yksikantainen, epätasainen, ammoin sitte ijäisesti jäykenneiden
huulien hyräilemä jäyhä veisuu pienessä köyhässä saaristokirkossa kantaa vuosikymmenien takaa korvaan kuin ääretön
urkujen humina, paisuvana, taivaan pielet täyttävänä kuin
raskaan, rajattoman meren ikhammumaton huokailu raikuvilla
rannoilla.
Veisuu on vaiennut, seurakunta asettunut istumaan. Vakava
hiljaisuus valkeassa, kaarikattoisessa ristikirkossa. Pappi, vanha
pastori on noussut saarnatuoliin, verkkaisena kaikuu hänen
yksitotinen harras äänensä yli vaikenevan seurakunnan, naisten
puolella kahisevat silkkihuivit jäykkinä, miehet istuvat penkeissänsä niskat suorina, kasvot sulkeutuneina. Suvinen aurinko
kiertää kehäänsä eteläisellä taivaalla, kuorin laattiata vaeltaa
verkkaisesti viistoon etenevä akkunan valoläikkä, se saavuttaa
jo suntion penkin porraspalkin ja alkaa kiivetä tammenväriseksi maalattua etupielustaa ylös, valaen sen kellervänkultaiseen hohtoon. Joku lintu lentää kuoriakkunan edessä huojuvan
koivun taipuvalle oksalle ja jättää sen taas tyhjillensä heilumaan. Sanomaton unettava rauha kirkossa ja ilmoissa, alttaritaulun suuret tyvenet hahmot väljissä sinisissä ja punervissa
viitoissaan sukeltavat silmään juhlallisessa levossaan, ja niiden
ylhäinen armorikas käsien levitys humahuttaa pieneen kirkkoon suuren temppelin rauhan tulvat ja ylimaalliset huminat.
Raukea juhlallinen rauha kirkossa, limassa kajaa vanhan
kirkkoherran verkkainen ääni, paisuen milloin manaavaan,
ankaraan mahtiin, milloin lievittyen lempeästi lohduttavaksi.
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Malmiset ja messinkiset kynttiläkruunut riippuvat raskaina
laesta, auringon kimmel on saavuttanut lähimmän lasikruunun
kuorissa ja leikkii sen kristalli-ihmeillä, lehteriparvien edessä
huojuvat hiljaa vanhat kirkkolaivat korkeine peräpeileineen ja
täydessä taklauksessaan. Santa juoksee saarnatuolin tuntilasissa,
hetket tykkivät kuin korvan kuultavina ijäisyydcn virtaan.
Eteläparven parraspuuta vastaan nojaa vanhus, käsivarret
lepäävät rintapuuta vastaan, päätyakkunan yltä valaa aurinko
hänen valkoiset hapsensa ja kallistetun päälakensa kirkkaan
hohtonsa tuhlaaviin kultiin. Heitä on siellä kaksi rinnakkain
kuuntelemiseensa haihtuneena, on kolme, neljä, useampiakin,
kyynäspää kyynäspäässä parven parraspuun nojolla, jokainen
samalla tapaa kallistetuin päin, paljas päälaki eteenpäin kumartuneena, kullakin sama auringon runsas kulta korvallistensa
valkoisilla töyhdöillä ja partojensa tupsuisilla kuherilla, kullakin sama valmius valjuilla kasvoilla ja sama rauha altistuneilla
silmillä. Kirkastetut vanhukset parvella lapsuuteni kirkon,
aurinkoko vain puki rauhansa pyhällä kullalla haaltuneet hapsenne, vai lepo juhlallisempiko jo oli kätketty sydämiinne ja
saapunut kasvoillenne, lepo kestävä haudan partaallakin niinkuin partailla pyhäisen kirkkoparven?
Uuden kerran viiltää paadettani mieltäni suuri ja polttava
haikeus, terävä ktun tutkain, paisuvan syvä kuin taivaan sininen pohjattomuus. Vanhukseni parvella, tämä vanha pappi,
jonka sanat hartaina kajailivat ammoisessa kirkossa, tämä juhlallisessa hiljaisuudessa kuunteleva seurakunta, jossa tunnen
jokaiset kasvot, ovat haudan varjojen takaista menneisyyttä.
Ammoiset vuosikymmenet on jo vaiennut kirkkoherran vakaa
turvallinen ääni, ammoin on jo sulkenut syliinsä eteläparven
valkohapsiset vanhukset kirkkotarhan viileä santa, vain muistoni haamuja ovat nuo ihmiset, joiden eläviä kasvoja lapsen-
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silmäni joskus ovat kunnioituksen ihmein tähyilleet. Vuosikymmenien kaukaisuuteen väistyvinä ja kuoleman ankaran
rajan tuolta puolen nähtyinä kasvavat, nämä hahmot juhlalliseen suuruuteen, kelmenneillä otsilla, sulkeutuneilla silmillä,
jäykenneillä suupielillä päättyneen ihmiselämän järkyttävä
arvovalta.
Oi väistyneet varjot vuosikymmenien kaukaisuudessa ja
hautojen himmeässä helmassa, oi hiljennyt seurakunta lapsuuteni ammoisan veisaavan kirkon, ovat eletyt lapsuutenne heleät
herkät päivät, ovat haihtuneet lämpimän nuoruutenne värähtävätkin veriväkevät unet, ovat lahonneet nurkiltaan ja hajonneet salvoksiltaan voimallisimmankin miehuutenne lujastikin
laskemat seinähirret, on unohdettu uupunnekin vanhuuden
ehtoossa ja elämän louhikoissa!
Väistyneet, väistyneet varjot! haihtuneet, haihtuneet ihmispolvet, ilon ja tuskan sykinnästä sammuneet ihmissydämet!
Aura ja lapio ovat kääntäneet pelloksi ne nurmikot, joita
teidän kirkkotienne kerta polveili, nuori metsä kasvaa umpeen
ne salopolut, jotka teidän kirjava vilinänne täytti korkeina
suvisina sunnuntai-aamuina, notkuvat pitkospuut ovat lahonneet maaksi alhosilmillä ja sammal kasvaa niillä kivillä, joita
teidän rientävät askeleenne kuluttivat. Kulkevat uudet polvet
uusia teitänsä, ja vuosumpisessa rauhassa lepäävät teidän tutut
vanhat kirkkorantanne: vain yksinäinen luhistuva, aaltojen
helmaan kallistuva siltakarkku saattaa enää sille yksinäiselle,
joka niille unohdetuille niemille eksyy hyljätyissä lahdenpohjukoissaan, muistuttaa niistä päivistä, jolloin kirkkoveneenne
kymmeninä, kuohuvin keuloin ja täytenään kirjavaa kirkkokansaa laskivat rantaan ja sillan vankat hirsipalkit huojahtelivat toistensa ohitse tungeksivan nuoren rientävän ja vakaasti
astuvan vanhan väen painosta.
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Tuon tutun, muinaisen rannan näen, näen huojaavat väkipalkit ja iloisen kirjavan vilkkeen kirmavalla sillalla, kuulen
rientäväin askelten nopean kapseen kivikkoisella, männyn juurien suonimalla polulla. Loputon hälinöivä kiire, rientävä jono
poimuttelevalla, metsän verhoihin häviävällä, neulaskuivalla
polulla: vilkettä ja viuhketta, ohikirmasevia poikaparvia, supattelevia, tirskuvia ty ttöry kelmiä, tanakasti astelevia vakaisia
miehiä, nyykkiviä vanhoja vaimoja, sarkamustaa ja karttuuninkukallista, huivien hilskettä, hameiden kahinaa, korkojen kopinaa, puhelun sorinaa ja naurun helinää! Näen sinisen lahden
suun, sen välkkeissä uusia kilpaavia veneitä, airojen lehdet
vilahtavat silmänräpäyksen hopeaisina ilmassa ja välähtävät
takaisin veteen, soutajain valkoiset paidanhihat hulmahtelevat
tuulessa ja vaahtokiehkura keulan edessä pursuu korkeammaksi:
kohta on sillan kupeilla oleva uusi venhe, toinen takanansa,
Kihlakuntakin tulossa sataisin väein ja korkein keulapuin, ja
sillan palkeilla uusi suihke ja kirjava kilpa!
Näen loitommillekin kallion kärjitse niemen päässä meren
säkenöiville soijille, aallot loiskuttelevat kuin valtoin, vallaton
lammaskarja, harja harjan takana viskautuu ilman karkeloihin,
hohtaa hetkensä sinensä kuulaissa, viskaa harteilleen hopeaisen
vaahtokiehkuran ja suistuu säihkyen tummaan hautaansa tarjoten tilaa sinisille siskoillensa niin monta kiun niitä on lukematonta tulijaa hittojen hiskumien raittiilta aavoilta.
Yht'äkkiä on silmissäni vaihtunut vuosikymmenien takainen kirjava rientävä kirkkokansa ja sinisiänsä loiskutteleva
lahden suu koko kotiseutuni rakkaaksi kuvaksi. Vaippaavalla,
syleilevällä katseella näen yhdellä kokoovalla näkemällä sen
rannat, karut köyhät kalliorannat suvisen sunnuntain auringon
kiloissa, kuulaasti hohtelevat, läpinäkyvän kirkkaat aallot lipumassa niiden siloisia punertavia liepeitä, näen siintävät selät,
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lukemattomat saaret ja salmet ja salmien suissa ulappojen utuilevat silmät, hitoilla ulappojen terhenissä kaukaiset valkeat
kalliokarit kuin uiskentelevat lokit tummin hartioin. Näen
sadat punertavat niemien nokat ja valkokallioiset lahden suut,
lahtien pohjukoissa harmaat kallistuneet rantapuodit, lokkien
riekuva kirkuna yllään ja totkujen kirpeä tuoksu ympärillään.
Näen harmaan ruskeat matalat metsät vääntyneine, tuulten
runtelemine mäntyineen, köyhät polut poimut telemassa loputtomia loivia kallionselkiä ja kivikkoisia kanervikkoja, näen
lehtoiset hymyilevät nurminiityt vehmaine koivikkosaarineen,
pihlaja kukkimassa mäen kupeella ja haapa kohisemassa veräjän
korvalla, kielo tuoksumassa koivun juurella. Avartuvat silmiini
vihannat laaksot lainehtivine peltoineen, joiden teräksistä ruista
raikas tuuli harjaa ja hulmii. Koivikkojen lomitse pilkottavat
mäen hyppylöillään pienet hiljaiset kylät ja yksinäiset uneksivat talot sunnuntairauhassaan, auringon valo välkkyy kuistien kirjavilla ruuduilla ja kukkiva omenapuu huojuu päätykulmassa. Näen nuo hiljaiset kylät, hiljaiset talot, näen noihin
suvisen sunnuntain aamupäivän helmoissa torkkuviin tupiin,
joissa hyrisee rauha kuin vuossatojen pohjilta kantava urkujen
humina.
Ainoaan syleilevään katseeseen suljen nuo meret ja -maat,
sutaiset niemet hopeaisine aallonloiskeilleen, hymyävät koivuhaat kielonurmineen, keskikesän päivänterässä lainehtivat laihopellot lauhoine suhinoilleen, nuo tutut turvalliset kylät ja tutut
turvalliset talot tutuilla mäenrinteillään, turvallisissa ttivissaan
tutut, sanomattomasti tutut ihmhet.
Rakkaus, äkillinen kuin meren hukuttava tulva, hedelmällinen kuin äitiyteensä avautuvan vaimon kohtu huuhtoo ylitseni: oh, vuosikymmenten takainen ilman kulmu, leyky, tuoksu
lievivänä kasvoillani, silmäluomillani, täytä suloisella virrallasi
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juova rintani, juopuva sieluni, vuosikymmenien takaiset, rakkaat ihmiset, naine elävine silmineni näkemäni, hautojen varjoon vaeltaneet, virvotkaa leponne juhlallisesta suuruudesta,
luokaa auki ikuisesti ummistuneet silmänne ja näkykää haudantakaisesti kirkastetun ja kohotetun ihmiskohtalonne rikkaudessa ja ikiarvossa kaipaukseni ja rakkauteni etsivälle, polttavalle katseelle! Menneet päivät, menneet, muistojen kullan
kirkastamat päivät, menneet ihmiset, menneisyytensä korkeudessa kaivatut, kunnioitetut ihmiset, kangastakaa kipeä ja
ihana muiston tuokio rakastaville silmilleni!

(Luettu julki ensi kerran Kustavin nykyisen kirkon 150-vuotisessa muistojuhlassa 6 p. elok. 1933.)

ALASTALON SALISSA

Ensimmäinen

luku.

Alastalo ottaa vieraita vastaan.
Kaksitellen ja kolmitellen heitä verkalleen asteli rantamäkeä
ylös, välistä useampikin mies yhdessä joukossa, kuinka paatit
olivat rantaan saapuneet ja kuinka oli seisoskeltu ja odoteltu
muitakin, kun päästelivät purjeitansa alas ja laittelivat venheitänsä jättökuntoon. Alastalo seisoi kuistin suulla vieraitansa vastassa, kätteli mies mieheltä ja röhisi hyvänahkaista
puhetta, opasteli ja lykkiskeli kuistin puolelle ja sieltä tampuurin kautta saliin. »Istumaan, istumaan vaan! Lämmittelemäänkös sinä istut, Mikkelsson, kun kohta oven pieleen itsesi
jätät, kakluunin viereen? Ei se kyllä enää kuumia hekottele,
Valpuristi sitä viimeksi on prasutettu, ja almanakka on jättänyt
jo Mikkelinkin taakseen! keinutuolejakin on salissa, ei suinkaan
ison Krooklan isäntä oven suuhun jää!» kehoitteli hän pitkäleukaista äijänkränää, joka itsepintaisesti kuitenkin jäi tuolille,
jonka oli valinnut. »Peremmälle, peremmälle vaan, kyllä
meillä tuoleja on takaseinälläkin!» tyrkki ja kehoitteli Alastalo vieraitaan; kuistinporstuassa kopisi jo uusia askeleita.
Alastalossa oli iso päivä tänään. Viime talvena asiata jo
oli totisemmin jahdattu jokaisilla lukuvuoropidoilla pitäjässä,
ja missä miehiä muuten yhteen sattui; taisi juttu olla vanhempikin vielä; siitä oli ollut puhetta vuosikausia. Nyt suvella
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kuitenkin oli asia alkanut saada vissempää fasuunaa
Alastalon päässä. Harmitti haminoissakin kaupunkilaisten seuroissa istuessa, kun puhelivat isosia talvirahdeistaan ja prikikipparit saivat tuppisuina sivulta kuulustella, kun miehet
keskustelivat. Oolanteri-kapteenienkin kanssa puhellessa meni
juttu yhä useammin siihen, että prikit ovat liika pieniä astioita,
kuunareista puhumattakaan. Sitäpaitsi alkoi yhä selvemmin
näkyä, että Janne Pihlmannista saadaan flinkki mies vaikka
parempaankin kuuttoon. Alastalo oli ollut yhä paremmin tyytyväinen perämieheensä; eihän kapteenin tarvinnut paljo muuta
enää, kuin istua kajuutassa ja poltella piippua: poika järjesti
asiat! Siviällä ja Jannella oli sitäpaitsi jotain keskenänsä, siitä
oli Eevastiinakin sanonut ja itsekin hän oli joskus ollut huomaavinaan samaa, eikä siihenkään asiaan oikeastaan ollut mitään
sanomista: huonompiakin vävyjä voisi taloon tupata! Pojalle
täytyy aikanaan toimittaa kuutto, että nähdään, mihin kynnet
pystyvät! oli tullut lakkaamatta mieleen suvimatkalla. Ja
sitäpaitsi, ennenkuin tässä tosi todessa jää maapakalle ja jättää
ulkomaitten vedet nuorempien kulattavaksi, olisi mukavaa
kokea vielä sekin, miltä miehellä tuntuu hatun alla, kun ahteripaikalla laskee edessään kolme mastoa, ja pukspröötti haistelee
Atlanttia Spanjan rantoja päin norkotellen! Siwiän tuliaiskalaasissa kolme viikkoa sitte oli Alastalo siis jo ottanutkin
asian vissemmin pohtimen päähän, tunnustellut hammastarhaa
siellä ja täällä, lykännyt ajatuksen siementä, missä multa tuntui
otolliselta. Ei ollut Siwiän sluuppikaan saanut montakaan päivää maata laiskana näinä viikkoina kotorannassa, senkin seitsemän luovia oli Jannen kanssa kryssäilty Kivivedellä, Härkäniemikin joskus mukana, kun oli käyty jokaisessa vähänkin
voipaammassa talossa pitäjässä ja totilämpimän edessä heiluteltu
partaa tupakamareissa ja saleissa. Kirkkomäelläkin oli parina
vasta
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sunnuntaina porinaa piisannut sekä ennen jumalanpalvelusta
että jälkeenkin, niin että muu kirkkoväki sai tuntikaupalla
odotella ja suututella rannassa, ennenkuin isännät saapuivat
ja kirkkopaatti pääsi lähtemään kotomatkalle. Langholmassa
Alastalo ensiksi oli käynyt
sillä kerralla hänellä oli vain
Härkäniemi mukana, Langholma oli nimittäin semmoinen mies,
että hänelle oli viisainta puhua alussa kohta asiain juuret selviksi
semmoisina kuin ne hampaissa olivat, ja silloin oli mukavampi,
kun ei Janne ollut istumassa vieressä. Kun juttu sitte reisu
reisulta näytti rupeavan menemään riitinkeihin, kävivät he, tällä
kerralla kaikki kolme, uuden kerran Langholmassa, ja siellä sitte
oli sovittu, että paras on, kun saadaan miehet koolle Alastaloon ja katsotaan, syntyykö valmista. Langholma oli, sivusilmällä joskus savunvetämän väliltä Jannea mittaillen, arvellut, että voidaan katsella, kyllä hän puolestaan pistää paattinsa kuntoon ja seilaa Alastaloon, niin nähdään sitte.
Tämän jälkeen oli asia ruvennut olemaan selvenemistä päin:
kun Langholma kerta oli matkassa, niin silloin tulevat mukaan
muutkin! Ja niin pitkällä oltiin nyt siis, että Alastalo oli käsi
kokolla kuistinsa edessä ja johdatteli miestä miehen jälkeen
saliinsa, pakotteli istumaan ja opasteli piippuhyllylle, kehräsi
suustaan kehottavaa juttua ja hykivää naurua. »No Nordberg, peremmälle, peremmälle vaan, et sinä Tukholman kalarannassakaan hämmentele, kun paikkaa katselet jahdillesi: kipparin nokassa pitää olla luuta senverran, että ymmärtää satamassa haistaa jahdillensa möljän kyljessä sen paikan, jossa
ostajat parhaiten kuhisevat, ja maissa itsellensä sen tuolin pitotuvassa, jolta on lyhyin matka asteltavana totipöytään!» jokainen sai sanan, sai vaikka parikin, alhaisempi vai mahtavampi:
suostutellen hevosen laitumelta ohjasperiin saa, eivätkä perunat
vaosta vakkaan itse loiki, ellei niitä omin sormin nouki!
—
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»He-he, ei meidän laattialla jalka saveen paadu, niinkuin sinun
pitkillä saroillasi!» kehoitteli hän, Karjamaan verkkaista isäntää
hienoksikaan selästä työnnellen ja laattian poikitse peräseinän
mahtavaa nahkasohvaa kohden joudutellen. »Isäntämiehet
semmoisille paikoille, että ne isompiakin kestävät!» pakisi hän
kieltä taitavasti sujutellen. »Ja mullikkoja taas tänä syksynäkin täysi tusina Ruotsiin, kuulin minä! Koskas sinä kaikki
Ruotsin riksit saat Karjamaahan lypsetyiksi, he-he?» pajatteli
hän, painellen pienellä väkivallalla vierastansa sohvan nurkkaan
istumaan: Karjamaa oli mies vaikkapa kuudestoista-osaankin
parkkialuksessa, ja häntä oli syytä pitää hyvällä tuulella.
»Jokos sinäkin viimein olet päässyt siihen ikään, että ujous
alkaa ihmistä vaivata, kosk'ei piippu vielä roiku parrassa!»
sai sohvan keskisillä istuva Lahdenperän rojo lautamieskin ohimennen ystävällisen kehoituksen, ennenkuin Alastalo oli käsi
sojolla uutta tulijaa vastassa salin ovella.
Niinkuin hylje vedessä puikkelehti pyylevä Alastalo vierastensa joukossa. Käden sujaus sula, sanan sujaus sulavampi,
ajatus otsaluun takana kumpaakin ankeriaampi. Kun on ihminen pitokokkina, niin silloin pitää olla kauha joka padassa
lipoamassa, ja ryytiä joka soppaa suurustamaan! Ei ratas
kitisemättä kulje, jollei ole suopaa akselissa ja hammasvärkki
rasvattu! Kellosepän kelpaa, jolla on pintit ja pihtimet, viilat
ja vasarat, taottava ruuvitukissa ja selvä teräs mukiloitavana,
mutta siinä peukaloa kysytään, kun on pistettävä jenkoille
ja ratasvärkin juoksuille järki parinkymmenen miehen pehmeässä tai kulmavassa ällinupissa, joista jokaisen omistaja tietää
lompakkonsa povitaskussansa omaksensa! Siinä jo ajatuksen
vähtiä tarpeeksi, kun on omassa päässään selvittänyt, että
parkki pitäjään rahaa seilaa, ja ajatellut, kuinka asia menee
sopevasti kölille! Mutta senjälkeen vasta työ alkaakin, kun
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kiiskinen on keitetty ja vadissa! Voi sitä ruodon sorttia, jota
saa noukkia, ennenkuin jotain on suussa, ja voi turkanen sitä
työtä ennenkuin ihmisten päissäkään koukkii pienen murenen
järjen pehmeätä kallojen visaisesta luusta! Hylliä on minulla
kyljissä kylliksi noselasti käännelläkseni itseäni, eikä kieli ole
koskaan minulla suussa väsynyt, mutta jumaliste, joll'ei minun
tänä syksynä joskus ole tullut surku sekä ryntäitäni että kieltäni, kun niin liukkaasti on ollut keikuttava kummankin!
Järkikin juoksee karpalonpisaroiksi otsalle, kun niin piukasti
pitää ymmärrystänsä viljellä! ähisi Alastalo tuokion loven
omissa ajatuksissaankin ja pyyhki taskusta noudetulla sinikuvallisella nenäliinalla punertelevan otsan pursuvia hikihelmiä.
Missä Langholmakin viipyy, että saisi ruveta ottamaan asioita
sarvesta? »Janne!» sanoi hän samalla, kun kuistilta taas alkoi
kuulua kolinaa ja hän ovelle mennessä sivuutti nuoren Pihlmanin, perämiehensä, »pidä sivuakkunasta silmällä, koska Langholma luovii nokan takaa lahdelle, että olet rannassa auttamassa seilejä alas!» Pukkilan pahusko sieltä nyt on tulossa!
ajatteli hän samassa porstuaan käsin kuulustellen: sen kuulee
sätinästä! Priki ja priki ja priki! Nyt saadaan kuulla taas
koko Athanasius etuperin ja takaperin! Sillä on Evaldkin
mukana: tietysti! Missäs hännän lorvi, jollei selän hollin
päässä koiran takana roikkumassa? »Priki ja Evald, priki ja
Evald» kohta korvissa nukuttavammin kuin tuvan nurkista
sunnuntaina ennen lukuvuoroja katkismuksen hurina: »mitäse-on-vastaus!» Mutta sotkukoon pukin parta! Kun se on
aikansa prikittänyt, niin jumaliste, minä en ole Alastalo, jolFei
poskipieli vielä veisaa paa-a-arkkiakin! Ja Evald varistetaan
niinkuin jänikseltä papena ennen loikkaamista!
Alastalo oli nyt jo kuistilla sojolla käsin. Pukkila sieltä
todella oli poikineen tulossa. »Ahaa, Kivivesikään ei ole niin
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pitkä, ett'ei päähän pääse luovimalla! Täällä jo Härkäniemi
sinua odotellessa on valinnut hyllyltä parhaan piipun, pelkään
minä! Ja kaksin miehin matkalla, niinkuin prikissä mastoja!»
Alastalo kätteli isää ja poikaa, sujutti puhetta solkenaan: oli
pidettävä suu käynnissä, jos Pukkilalta sananvuorossa tahtoi
pysyä. »Olisit ottanut Vernerinkin mukaan, niin olisi ollut
parkkitopit sluupissa! Mutta syntisellä on pelkonsa: pirun
kolmihaarakahvelikos sinulle laiva-asioissa mieleen tulee, koska
kolme mastonkärkeä aluksessa sinun silmiäsi niin karvastelee?»
Oli paras jo porstuassa alkaa kina, niin oli puhti toisella
vähempi salissa!
Pukkila sieppasi reiviä juttuun. »Kaiketikkin, kaiketikkin!»
pani hän ja pakisi partaansa. Ei suinkaan teertä ennen ammuta
kuin hollilta ja porstuassakos hän räiskyttäisi tyhjille seinille
sen, mikä vasta salissa kärventäisi Alastalon leukakarvoja, kun
makean on todistamassa tusina persoa korvaparia ylt'ympärillä!
Vielä rantamäkeä ylösastuessa oli hän sanonut Evaldille, pojalleen: »rakentakoot parkin-parkin, minun puolestani parkinparkin, mutta kyllä minä suolaan-suolaan, suolaan-suolaan!
Alastalolla ovat isoset korvalehdet, kuninkaalliset korvalehdet,
haavit korvalehdiksi, päästetään vähän sanahyttystä hurisemaan niihin: niihin mahtuu! Langholmakin luovi vasta Kaaskerin takana, niin on aikaa täällä kutitella hammasta! Palvataan-palvataan äijää, niin laihtuu vähän liika lihavuudestansakin! Poski kukaties on päästelevinään naurun mehevää
ja ryntäät hytkyvinään hyvää tuulta, mutta kerran pari, kerran pari ja montakin kertaa on harmistunut peukalo äkäisesti
tuhraseva sieraimen laveata sisäpieltä, kun Pukkilan sanaväkä
pistää ihran lävitse mielen ihoon ja salin kaikilta neljältä
seinäviereltä holottaa korviin häliseväin miesten leukava nauru!
En minä ole pieni, enkä minä ole isonen, minä olen Pukkila,
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minä, ja Pukkilan kielenpalanen on minun suussani! Älä sinä
naura, Evald, en minäkään naura, kun minulta pääsee piru
parrasta, mutta katsele, kun muut nauravat, Evald, sillä lailla
minäkin katselen!» oli hän vielä neuvonut poikaansa, kun he
jo pyyhkivät jalkojaan kuistinedustan tuuheaan havutukkuun.
»Kaiketikkin-kaiketikkin!» jupisi siis Pukkila vain omia
sanojaan Alastalon härnäämisiin. »Kanitti-kanitti tuulikintuulikin vastaan-vastaan Kivivedellä-Kivivedellä!» puheli
hän puheenväliä katkaistakseen ja kieltänsä lipeällä pitääkseen, jott'ei toinen pääsisi enempää karvasta tiputtamaan korvaan: silmät vahtasivat jo Alastalon olan ylitse tampuuriin
lävitse saliin. Ahaa! Lahdenperän neliskanttikin naamatauluksi
jo paikalla ja paistamassa peräsohvan keskellä! Jokos lautamies
luulee metsänsä veistetyn pantteripuiksi ja itsensä parkkilaivan
retariksi? Ja Härkäniemi kryssäämässä laattian aukeata piippuhyllyn nurkkaa päin nenänpäässä vetohönkä: tulikos kiiru
äijälle vai, kun kuuli Pukkilan porstuassa, minun porstuassa,
että kerkesi saamaan parhaan piipun omiin hampaisiinsa? Ja
Krooklan Mikkelssonin laiha nuuskanenäkin uteliaan käyränä
kurkottelemassa oven postin takaa? Senkin kitupäristimen on
Alastalo osannut juonitella tänne? Pukkilan silmä palasi retkiltänsä ja vilautti epäluuloisesti Alastalon rehevän rehelliseen
naamatauluun. Sinä nauraa röhiset: sikakin röhisee, mutta sillä
on torahammas kummassakin poskipielessä! Leikinhyryä sinulla
on silmänurkkien vilkkeessä ja hyvän tuulen hytkyä kasvojen
hyllyvissä palvoissa, mutta silmien tutkaimissa hijoo valpas
haukka kynsiänsä ja poskien muhon alla on neljännestuumaa
syvemmällä kovaa luuta! En minä ole painiskellut kevätpaisteessa laiskottelevan sylenmittaisen hylkeenrohjon kanssa liukkaalla jäällä paljain käsin, mutta sinun kanssasi minä joudun
painiskelemaan salissa! Tästä taitaa sittenkin tulla perhanan

—

10

tosi päivä sittenkin tänään! tuppasi väkistenkin epämieluisa
ajatus Pukkilan mieleen. »Jahah! Vai parkkikuuttoja sinä
vielä alat ijässäsi veistellä! Minullakin oli semmoinen ikä muutama vuosi ennen rippikoulua!» Eihän ollut muita kuulemassa
pistosta kuin Evald, mutta mielenapea lykkäsi myrkyn kielenpäähän turhanpäiten näin ennen aikojaan. Se oli hukka satsi,
Pukkilaa harmitti itseänsäkin, olisi saanut karvastella Alastalon
korvissa, kun Lahdenperä olisi nauraa rojotellut, kukaties joku
muukin salissa. »Parkki-parkki-männynparkki!» kairasi hän
kuitenkin asiata paremmaksi selvyydeksi, jott'ei sana aivan
jouten luiskahtaisi, tuli siten senverran suutakin viljellyksi,
ett'ei Alastalo kohta jutunloveen päässyt.
»Parkit kuljuun ja miehet saliin!» sohotteli Alastalo meholeuoin ikäänkuin ei olisi hulinaa kuullutkaan. »Salin puolellesalin puolelle, sanon minäkin kahteen kertaan, koska on
kaksi käskettävää! Pöydän notkuvaan pitotuvassa, kun isäntä
olkaan taputtelee, ja laiston pitkään niityllä, kun viikatteen
väärä käteen taritaan, se on laita tapa hyvässä talossa!» Alastalo lateli suustaan sopevaa sanaa kuin suopaa, käsi työnteli
hienokseltaan Pukkilaa selästä kynnyksen yli pakotellen, toinen
viittasi Evaldia seuraamaan jälestä tampuurin puolelle. »Vai
olet sinä uitellut omatekoisiakin kuuttoja joskus?» puhella
porisi hän viattomia Pukkilan korvaan salin ovea lähetessä.
»Ja minulla kun on ollut semmoinen luulo, että sinä ostat
aluksesi valmiina luvialaisilta silloin kuin eivät oolanterit prakkaa sinulle hylkyastioitaan!» Oli parasta hiukka leikata kurssia
miehen poskista, ennenkuin salin puolelle pääsi, jott'ei kieli
kohta ruvennut paukkumaan siellä!
Se oli harmin sana Pukkilan korvissa, kun ihminen juuri
oli astumassa salin ovesta sisäpuolelle! Pukkilaa kiemasikin
sisukunnissa niin, että teki mieli potkaista takakavioilla piru-
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laista sääripiippuun, siellä kun se röhisi selän takana. Tosi
se oli: Usko oli Luvialta ostettu ja Fridan kaupoista oli mieluummin nykyään jo vaiti. Käskeekin jumalattoman tulla semmoisia kuiskuttelemaan toisen syyttömään korvaläpeen juuri,
kun vieras on viattomana kävelemässä saliin! Ja höpisi, viholainen, myrkkynsä vielä niin matalasti korvan juureen, että
meni penteleeseen mitään vastaamaankaan, kun ei kukaan
ympärillä ollut kuullut mitään! Pukkilalla ei ollut muu
edessä tällä hetkellä kuin niellä harmi, niellä kuin kiisken
ruotoinensa kurkusta alas, ja astua nipistettynä miehenä kynnyksen yli salin puolelle.

Toinen luku.
Pukkila kävelee Alastalon salissa peräsohvaan istumaan.

Nipistetty mies, niinkuin sanottu, oli Pukkila Alastalon
salinpuolelle astuessaan. Muulloinkin aina pisti harmiksi silmään
ja mieleen kun tuli ovesta sisään tähän saliin! Tampuuri jo
edessä? Porstuasta muualla saliin päästään! Ja mitä varten
Alastalon pitää olla isosempi parempiansa? Onkos Langholmankaan sali näin suuri? Neljä syltää ja kaksi korttelia jokainen
seinä nurkasta nurkkaan sisäpuolelta mitaten, kun neljä syltää
on laillisen salin mitta! Joka kerta siitä on puhetta: kaksi
korttelia leveämpi kuin muitten salit: se näkyy kohta! Takakamarit muka liika soukkia, jollei niissä ole runsasta kahta
syltää leveyttä päätypäässä! Pärisköön paskoja tyhmemmille:
salia silloin ajatellaan, kun pykninki nurkataan! Pukkilaa piirteli tällä kerralla mielessä vielä pahemmin kuin tavallisesti,
kun silmä vasten tahtoakin taas mittaili peräseinää ja auttamattomasti oli tunnustettava, että sali, mitä siitä ajattelikin,
oli muhkea katsella, varsinkin näin kun tuli ovesta, ja aurinko
lämpimänä makasi kummankin merenäärisen mahtuvilta avaran laattian pitkillä matoilla. Raatoa, kun saisin minäkin uuden ripini viimein kehälle, niin kortteli lisään, kortteli
lisään joka mittaan: Alastalo saisi tulla itse mittaamaan! Tarvitsiko sitä sitte välttämättä isotella, vaikka Siwiä nyt olikin

13

seilannut rahaa vähän, vähän
vähän? Nahkasohvakin
tuossa, Tukholman nikkarin tekoa, pari hyvää miehenmittaa
pitkä, selkäkarmin tasasuora kaaripieli jatkumassa koko seinänmatkan pihtipuusta pihtipuuhun takakamarien ovien välillä
ja messinkinuppien kiiltävä helorivi loputtomana jonona kaartamassa piukatun selkämyksen mustaa nahkapintaa ja vaakasuoran istuimen kopeata reunapienaa. Istuttiin Alastalon salissa
ennenkin, ennenkuin tuo piti tuoda mennä syksynä! Kun minä
koetti joku pieni
saan uuden salini valmiiksi, niin
ajatuksen alku vuodattaa heikon lohdutuksen tipan tähänkin
mielen apeaan, mutta nyt oli silmä kuitenkin nopeasti korjattava kiusankappaleesta: siinä istui rehevänä keskellä Lahdenperä, mukava naapuri kyllä, mutta sitä miestä ei tällä haavaa
viitsinyt ottaa silmänkärkeensä! Istuu pyllyttää nahan piukalla kuin porsas polstarilla, naamataulun neliskulmakin paistaa semmoisessa naurun voiteessa, että hävettää katsella! Joko
luulee Vaarniemen metsän hinnan vuoraavan taskuansa? Juuri
tuon naurisposken hallussa pitääkin olla Vaarniemen metsän!
Kyllä minäkin tiedän, että Vaarniemen metsässä kasvavat parhaat pantteriväärät pitäjässä, mutta miksei minun puolellani
aitaa? Silloin ei istuttaisikaan tällä haavaa Alastalon salissa,
vaan Pukkilan isossa kamarissa, eikä olisi puheenpitoa Alastalon
parkista, vaan Pukkilan parkista! Ja Lahdenperän lautamies,
mahtuisitko sinä siellä isosena sille sohvalle, jolla istuisivat
pitäjän parhaat kapteenit? Lautamies juoskoon koirana pitäjällä haastamassa isiä vikaan menneitten tyttöjen mukuloille,
se on hänen virkansa, mutta salissa on hänen paikkansa seinävieri-tuolilla, ja tehtävänä pureskella poskiansa, kun kapteenit
istuvat peräsohvalla ja puhelevat meriasioista! ajatteli Pukkila
kärmistyksissään, mutta ei malttanut vielä kerta olla kulmainsa
alta vilkaisematta mielenpahennuksensa viattomaan vikamie—

,
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heen. Osaa Alastalo pistää tamminappulat lautapelissä ruuduillensa! Mene nyt pistelemään jotain pientä totta ja pientä karvasta Alastalon parkista, ja päästä Alastalo sananvuorollensa,
niin kenen puheille hölää Lahdenperä tänään naurua poskistansa paremmin, minunko vai Alastalon? Vaarniemen metsän
hinnasta sopii sortteerata naurunkin paksuutta, ja kun mies
on parikymmentä vuotta istunut lautamiehenä keräjätuvan
penkillä ja muutenkin on siinä suhteessa alunperin älliä korvantakana, niin oppii ihminen pahuksen hienosti haistamaan, mille
tuomarin puheille sopii päästää liivin napit vatsan yllä naurun
hölkässä hyppimään ja mille tuomarin puheille leuanjärä säilytetään lakikirjan vakavana! Pukkila pudotti Lahdenperän
lopullisesti silmistänsä kuin sukankutoja katosilmän vartaan
nenästä: hän tunsi ilmasta, että tänäpänä ei naurunrymä
Lahdenperän puolelta salia olisi lähtemässä yhtä heltaasti hänen
pienille-pienilleen kuin Alastalon harmittaville mujuille. Mutta
nauraa Lahdenperä osasi, se oli tunnustettava, ja osasi, pahus,
penteleen oikeissa paikoissa; kun joskus kielen puhti potkasi
luonikkaasti, niin lysti sitä oli kuulustella korvissaan, kuinka
Lahdenperä päästi leuan laveastaan äänen sanan niskaan niinkuin kanttori kirkon parvelta nuotinpään ja muutkin ympärillä ymmärsivät, että nyt oli Pukkilalta taas livahtanut semmoista, jolle sopi nauraa vaikka ruudut tärisemään!
Paistakoon peräsohvalla! nielaisi Pukkila ajatuksen. Jos liikoja hölisee, niin niistetään mies! paineli hän karvasta palaa
alas kurkustansa. Vielä on Pukkilalla nipistimet tallella
peukalon ja etusormen välillä! Vaikka kieltämättä mieltä
työlästytti. Kyllä tässä tänäpänä kielenpään on tapeltava,
jos pientäkin kiusaa saa Alastalolle tehdyksi! Pahan hengen
parkkikin hänelle nyt vielä, kun muutenkin piukkaa kaikissa
asioissa ohitse!
—
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Karjamaan Eenokkikin tänne jekutettu? Pukkilan silmät
melkein tärskähtivät! Silmien todistus oli selvä: Karjamaan
isäntä siinä istui, Karjamaan Eenokki! Juuri Karjamaan Eenokki
ilmi elävältä sohvannurkassa! Piippu hampaissa, niinkuin Eenokilla luonnollisesti, tietysti piippu hampaissa, mahtoiko mies
nukkuakin piippu hampaissa, mutta sammunut, sammunut tietysti nytkin, sammunut nysä sammuneena jo kotoa lähtiessä
suupieleen unohdettu, kukas onkaan koskaan nähnyt haikunkiemuran nousevan Karjamaan Eenokin piipun pesän porosta:
jumalan viljaa tupakan kultakin, ei suinkaan sitä savuksi ilmaan
haaskata, ainakaan Eenokin visusta suupielestä, koska piipun
karvas kylmältäänkin antaa makunsa varresta! Ja saappaat
savessa, tietysti savessa, mitäs varten Eenokilla saappaat ovat,
jollei savessa tarsittaviksi, ja savi? pellon savi? savi pataan
kystä kasvaa ja kypsä lusikoidaan padasta suuhun, mitäs isännän saapas siitä pahenee, jos onkin savessa, noukkikoon Alastalo paakalat matoiltansa, kun vieras on lähtenyt! Karjamaan
Eenokki ilmielävältä Alastalon sohvannurkassa sammunutta
piippua ja savista saapasta myöten! Pukkila oli tyrmistyksissään, tirkisti ja vältti matolla tuoreen savikokkareen: tuosta
on Eenokki astellut saliin tullessaan ja peräsohvalle kävellessään! päätteli hän. Puhdasta pellon savea kuitenkin, olisi isännän saappaissa voinut kulkea pahempaakin ainetta pelloilta
matollesi! ajatteli Pukkila ja luimi sivulleen vierellään toimittelevaan Alastaloon. Sen hyvän ansaitsisit kuitenkin, että joku
tallaa kasan lätiskäksi mattosi karvaan! toivotteli hän pahansisuisesti, silmien taas väkisinkin palatessa sohvan nurkkaan.
Karjamaan Eenokki siinä totisesti istui, sitä silmien todistusta
ei voinut muuksi muuttaa, vaikka olisi katsellut kolmannen
varmemman kerran, istua nökötti leuka niin pitkänä kuin
Karjamaan Eenokilla leuka on itsepäisesti pitkä: Karjamaan
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Eenokki istui siinä sammunut piipunnysä hampaissa, se asia
ei parantunut katsomisesta!
Kuka oli koskaan nähnyt Karjamaan Eenokin Karjamaan
aitojen ulkopuolella muulloin kuin kaksi kertaa vuodessa rippikirkossa, kerran talvella kynttilämessusti ja kerran suvella
sinä ja sinä kolminaisuuden päivänä, ja samaten Turussa
kaksi kertaa vuodessa, syksyllä syysmarkkinoilla myymässä
kevään säynäät ja suviset silakat ja vuotisen voin ja talvella
talvimarkkinoilla talon kaikilla hevosilla tuomassa viljakuormat kaupunkiin vakanttiin ja myytäviksi? Eenokki
hoitaa autuutensa asiat säntilleen ja kruununmaksut säntilleen, peltonsa säntilleen ja saamisensa säntilleen, hänellä on
talo ja vuoden almanakka, raamattu ja sielun kipenä syntisessä ruumiissa, talon asiat tapahtuvat almanakan jälkeen:
Ristinpäivänä toukotöihin, karja laitumelle Urpona, kuhilaat
pellolle viikkoa jälkeen Jaakon ja jyvän siemen vakoon Perttelinä; sielun asiat raamatun mukaan: papeille palkkansa voinaulalleen ja jyväkapalleen ja munatiulleen kantopäivänä ja
synnit nieltävä leipänä ja virutettava viinillä säällisinä liinapäivinä, mutta muuten ovat maailman asiat lopussa Karjamaan
raja-aidan takana ja taivaan asiat siinä paikassa, jossa piipun
pesästä juokseva savun koukero katoaa silmän näkyvistä ilmaan.
Ja nyt istuu samanen mies, Karjamaan Eenokki, ilmielävänä
ja keskellä silkkaa viikon selkää jumalan valkeana arkipäivänä
Alastalon salissa sohvan päässä ja imee sammunutta piipunnysää hampaissaan niinkuin kotona Karjamaan tuvassa? Pukkilalla oli nopea ajatuksen juoksu, hän tiesi sen itse, mutta
totisesti, jos minulla tällä haavaa olisi ajujen sijasta kuiva
mullankokkare otsakopassa, niin jumaliste, yhtä viisas minä
olisin kuin nyt! ajatteli hän. Mitä tekemistä oli Eenokilla
Alastalon salissa silloin kuin siellä istutaan ja jahnataan laivan
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rakentamisesta, mitä tekemistä laiva-asioissa varsinkaan erään
tapauksen jälkeen muinaisuudessa, hänen itsensä ja Eenokin
yhteisessä muinaisuudessa, tapauksen, jota hän puolestaan, Pukkila piti niin visusti ajatuksensa kynnyksen ulkopuolella, ettei
koskaan sitä tarpeettomasti ajatellut, pahankurjen ja ainainen
Petrereesa, kun nytkin tuppasi tulemaan mieleen, vaikkei ollenkaan ollut syytä! Se asia kuitenkin oli selvä: jos Eenokin
päähän on joku kelmi saanut mahtumaan sen ajatuksen, että
järjellinen mies voi vielä uuden kerrankin pistää rahansa muuhunkin kuin Karjamaan tupakamarin kaapin loodan talteen,
niin pitäjässä ei ollut Langholman isännän ja Krooklan Mikkelssonin jälkeen toista miestä, jolla oli vissempää pistettävää
kuin Karjamaan Eenokilla. Montakos mullikkaa Karjamaasta
tänäkin syksynä talutettiin Tukholman jahtiin: kolme enemmän kuin Pukkilasta, pelkään minä! Laidunmaat luodoissa niin
saastaisen lihavat, että hävettää, rintapellot haisevaa savea ja
vesissä keväällä säynästä niin sakeana, että toisiansa pyrstöihin
pureskelivat! Siitä ei epäilystä: kyllä Karjamaan isännällä rahaa
on, vaikka isonkin parkin kuudestoista-osan maksamiseen, sen
asian haistamiseen ei tarvita Alastalonkaan sieraimia! Mutta
millä pahanhengen kurilla Eenokki on tänne talutettu? Juhtahärän otsaharjaan minä viisikymmensyltäisellä saralla ennemmin päitsimet pujottaisin ja karauttaisin konkarin ravurina
tietanhualle pitomatkalle, kuin minä Eenokin pään siihen ajatuksen loikkaan saisin, että mies voi ajankultaa tuhlaamatta
istua joutilaana naapurin salissa keskellä paistavaa arkipäivää
ja että meren vetelään voi ansiokseen potkia saalista saartamaan muutakin kuin kalaverkkoa, jopa niin väärtiäkin tavaraa kuin rahaa, joka jo on tallessa kaapin laatikossa! Pukkila
ihmetteli, kuka tuonkin jääräpään on saanut niin pitkälle, että
hän on löysännyt paattinsa pestin Karjamaan rantasillasta ja
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istuu muitten joukossa sohvan nurkassa täällä! Totisesti
sopii senkin kelmin ja viisumaakarin puhaltaa puuskutella ilmaa
keuhkoihinsa ja keuhkoistansa yhtä tyytyväisenä ja yhtä syvin
vedoin, kuin miehen, joka tasamaalta on punnannut niskaryhälleen täyden tynnyrin jyväsäkin ja polvijäsenen kieppumatta kantanut jussin selässään tikka tikalta myllyn ylisille
ja nyt päästelee nyörejä kaksikyynäräisen suulta ja jouten katselee, kuinka viljan raskas keltaisena juosta lorottelee tyhjenevästä säkistä jyskävän ruuhen nielevään suppiloon! Kun
Eenokki kerta on täällä asti, niin hän ei ole turhan päiten
matkalla, ja niin varmasti kuin suppilon suulle nostettu ja
suullisestaan avattu jyväsäkki juoksee sisältönsä tratin toroon,
niin varmasti on Alastalolla kuudestoista-osa parkistansa paperilla silloin, kun Eenokki on mennyt istumaan sohvan päähän!
Pukkila tunsi itsensä kuin vääryyden kärsineeksi: mene
tuommoisten päähän kaatamaan järkeä! Onkos ihmisen kieli,
olkoon se liukaskin, mikään rautakanki, että sillä vääntäisi
kiviä nummesta tai ajatuksen älliä Karjamaan Eenokin kaltaisten kalloluista? Vielä Kivivedellä äsken oli hän sluupissa
puhellut Evaldille: Pelkään-pelkään, tästä tulee tosi päivä
tänään! Alastalo on perhana käärimään miehet: se voitelee
puheella siinä kuin puhein voidellaan ja sillä on ajatuksen
koukku sananmadossa valmiina niitä varten, joihin ajatus
riipasee! Alastalo on vaarallinen mies, Evald, pelkään-pelkään,
pahoin aanaan, että parkin saa julmettunut tänäpänä toimeen,
vaikka kuinka kielen kultaa viljelisi, koettaisi karvasta siellä
missä makea ei maistu! Mutta hikeä saa äijä pyyhkiä, saa
pyyhkiä otsaltansa toisenkin kerran ja röhöttää suuttua naurunkarvasta, naurunkarvasta vatsastansa, siitä minä olen Pukkila-Pukkila! Jos saakin parkin, niin maistukoonkin! Sillä
lailla hän silloin oli paatissa vahvistellut ja kohennellut vähän
nyt
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painumassa olevaa mieltänsä, mutta olisiko silloin ymmärtänyt
ajatella, että Karjamaan Eenokinkin näkisi täällä! Muut nauraa
nuhjuttelivat kuitenkin, vaikka ovatkin Alastalon puolella,
kun pistää purevaa surisemaan Alastalon korviin, mutta
kuka on koskaan nähnyt jyväsäkin valssaavan ja naurun vetoa
Eenokin poskipielissä? Olisi tuommoinen huoneentaulu naamanuunaksi nököttämässä minuun jokaiselta salin seinäviereltä,
niin saman asian ajaisi tänäpänä suussa anturanahan palanen,
kuin minun oma kieleni! Mutta millä perhanan pelillä olet
sinä
Pukkilan silmät vilkaisivat kärsimyksen katkuisina
sinä, silmäneula ihravatsaksi
vierillä astelevaan Alastaloon
ja käärmeen kiemuva hylkeen hyllyväksi vääntänyt tänne
toisen ihmisen kiusaksi tuon kivireen mieheksi ja härkäkallon
kahdella kintulla käveleväksi? Pukkilan piti väen väkisin ja
vasten omaa tahtoakin puolin ihaillen vaikka kateen happamiltaan taaskin ajatella kertansa samaa Alastaloa ja Mattssonia,
joka pyyleän vehoisana toimitteli vieressä ja olkapäähän taputellen panetteli pakotteli peremmälle. Sojottelet sinä ja hyristelet naurun hyllyvää, mutta piru sinun kyntesi tietää, koska
ne ovat niskassa? Jumaliste, liukas sinun kanssasi pitää olla,
kun sinun kanssasi vääntämään rupeaa! Mutta on Pukkila
ollut marjassa ennenkin, minä-Pukkila!
Pientä-pientä
kiusaa-kiusaa, niin tiedät, että, Pukkila on pelissä-pelissä!
Eenokin sinä olet saanut, olet saanut, pahus, pelatuksi Eenokin,
saakelinmoinen veto, paha veto, vietävän paha veto, minä
tunnustan, miks'en tunnustaisi! Mutta älä klivaa kieltäsi vielä,
Alastalo, tammilaudassa on monta ruutua ja vuoron perään
tammipelissä nappulaa siirretään! Tuhise sinä tyytyväisenä
nyt, eikös sinulla tänäpänä nenä vielä joku kerta harmistakin
tuhise, kun Pukkila hieroo kämmentä hyvän siirron jälkeen,
Pukkila-Pukkila, piru-piru! Parkissa on yhdeksän raakapuuta
—

—
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ja puomi ja kahveli lisäksi: ennenkuin ne jokainen ovat hissatut
mastoihin, Mattsson, joka tikku, Mattsson, ja prässit kiinni,
Alastalon Mattsson, prässit kiinni naakelin nupeissa, prassitprassit kiinni-kiinni pultaanin paisuvalla naakelien nupeissa,
niin kytätäänpäs, Herman Mattsson, kytätäänpäs silmänvalkuaiseen ja noukitaan äänen säröt korvankärkeen, eikös
naurun meho joku kerta unhotu vilauttamaan vihastunuttakin
hammasriviä parran puskasta ja äänensuopa Alastalon Hermannin suupadassa joskus kiekase kukkonakin, kun Pukkilan
kieli on lykännyt suolaa siihen paikkaan, missä karvastelee,
ja Pukkilan Petterin sormenpäät ovat pelissä siellä, missä kiusansolmukin taljojen juoksuissa! Ole sinä Alastalon Herman, Herman-Herman, minä olen Pukkilan Petter, Petter-Petter, prikin
sait, prikin penteleen sait, ennenkuin minä, tosi niin, mutta
Usko on kaksi jalkaa pitempi kuin Siwiä, kaksi jalkaa pitempi,
pitempi, perhana; rivin rakensit ennenkuin minä, Alastalon
rivin, Pukkilan ripi on rakentamatta vielä, tosi noinkin, uusi
ripi, uusi ripi rakentamatta-rakentamatta vielä-vielä Pukkilassa-Pukkilassa, mutta sali on mitattu, perhana! mitattu päässä,
minun päässäni: kaksi korttelia lisää, Alastalo, kaksi korttelia
lisää-lisää, Alastalo-Alastalo nurkasta nurkkaan, salin nurkasta
salin nurkkaan, Pukkilan salin, tuumastukilla minä itse sinulle
näytän, kiusaksi näytän, kiusaksi mittaan, kun kehä-kehä on
nurkalla Pukkilan mäellä! Pujoa partaa ja pykää parkki, sivele
sivujasi ja taklaa toppejasi, metsään jää tikkuja jäljelle vielä
Pukkilankin parkin mastopuiksi! Mittaa toppisi, Alastalo, venytä
mastojen välit jalkaviksi, Mattsson, mittaa sanon, venytä sanon,
Pukkila mittaa myöhemmin ja tietää venyttää enemmän! Kuka
jäljestä ajaa, se näyttää, kuka sivutse ajaa! Pukkilan Pihlman ja
Pukkilan Musta lähtevätkin pitotalon veräjästä viimeisinä, jotta
kokee kopevampikin ja maistaa isosempi, kuka reessä istuu ja
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kenen harja aisoissa leiskuu, kun Pukkilan Pihlman ja Pukkilan
Musta ohjat tammissa ja kavio kaapasemassa puhaltavat lahden
raikuvalla etummaisiksi vauhkivassa jonossa! Mittaa, sanon,
venytä sanon, tikkua mahtuu taivasta käsin joku kortteli korkeammallekin kuin sinä äkkäät tuumastukin saranakidasta
lähtevän, ja meressä on ruumaa pitemmänkin kölipuun hulista
kuin sinä ymmärrät petille oijentaa, Alastalo! Vasta siinä laivassa toppia on, jonka topin nokka vippaa viiriä ylempänä
kuin muut topit ja vasta se parkki parkista käy, jonka keula
lykkää kaulaa vielä siinä, missä muilla kuutoilla pukspröötin
pää loppuu kesken! Toppien korkeus kapteenin komeuden
sanoo, eikä liivien laveus, Alastalo, ja vielä sinä syljet harmin
pihiä pieliesi muhkeille manttaaleille ja vielä sinä tuhistat
kateuden pärinääkin nenärusthollisi avaroista sierainläpistä,
kun kerta joskus akumentti-Pihlmaninkin parkki lykätään
vesille ja Pukkilan Pihlmankin, Petter Pihlman, Pitkä-Pihlman
kävelee-kävelee, keikuttelee-keikuttelee hänkin-hänkin kapteenina-kapteenina parkin kannella, parkin-parkin, Pihlmannin
parkin! Alastalo, vilautappas silmää silloin, vilautappas toppeihin: niitä on kolme, niinkuin sinullakin, kolme-kolme, kolme
peeveliä, mutta raapaseekos rusthollarin maston kärki akumenttitorpparin toppiraakojenkaan tasoille, jos kyljittäin tullaan, Alastalo? Ja tules, Mattsson, kävelemään kannelle, Pukkilan Pihlmanin parkin kannelle kävelemään, antura silahtaa,
sinunkin parkkisi kannella antura silahtaa, mutta mittaapas,
Mattsson, mitaappas pimuttasi, Mattsson, mittaappas kurillasi,
montako askelta mastojen väliä, montako askelta minun parkissani, Pukkilan parkissa, montako askelta mastojen väliä?
Askel enemmän, askel enemmän, perhana, askeleen pentele
enemmän kuin sinun purkissasi, Alastalo! Maistuuko se askel,
Mattsson? Katsos, Mattsson, Pukkilan Petterillä kurottaa mui-
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naiseltakin haaravinkkeli ruokamajan alla hiukka pitemmälle
kuin sinulla, hiukkasen-hiukkasen pitemmälle-pitemmälle kuin
nappuloilla sinun vatsasäkkisi alla on varaa kurotella, ja kun
Pukkilankoipinen mies joutuu harppaamaan mitta-askeleita,
niin tulee laivaan loikatuksi ahterin ja keulan välille mittaakin
hiemasen enemmän, kuin lähtee toisenmallisista säärihaaroista.
Säärien vika, säärien vika, Mattsson, jos on väännettävä askel
päällekaupankin, Mattsson, kun kävellään Pukkilan kannella,
Pukkilan-Pukkilan! Akumenttitalon sarka on joskus pitempi
kuin rusthollin, pitempi, saamari, ja, säästänen, leveämpikin
joskus, Alastalo! Voi kymmenen karjusian harjasjouhta, kuinka
minä kutittaisin sinua nenämööpelisi alle, kun minulla olisi
parkki pykättynä ja kolme toppia pystyssä! Karvastelisiko
sydänsäkissä, Alastalo, papenoisiko piru pippuraa sisuun ja
silmännurkkaan, Mattsson, kun kippari näkisi kapteenin ja
Herman Mattsson prikin kannelta katselisi, kuinka kävellään
parkin komentosillalla, kun silahtavalla astelee Petter Pihlsilkkikarvainen tornihattu kiiltelemässä päässä? Kumpaas
meistä luulisit Hullin haminaherrain silloin höylemmin noikkivan, rusthollariako vai akumentti-isäntää? Tuhannen tutkaimen väkää kuitenkin sinua vatsapielinesi, saleinesi ja rustholleinesi! Viis ja viiskolmatta minä rustholleista, vaikka piruttaa sekin vietävä pahemmin kuin sanoa viitsii, syö kuin mato
sydänjuurikasta, kun Alastalon itsensäkin kuitenkin sisukunnassaan täytyy tietää, että Pukkilan niityiltä korjataan aina
kaksi häkillistä heiniä siinä, missä Alastalon piikat luokkoovat
kokoon yhden! Ja sopii tulla mittaamaan Pukkilan sarkoja:
äpärätilkuiksi jäävät Alastalon pellot akumentin aviovainioiden rinnalla! Mutta mikäst'etten ja minkä tähden ei olekkaan
Pukkilan uusi ripi pystyssä nyt ja istutakkaan tällä haavaa
Pukkilan isossa salissa ja lauteerata Pukkilan parkista! Jumaman
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liste, Alastalo, kuinka minä kuulustelisin kateuden ritinää
sinun liiviesi piukoissa pielissaumoissa, kun Pukkila säälisi vieähisetkin
rastansa ison salinsa peräpuolelle niinkuin sinä nyt
niinkuin hylje!
ja sinä vuorostasi kävelisit Pukkilan salin,
—

—

Pukkilan uuden salin, Pukkilan viis'syltäisen salin karvamaton
virstaa, Pukkilan salin karvamaton virstaa, silmien kiusana,
silmien tikkuna, naskalin tutkaimena, perhana! silmiisi pistämässä peräseinän pitkä sohvanploora, messinkinuppejakin karmissa kahta tihuvammalta, kahta saastaista tihuvammalta, kuin
sinun taatissasi tuossa, luuletkos, että se sohva tuodaankaan
Tukholmasta niinkuin sinun? Lubeckistä minä, LiibeckistäLiibeckistä, kun sinä Tukholmasta! karmin mittaakin, katsos,
seitsemän kyynärää, harmiksi-harmiksi seitsemän-seitsemän
kyynärää-kyynärää, vaikka paikalla mitattaisiin, tuumaa paria
päällekkin kukaties, tuumaa paria päällekkin tarkasti mitaten
kukaties, vaikka silmäparisi päästäsi katsoisit! Pukkilassa, näes,
Pukkilassa ei mitassa knapata: minä olen mitannut sinun sohvasi, tuon samasen tuossa, kuus'kyynäräinen muka! Tuumaa
vaille! tuu-maa vail-le, pentele! minä olen mitannut! Pukkilassa ei knapata, Pukkilassa pistetään mieluummin lisää, tuuma
lisään
sanonkin nikkarille, sanonkin, pahus vie, sanon-sanon
Lubeckin mestarille: tuumaa päälle, tuumaa päälle, seitsemänmieluummin tuuma liikaa kuin tuuma
kyynäräinen sohva
vajaa: Alastalon sohva on vain kuusi kyynärää, mestari, tuumaa päälle, seitsemän kyynärää ja tuumaa päälle, mieluummin
tuuma liikaa kuin tuuma vajaa, tuumaa päälle: Alastalon
sohva on vain kuusi kyynärää, tuuman vaille, mestari! ja
mestari, kaksi paria etujalkoja sohvaan, kaksi paria etujalkoja
Pukkilan sohvaan, Alastalon sohvassa kurottaa vain käpälä
kummassakin päässä ja kolmas leskenä yksin keskellä, kaksi
paria, kaksi täyttä paria, koskas jumalakaan parittomasti pis—
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vatsan alle? ja mestari, viisi kynsivarvasta jokaipussikkaan!
neljä eteen ja viides taakse, viidellä kynnellä
seen
jumalakin lailliset elukkansa varustaa, vaikka Alastalon sohvan
pussikoissa on vain neljä, hemmetti, neljä! minä huomasin sen
kohta, äkkäsin paikalla, kyykistyin, kun Alastalo ähisi, näytteli mööpeliänsä
siinä olikin Langholma vieressä ja Härkänäytteli ja osotteli: Tukholmasta
niemi, kuulivat kaiken!
tilasin jo keväästi, kuusi kyyreisuun,
tuotu, toin koska sopi
valehteli, perhana, valehteli senkin! minä kohta
närää pitkä
epäilin, silmämäärältä arvioin, ajattelin: liikaa sanottu, liikaa,
liikaa! mittasinkin sitte: tuumaa vaille, tuumaa, tuumaa!
vaille, ei ollutkaan kuusi kyynärää, vaikka kehui ja sanoi;
kyykistyin, sanon, kyykistyin ja pitelin, peukalollani pitelin
käpäläjalan pussikkavarpaita, koettelin hiljakseen, koettelin
pikkuhiljaa veiston jälkeä, tunnustelin: työ kuin työtä! puhelin
»puhdasta työtä», puhisi Alastalo, »hietunnustin
Tukholman
kuninkaan hovinikkarin käsialaa!»
noa työtä,
puhisi Alastalo, ähisi ja yski, »taitava mies: ranne kuin höyhen
ja sormien pihti kuin vieteri, kuljettaa veistä puussa, kuin
maalari pensseliä seinällä! pitele paremmin vielä, eikös tunnu
hyvälle peukalon päähän: sileä hivellä kuin maitolapsen leuka!»
kehui, raato, omaansa, voiteli kiitosta niin että korvat häpesivät toisella kuunnellessa, ähisi, mutta minä, olinkos minä siellä
ryömilläni muuten vaan? minulla ovat silmät päässä kuin kaksi
kärppää, minä olin huomannut, olin jo seisoalta huomannut,
sentähden meninkin pitelemään! olin huomannut, ja kas perhanaa! kun minun käteni livaseekin käpälän taakse, livasee
liukkaasti kuin kissan kieli käpälän takapuolelle: »silonen,
silonen kuin maitolapsen leuka!» puhelen, »silonen, silonen,
kieltämättä silonen!» puhelen omia sanojani, pilkkaan, »kävelevätkös Tukholmassa leijonat saleissa ja sukat takakintuissa?»

tää
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kysyn pikkuhiljaa, kysyn piruuttani: »kävelevätkös leijonat
Tukholmassa sukat takakintuissa, kosk'ei varvas käteen tunnu,
vaikka kuinka pitelisi?» kysyin sulaa pikkaista pientä piruuttani jo, silloin jo! siitä on kolme vuotta Mikkelin päivästä,
Härkäniemi nauraa hörötti sanoilleni, niin että
silloin jo
oli piippu kirvoteltava hampaitten välistä ja Langholmakin
silloin jo
veti suutaan pieneen nauruun
minä en ollutkaan enää lattialla ryömilläni, minä olin kimmahtanut pystyyn, minä näin pieni, minä näin pitkä, varpailleni minä olin
kimmahtanut
silloin jo kysyin, enkä kysynytkään enää
hurskaus poskissa, vaan silmästä silmään tikuttaen, silmät niin
likellä Alastalon silmiä, että silmäkekälet sopi nähdä ja valkuaiset myös, jos halutti katsella, kysyin silloin jo, kysyin
kolme vuotta sitten, kysyin: »Rakennatkos sinä parkinkin
joskus, kolmimasto-parkin ja unohdat siitäkin maston, takamaston, niinkuin sohvasi jaloista varpaan, viidennen varpaan,
takavarpaan: parkkisi on priki silloin, priki, prikinuti-prikinuti, niinkuin sohvasi käpälä-nuti, käpälä-nuti!», se sana maistui, minä luulen, että se sana maistui! Alastalo ähisi, ähisi
taaskin, mutta ähinässä on monta nuottia ja Alastalon nenäpiipuissa monensorttista tuhinaa, niinkuin pihinää pienen kirkon uruissa, maistui se, maistua piti: »kaksimastoinen parkki!»,
en paremmin sanonut, mutta mahtaako maku vieläkään olla
suusta lähtenyt? Langholmakin nauroi, nauroi hienokseltaan,
veti suutansa nauruun, pieneen kyllä, pieneen tosin, mutta
nauruun kuitenkin, vaikka vastaan piti! Kaksimastoinen
parkki ja nelivarpainen käpälä? kysynkös Alastalolta vieläkin, muistutan, kysynkös kun sopii, ja kyllä kysynkin, kysyn
niin että siemasee, lykkään laupiaasti, lampaanhurskaasti:
kaksimastoistakos sinä sitte parkistasi ajattelet, Alastalo, niinkuin sohvasi käpälistä nelivarpaisia nuteja? jumaliste, Lubeckin
—

—

—
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mestarilla pitää riittää puuta viidettäkin varvasta varten, kun
Pukkilan salin sohvan jalat veistetään, ja täysi pesättninki
mastojakin pistetään Pukkilan parkissa pystyyn, niin ett'eivät
raumalaiset luule laivaa omaksensa ja kutsu parkkia prikiksi!
Prikiksi, Alastalo! Pentele sittenkin sinun parkittelujasi, pitää
ihmisen syyttömästi kiukutella sinun tähtesi sielunautuutensa
rivinomaksi, ruokalystistä puhumattakaan! Missä hemmetin
asetuksessa se on määrätty, että sinulla pitää olla parkki ennenkuin minulla? Saa rikeerata kieltään kymmenellä kantilla, ja
juoksevat kuitenkin sinun kokouksiisi kuin päättömät kanat!
Enkös kirkkomäelläkin juuri kuiskutellut sunnuntaina
Eenokin korvan, Karjamaan Eenokin, saman Eenokin karvaiseen korvaan, jonka liikkumatonta lankkuleukaa minun parhaillaan pitää katsella? Leukapieltä kyllä on purasemaan vaikka
rautanaulasta kannan, mutta ymmärryksen silmä, missäs se
on, että saisi pujottaa päähän järjen lankaa! Kuiskuttelin,
huiskuttelin, lykkäsin korvaan husaten: Alastalo aikoo rakentaa parkin, Alastalo pitelee, kenellä on vuoria povipielen sisäpuolella, vuoria, sanon: parkki rakennetaan povitaskusta! ja
parkki maksaa, maksaa pirusti, vaikka sen kirkkomäellä sanon
ja kiroon, kolme mastoa maksaa enemmän kuin kaksi, kolme
perhanaa enemmän kuin kaksi, eikä lastia mastoissa kuljeteta,
lasti kuljetetaan ruumassa, ja lasti se on laivassa, joka riksit
kiertää jakoon, lasti! sanon, eikä mastot: ei mastoja retareille
likviidissä jaeta, ei jaeta, vaikka niitä olisi viisi, riksit jaetaan,
riksit, ja riksit noukitaan joka killinki ruumasta, laivan ruumasta; ei Alastalokaan mastoistansa mitään retareille nouki,
noukkii retareilta vaan, että saa mastonsa pystyyn! Kuiskuttelin-huiskuttelin, kuiskuttele tuommoisille: kukas lienee tänäpänäkin ollut ensimmäinen mies pyyhkimässä saappaittensa
savea Alastalon kuistin edustahavuihin, joll'ei juuri mahdolli-
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sesti tuo samanen Eenokki? Karjamaan Eenokki, kun hän
tulee paikalle, niin hän tulee varhain, rippikirkkoonkin kun
tulee, kuten viimissunnuntaina, niin hän tulee tuntia ennen
kirkonmenojen alkua kirkkomäelle odottelemaan. Pitkine leukoinensa tuossa pahan hengen sohvan päässä, mitä mahtanee
jauhata leuassansa? Itsepintaisuus istuu hänessä leuassa, sen
näkee päältä, paljokos mahtaa olla matkaa piipunnysän alla
huulien umpinujusta visajärän päähän: kolme tuumaa vissisti, vaikka paikalla ottaisin tuumastukin liivintaskusta ja
mittaisin! Eenokilla on tuuma liikaa leuan myhkyrässä, niinkuin Krooklan Mikkelssonnilla tuolla oven nurkassa tuuma
liikaa nenäorren varressa, kumpikin tuuma on tuuma päällekaupan, kun olisi miehiä tyyrättävä, vaikka luulisikin olevan
veivin vartta paremmin heidän naamoissaan! Kuiskuttele semmoisille: ottavat leukaansa tai nenävarteensa sen, minkä ottavat puheista ja pistävät puheeseen leukansa tai nenäortensa
fasuunan: venyttävät, penteleet, tuumalla joka sanan, niin
että saumat ratkeevat jutusta! Eenokki, rahanperso mies, on
kuulustellut minun sanojani
kuulustelikin perhanan tarkasti, korvaläpi selkoselällään niinkuin mannaa olisi tippunut
vaikkuun: raato, ripille menossa vielä, ripille niinkuin minäkin
ja ajatukset paljaassa mammonassa ja pahoissa kielissä, kuulusteli leuan liikahtamatta!
mutta mitä hän on minun
sanoistani kuulustellut? Raot, perhana, ajatuksen raot! Pahahenki pistikin kieleni päähän mastot ja ruumat ja jakoriksit!
Eenokki on istunut tuvassansa maanantaina ja ajatellut, istunut ja ajatellut vielä tiistaina penkillänsä. Mastojen välillä
on ruuman mittaa, on hän ajatellut, mitä monempi masto laivassa, sitä pitempi laivan ruuma, on hän ajatellut, kolmen maston
välillä on ruumaa enemmän kuin kahden maston, on hän ajatellut, ja itse minä hänen päähänsä sen ajatuksen istutin, että
—

—
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laivassa riksit retarille seilaa! Minä pässi olen puhunut
harakka!
Eenokki on itse keskiviikkona soutanut Alaskuin
taloon, ajatellut riksejä ja soutanut Alastaloon puhumaan asiasta!
Minä, saakeli, Eenokin tänne olen taluttanut, minä itse kielelläni! Alastalo on riivattu mies, liika riivattu: hän ei mene
veistelemään kirveensä terää kiven kanttiin eikä kielensäkään
kärkeä Eenokin järjen kaltoon! Minä hupsu, minä hänen
asioillaan juoksen, minä itse paistan valmiin ahvenen Alastalon
lautaselle: syö pois, pistä poskiisi! taritsen! Ikinä ei Eenokki
istuisi tässä salissa ja tässä joukossa ilman minua, nököttäisi
sohvan nurkassa tuossa totisena kuin A aapiskirjan lehdellä,
jollen minä häntä tänne olisi veivannut! Huomasiko ehkä
Alastalo kirkkomäellä, kun minä kuiskuttelin Eenokille, ja
arvasiko, käärme, mitä minä Eenokille kuiskuttelin? Arvasi!
kyllä minä Alastalon tunnen, sillä on sieraimet sitä varten
niin leveät, että se haistaa asiat, arvasi, pentele, ja nauroi,
perhana, nauroi, sisukunnassaan, vaikk'ei päästänyt naurua
partaan asti, nauroi, hemmetti, minulle! Ja jumaliste! Alastalon Hermannin liivit eivät ole elämässä piukottaneet Mattssonin vatsasäkin ympärillä, vaan itse taivaan enkelin uumilla,
ellei hänen napeissaan ole natissut naurun hölkkä silloin kun
Eenokki viikolla on ilmestynyt Alastalon tupakamariin ja alkanut puheen luovit parkki-asiassa: tuon lahnan, lihavan lahnan
on Pukkila potkinut minun nuottani pesään! on mato ajatellut! Saattaa omatunto soimata ihmistä joskus niin, että tuntee
itsensä kuin nyljetty orava!
Aut'avka! olenko minä Pukkila? Minä olen puhunut Pukkilan päästäni Eenokille sunnuntaina kuin paistetusta nauriista,
en kauniimmin sano! Paatissakin painetaan helvarin varsi alahankaan silloin kun keula nostetaan ylähankaan ja Eenokkiakk on väännettävä vasemmalle silloin kun tahtoo miehellä
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nenän kurssin torkottamaan oikealle! Olisin ollut liukas ja
ymmärtänyt, niin olisin porottanut Eenokin korvaan parkkia
ja Alastaloa niin, että siirappi olisi sanoista tihkunut, olisin
kehunut ja kiittänyt niin että oma kielenikin olisi hävennyt!
Alastalo, kuules, oletko kuullut, rupeaa rakentamaan parkkia,
olisin sanonut! Parkkia, kolmemastoista, kuules, jahdilla alkoi,
sumppujahdilla, sinunkin säynäitäsi ja sinunkin mullikkojasi
seilasi Tukholmaan, Tukholmaan jahtipräkällä mullikkaporvarina! ja nyt rakentaa parkin, parkin, pentele, saat
sinäkin lähettää mullikkasi pasiseerareina vaikka Espanjaan,
Espanjaan asti, pentele, mullikkasi parkin pasiseerareina!
Peijakas mieheksi, peijakas paisumaan; kasvattanut itselleen
vatsaakin enemmän kuin me kaksi yhteensä, vaikka hänellä
on laihempi talo kuin meillä kummallakaan, muista, meillä
kummallakaan! Vai vaihtaisitko sinä peltojasi Alastalon peltoihin, vaikka saisit kaksi Alastaloa, kaksi sanon, kaksi Alastaloa? Mutta vatsan ympärys hänellä kieltämättä on suurempi, kieltämättä suurempi Alastalolla kuin sinulla, ja minulla
myös, minulla myös, suurempi kuin minulla! Karjamaa on
manttaalin talo ja Pukkila myöskin, Pukkila myöskin, vaikk'en
siitä puhu, Karjamaan isäntä on manttaalin isäntä, ja Pukkilan
myöskin, Pukkilan isäntä myöskin täyden kruunun manttaalin
isäntä, mutta, mitäs manttaaleista ja mitäs isännistä, kun puolen manttaalin isäntänä kävelee Alastalo, puolen, sanon, puolen
manttaalin isäntänä Alastalon Mattsson, isonen Mattsson, paksu
Mattsson, kapteeni Mattsson, vaikka kapteeni minäkin olen,
kapteeni! Mitäs laihat lihavan rinnalla, vaikka talot olisivatkin paremmat, talot-talot paremmat, sanon, paremmat! Isosesta lähtee isosta, röyhäseekö vai ajattelee, ja Alastalon järkikin on muun ruumiin lihotessa levittänyt uumavyötä! Mitä
painaa savi Karjamaan Eenokin ja Pukkilan Pihlmannin saroissa
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silloin, kun Alastalon isosessa pääkopankin ajatukset rupeavat
kasvamaan vatsaa? Pienet linnut visertävät, mutta varis vasta
äänen päästää, me muut laihat ajattelemme, mutta Alastalon
lihava meinaa! Jokos sinä olet juossut Alastalossa kysymässä
kummoisten miesten puumerkki parkinpapereihin kelpaa, kelpaako Karjamaan Eenokin kaltaisen? Oletkos juossut, kysyn,
pyyhkinyt konttisi kuraa kuistin sillan havuihin, pyyhkinyt
ja putsannut kuin kissa suupieltänsä anturaasi, ett'et veisi
mullanpaskaa, rusthollarin mullanpaskaa kapteenin salin valkoiselle lattialle, oletkos juossut, kysyn, kysymässä, kelpaako
Alastalolle raha? Juokse hemmetissä, jollet jo ole juossut, sinun
kinttusi sopivat paremmin juoksun traviin kuin Alastalon
Hermannin, vaikka manttaalin mies oletkin, täyden manttaalin, rusthollimanttaalin, juokse hiivatissa, pistä kiiruuksi, pistä
rusthollarin varvas varvastamaan, kun kapteeni nikkaa! Juokse,
sanon, mitäs rusthollarin vatsalle pieni hölkkä muuta kuin
terveydeksi, kun ei kapteenin tarvitse puhista, juokse, sanon,
tyrkytä rahaa, kukaties kelpaa Alastalolle raha, kukaties-kukaties, en minä tiedä, mistäs minä tiedän, mutta kukaties kelpaa
raha Alastalolle, raha-raha Mattssonille, kun tyrkytät, noikit
ja pyydät, pyydät ja noikit, pelaat pyrstöllä ja niskalla väsymättä kuin västäräkki, kukaties kelpaa, raha on riivattu kelpaamaan ja Alastalo vielä riivatumpi pitelemään sinne, missä
raha tuntuu sormeen, noiki, noiki vaan, niin oppii niskasi
senkin taidon ja kukaties sopii rusthollarin savinen raha paremmin kapteenin käteen kuin rusthollarin savinen saapas kapteenin salin matolle! Koska sinä muutenkaan kylässä juoksentelet, niin kippaa nyt, juokse rahojasi taritsemaan, kun niitä
tarvitaan, prässihän rahoista päästessä on, eikös niin? Kokoon
niitä aina käärii: saa uuden penningin syrjän näppiinsä, niin
pitää piukasti kiinni eikä hellitä ja pistää entisen penningin
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päälle, siitä tulee tapuli joskus, perhana, tapuli ja tapuli kasvaakin, kasvaa se, kasvaa koko ryjäksi, kun on ahne aamusti
ja visu ehtoosti, kokoo tänävuonna ja säästää tulavuonna,
ymmärtää killingin killingiksi silloin jo kun leuan iho alkaa
haiventaa parran karvaa ja tietää kopeekan kopeekan väärtiksi
silloin vieläkin, kun päänahan iho pudottaa haivenensa! Mikäs
hätä on rahaa kootessa ja rahaa tapuloidessa, koska elämässä
on vuosia ja ihmisen päänahassa hiuksen karvoja tiputettavaksi,
vaikka vuosia tulisi kirkonkirjoihin kymmenen, pari yli tarpeenkin? Mutta silloin vasta rupeaa Aatamin omena kurkussa
hyppimään, kun miehellä tulee juoksu siitä, kenelle saa rahansa
kelpaamaan! Eikös niin, Eenokki, eikös sillä lailla olekkin?
Kyllä rahaa aina kokoon kiertää, kun on hurskas ja kiristää
piukkaa ruuvia piukasta piukemmaksi, minkä hengen hipua
sisukunnasta lähtee, mutta silloin vasta murheen päivä alkaa
ja hiukset lakoovat hienmärkinä otsalle, kun on juostava kaupittelemassa rahaa, haettava hullu, jolle valmis raha kelpaa,
raha-raha, selvä myntätty kruunun raha! Eikös niin, Eenokki,
eikös niin ja sillä lailla? Juokse, sanon, minä luulen, että Alastalolle kelpaa raha, parkki maksaa, parkki maksaa rahaa, ei
parkkia ilman rahaa rakenna! Juokse, sanon, minä luulen,
että rahasi kelpaavat, juokse taritsemaan, kun Alastalo tarvitsee: ei nälkäinen lintua senvuoksi suustansa sylje, että se paistettuna hänen suuhunsa lentää, eikä Alastalo siitä syystä rahaa
torju, että sitä hänelle tyrkyttää! Juokse sinä, kippaa henki
kurkussa, takapyrstö hännättömänä, rahasi olet jo säästänyt
Alastaloa varten, niin säästät häneltä jalankin vaivat, juokse,
sanon, leukasikin on juuri sen mallinen kuin sinä olisit luotu
toisten asioilla juoksemaan, juokse-juokse selkä lotkossa, käpälä
kurossa, juokse, laihempi sinä olet juoksemaan kuin Alastalo,
vaikka rahapussi keikkuisikin selässäsi! Sillä lailla, pahus, sitä
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nuottia minun olisi pitänyt veisata, veivata korvan juuressa
hörhiäinen, niin istuisiko Eenokki nyt leukoineen tuossa, istuisiko, jumaliste, silmän harmina piippuansa
pureskelemassa tänäpänä Alastalon sohvan nurkassa minun
kiusanani! Kumpis meistä röhisisi tyytyväisempänä tällä haavaa, Alastaloko tuossa rinnallani, vai minäkö, jos olisi kielenpääni silloin ymmärtänyt tällätä sanansa oikein? Säästänen
sittenkin minua laupiasta lammasta, joka en puhunut kielellä,
joka kihaa sylkeä kahdesta haarasta! Kun sonnivasikkaa taluttaa karsinaan, niin sitä pitää tönätä sarvista vastaan, ja kun
Eenokin järkeä tyyrää, niin on senkin sarvi ohjattava vastatöngän vehkeillä myötäsojon menoille! Oma viheljäinen vikani,
kun nyt saan katsoa silmäni tikuille tuommoiseenkin naamalautaan kuin Eenokin tuossa! Olenkos minä vielä silonen kasvojen hipiältä kuin ripille pääsemätön nulikka, ja onkos partaveitsen terä vielä kertaakaan harsinut sängen rahisevaa leukapieliltäni, koska poskeni päästävät pehmeitä kuin imisän utara?
Häkää olisin pistänyt Eenokin päähän, enkä järkeä, niin tarvitsisiko minun tällä haavaa katsella Eenokin leukaa edessäni!
Olisin ampaissut Eenokin ymmärrystä sanoilla, joissa on kärki
ja kärjen haruksissa väkä kummallakin puolella, niin, pahus,
nauranut sitä olisi pirukin vatsansa terveydeksi, nauranut
pirukin kattilassaan hölövatsaansa, sanon, jos Alastalo olisf
ollut hullu, ja mennyt senjälkeen pitelemään ja silittelemään
Eenokin ymmärryksen mojoovia pahkoja! Jumaliste, sarviSamulin härkätallista hän olisi vähemmällä hiellä vääntänyt
valssin nuoteille, sarvi-Samulin neljällä sorkalla valssin kiepussa
keikkumaan, kuin olisi katrillia kaapaissut Eenokin ymmärryksen kanssa! Olisin husannut vain, huiskaissut yhden ainoan
sanan, puolen sanaa Eenokin korvaan, Eenokin karvaiseen
korvaläpeen, kuiskaissut yhden ainoan väkäsanan, sanonut:
väsymättä kuin
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Sinulla on rahaa, älä kielläkään, sinulla on rahaa tallessa, kyllä
se asia tunnetaan, tunnetaan koko pitäjällä, mahtaako Langholmallakaan olla niin paljo tallessa kuin sinulla, mene nyt sinä
auttamaan Alastaloa, koska sinun sopii, en minä tiedä, uskaltaako Langholmakaan, Langholman rahat ovat perittyjä, perittyjä-perittyjä, mutta sinun rahasi nypityt työllä ja vaivalla,
omalla työllä ja vaivan hiellä, mutta mene nyt sinä kirjoittamaan laivan osa, kuudestoista-osa, kahdeksas-osa, neljäs-osa,
en minä käske, en käske, meri on aina meri ja meren vaahdolle
pistetyt rahat meren vaahdolle pistettyjä, mutta mene nyt
kirjoittamaan, mene kirjoittamaan laivan-osa, niin Langholmakin ehkä uskaltaa perintörahansa, kun sinä hikirahasi, ja Alastalo saa virneinkin parkkinsa toimeen, Alastalo-Alastalo! Sillä
lailla, peeveli, olisin mojottanut Eenokin korvaan, puolen sanan,
puolensanan upottanut ajatuksen siemeneksi korvavaikkuun,
niin olisiko Eenokki rippiliinalla kirkossa muuta ajatellut kuin
sitä, kuinka kerkiäisi kotiin tupakamariin vahtaamaan klahvinsa
viereen, että luukku pysyy piukassa ja avain taskussa, kun
Alastalo tulee mankumaan.
Olisiko Alastalon silmä silloin ollut kiitollisemmassa herassa
hänen katsellessaan semmoisella asialla Karjamaan tupakamarissa
Eenokin leuan lukkoa, kuin minun silmäni nyt samaa luulapaa
katsellessa hänen sohvansa päässä? Ja jumaliste, kuinka kelpaisi
minun nyt ja tällä haavaa rikata naamani hurskaaksi ja kysäistä
Alastalolta, kysäistä siemauttaa: Missäs Karjamaan Eenokki
on, koska ei häntä salissa näy? Kysyisin laupiaasta ja katselisin
ympärilleni, hakisin muka, hakisin vieläkin silmineni ja ihmettelisin: Kas, merkillistä, eipäs hän olekaan tullut! Minäkin
huiskasin hänelle, husasin kirkkomäellä: mene taritsemaan,
kyllä Alastalo sinut huolii mukaan, mene taritsemaan itse!
Onkos hän käynyt puhumassa asiasta, Herman? Hänellä on
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hyvä haju nenässä, hieno haju nenäluussa, perhananmoinen
haju, hän haistaa tienstin kuin kissa hiiren, hurttikaan ei häntä
pidätä korteista, kun hän haistaa olevansa rahan jäljillä! Merkillistä sittenkin, ettei hän ole tullut! Etkö sinä ole käynyt
kysymässä häntä, Alastalo? Olisit käynyt, olisit pyytänyt,
juossut joka päivä Karjamaassa, pyytänyt ja pakottanut, olisit
vaikka laahannut äijän tänne, joll'ei muu olisi auttanut! Minäkin pistän, jokainen pistää, kukahyvänsä pistää, lykkää liukkaasti rahansa, lykkää likoon vaikka veteen, vaikka veden vetelään, jos Eenokki pistää edellä: Eenokki tietää, mihin hän
rahansa pistää! Vai ei Eenokki ole tullut tänne, vaikka minäkin häntä yllytin, yllytin-käskin? Jaa-ah, tosi näkyy olevan,
ei Eenokkia täällä näy! Ja minä sanoin hänelle senkin sentään,
että sinulla on meininkeissä parkki-laiva. Hyvä haju, visu vainu
hänellä on nuuskakarvoissa, mikäs häntä nyt on ollut pidättämässä kortin liepeestä? Olisin puhunut, olisi sopinut puhua,
tällätä sanoja, salakuoppia, kylvää kusilaista mänkimään,
mänkimään muutamain muittenkin päissä kuin Alastalon,
muittenkin kuin Alastalon! Olisin puhunut ja katsellut
ympärilleni, Krooklan Mikkelssoniinkin olisin katsellut, pitänyt
silmän tikulla pienen ajan, tikun kärjellä pienen ajan, sen
verran, että omatunto, Mikkelssonin visu omatunto olisi potkaissut hänen j arkeansa, kysynyt, pistätkös sinä, Mikkel Mikkelsson kyntesi semmoiseen, josta Karjamaakin vetää koparansa, koskas sinun rahasi ovat olleet löysemmällä kuin Eenokin, kuinkas on laita, Mikkel, alkaako haju kekata sinun sieraimissasi, koska Eenokinkin leveä turpa haistaa käryn nopeammin kuin sinun pitkä ja terävä nenäluusi? Ajatus, ajatus olisi
alkanut kyntää Krooklan Mikkelssonin päässä, kiivennyt laihasta nenäorresta ajuihin! Ja Nordberg, Nordbergin Erland?
Hänkin tupannut itsensä tänne, tietysti, antanut narrata
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Alastalon narrata itsensä! Minä
kukkaisissa ajuissa
kalakipparin
luulen, luulen, pahus, että
olisi alkanut mokottaa kipu, kipu mokottaa kukkaisissa ajusuomuissa, kun minä olisin kielenpäästäni lykännyt myrkyn
Eenokista, Eenokista, joka ei uskallakkaan rahojansa Alastalon
asioihin, joka ei tulekaan Alastalon saliin, silloin kun Alastalo
häntä tarvitsisi salissansa. Olisitkos alkanut nostaa hylkeenkarvoja kuonossasi ja hamuta, että parkin paperit ovat liukkaampia pideltäviä kuin säynään kylki? Saa sinulta keväisin riidellä säynään hintaa kuin taljaa sitkistyneen naudan
niskasta, mutta pehmonen sittenkin! sydämeni kuolee kuitenkin puolestasi, kun olet joutunut Alastalon kelkkaan!
viatonta ahneuttasi istunut Alastalon kelkkaan! Erland,
Erland, kieltäsi saat rääkätä ja sielusi valehdella kymmenen
kertaa saatanalle, ennenkuin killinki jää kukkaroosi Tukholman kalarannassa: kappamitallakos sinä olet tullut sullomaan riksejäsi Alastalon säkkiin?
Alastalo ei olekaan,
kuules, mikään kalamatami Tukholman rannassa, jonka kanssa
pärjää, kun kiristää silmänsä puntariin ja pitää pahaa suuta,
kun maksu-asiat ovat kysymyksessä, Alastalo on suurempi
kelmi vielä kuin sinä itse, Alastalo ei riitele killingistä, vaan
ottaa sovinnolla koko kukkaron! Ajatus saattaa mennä ihmisellä verilihalle! Miks'en minä nyt ole Alastalon sijassa ja
Nordberg minun salissani minun parkkikokouksessani minun
kynittävänäni? Ja Karjamaan Eenokki on vääryydellä täällä,
vääryyden kaupalla, Alastalo on pelannut väärää peliä, ei ole
hiiskaissut halaistua sanaa Eenokin korvaan, antanut minun
puhua, minun riivatun puhua hänen puolestaan, odottanut
vain ja nuolaissut kuonokarvojaan, kuin kissa kolon suulla,
odottanut, vahdannut ja naureskellut partaansa: kyllä Pukkila
vähtää, antaa Pukkilan vähdätä, kyllä Pukkila hiiren minun
itsensä, tänne, kelmi,

antanut
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pussikkaani käsittää! Voi saastainen, kuinka harmittaa, kun
on järki päässä kuin elohopeaa ja se saakeli on lähtenyt kierimään väärälle kurille!
Pukkila oli niin apeissaan, niin sydänjuuriinsa myrryksissään, että totisesti, viitsikö enää silmänmunaa viljellä senverran, että syrjilleen vilkaisi? Härkäniemen selkäpuoli kyllä olisi
ollut varmana katseltavana piippuhyllyn puolella salia, sen kuuli
menostakin, vaikka silmän oli onnistunutkin tähän asti pudottaa kärjeltänsä sen tasalleen täyskyynärän matkan, minkä
Härkäniemi hartioittensa mahtumista varten tarvitsi itsellensä
piippuhyllyn edessä tilaa, sen kuuli menostakin ja hengen rahinasta, kun piippu piipulta uskollisesti ja huolellisesti koeteltiin,
mikä varsi päästi ilmaa parhaiten! Tarvitseeko sinun välttämättä saada paras piippu leukapieleesi, koska jokaista on kopeloitava ja kolistettava, ajatteli Pukkila paheksuen, mutta pidätti
silmänsä kurissa: sinne ei katsota nyt, ei katsota kiusallakaan,
tietää Härkäniemen selkäriitingin neliskantin näkemättäkin,
ja paras on muutenkin pitää omat silmät kotona, jos pahankurki kumminkin sattuisi vahtaamaan olkapäänsä ylitse ja vilkuttelisi naurunpirua silmäkulmissaan, naurunpirua, pentele,
minulle pilleriksi liuruvissa silmäkulmissaan! Paras kun istun
sohvalle vain, istuu hissuksissa sohvalle, eikä ole tietävinäänkään, istuu sohvalle ja niistää nenänsä, ei hiisku sanaakaan,
vaan niistää nenänsä vain. Sohvan viereen Pukkila jo oli saapunutkin viimein: montakos askelta sitä mattoakin oli kestänyt kävellä? Kolmetoista askelta hän ennen oli laskenut, kolmetoista kait vieläkin, kolmetoista silkkaa askelta tampuurin oven
suusta takakamarin kynnyksen eteen: kyllä Alastalolla nenää
on isoseen! Mutta ryysymatto se sittekin vaan on, ryysymatto,
peijakas, ei ole raskinnut, on tullut visuksi kesken, ei ole raskinnut karvamattoja, karvamatot, Maijastiina, karvamatot,
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neljätoista kyynäräiset karvamatot, minä olen sanonut kotona,
neljätoistakyynäräiset karvamatot sinä kudot meidän saliin,
meidän uuteen saliin, Maijastiina, ja neljätoista kappaletta,
muista, neljätoista neljätoista kyynäräistä kappaletta, että koko
kattia on peitossa; kun me salin laitamme, niin me jaksamme
peittää kattian matoilla myöskin, karvamatoilla, Alastalon salissa
on vain ryysymatot, ryysymatot vain, kolmitoistakyynäräiset
vain, ei salikaan sen pitempi ole, kaksitoista kappaletta vain, kahdeksan pitkittäin, kaksi poikittain, kaksi kulmittain, kattian
valkoinen vilhii välistä rivona, silkka puu, silkka valkoinen
puinen puu mattojen välissä, ryysymattojen välissä, silkka alaston puu, ilkialaston valkoinen lankku, niin että oikein häpee,
oikein hävettää miehenkin silmää katsella paljasta, kun kaikki
muu on vaatetettua, tekisi mieli sylkeä, läjäyttää rojo tupakkasylki keskelle julkeata plättiä! Me, Maijastiina, sanoin, me
vaatetamme koko kattian, koko meidän salin katfian, vaatetamme matoilla, karvamatoilla, Maijastiina, koko meidän uuden
salin kattiaan me jaksamme matotkin, kun kerran salinkin,
sanoin, me vaatetamme kattian seinänvierestä visusti seinänviereen ja kynnyksen edestä piukasti kynnyksen eteen niin
tarkasti, että Pappilan mamsellikin uskaltaa Pukkilan salissa
katsella Pukkilan salin kattiaan, uskaltaa katsella rohkeasti,
saa vaikka hakea silmillään tarvitsematta pelätä, että Pukkilan
salissa, Pukkilan salin permannolla mattojen välistä, karvamattojen peitosta pilkistäisi raon vilaukseltakaan paljas puu,
paljaan puun irstas valkoinen mamsellin silmään, mamsellin
siivoon silmään! Pukkila oli istunut sohvalle, pieni lohdutuksen tippa kuitenkin, pisaran piraus karvaaseen mieleen: sai
Maijastiinallekin taas sanoa kotona, ett'ei Alastalon kattialk
vieläkään ole räkännyt maton ryysyä joka lankulle! Eenokkikin on ymmärtänyt, kas vaan, ymmärtänyt ja rojauttanut
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hampaittensa välistä ruskean läiskän tasalleen mattojen keskiväliin, siihen missä on lankku paljas, juuri siihen rojauttanut
läiskän, isosen ja ruskean kuin viiden kopekan lantti, onpas
malttanut senverran raottaa visua leukapieltään, että on tuon
läiskän päästänyt! Mitäs Alastalo tuommoisista lanteista ajattelee, tuommoisista lanteista salinsa valkoisella kattialk, vaikka
sylkijä onkin rahamies! Ei ole tietävinään kait, tietävinään
tällä kertaa, vaikka makottaisikin maksassa? Siinäs näet nyt,
missä väärtissä sinun salejasi ja sinun kattioitasi pidetään! Ja
savikokkare Eenokin saappaan vieressä matolla? Oikein on
sydän niin syntinen, että sitä virkistää! Kuka käskee laahata
kaikkia savikinttuja saliinsa, ja kuka käskee kapteenismiehen
olla niin visun, ett'ei peitä koko kattiatansa matoilla, niin että
paksupäisempikin ymmärtää pitää sylkensä poskissaan, jollei
kävele pesän eteen sylkikatikkoon sylkemään!
Pukkilan mieli oli tosiaan ollut vähän lannistunut, hän
tunsi sen itse ja tunnusti suorasti. Harmin palanen koko Alastalo peleineen ja parkkeineen. Saa kävellä hänen saliinsa kuin
niistetty mies, kuin toisen miehen niistämä mies! Nyt kun on
istumassa, täytyy sekin asia tunnustaa rehellisesti ja selvästi.
On harmittanut pirusti, on harmittanut enemmänkin vielä,
ja harmittaa vieläkin, pistelee kurkussa kuin kiiskin ruoto!
Mutta eikös kieli mahda vielä olla paikallaan Pukkilan suussa,
ja järjen nokassa lipeätä, lipeätä pyykkiin? Pukkila istui nyt
jo varmana sohvalla, käsi haki nenäliinaa taskusta, hän katseli
ympärilleen salissa. Vai koko pitäjäs täällä on koolla? ajatteli
hän silmän siepaten miesriviä vasemmalla seinävierustalk ensin
ja senjälkeen oikealla. Miestä vieri vieressä kuin nokkaa variksien keräjillä! Ja jokaisella korvapari päässä! Sana ennenkin
on siementänyt korvalävissä: eikös siemennä vieläkin? Sitä
varten on itsellä kieli, että sitä viljelee, ja sitä varten muilla
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korvat, että he kuulevat. Alastalo, oletkos taluttanut ketun
kanatarhaan ja oriin tammatalliin, kun Pukkilan Petterin
saliisi? Tässä on tähän asti katseltu pitkin nenää nokanvartta
myöten alaspäin, mutta eikös Pukkilalla ole pirua silmissä, pirua
ympärillekin vilkumaan! Pukkila tiesi itsensä jo täydeksi Petter Pihlmanniksi taas, iso nenäliina käsissä lyötiin läiskähtäen
auki, niin että Liibeckin kirkon kuva liinan keskellä hulmahteli komeana ilmassa ja hetken perästä puhdisti Pukkila
nenäänsä semmoisella puhdilla ja pärinällä, että Eenokkikin
sohvan päässään sai huomata ja ymmärtää kapteenin istuneen
sohvan keskelle! Harmin räkä pois nokasta, niin ajut tulevat
selviksi! ajatteli Pukkila. Eikös Pukkila sentään tänäkin päivänä vielä tässäkin salissa jotain puhetta päästele? ajatteli hän
itse, ja päräytti nenäänsä uuden ja varmemman kerran. Muutkin kuin Eenokki saivat kuulla salissa, että Pukkila oli saapunut Alastalon parkkikokoukseen ja Petter Pihlman Alastalon
peräsohvalle istumaan.

Kolmas luku.

Härkäniemi valitsee itselleen piippua Alastalon piippuhyllyltä
ja tuumailee ajankuluksi erinäisiä.
Pukkila ei ollut erehtynyt siinä, kun hän sohvalle kävellessään oli ollut huomaavinaan Härkäniemen leveän selkähahmon piippuhyllyn edessä salin peränurkassa. Siellä Härkäniemi todella hommasteli, miehestä ei kyllä tällä erällä ollut
näkyvissä muuta kuin se, minkä Jumala oli antanut hänelle
selkäpuolta, mutta se riittikin, jotta kuka hyvänsä saattoi
ymmärtää, että Härkäniemi siellä valikoi itsellensä piippua.
Erottaa kattiassakin kahdeksantoistatuuman lankun viisitoistatuumaisen rinnalla, vaikka viidessätoistakin tuumassa on pintaa
ilmoittamaan lankun lankuksi, eikä leveämpienkään selkäpielien
keskellä silmä tarvinnut tuumastukin apua takaapäin tietääkseen, minkä selän kantaja oli kasteessa ristitty Härkäniemen
kapteenin etunimillä. Makkias Afrodite Härkäniemi oli siis
sen miehen nimi, jonka selkäkupura tällä hetkellä peitti Alastalon piippuhyllyn muitten näkyviltä, Makkias-nimen hän oli
rehellisesti perinyt isältänsä, mutta Afrodite-nimen alkuperä
oli tähän asti jäänyt selvittämättömäksi, vaikka sitä monillakin lukuvuoropidoilla oli vakavasti ja välistä pappien avulla
leikilläkin aprikoitu, kait hän sen oli saanut, koska oli arveltu,
että hänelläkin, pienellä leveällä potkijalla silloin, piti olla
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kaksi nimeä. Makkias Afrodite Härkäniemi siis hommasteli
piippuhyllyn edessä salin peränurkassa, hän oli semmoisessa
toimituksessa, jonka järkimies, ja vasitenkin Härkäniemen
kaltainen mies aina suorittaa kiirehtimättä ja visulla harkinnalla. Hyvässäkin talossa ja hyvälläkin piippuhyllyllä on
monenkaltaisia piippuja, hyviä ja vielä parempia, ja mies, joka
pitää suutansa kunniassa, valikoi hampaisiinsa parhaan. Ei
naimisiinkaan mennä kenen kanssa hyvänsä, vaan valikoidaan
vaimoväkeä, sortteerataan ja jätetään hyllylle hyväkin parempaa sihdatessa, eikä suinkaan ihminen suutansa huonompana
astiana pidä kuin sänkyänsä! Minä, joka olen ymmärtänyt
pysyä naimattomana miehenä tähän ikään asti, kuinkas minä
piipun vaalissakaan olisin kevytmielinen? arveli Härkäniemi
tunnollisuuksissaan jo ennenkuin oli ensimmäistäkään koreata
ennättänyt hypistellä piippuhyllyllä. Tuon Alastalo on ostanut Memelistä! Härkäniemi katseli parastikään korttelin korkuista valkeata posliinipesää viimeisenä vasemmalla: mukavaa
sitä oli katsella, heloposkinen mamsellin kuva nauraa hirvitteli
kyljessä, niin että mieltä hempeytti, mutta ottikos tupakkamies semmoisen kapineen kouraansa? Omaatuntoakin soimaisi,
kun kämmen pitelisi hempukkaa, ja miltäs savu maistuu posliinista? Ei ihminen tupakan makua kädellänsä pitele, hän
tuntee sen suussansa, ja posliinipesän haiku on kovaa. Minä
en ole koskaan uskonut semmoisiin miehiin, jotka tupakoivat
posliinipiipusta, se, jonka suu ei sano tupakan-tuntoa, sen järki
hutiloi muissakin miesten asioissa! Minä luulen, että Alastalo
onkin pistänyt tuommoisen piipun hyllyllensä koetellakseen jo
poskista ja miehen piippumausta ketä pitää pidellä järjellä ja
ketä narrilla. Minä olen ymmärtänyt Pukkilankin paremmaksi
mieheksi kuin uskoisi, sillä koskas mamselli tuossa on hänelle
kelvannut? Pukkila onkin peto ymmärtämään hyvän piipun,
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maku hänelle on tunnustettava, ajattelee miehestä muuten
mitä hyvänsä! päästä hänet ennen itseäsi piippuhyllyn eteen
kronastamaan, niin puhalla siltä päivältä näppejäsi, jos senj aikeen enää luulet siltä hyllyltä parhaan piipun noukkivasi
itsellesi: Pukkila sen on napannut! En minä muussa niin väliä
pidä, tuleeko paikalle toisena vai kolmantena, vai viimeisenä,
hamina pysyy haminana, seikako kuuttonsa möljän viereen
maanantaina vai tiistaina vaiko vasta viikon lauantaina, liemi
maistuu pitopöydässä samalta ja ruoka lämmittää vatsaa yhtä
mukavasti lipooko lusikkaansa rovastin vieressä istuen vaiko
lukkarin naapurina; ja haudan parrasta lähestyessä on parempikin, kun ei kävele eturivissä. Mutta piippuhyllyn edessä,
siellä minä mieluummin olen ensimmäisenä, toisen suu ei ole
oma suu, ja kyllä minun luontoni on niin syntinen, että minua
karvastelee jokainen veto, jonka toinen mies imee suuhunsa
paremmasta piipusta kuin minä. Kaiketi Pukkilakin tuntee
eron haikun ja haikun välillä, koska hän niin perso on äkkäämään hyvän piipun, ja paremman piipun hyvienkin piippujen
joukosta, mutta minun mielestäni on kuitenkin väärin, jos
paras piippu on hänen leuassansa eikä minun. Niitä on hyviä
nikkareita, mutta niitä on vielä parempiakin nikkareita, ja
hyvä nikkari, jos hän on viisas, antaa teräaseen parempansa
käsiin, jos parempi seisoo vieressä. Minulla on vissi usko, että
tupakan haiku on minun suussani vielä ymmärtävämmässä
suussa kuin Pukkilan ja minulla on pieni surku hyvän piipun
puolesta, kun se minun paikalla ollessani on Pukkilan hampaissa: onkos Pukkila nyt sentään tällä haavaa oikein mies
kunnioittamaan piippua niinkuin piipun oma arvo ansaitsee ja
muistaakos hän lakkaamatta pitää mielessänsä, mikä ja minkäkelpoinen kapine hänellä on suupielessänsä? kysyn minä itseltäni koko ajan. Ei Pukkila ole se mies, joka pitelee tuntevalla
se
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kädellä piippua senj aikeen, kun hän sen on ottanut. Jos
minulla olisi ollut vaimo, ja minulle jäänyt vaimostani tytär,
niin piipun pitelemisestä minä sen miehen katsoisin, jolle minä
tyttäreni antaisin. Sinulla on kärkäs silmä, minä sanoisin, jos
tulisi Pukkilan riitinkinen mies pyytämään minulta tytärtäni,
sinulla on luonnostasi hyvä järjen hama, sanoisin, sinä ymmärrät nopeasti, millä piipulla on piipun meina ja otat rohkeasti
itsellesi hyllyltä sen, joka on paras. Sitä minä en moiti sinussa,
tyttärelleni suon miehen, jolla on järjen kärki silmässä ja
nopeuden ruppeus sormissa, en minä muunkaltaiselle tytärtäni
annakaan, mutta onkos sinun kätesi myöskin uskollinen, kun
kerta olet saanut siihen hyvän piipun, kelpo piipun, piipun,
jossa on piipun henki? Minä olen katsellut sinua, kun sinä
piippuasi poltat: en minä tytärtäni sinulle anna! Koskas minä
olen huomannut sinun pivosi tietämättänsä kiertävän varjelevaa
kämmentä suojelevasta ja hyvästi sen pesän ympärille, jonka
uskollinen lämpö kuitenkin valvoo vain sinun suusi hyvää
tuntoa varten? Koskas minä olen nähnyt sinun silmäsi levolla
ja kiitollisuudella seuraavan sinen kevyitä koukeroita ja viatonta käherää valvovan piippusi yllä, kun altis pivossasi elää
ja lämpii ja rengas renkaan jälkeen herää ja harhaa elämän
lyhyeeseen hupiin sinun suusi hengen virittämänä? Koskas sinun
silmäsi puhuvat ja katseesi unhe kertoo, että tiedät sydämesi
hyvään saakka uskolliseksi sen, joka uskollisena kourassasi
porisee ja rätisee, ja koska sinä mielesi pienellä hyvällä ajatuksella palkitset sitä, jonka elämän 010 on lemunhyvää sinun
suusi mielihyviksi? En minä tytärtäni semmoiselle miehelle
usko, joka ei polta tunnolla piippuansa! Semmoinen, joka on
huolimaton piipullensa, on huolimaton vaimollensakin. Hyvä
ja altis vaimo on astia, joka ansiosta ansaitsee herkän ja tuntevan huomion, tarvitsee vielä aremman huomion kuin uskoi-
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linen piippukaan, sillä vaimoihmisen luonto on monimutkaisempi kuin piipun, ja vaimoihmisen kärsivällisyys pienempi
kuin piipun. En minä tytärtäni sinulle anna, minun tulee
surku piipunkin puolesta sinun suussasi, kuinkas sitte tyttäreni
puolesta sinun käsissäsi! Niin puhuisin, ja niinhän asia onkin.
En minä itsekään vielä tähän päivään asti ole rohjennut vaimoihmistä vastuulleni ottaa, vaikka, jos tosi on sanottava, piippu
on minun suussani paremmassa suussa kuin monen muun miehen
suussa!
Härkäniemi naurahti omille ajatuksillensa, silmän verkkaisesti tarkastellessa piippuriviä hyllyllä. Onkos ihmisen mieli
paljoakaan viisaampi kuin pesän porosta kiertyvä savun sininen
rihma? Savu kallistelee, kuinka ilmanveto sitä kantaa ja kuljettaa, ja ihmisen mieli kulkee omilla teillänsä, kuinka sillä
on juoni! Minäkin, partainen mies, tuumin sinisiä sinisiin, ja
naitan tytärtä, vaikka oma vaimokaan ei ole vielä tullut valituksi! Me rakentelemme laivoja ja olemme vakavia miehiä
vakavissamme, vakava minäkin olen olevinani partoineni,
mutta paljonkos sumun löysää mahtuukaan pääkuoren sisäpuolella liikkumaan, ja pitääkös ajatus määriänsä sen piukemmin kuin savun polveileva rihma ilman keveissä piipun pesänsuun yläpuolilla? Minä katselen mieluummin piipun vartta
pitkin, kuin kuuntelen jutun vakavaa vakavasta parrasta, sillä
piipun suorassa on mittaa, sillä on selvä mittansa ja silmä
tietää, että varren päätä pitemmälle ei tarvitse katsoa, nähdäkseen pesän, mutta jutun juonessa, väkäistenkin huulien
väkäisessä hyrinässä on järjen meina lyhyt ja näkeekös sittenkään aina lyhyen meinan lyhyen pään? Piipusta saa tyhmempikin suuhunsa savun, kun sitä imee, mutta ihmisten jutun
rikasta noukkii ymmärryksen kana harvoin järjen jyvän nokkaansa, sillä tunkiolta ei kana muuta nouki kuin mitä tun-
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kiolk on, vaikka hartaamminkin päätä kallistelisi ja viisaastikin varvasta siirtelisi. Tuskinpa minun pääni paljon pehkuisempi on kuin muidenkaan, mutta kyllä minulla omista kokemuksista ja oman pään puntaroimisista on huono ajatus ihmisen ajatuksen akanoista. Ihmisen pääkoppa on ravistunut laari,
puolillaan akanan ruumenia, ihmekös sitte, jos päässä pölisee,
kun milloin mistäkin raon saumasta tuulenhenki pyrähtää
kasaan, ja helpeet luulevat lentävänsä. Omasta päästäni minä
muitten päitten sisäpuolustan tiedän, ja kuuntelen puhetta,
viisaankin leukapielen päästämää puhetta niinkuin katselen
savun kiemuraa palavan piipun, hyvänkin piipun pesän yllä:
ei se muuta merkitse, kuin että savu rinkilöi ja juttu jaarittelee, jotta silmän ja korvan on mukavaa joutiloida, puhallan
pienen pelmauksenkin sekaan, hiin on lysti rinkivämpi niin
savussa kuin jutun käherässä. Piipun minä otan ja parhaan
piipun hyllyltä, se kuuluu minun käteeni, sillä piipun suupala
on minun suussani tuntevassa suussa ja savu tietää minun
imemäni pesän yllä mukavikseen, ett'ei sen lyhyt elämä aivan
turhan taitse koukeroi viatonta hupiansa ilmaan, koska sen
heräämistä ja haihtumista kuitenkin on näkemässä ja tunnustamassa koottu ja mielevä silmä. Minun on surku piippua ja
savua enemmän kuin ihmistä ja ihmisten ajatuksia, sillä piippu
on piipuksi tehty, eikä se muuta pyri olemaan kuin piippu,
ja savun viaton hahtuvoi ilmassa sen ajan kuin sillä on hahtuvoitavana, ja häviää, mutta ihmiset, ne eivät ole tyytyväisesti
sitä, mitä ovat, vaan luuraavat kahdesta silmästä, minkä silmien
repeämättä kerkiävät, ja janoovat nälkäiseen ihmisnahkaan
maailmaa mahtuvammankin kuin mitä jaksaa ahmia ahne silmän
rako; ja ihmisen ajatukset, ne sitte eivät renkaina leijaa ja sinisiin kevenny, vaan niissä on katku kuin kydössä, ja maan raskaita hakee pilven paksu! Minä en pidä ihmisistä, ne raatelevat
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toisiansa ja surevat itsiänsä, minä pidän piipusta, se on hyvä
minun suutani varten, eikä tiedä itsestänsä. Piipulla on suupala, kun ihmisellä on kynsi, ja suupala sopii luontevasti huulien helpeiltäväksi, mutta kynsi, jos se sitte on ajatuksen kynsi
tai sormen kynsi, on raapiva ruumiinkappale. Mutta piipuilla
on iso ero, niinkuin ihmisilläkin, toinen suupala on mukavampi
pureskella kuin toinen, ja toisen kynsi on tylsempi tai terävämpi repimään kuin toisen. Minä olen huomannut sitäpaitsi,
että kun ihmisellä on hampaissa hyvä piippu, piippu, johon on
tyytyväinen, niin hän on tyytyväisempi muuhunkin elämässä,
ja senkin vuoksi harkitsee viisas aina tarkasti, minkä piipun
hän ottaa hyllyltä. Kun on suussa hyvä piippu, niin ei ole
tarpeettomasti karsas kenellekään, ja ajatuksen synnit lähimmäistä vastaan jäävät vähemmälle siltä päivältä. Jos nyt Pukkila esimerkiksi tuolta
Härkäniemi käänsi sen verran kankeata niskaa ja vähän selkääkin, että silmän vilhaus olkapään
ylitse varmensi hänelle Pukkilan jo istuvan peräsohvan päässä
minä luulen, että minä kuulin
jos nyt Pukkila esimerkiksi
kolinasta Pukkilan olevan tulossa porstuassa ja senvuoksi taksinkin piippuhyllylle!
jos siis Pukkila nyt seisoisi minun
piippuhyllyn
edessä piippua itselleen valikoimassa
sijastani tässä
ja minä istuisin hänen sijassaan sohvalla tyhjää huulipartaani
pureskelemassa ja kadehaikealk katselemassa, kuinka toinen
minun silmieni edessä korjaa itsellensä sen piipun, jonka minä
olin ajatellut omiin hampaisiini täksi päiväksi, niin olisinkos
minä silloin ja tällä haavaa niin lakea peto ajatuksiltani kuin
minä nyt olen, kun minä tiedän, että sen ajan kuin minä
hyllyn edessä seison, on minun selkäni tarpeeksi leveä olemaan
tiellä, jos jonkun muun tulisi mieleen kurotella itselleen piippua minun ohitseni hyllyltä, ja että senjälkeen kun minä olen
omani valinnut, muut piiput kyllä minun suomaltani saavat
—

—

—

—
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joutua kenen leukapieleen kelpaavat. En minä ole mikään ilves,
jonka silmä raatelee sitäkin, mitä ei hammas kerkiä repimään,
minä olen lauhkea mies niskakarvoiltani niinkauan kun luupalaa ei kiskota minun häristimistäni, minä vaikka nuokunkin
pienen hyväntahtoisen nuokauksen, kun minulla on vatsa täysi
ja hyvä 010 ja muuten mukavaa. Akstalonkin kanssa on meillä
mukavaa sen vuoksi, että hän hahmii ja minä saan. Tuommoisenkin piippukarjan? Mitäs mies oikeastaan enemmillä piipuilla tekee, kuin omaa leukaansa varten, ja siihen riittää yksi,
kun se on ajatuksella ostettu? Mutta luonnikasta se toisekseen on, kun joku on nähnyt vaivaa ja koonnut kamssua, niin
on silmällä joutilasta hupia ja mielen arvelulla ajatuksen askaretta. En minä itse viitsisi, minulle maistuu rukiinen hyvältä
suussa, kun minun on nälkä, mutta minä otan aina vehnästä,
kun minulle taritaan, hupsu minä olisinkin, joll'en ottaisi.
Kyllä minun suuni herkun ymmärtää, ja pitopöytään minä
istun aina, kun käsketään. Mutta on eri asia olla jänis, jota
syödään tai jäniksen syöjä, ja eri asia, tuhtaanko minä ruokaa
omaan suuhuni, vai tuhtaanko minä pöytää muiden varalta.
Minä puolestani ymmärrän hyvin, mikä lusikallinen pitopöydässä maistuu ja minkä räätin liemi tuoksuu sieraimiin hyvälle
vadista, mutta minä en ymmärrä pitojen pitäjää; minä ymmärrän erinomaisesti Alastalon piippuhyllyn tavarat, mutta minä
en ymmärrä Alastaloa. Mitä varten hän on hankkinut piippuja enemmän kuin hän itse tarvitsee? Ja semmoisiakin herrassöötinkejä joukossa, että vähintäin maaherran naamataulu tarvitaan, ennenkuin piippu on piipun arvoisessa leukapielessä!
Tuokin tuossa? Härkäniemi katseli tuokion piippurivin keskimmäistä Goljattia, joka kurotteli juhlallista pituuttaan korttelia paria piippuhyllyn reunan yläpuolelle ja jonka varsi helyili
ja kimalteli koko pituudeltaan lasihelmien kuteissa. Arons-
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sonilta tuo on ostettu Turusta, näimme markkinamatkalk
yhdessä Alastalon kanssa ilmoituksen aviisoissa ja menimme
kurillamme katsomaan Fällströmin taloon, niinkuin ilmoituksessa käskettiin. Kyllä siellä oli piippua monensorttista, suoraa
ja väärää, koreata ja koreampaa, vesi kielellä minäkin niitä
koettelin, koin henkeä ja pitelin pesän mukavuutta, ihmettelin
mielessäni kenen suu kustakin oli haikujansa vedellyt ja minkävartiset herrat minkinvartisia olivat röyhytelleet, mutta komein
karjasta oli kuitenkin tuo tuossa, samanen, joka nyt on edessäni
keskimmäisenä Alastalon piippuhyllyllä; liukaskielinen Aronsson kehuikin sitä maaherra piipuksi. Ja miks'ei, maaherraan
mallaava se onkin, hopean rihmaröyhää sen miehen olkapäällä
tarvitsisi kimallella, joka ei itseänsä ja omaa rintapieltänsä
nolostelisi tuommoisen helysalon takana. Me olimme tehneet
hyvät kaupat markkinoilla, olimme jahtikippareita silloin vielä
kumpikin, ja isosuuden piru karasi Alastalon päähän, kun hän
kappaleen aikaa oli katsellut ja pidellyt maaherran piippua.
»Tämän minä ostan», sanoi hän Aronssonille, »jos joskus kumminkin tarvitsisi», selitti hän. »Mitä sinä tuommoisella teet,
harakka kiiltävää hakee!» koetin minä järkevämpänä varoittaa
häntä, mutta turhaan minä puhuin, Alastalo osti piipun, maksoi siitä parin sikkkatynnyrin täyden hinnan. Karvasteli minua
silloin, pidin napinaa koko matkan Fällströmin talosta kalarantaan kävellessä: mitä helvetissä sinä tuommoisella piipulla
teet? sanoin silloin jo! Ei suinkaan sinulla ole meininkiä ruveta
itsellesi semmoista mahaa kasvattamaan, että piipunvarressakin
tarvitaan puolentoista kyynärän mitta, ennenkuin se mallaa
sinun vatsasi kukkuloille sinun kämmenesi pideltävänä! kysyin,
ja marisin lisäksi, ettei suinkaan silakkaporvarin paisuneempikaan mätikukku semmoisen komeaksi puhistu, että sen liiveillä
kyynäräinen helmivarsi keikkuu arvonsaveroiselk tyynyllä
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kuin kotonansa! Pidin pahaa suuta, vaikka olin kyllä jo varhemminkin joutunut huomaamaan, että Alastalon Hermannissa
asui iso henki, isosempi kuin tavallisessa kakporvarissa, ja
vaikka minulla jo silloinkin oli hajua siitäkin, että ei haukanpoika pesässä pysy muuta kuin sen ajan, kunnes sulka kasvaa
mittaansa siipisangassa, ja että Alastalon Hermanninkin sormet
kukavat silakan laukassa vain niin kauan, kunnes niille tulee
muuta rahanmakuisempaa siepattavaa. En minä isosuutta ihmisessä tuomitse, en tuominnut silloin, enkä tuomitse vieläkään:
kun riitinki on isonen, tulee rakennukseenkin asumisen ruumaa. Suuttaa isosuus joskus riivata ihmisen liika komean piipun
ostamiseen, ja siihen se riivasi Alastalon sillä kertaa, kun hän
osti piipun Aronssonilta, se on minun tuntoni asiassa: maaherran piippu on vieläkin liika julkinen kapine Alastalon
piippuhyllyllä, mutta isosuudessa on muutakin muonaa elämän varalle: isosuus ihmisen sydämessä ja otsaluun porossa
voi ajaa miehen muuhunkin isosuuteen kuin piipun komeuteen! Jollei Alastalossa olisi asunut se riivaaja, joka riivasi
hänet ostamaan maaherran piipun, niin olisiko hänen piippuhyllyllään nyt tusina muita piippuja ja kelpo piippuja maaherran piipun rinnalla, piippuja, jotka kelpaavat pätevänkin
suupielen pureskeltavaksi; ja olisiko tässä salissa tällä haavaa
koolla tusina miehiä, joiden leukapieliin juuri tuommoiset
piiput mallaavat, mallaavat sitä paremmin, mitä julkisempi
on varren mitta? Akstalolk on hengessä ollut se keritys, että
hänellä on vatsa paisunut isosemmaksi niiltä päiviltä kun
nykyistä suivempina oltiin maaherran piipunkaupoissa Aronssonin puodissa, suorasti sanoen se on kasvanut isoseksi, ja hänen
muukin olonsa on isontunut niiltä ajoilta vatsan mukaisesti,
niin ettei hänellä sittenkään vielä ole oikeastaan vatsanympäliinsä. Mutta Alastalo ei ole lihonnut yksiksensä, piru hänessä
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piukottanut meitä muitakin; kun kävelee isosaappaisen rin-

nalla, niin täytyy harittaa omiakin harppaimiaan, ja niskan
äveriyttä on tainnut kasvaa muillekin pitäjässä kuin yksin
Alastalolle. Minä olen muistavinani, että laihan Aronssonin
ohueilla huulilla pelasi pieni naurun liva, kun hän korjasi Alastalon rahat tiskikatikkoonsa ja kääri maaherran piipun paperiin meitä varten, mutta minä luulen, että nauru olisi niukempi nyt Aronssonin kaidan nenäpiikin alla ja lieru silmätikuissa karvaampi kuin silloin, jos hän, nälkäsorminen kauppias Fällströmin talon kulmapuodissa tahritussa sortuutissaan
nyt seisoisi Alastalon piippuhyllyn edessä Alastalon salissa ja
katselisi maaherran piippua kapteenin hyllyllä, takanansa miesten
surina, jotka puhuvat parkeistansa ja laivoistansa, niinkuin
hän kamasta hyllyillänsä. Ei olisi sopinut nauraa, Aronsson,
tai naurun olisi ainakin pitänyt olla vinon, silloin kun tiskin
toisella puolella seisoi kanssasi kauppaa tekemässä mies, joka
kyllä silloin tosin vielä punnitsi silakkaa, kun sinä hapanta
silliä, mutta jonka kulmaluun takana oli sekä ruumaa että
puhtia isompiinkin asioihin kuin maaherran piipun ostamisiin,
ja joka nyt rustaa parkkia silloin kun sinä vieläkin saat riskisi
takana hieroa päänuppisi järkipaikkoja osataksesi punnita naulan sillin fienteliä painavammaksi kuin se on. Katsos, Aronsson, ihminen ei aina ole sitä, miltä hän silmäpintaan näyttää,
vaan pitää katsoa miestä silmän sisäkantilkkin, joka on likempänä ymmärrystä! Eri ihmisillä on eri ajo verissä, ja sinun
olisi pitänyt olla nauramatta ja ymmärtää, että sikkkaporvarissa, joka ostaa itselleen maaherran piipun, kukaties on keritystä muuhunkin, ja että se tipun poika, joka kiekasee, se
veisaa joskus kukkona.
Härkäniemi oli naurussa suin, mutta kuitenkin kunnioituksen sekaisella mielellä nostanut hyllyltä maaherran piipun,
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ja piteli sitä nyt kädessään niinkuin pidellään kapinetta, jota
ei oikein vuovaa omaan käteensä uskoa. Oleppas sinä sentään
mööpeli maaherrankin mööpeliksi! ajatteli hän silmillään verkalleen tarkastellen varren värikästä koreutta koko sen mitalta.
Oikein mies häpeää omaa käpäläänsä, kun tuommoinenkin
silmän herkku on sormin kajottava. Kyllä sormi on hieno
maistamaan tunnon, ja minä suon sille mielelläni kaiken hyvän,
jota se voi pidellä, mutta minä pidän järjestyksestä asioissa,
ja onkos laitaa siinä, että sormi ottaa haltuunsa semmoisen,
jonka hema kuitenkin on silmän hemaksi tarkoitettu? Minun
tuntoni pitää, että koura kätkee helmet, ja minä tunnen käteni
synnintekijäksi, mille kohdalle minä sen sovitankin tämän piipun varressa. Tuosta sitä tosin olisi pideltävä, jos sitä viljelemään rupeaisi! Härkäniemi oli punninnut kädessään piipun
vaakapisteen ja levähytti korukapinetta hetken avoimella kämmenellä niin, että julkinen koko komeudessaan ja juhlallisessa
taatissaan oli vaajaltaan silmän nautittavana. Kyllä pahuksessa luonto on, oikean piipun oikea luonto, tunnusti Makkias
Afrodite Härkäniemi auliisti, vaeltaen tuntevalla silmällä varren soreata pesän silosesta vahaposkesta suupalan siroon luukenoon asti. Varressakin, puhumatta helmien hemasta, juuri
se paksuus, juuri se sopiva paksuus, mikä luontevasti luontuu
miehen pivoon: aijai sitä luontoa, niinkuin kämmenen pohjaan
valettu! Ja mitat varressa, niitä vastaan ei ole mitään muistuttamista, semmoinen juoksu koko kaaressa kuin silmän mieli!
Ylpeähän on salkosuoran julkinen kurotus, ylpeä kyllä, mikäs
ylpeä semmoinen olisi, joka ei olisi ylpeä: mutta tarkkaappas,
pistäppäs tuumakin lisää mitan ylpeyteen, niin olisiko kopea
enää siro, otappas tuumakin suoran mitasta pois, niin varren
arvovalta olisi niistetty samalla tuumalla! Ei, hieno silmän
vaaka on sillä miehellä ollut, jonka käsistä tämä piippu on
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lähtenyt, se on tunnustettava, koska se on tosi, pesän poskikin niinkuin käteen luotu ja suupalan luu semmoiseksi sorvattu, että kysytään luontoa miehessä, kun malttaa olla sen
hampaisiinsa sovittamatta. Mitä paremmin kapinetta katsoo
sitä parempi se on. Helmienkin turhuus ja ploora varressa,
kyllä sekin pätee, kyllä sekin on paikallansa; kun kerta on
jalo, niin munteerinkikin saa olla jalo! Minä uskon, että minä
pitäisin komeana katseltavana, kun minä näkisin tämän kapistuksen maaherran suupielessä; on muhkeata, kun muhkean
miehen rintapielillä on muhkea piippu ja juhlallisen miehen
suu päästelee juhlallisen piipun takaa juhlallista puhetta tai
juhlallista savua, kuinka on suupalan vuoro torkottaa parrassa
tai parran vieressä. Jos minäkin olisin isompi herra ja minulla
olisivat rovastin tohvelit jalassa, niin kukaties sopisi minunkin
suuhuni silloin tuonmittainen piippu, mutta ei silloinkaan
tuonhelminen. Minulla on se ajatus, niinkuin äskenkin ajattelin, että piipun pitää olla muhkean, se saa mielellään olla
yhtä muhkea kuin mieskin, joka sitä polttaa, on mukavaakin
katsella, kun on muhkea piippu muhkeassa leukapielessä, mutta
piippu on kuitenkin piippu ja mies mies, eikä piippu kernaasti
saa olla miestä mokomampi. Topakka emäntä on hyvä asia
talossa, mainio asia, toimen puhti askareissa ja kurin suola säädyissä, mutta vieras häpee hyvässäkin talossa talon puolesta,
jos talossa emäntä on topakampi kuin isäntä. Komea piippu
pätevässä leukapielessä kaunistaa kumpaakin, komea piippu
on vielä itseänsäkin komeampi komeassa suussa, ja pätevämpikin sana vielä painoansakin pätevämpi pätevän piipun takaa
puhuttuna, mutta minä häpeän sekä miehen puolesta että
vielä enemmän syyttömän piipun puolesta, jos mies jää piipun
varjoon, ja miestä katselee senvuoksi, että mittaa hänet mitättömäksi piippunsa verroilla, eikä piippua senvuoksi, että kel-
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vollinen on kunniassa kelvollisessa leukapielessä. Tuota piippua en minä partaani pistä, en, vaikka arvelenkin, että se hyvinkin suuttaa olla kelvollinen kapine piipun toimituksiin, erinomainenkin kapine, kun sitä ajattelee ja sen arvon ymmärtää.
Mutta minun naamaani ja minun koparaani, kuinkas niihin
mallaisi tuommoinen? Ei hieno sovi karheaan käteen. Olenkos
minä naimisiinkaan uskaltanut mennä juuri siksi ja senvuoksi,
että senkaltainen nainen, jonka kanssa minulla olisi ollut naimisen halu, on aina ollut niin hieno elämänlanka, että minä
en ole luonnoltani juljennut niin haurasta rihmaa kovan miehensormen ympärille kääriä? En minä semmoista piippuakaan
ota, jota täytyy pidellä niin varovasti, ja huomio niin hellästi
kämmenessä, että kerkiääkös siinä toimituksessa enää maistella
savunkaan makua! Minulla on liika kunnioittava sydän sekä
naimiseen että ylellisen piipun viljelemiseen.
Makkias Härkäniemi sovitti kieltäymyksen hartaudella ja
kunnioituksen huokauksella juhkpiipun takaisin kunniasijalleen piippurivin keskimmäiseksi. Herkutteleva silmä ei kuitenkaan vielä jaksanut hellittää korukapineesta. Piipun suuhelakin kuhmuilee rikasta hopeatansa kuin pitokarotti herkkunsa kukkuraa! Mikä järki Akstalolk on ollut tuommoisen
piipun ostaessaan? Tottavie, minä en sitä järkeä ymmärrä!
En minä hänen ole koskaan nähnyt tuota piippua itse viljelevän, siihen hän on liika viisas. Ei Alastalo koskaan kurota
pitempiä askeleita kuin mihin hänen haarojensa mitta luonnostansa ylettää, eikä hän isompaa takkia mahansa ylitse napita,
kuin mitä ruumiin, tosin riittävä ja liiankin riittävä runta
tarvitsee. Ei, ei Alastalo turhia höpsi, hän tietää vaakansa ja
arvon painon, eikä hän semmoista piippua suupieleensä pistä,
joka olisi julkisempi kuin julkisen miehen luonnollinen naama.
Mutta ketäs muuta varten hän sitte on tuommoisen piipun
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rustannut? Ei koko pitäjässä ole semmoista leukapieltä ja semmoista naamataulua ja semmoista niskan nostoa, että ne minun
mielestäni olisivat vatupassissa noin julkisen ja noin avarakaarisen ja noin prameilevan piipun kanssa. Onhan meillä
kyllä Langholma, ja monta pitäjää saakin kävellä ja katsella
isäntämiehiä, ennenkuin saa silmänsä nokkaan mielen painossa
ja muussa miehen tanassa Langholman vaakaisen miehen. Hevonen tunnetaan kavion nostosta ja mies silmän sinkauksesta.
Minä kävelen mielelläni Langholman rinnalla Turun kadulla,
herratkin huomaavat, että minun vieressäni kävelee arvollinen
mies, sen sanoo heille jo silmän terä ja nuotti miehen astumisessa. Mutta ei hänellekään tuommoinen piippu sovi, hänelle
sopii vakaa piippu, arvovaltainen, vaikka kuinka arvovaltainen,
parempi, mitä arvovaltaisempi piippu, mutta ei päärlyn pelyvä
ja helmen hiiluva, ei semmoinen, joka isottelee ulkopuolen
koreudella! Tuo toinen tuossa vieressä, se on Langholman
mukainen piippu, se on vakava piippu, ykstotinen piippu,
minä sanoisin, että se on ankara piippu, Ristimäen tuomarivainaan entinen piippu. Julkinen sekin piippu on varreltansa;
jollei maaherran piippu olisi vieressä, niin sen mittaa ihmettelisi, onkos se kuin tuuman pari maaherran piippua lyhyempi?
Ei se piippuna mikään erinomainen kapine ole, minä olen koetellut sitä, siinä on henki niin avoin, että savu tulee paksuna
suuhun ja on puhallettava turhan päiten ilmaan pölisemään,
ennenkuin sitä on kerinnyt oikein maistelemaankaan. Sitäpaitsi on minun mielestäni laita siten, että piippua poltellessa
on puheltava lepposia, mutta lepposien puheleminen ja Ristimäen tuomarivainaan piippu sopivat toisiinsa yhtä hyvin
kuin käsiharmonikalk veteleminen kirkossa tai valssinnytkytys
polvinivelissä rippikongilla kävellessä. Ristimäen vanha tuomari oli vakaa mies, totinen Vanhan Testamentin mies, leuka-
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kin hänen naamataulussaan jäykkä ja pitkä kuin kaikki kymmenen käskyä Mooseksen kintaulussa yhteen ramariikkaan
kirjoitettuina, ja hänen piippunsa on neljänkymmenen vuoden
viljelemisen jälkeen saanut hänen leukansa luonnon, jollei se
jo alun alkaen ole tuomarin piipuksi veistelty niinkuin Ristimäen tuomarivainaan leukakin luultavasti oli jo tuttivauvan
leukana tuomarin leukafasuunassa. Jos Jeremias poltteli piippua Israelin lapsia manatessaan, niin tuonkaltainen piippu sekä
mitan sileältä suoralta että muulta totisuudelta on roikkunut
profeetan suusta hänen puhellessaan rikkiä ja sananjyrinää
kovakuuroisille ja paksuniskaisille. Ei, jaarituksen loru ja pieni
leikin löysä ei sovi samaan suupieleen, kuin Ristimäen tuomarin ankara piippu, ja minä häpeäisin itseni ja partani puolesta,
jos naurun piru rupeaisi pitämään peliänsä minun poskissani
sillä aikaa, kun minun leukani toimitukseksi on uskottu piipun
imeminen, jonka varsi on varottava kuin lain ykstotinen sormi
ja pesä painava kuin tuomion tuima vasara. Mutta sen vuoksi
juuri, ja juuri siitä syystä, että piippu on semmoinen kuin se
on, sopii Ristimäen tuomarin piippu Langholman leukapieleen
kuin perse penkille ja nuotti kanttorin kurkkuun. On soveliasta, että ketulla on ketun paksu häntä ja rovastilla rovastin
pyöreä maha, on syntikin katsella, jos kettu lorvii kynityllä
hännällä ja papin liivit huutavat nälkää silloin, kun saarnastuolista vuotaa sanan rieskaa ja lihavaa hyvää. Minä pidän
siitä, että saapas on jalan mukainen, isonen isosesssa jalassa ja
suivia suivioiden varpaitten ympärillä, minä pidän siitä, että
silmä on lempeä, kun hipiäkin on lempeä, ja sana karski, kun
partakin on karski, ja minä pidän siitäkin, kun mies ja piippu
miehen leukapielessä ovat samaa uskoa, vakaa piippu vakaassa
leukapielessä ja turhempi turhassa. Minulla on semmoinen
ajatuksen juoksu, joka kairaa asioita, semmoinen joutilas järki,
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joka ei pääse asiasta ennenkuin se on jyrsinyt siihen kolon, jota
sitte on mukavaa pidellä ja tunnustella ymmärryksen peukalolla, ja tämä minun verkassorminen järkeni sanoo minulle,
että Ristimäen tuomarivainaan piippu on sopivassa suussa, kun
se on Langholman Eframin suussa. Efram Langholma on leukansa painolta ja katsantonsa vaa'alta ja muulta selän suoristukselta ja käsivarren kuljetukselta semmoinen mies, että
komeus komeankin piipun viljelemisessä on miehen komeutta
eikä piipun komeutta, ja että julkisuus miehen naamassa ja
rintapielen juhlallisessa on vielä julkisempi kuin julkisenkin
piipunvarren ruumava kaarto ja kiiltävänkin silkkimustan
arvokas totisuus. Kyllä Langholmassa on sekä isännän manttaalia miehessä että maiden manttaalia talossa senverran, että
hänen hampaisiinsa mielellään suo piipun, jonka piteleminen
kysyy avaruutta sekä käsivarren pidossa että miehen mielen
kuljetuksessa, ja jota ei arvollisesti viljele muu kuin se, jonka
suu savunpaksun seasta päästelee sananvaakaakin saliin. Minun
ajatukseni on se, että Ristimäen tuomarivainaan vanha piippu
on piipunmittansa ja piipunhahmonsa väärti vasta Langholman
leukapielessä ja että Langholman leukapieli on vasta silloin oikea
Langholman Eframin leukapieli, kun siinä on roikkumassa
Ristimäen tuomarivainaan piipun vaakainen piippu. Viisariton
kellon taulu ei ole mikään kellon taulu, vaan tyhmä nauris
seinällä, ja tauluton viisari ei ole mikään kellon viisari, vaan
tyhjiänsä torkottava tikku, vasta viisari tekee kellontaulun
kellontauluksi ja vasta kellontaulussa muuttuu tikku viisariksi.
Langholman Eframin naama ja Ristimäen tuomarin piippu
tarvitsevat toisiansa niinkuin taulu ja viisari kellossa, Langholman naama sitä varten, että naaman valta näkyy salissa,
ja että sekin, jolla otsan takana ei ole tajua silmän näkemää
pitemmälle miehen mieleen, voi jo piipunvarren mitastakin
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päätellä ja pesämuhkuran painosta punnita, kenen sanalla salissa
on vaakaa ja kenen mieli mittaa asioita kyynärällä silloin kun
mittaavat korttelilla, ja Ristimäen tuomarin piippu sitä
varten, että ison osviitan on torkotettava tarpeeksi isoseen, ja
että tyhmemmänkään ei tarvitse nauraa tyhmän naurua, kun
tie loppuu puskaan ennenkuin viitan kärki ilmaan ja mieli miehen sanassa lyhyempään kuin varsi miehen piipussa. Se on
selvä asia ja kirkas kuin numero lukkarin taululla: Langholma
on mies Ristimäen tuomarin piipun veroiselle piipulle ja Ristimäen tuomarin piippu on piippu Langholman veroiselle miehelle. Minä ymmärrän mainiosti sen asian, että Akstalolk
on tuo piippu hyllyllänsä: paitsi sitä, että hänellä on silmää
siihen, mikä näyttää julkiselta hänen hyllyllänsä ja hänen
salissansa, on hän kohta piipun ostaessaan ajatellut Langholmaakin, ajatellut noin: kun minä joskus tarvitsen miestä, joka
minun salissani puhuu sanoja niinkuin puntarilla, niin se mies
tarvitsee leukaansa piipun, joka punnitsee muillekin hänen
sanojensa painon; se paikka suuttaa hyvinkin tulla, että minä
tarvitsen Langholman apua joskus, kun on pantava liikkeelle
asioita, ja silloin on muittenkin vuoksi hyvä, jos minulla on
lykättävänä Langholman käteen piippu, jolla on määräämisen
nuotti ja käskemisen tahti jo varressa. Sen minä siis ymmärrän mainiosti, että tuo piippu on Alastalon hyllyllä, ja minä
uskon, että tänäpänäkin ja juuri tänäpänä tuo piippu on sekä
miehistä että mööpeleistä se palanen salissa, joka Alastalon mielestä tällä haavaa on parhaiten paikallansa; melkeinpä minä
kallistuisin siihen ajatukseen, että juuri tätä päivää varten
Alastalo on koko piipun ostanutkin.
Alastalo on sojo mies, niinkuin hän on lihavakin mies, aika
lailla lihava mies; ei hänen ajatuksistaan aina tiedä, ne ovat
sojouden hyllissä niinkuin luun rusto hänen ruhossaan on
muut

58

pyöreän hyllissä, mutta kun mies kantaa ruumiinsa
kaksitoista leiviskää niin pystysti ja nousevasti kuin Alastalo,
niin siitä päättelee, että pehmeän peitossa on luja luutällinkikin, ja kun miehen nenä on kuljettanut miehen jahtikipparista
parkinpykääjäksi, niin siitä arvaa, että miehen nenässä on muutakin kun pärinää ja että jutun hyllissä saattaa olla pitkä meiningin sarvi ja sanan sojoa tyyräämässä visu tarkoituksen helvari. En minä Alastalon ajatuksia tunne, mutta minä arvelen.
Ristimäen tuomarin piippu tuossa on tänäpänä tärkeä parseli
Alastalon piippuhyllyllä; jollen minä aivan mistiin ajattele,
niin Alastalo karsastaisi minua koko elämänsä lihavan loppuijän, jos minä tekisin itseni nenättömäksi ja kurillani ottaisin
kurkikaulan hyllyltä, koettelisin muina miehinä varren vetoa
ja alkaisin imeväisen viattomuudella sulloa hoikin tuoksuvaa
pesän mahtuvaan. Kyllä Alastalo pahassa paikassa malttaa itsensä
nahkoihinsa, ja hänellä on ruumiin ruhoa ja naaman muhoa
kätkeä hyppiväkin piru veressä hyllin ja hyrynaurun peittoon,
mutta kyllä minä luulen, että minä saisin siemauksen silmistä
kuin varsan potkaus, jos minä kävelisin tältä hyllyltä Ristimäen tuomarin piippu ladattuna hampaissani. Suuttaisin minä
kurillani sen pienen kiusan tehdäkin, kävellä keikutella peräsohvalle istumaan Pukkilan viereen ja rojotella parta hurskaana
savua, minkä poskien työ kerkiää varren kyynärästä kiskomaan poskipielien puhallettavaksi, mutta ymmärrän minäkin,
että kun parkinpainoinen astia on pistettävä liikkeelle, niin
silloin on viljeltävä sekä suopaa että vipua; suopaa vetelee
Alastalo omalla kielellään, mutta vivuksi hän on katsonut
Langholman, ja raskaskin vipu on värkki vasta, kun pelissä
on varsi, joka potkasee; Langholman leuka on kyllä luonnostaan ja Jumalankin luomasta raskaan puntin leuka, mutta Alastalo on arvellut, että järeäkin leuka laukasee järeänsä vielä
muun
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järeämpänä, kun on vaakaa vielä leuanpäätä ulompanakin
kyynärän mitta piuvaamassa, ja että tänäpänä saattaa olla
hyvä asia, jos piukassa paikassa Langholman sanalle on antamassa puhdinlisää vielä Ristimäen tuomarin piipunkin puhti.
En minä kiusaa tee vakavassa paikassa, minä säästän kiusat
pikpaikkoihin, ja minun puolestani jääköön Ristimäen tuomarin piippu hyllylle Langholmaa varten. Eikä sitä piippua kukaan
muukaan ota, Pukkilakin ymmärtää, että piippua ei sovi ottaa,
kun Langholma on tulossa Akstaloon, ei sovi, vaikka sormet
syhyisivätkin ja isosuus kuiskuttelisi korvakarvoihin. Kyllä
Akstalolk ajatuksen lenkit ovat avarat ja nyörit sortteeratut
kaukaa, minä ihmettelen välisti, kun solmu vedetään kiinni
ja rihman löysä juoksee minun silmieni edessä piukkaan! En
minä olisi surmikseni ymmärtänyt Ristimäen tuomarivainaan
auksuunissa muinen ajatella, kuinka paikallansa tuokin piippu
joskus oli oleva Alastalon hyllyllä. Minä seisoin vieressä ja
hörisin tyhmää nauruani vain. »Rupla tuommoisesta kalusta
ja kymmenen kopekkaa päälle!» nauroin minä. »Ajatteles,
mitä sillä rahalla muutakin saisi: toistakymmentä totia kaupungin parhaassa hotellissa, kymmenen kopekkaa kulaus, jos
raha kerta on viskelemistä varten. Kaksikymmentä kopekkaakin olisi ollut tasalleen kaksikymmentä kopekkaa liikaa
maksettu semmoisesta piipusta, jota et sinä kumminkaan koskaan nenäsi alle pistä, mutta kaksikymmentä kopekkaa on
vain lantti, ja kaksikymmentä kopekkaa jos olisit maksanut,
niin minä olisin sanonut: pidä vahinko hyvänäsi! Rupla ja
kymmenen kopekkaa, se on sensijaan jo rahaa, ja minä ihmettelen, että sinunkin muuten tiiviissä päässäsi on niin pehmeä
paikka, että se antaa luvan ruplalle kieriä vasemmasta kädestä
silloinkin, kun se ei sojona kierrä kahtena takaisin oikeaan!»
Semmoisia minä silloin porisin ja luulin suuvärkkiäni hyväksi-
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kin sieraksi, mutta Alastalon pelatessa on paras jättää nauraminen pelin loppuun, jott'ei tulisi turhaan nauraneeksi. Hän
pitää vasemmankinpuolisen silmännurkkansa vakaana kuin
seinä silloin, kun hän on viekas oikealla, ja tammen hän siirtää
syötäväksi laudalla loikatakseen omalla vuorollaan kolme.
Pirukin saisi tarkata näppejänsä Alastalon kanssa pelissä! Kuka
samanen kavioherra ja hännänhuiskuttaja olisi silloinkaan
Ristimäen tuomarivainaan auksuunissa kuiskannut minulle
korvaan, että rupla ja kymmenen kopekkaa silloin meinaa
kukaties toppia lisään, kolmatta toppia kivaan tänäpänä?
Kun minä ajattelen, kuinka paikallaan ja kuinka prikulleen
paikallaan Ristimäen tuomarin piippu tänäpänä on Alastalon
hyllyllä
se perhana kukaties, sen letkaus ilmassa, kun
Langholma varren suoralla huimasee savun sotkua selkeämmäksi ympärillään, se perhana näppää kukaties tänäpänä
tahdin niille sanoille, joista myöhemmin muistetaan, että asia
Alastalon salissa oli kirkas ja parkki pitäjässä kuin pykätty,
kun Langholman sana oli pudonnut
kun minä sitä ajattelen ja sitäkin, kuinka paikallaan ja kuinka hiivatin tärkeä
kalu tuo mustansuora tuossa hyllyllä suuttaa tänäpänä olla
Langholman kädessä, niin en minä enää sano mitään, en
hiiren hiiskausta ajattele maaherran piipustakaan tuossa vieressä. Tosi kyllä on noin, että se, maaherran piippu, niinkuin
sanottu, on liika pramea Alastalon hyllyllä, mutta tosi on
myöskin, että se ei enää ole yhtäpaljon liika pramea ja liika
julkinen hänen hyllyllään kuin minä silloin ajattelin, kun hän
sen kipparina muinen osti Aronssonilta Fällströmin talon
kulmapuodissa. Alastalo on niiltä päiviltä äveriöitynyt, kasvanut piippuansa päin, lihonnut itselleen mallia ja fasuunaa
niin, että hänellä nyt jo vatsan kohdalla kyllä on tyynyä muhkeankin piipun varren ploorata vaikkapa helmisenä. Enkä minä
—

—
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itseäni hirtä, vaikka joku sanoisi, että Alastalo alun alkaen
ajatellut piipun itseänsä varten.
Akstalolk on astuva järki, se kävelee eteenpäin ja riuskasti
eteenpäin silloin, kun toisen järki jo katselee itselleen tyynyä
korvan alle, jolla olisi mukavaa levätä ja vedellä vaikka pieni
uni pehmeän nurkalla. Kun me olimme kippareita ja meillä
oli hyvä tiensti, oikeastaan niin hyvä tiensti, kuin järjellisellä
järjellä oli nälkääkin tienstiin, niin minä siilon jo ihmettelin,
mikä vieteri Alastalon päässä potki, kun hän aina puheli kuunareista ja Lubeckin matkoista, ikäänkuin ei raha olisi ollut
samaa pyöreää ja kukkaroon korjattavaa Tukholmassakin noukittuna. Ihmisillä on hyvin erilainen järki silloinkin kun se
on pyydystävä järki. Joku pitää siitä, kun ongen kukko
kelluu ja viri värisee ja kulpahtelee veden lepposassa ruuhen
kupeella, viri värisee, ruoko kahisee, kultaa on illassa ja ilmassa,
hyttyset polkevat hurisevaa karkeloansa ja itse istuu rauhassa
omissansa tuhdollansa mieli kehräten nuokkuvia ja muita maailman hyviä, kunnes havahtuu torkuksistaan, kun ahvenesta
aika tulee pitkäksi ja se närppää makean suuhunsa, ett'ei nukkuisi ruuan eteen; joku taas siitä, kun väijyy luimii salmet ja
lahtien perät airo kiskomassa, väkä viistämässä, silmä vahtimassa: ahne ahnetta pyytää, mies haukea, hauki kiiluvaa, siima
siukuu, liukas lymyy: missä piilet, potkupursto, missä kyttäät,
kitahotko, joko sieppaat vilisevän, nytkö? tuntien päästäkö
vasta? niemenkö kärjessä tuossa jo väijyt? virstojenko takana
vasta varrot? joko potkasee? koska potkasee? harinko tyhjää?
läppäänkö tempovaa? joko siimassa elämä: mies seisova veneessänsä käsin jännitetyin löysää ja piukkaa, taiten vetää, taiten
helppaa: petoko kyynärpituinen siimassa kiristyvässä piuvaa
ja potkii, myötää kavalasti, tempasee leiviskän iskuin, vai tikun
puikkivako hauenpenikka miestä metkuilla narraa ja saalis,
on
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taidoin siepattu, on veneen pohjalla pyytäjän hyppivä pilkka:
mies kiroo ja meri nauraa! Kolmas joku on katiskan kokijakin,
karsinat hänellä ovat valmiit tänä vuonna samat kuin viime
vuonnakin samassa salmen poskessa, isän tieto, isänisältä peritty
paikan on sanonut: siitä kala kulkee, kulkee keväästi sakeana
ja suvella keittotarpeeksi, vuodenaika sanoo järjestyksen, on
sanonut senkin jo isälle ja isää ennen isänisälle: katiska maihin
mikkeliksi järjellisessä talossa, ett'eivät virrat repele ja jäät
makaa, talvella on aikaa palkkeja veistää, ja palkkeja joka
talvi kolmannekseksi uusia, niin katiska on aina eho, eikä
vanha Tapanikaan talossa muista, kertoiko vanhan isännän
isoisä perineensä katiskan isältänsä uutena, vai kolmasko osa
vain silloinkin oli ollut valkoisia palkkeja harmaiden joukossa,
huhtikuussa ovat pajunvitsat sulamassa ja märkä haisee rannoilla, silloin on kallio kangaspuuna, loimena palkkien pihkainen rivi ja kuteena vesojen hautuneet varvut, miesväki tuoluissa irvessä hampain kiskoo ja kiristää, piukkaa ja pujoo,
punoo ja piukkaa, isäntä pauhaa, rengit puhdissa, pojat puikkimassa, kiire on, kilo kimmoisa hangilla häviävillä, poski kallion kiiltävän märkä välkyssä auringon, kuusi korkea latvan
huojuvaa havuin vehrein ja vehmaan tuorein sinen huhtisiin
sukeltava, kiire on, västäräkin riukuhäntä jo kiirein kaltoa
koputtaa noroilta sukavilta, vesi vilisten lorisee kyhmyillä
suonivilla rosoisten männynjuurten, ja kohta paukuttaa taivaan teltalta leivo helistävä riemun kulkusta, kiire, kiire on,
jo helmii salmen suulla sula, vesi viekkuva suljivin silmin jo
rauman suiluissa kuka, kala kulkee, liukas liikkuu, ahven kirjava, hauki hallava, säynäs sujuva, siikakin hopeasuomu, koko
karja purstoin potkiva, evin soutava summain merten vaelluksella on, viistävät viivasta vapaata vapaat vilvasten parvet,
viluilta ikikylmiltä, suoknraskailta syviltä saapuu jonoin
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taajenevin, tuhannet tuhanten
takana, kirkaskylkisten, rengassilmäisten mykkä saatto, kun
kurkkujen sulilla loikkii laine ja salmien solina kutsuu: mieto
on vedessä maku, suloinen haukkoa ahmivan kiduksen, maanmakea on heru juoksevan uran, pehmyt suomuilla huk suljivan virran, joko läsnä on häittävin loiskein kuturannan hullu
ja hemasa lämmin: kypsä on kupeessa maiti! kiiru on kalan,
kiiru virvivän veden, kevään liehtovan, kiiru jään sukavan,
kiiruin huhtovan isännän ja hikisten miesten: heilu, Henrik,
kisko Kristian: vesi viljoo ja salmi sakoo, katiska kuivalla vielä!
näppärään, Nestor, piukkaan, Petter, tänäpänä hiha miehen
kyynäspiipussa huhkii, hullummin kala huomenna karsinan palkkeja hutkii; turise, Taavetti, mutta tuhikkin, kiroo, Kaaleppi,
mutta kiristäkkin, huomeneksi meillä on meressä aita ja sulku
vitjottu veden kavalaan paulaksi parville retkiville viljoovain
syvyytten; hyppy sormiin ja hoppu hyppysiin, meri ei odota
ja kala salmessa sulloo: kohta jo isäntä karjaa korjaa, talon
viljaa talon vedestä, vuoden ruokaa, vuoden rahaa, saalista
siunattua saman satoisan salmen, jota koki jo isä ja jota joskus
on kokeva varttunut vauras poika, perijä talon ja tavan, mannun ja rantojen riistan.
Kalamiehiä on, on ongella kokottajia niinkuin minä, jotka
odottavat sitä, joka tulee ja korjaavat kalan, kun närppää,
nuokkuvat kun ei närppää, ja ovat tyytyväisiä kummastakin,
nuokkumisesta, koska se on mukavaa, ja korjaamisesta, koska
sekin tuo miehelle mukavaa. On rannan huiskijoita, niinkuin
Pukkila, joilla on väkä silmässä ja väkä virvelissä, haru ajatuksessa ja haru siiman päässä lykyn haukea liipasemassa, mies
soutaa ja rauta raapii, airo kiskoo ja järki viistää, joko riipasee? missä riipasee? haurunko harppaa, haukiko siepasee? virstan tyhjässä lykyn lymy: koskas on lihava potkimassa? saas-

loppumattomin, jonoin

saeten
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täinen, kun meressä on tyhjän lovea enemmän kuin kitaluin
hahmivaa, ja mitä saatanaa on nauruilla tekemistä siellä, mistä
mies pyytää haukea!
On pyytäjöitä, oman katiskan kokijoitakin, niinkuin Langholma, joilla on pesä oman rantahuoneen
kupeella, kala tulee, saapuu itse, saapui sakeana mennä vuonna,
saapuu tänä vuonna, saapuu sojottelee tukvuonnakin, kun on
vuodenaika ja katiska paikallaan, ui omin nokin karsinan talteen ja odottaa, kunnes isäntä tulee haavilla ja pistää pesästä
omansa omaan ruuheensa, kyljekkäät säynäät, siian hopeaakin
seassa ja ankeriaan Heruvaa, selkävä hauki molskii haavissa ja
ahven harittaa harjapiikkejänsä, särjen sätkyväkin on kaadettava kasoovaan ruuheen, onhan tiinua talossa ja särpimen tarvitsijaa läänissä, isännällä valta korjata omansa, olkoon vilja
pellon antama vai meren kasvamaa, ja velka katsoa, että on
muona runsaana talossa, rikkaus-karissa ja vuoden vara kammiossa. Pyytäjää on, on ongella nyköttäjää, on uistimella harijaa, on katiskansa tanavaa kokijaa, mutta on pyytäjää muunkinlaista, Alastalon mallista nuottamiestä, niillä on nuotta kuivana
orrella kymmenten syltäin laskot, tervattu nuotta, paulottu
nuotta, silmukat seitsentiivistä lankaa, itse ne kävelevät,
kävellä keikuttavat rantojen viertä, jouten vain, katsovat jouten, mikäs on tuulen kurikin? meneekös henki ehtooksi maata?
pilven lieve lykkää pehmeätä auringon naamalle taivaalla,
niinkuin kalan hajua ilmassa, kutukosteata sieraimissa, Nuotviikin khtiko? Siikarauman peräskö tänäpänä sakoo? kas vain!
enkös arvannutkin? tänne tulinkin! Katkuruun kävelin, kävelin joutessani tännekin, tuuli on kaatunut sillä tavalla tänäpänä, päivällä ajattelin: kävelen ehtoosti Katkurun peräkseen,
mikäs kiire, mikäs kiire, kun sillä tavalla pulikoidaan! onkos
kitaa pistää padaksi koko Katkurun santa? visusti nyt! lahna
on leikillä! osaavat riettaat vikta! sammalselkää vedessä niin,
—
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että kuinkas nuotan saa mahtumaan sekaan? eikös minun mätipään olisi näkemättäkin pitänyt arvata, että tänäpänä Kat-

kurussa kuhisee, taskussaniko minä sieraimiani olen pitänyt
koko jumalan päivän, kun ilma kuitenkin haisee paksuna lahnasta, nyt, poika, jalat alle, joskus lihavakin hölkkää! vatsakin, hempukka, välistä liikaa! penteleen veräjä, sälisköön maahan! ei nyt tikkuja noukita, nyt harpataan! vouti, pöksyt jalkaan! pojat, luhdista joka kontti, ei tänä yönnä polstareita
lämmitetä: lahna on Katkurussa! peli paattiin, isonuotta isoon
ruuheen, parraspuu vettä hipomassa palataan, huomenna ovat
markkinat Alastalon rannassa, suukeräjät ja suomuskeräjät,
kun ovat ruuhet lastissa upillansa siltakarkkujen kyljillä, korin
täysi korin täyden jälkeen nostetaan lihavaa ruuhen täydestä
palkkien notkuville ja muijaset kolmen kylän läänistä huiskivat sillalla ja puotien solissa, puukot pärskyttävät, kielet
papattavat, kyljys kyljyksen jälkeen solahtaa perattuna paukkuvalta laudalta, lokit parkuvat ilmassa, varikset kärkkyvät
kallioilla, puodin oven sisäpuolelle katoo kukkurainen lahnakori kukkuraisen lahnakorin jälkeen ja tiinu tiinulta täyttyvät
suoknhaisevilla seinämillä astioiden pitkät rivit sullottua lihavaa saalista: kelpaa isännän sen ehtoon jälkipäivänä, kun on
khnakuma katsottu ja kaittu, kävellä sillallansa ja puodissansa, puolitoistatuhatta lahnaa tiinuissa palkitsee pienen hölkänkin ja saa nuottakin vähän revetä, saavat naapuritkin noutaa mätiä ämpäreissä, jos tahtovat ja kolmessa kylässä keitetään joka talossa joka ateria lahnanpäitä kolmen viikon ajan,
jolleivät siat ennen saa osaansa! Alastalo on nuotan mies muussakin kuin kalassa, hän kulkee ja kyttää, laiskottelee, kävelee
ja kyttää, silmäpari valveilla, vainukarvat valveilla sieraimissa,
järki otsaluun takana kolmantena valpasna, ja olisivatko anturan pohjatkin haistavia: sinne hän kävelee, missä kulloinkin
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pulisee, aina Alastalo on paikalla, missä kala kutee tai raha
kutee, ja kun silmä äkkää ja järjen katti kirii löysät piukoiksi
miehen meinassa, niin onkos vatsa tiellä, kun nuotta haetaan:
hylkky vain piuvaa puhtia menoon, kun nappulat tämmäävät
ravia ja kura korkoista lentää! Minä olen mielelläni Alastalon
naapurina: kun Alastalo on katsonut apajan ja iso peräs varpataan, niin tarvitaan välistä apuun naapurin nuottakin ja
naapurin ruuhikin, jotta kurottaa naapurin nuotta siinä, missä
oman nuotan mitta loppuu ja saalis sullova tulee talteen joka
purstona, jona se on saapunut: kun ei livistä vieriltä kala,
niin nelikertainen on sato puhjussa, kun se on ummessa, ja
Alastalon järki ja laskupää ymmärtää, että parempi on korjata
kaksi kukkukstia, oman ruuhen täysi lasti omaan rantaan ja
naapurin ruuhen täysiksti naapurin rantaan kuin soutaa yksin
puolen lastin saalista Alastalon rantaan.
Enpä, en minä sitä kadu, että olen Alastalon naapuri, enkä
sitäkään että Alastalo kävelee edellä ja minä askelen pari
taampana hänen selkänsä takana, jos sitte on meno kirkon käytävästä sisään tai kuljetaan muissa asioissa. Ei nimittäin ole tärkeä, kuka ensimmäisenä pääsee perille, vaan tärkeässä asiassa on
tärkeätä se, että mies on perillä silloin, kun jakaminen alkaa, ja
Alastalon jäljissä kävellen pääsee tavallisesti perille jakopaikalle
aikanansa, pääsee kirkonpenkkiin sananantamisen ajaksi ja pääsee paikalle sielläkin, missä raha on jakokaupalk, ja pyöreä kutee
ja juoksee massiin sille, jolla on massi varpille pistettäväksi. Kun
Alastalo vielä oli poika ja isä-Mattsson talolla, niin Herman
rakensi itselleen sumpun talon metsästä, seilasi suven Öölannin
vesillä ja porvasi kalaa Tukholmaan, riksiä hänellä oli syksyllä, sämpylätanssit tuliaisiksi kotona ja sininen tohvelipalttoo
pojalla yllä joka kirkkoreisu talvella, seuraavana suvena oli
minullakin oma sumppu, kotometsästä hakattu ja seuraavana
talvena tohvelipalttoo, Tukholmasta ostettu. Alastalo myi
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sumpun ja rakensi jahdin, jahdilla oli asiaa Pietarporiinkin
asti, ja kun rupla on suurempi raha kuin riksi, niin rupla oli
lihavampi ottaa, ja kun ryssä on pettävämpi mies kuin ruotsi,
niin pettäjän pettäjällä oli vilkvampi lammas kerittävänä Pietarissa kuin Tukholmassa, ja Alastalon Herman oli pian jo
paksu mies ja isäntien joukossa kirkkomäellä, tuluupitkin
hänellä olivat jo niskassa Pietarista, ja minäkin rakensin jahdin. Kaljaasienkin vuoro tuli, tuli vuoden väliajalla kummallekin, Alastalo ymmärsi, että koska jahti yhdellä mastolla
seilaa rahaa, niin kaljaasi seilaa kahdella mastolla rahaa kaksi
kertaa enemmän, ja minä ymmärsin Alastalon ajatuksen, me
olimme sitäpaitsi silloin jo isäntämiehiä kumpikin taloissamme,
ja se raha, mikä on iso raha talollisen pojan taskussa, ei enää
ole iso raha isäntämiehen taskussa. Vasikan otsa lykkää sarvea
ja miehen otsa meinaa, nuorilla isännillä ovat isoset meinat
niihin aikoihin Alastalo itselleen maaherran piipunkin osti
Fällströmin talon kulmapuodista
ja hävetä olisi saanut
oman pihaton vasikkakin, joka tukvuonna on sarvipäinen
sonni, jollei isännän kuutossa ole kahta toppia ja jahtiporvarin
sijasta talon isäntänä kaljaasikippari! Saimme sitte kyllä vielä
palata jahteihinkin, mutta se oli engelsmannin vika, tuli kyttäämään ja kiikaroimaan salmien suille ja raumojen laville
luuppeinensa ja pisti kiiruun koko pitäjän väelle, jokainen
kurottava kaljaasin toppi koko pitäjässä tauruttiin havurisuilla
kuusenktvaksi ja kahdenkymmenen kivan roikkana soudettiin
astiat ruuhihinalk ja käsivarren vääntämällä Vehmassalmen
puhjukkoihin engelsmannin kiikareilta piiloon. Mutta mitä
kaljaaseista tarkottavine toppeineen silloin, kun pärjäsi viiskertaiselkkin Ahvenanmeren takaa rahanväärtissä viisikertaisesti kaljaasin lastin, kun vain oli miehellä luunkovaa nenäorressa ja tikkua silmäparissa kekkaamaan sekä engelsmannin
—

—,
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merillä että tuhmuuskin kotorannoilk. Jumaliste sitä aikaa,
kun veivattiin rahaa, riksillä ostettiin ja ruplan paperia pinkassa pistettiin lompakkoon! Alastalo silloinkin ensimmäisenä
Kihdin takaa sokerikstin toi, toisella olin minä jo jahteineni
kölivedessä, Alastalo sanoi, että on mukavampi kaupassa kaksi,
otetaan lastiin puoleksi sokuria, puoleksi suolaa kumpikin: jos
engelsmanni nappaa toisen, niin toinen livaa ja kummankin
riski on pärjätty, jos taas lykästää ja kumpikin englantilaisten
nokitse ollaan Kihdillä taaskin, niin siellä lastaamme suolan
toiseen ja sokurin toiseen ja seilaamme levossa kotiin, suolajahti edellä lekotellen, sokerijahti takana niemispään varjossa
pälyten: tulkoon nuuski vastaan, niin nuuskeilla on souvin
leikkiä suokjahdissa, penkoovat hiki hatussa kuin maksua
vastaan omaksi motsuunikseen rehellisiä säkkipinoja ruuman
pohjakutaan asti sillä aikaa, kun sokeri länsää maan taakse
turviin ja lasti levossa losataan luotomaan talteen topan painava topan painavalta maihin, poju vain vastarannalla puskan
takana vahtaamassa, koska tulli on saanut lystiä tarpeiksensa
suolasäkeistä: on kaikkein turvallisinta losata, kun on nuuski
omassa vahdissansa kiinni silmänpidonmatkan takana, silloin
heiluu turvallisesti ja heiluu joka poika riuskasti, topat lentävät kuin syöstävät, kyläänkin pian tulee tieto ja miestä
kiertää apuun, myöhemmin kyllä sitte saadaan tieto koko pitäjään, niin että topat tulevat korjoon rätinkiä myöten, eivätkä
jää nuuskien vaivoiksi. Sillä lailla ja monella sortilla me Alastalon kanssa kuksimme, ja vaikkei olisi rahassakaan lykästänyt
niinkuin lykästi, niin olisi ollut lykky luonnolle paljas pelikin,
ei engelsmanni meitä napannut, vaikka peukalon raossa oltiinkin joskus, eikä nuuski päässyt kortteihin, vaikka joskus pitelikin liepeistä, Alastalo oli vihuri pojaksi siihen aikaan ja kun
puuska puskii, niin laiskempikin seili, minunkin kaltaiseni,
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paisuu puhtivaksi, Öölannin raumat ja Kapellskärin kurkut
me opimme kuin kymmenen omaa sormeamme: monikos muija
mantereella mahtoikaan saada kahvikuppinsa makeaksi meidän
toimestamme niinä vuosina? Eivät kaljaasit enää meistä tuntuneetkaan aluksilta, kun engelsmanneille viimeinkin tuli kotiikävä ja me taaskin saimme hakea risumastomme Vehmassalmen peräksistä, maanmakuinen merivesi on petoa nuolemaan
tervan pikiseltäkin kyljeltä, ja laiva jaksaa mannerhajussa huonosti niinkuin suolaiseen tottunut mieskin: kyllä me astioitamme häpesimme, kun neljän vuoden perästä taas katselimme
niitä kotorannan lahdessa ankkurissa. »Varis tuommoisessa
istuu risulatvassa, mutta ei mies mene semmoiseen, jossa täytyy pyyhkiä saappaansa puhtaiksi, kun astuu pois!» sanoi Alastalo kohta.
»Minä myyn Ookntereille koko katiskan; niiltä on napattu
jokainen kölipuu, eivätkä ne enää muista, minkänäköisen kuuton pitää ollakaan!» sanoi hän sitte. »Ja minä olen ajatellut,
että minä käyn elämässäni Lubeckiäkin katsomassa kerta, ja
siellä on nyt tavaraa sikossa möljällä neljän vuoden ajalta!»
sanoi hän senjälkeen ja käänsi silmänsä pois kaljaasista. »Tee
sinä, minkä sinä teet, mutta minä rakennan kuunarin!» lisäsi
hän vielä ja piteli povitaskun paikkaa. »Kun on pelto isännällä, niin se kylvätään, ja kun on rahaa miehellä, niin sitä
käytetään: kun on kanki kädessä, niin se pistetään kiven kulman alle ja semmoinenkin möhjäle liikkuu, jota ei paljas käsi
liikuta. Mitä varten me rähjäsimme Kihdin luotojen rannoilla,
jollei sitä varten, että mies meinaa eteenpäin? ja olisin minä
nahjus ja sinä myöskin, jollei silloin niistäisi kun nenä tippuu!
Ei suinkaan ihmiselle sitä varten ole silmiä parikaupalk päähän annettu, että hän torkkuisi niillä? Ja mitä varten on
ihmisellä kynsi, jollei sieppaamiseen, ja järki, jollei sanomaan,
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koska siepataan ja mistä siepataan? Kun on rahaa, niin että
saa kuunarin, ja kun kuunarilla saa rahaa vielä enemmän, niin
minun järkeni juoksisi ravunravia, pyrstöpää edellä, jollen minä
kuunaria rakentaisi! Prikikin vielä pykätään, mutta koetetaan
nyt kuunarilla ensin, pidoissakin syödään ensin pienemmistä
astioista, että tottuu kurkku nielemiseen, kun tulevat isot
karotit pöytään. Kyllä minulla se natu on, että meillä vielä
prikitkin ovat ja kerta joskus Hullissakin käydään katsomassa,
miltä engelsmanni kotonansa näyttää, kun näytti pirulta
luodon takaa kytätessä, mutta kuunarin rakentaa pikemmin
ja Liibeckiin on lyhyempi matka, ja se kaski ensiksi niitetään,
joka on nopeammin halmeella. Pistä nyt sinäkin piru männimään verissäsi ja rakenna kuunarisi niinkuin minäkin, niin
kehtaan minäkin sanoa naapurin naapurikseni vastakin! Et
suinkaan sinä sitävarten ole koonnut synninsaivaraa sielullesi
ja rääkännyt omaa ruumistasikin, juksannut tullia ja esivaltaa
ja hikoillut omaa isännän hikeäsi Kihdin karien kiville, jotta
rahan paperilla olisi mukava levätä sinun lompakossasi? Minä
en kärsi mahoa lehmää navetassa, enkä laiskaa rahaa laatikossa,
lehmän pitää olla tiineen, että se lypsää, ja raha on astutettava, että se vasikoi! Nauriin siemen tekee naattia ilmaan ja
nappuraa saveen, kun itävä on lykätty multaan, ja raha, kun
raha on miehellä, jolla se sikii, niin se kasvaa sekä pensasta,
jotta muutkin näkevät, kuka mies on äveriäs ja kuka jaksaa
joukosta, että muhkuraa, jotta äveriäs itsekin tietää, kuka
on juurilta tykevä ja kenessä on väki lykätä laveatakin latvaa!
Kun Herra lahjoitti meille engelskan sodan, että me rikastuisimme ja saisimme rahaa, niin, jumaliste, hän ei silloin ajatellut
meidän piironkejamme, vaan hän ajatteli, että annetaanpas
pojille, jotka osaavat pyörittää pyöreätä, enemmän pyörivää
käsiin, niin nähdään, onkos pojissa tosi itu ja pyöriikös pyö-
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rivä pitemmälle heidän kynsissään. Kuunarin minä rakennan
ja rakenna sinäkin, rakennetaan kumpikin kuunari, sen me
jaksamme; ja kun me jaksamme, niin me olemme sitä varten,
että me sen teemme: kukas tynnyrin säkin maasta nostaa ja
aittaan kantaa muu kuin se, jolla on rytinää selässä tynnyrin säkin nostamiseen? Kuunari nyt rahaa seilaa, kun sokeri
mahoni; ei jumala sitä varten taivaassa istu, että hän lapioisi
rahaa laiskoille; hän on tehnyt tehtävänsä, kun hän on antanut ihmiselle nenän, joka haistaa, missä raha juoksee, ja meidän on viljeltävä tätä nenäämme, jumalan lahjaa: mitä tekemistä muutenkaan olisi koko mööpelillä taulussa! Nenä sanoo,
miltä kulmalta tuuli kulloinkin kallistelee, ja millä ilmankurilla raha tuntuu olevan kulussa, mutta knuppi sanoo, järki
knupissa sanoo, kuinka purje piukataan, jotta helma sieppaa
tuulen täydellä poskella ja lykkää menoa kihisevään keulaan,
ja kuinka pyydys viritetään, jotta raha kulultansa juoksee
omaan verkkoon ja jotta verkontäysi silmukan repeämättä
ja lantin livistämättä tulee taiten nostetuksi oman paatin puolelle. Jumala tarkottaa, että miehellä on nenän haju hieno,
mutta järjen haju vielä hienompi! Ei se yksin riitä, että
tietää kalan kulun, vaan pitää olla miehellä verkot valmiina
pistettäviksi eteen, kun kala tulee, verkot, joissa joka silmukka
on tiivis ja omin sormin koetettu, että se kestää, ja pitää
osata asettaa verkkonsa taiten niin, että se tulee kalan kuonon
eteen eikä pyrstön taakse, sillä kiduspäänsä suunnassa kala
kulkee eikä pyrstönsä vanoissa, ja verkko parven takana siika
tyhjää vettä, kun se parven edessä muuttuu potkivaksi joka
silmukassaan; pitääpä olla taito täyden saaliin korjaajallakin, sillä verkko on lankaa, jotta se pyytää, ja kalan sato
leiviskää, jotta se on saalis, ja langan varassa ovat leiviskät
nostettavat parraspuun sisäpuolelle: liiku verkkaasti silloin,
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kun ahneus käskee hahmimaan, ja narraa sopuvedolk ja monen
sormen nostamalla omaksesi se, mikä väkivoimalk ja hartionkiskomalla repee kynsistäsi pyydyksesikin mukanansa vieden.
Minä tiedän, että raha nyt on kudulla Lubeckissä, minä olen
kuullut siitä, ja minä ymmärrän sen. Venäjällä on sekä mannia että mantua ja Lubeckin takana on myöskin sekä maanvaraa että suunnälkää, ja nyt on maailman järjestys semmoinen, että mantu antaa, mutta mantu tarvitseekin, ja että
manneilla on tekevä käsi ja valmistava järki, mutta manneilla
on myöskin nälkäinen suu ja mahtuva vatsa, ja kun ruuvit
sitäpaitsi ovat sillä tavalla asetetut värkissä, että toisella tavallisesti on sitä lajia liikaa, mitä toisella on liika vähän, ja että
leipärikkaalta puuttuu särvin ja särvinrikkaalta leipä, niin syntyy nälkä kummallakin puolella, nälkä leipäpinojen takana ja
nälkä särvintäpinkkojen vieressä, ellei pinkkoja vaihdeta. Kun
engelsmanni nyt on muutaman vuoden kytännyt Itämerellä
ja pitänyt oven rakoja piukassa välillä, niin nyt on kiljuva
nälkä kummallakin kuljun rannalla ja möljät pakillansa paaluja Torniosta Riigaan ja Haaparannasta Memeliin vasemmalla
vetelästä ja oikealla kädellä vetelästä: hullu minä olisin ja
hullu mies sinä, jollei nyt pistetä kölille kuunari kumpikin
kevääksi, ja kerjetä paikalle kun rahtaajat polvillansa kiittävät miestä, jolla on sydämessä armoa korjaamaan rahaa, kun
sitä tyrkytetään! Pappi täyttää virkansa, kun hän saarnaa ja
puhuu Jumalan sanaa, ja me täytämme virkamme, kun me
pidämme vaaria siitä, missä raha kierii ja noukimme siunauksen talteen! Sitä varten me olemme meren suolaa haistelleet,
että meillä olisi ajatuksissakin suolan kirpi ja meina raikas
silloin, kun miehen on meinattava. Kaksi kuunaria me rakennamme, kuunarin astian kumpikin, sinä kuunarisi ja minä
kuunarini, Lubeckin herroilla on rahan kasaa kymmenenkin
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kuunarin rahtaamiseen, vaikka kymmenen sinun kuunarisi
ja kymmenen minun kuunarini rahtaamiseen, mutta me rakennamme vain sen, minkä me jaksamme, kurkku menee tukkoon, jos puree suuhunsa suuremman palan kuin kurkun nielussa on ruumaa, kaksi me rakennamme, ne me suutamme ja
ne me jaksamme, mutta ne me rakennamme yksiin kirjoihin,
rakennamme kumpikin oman kuunarimme, Härkäniemen kuunarin ja Alastalon kuunarin, mutta kummallakin omana vairi
puoli omasta ja puoli toisen kuunarista, minulla sinun kuunaristasi ja sinulla minun kuunaristani. Ei Jumala sille mitään
anna, joka istuu kotona ja nyhii nenäänsä: tuhdattava on ja
vuovattava on, jotta lykyn kaverillakin olisi nuoraa kouraan,
mistä nykäistä silloin kun apu auttaa! Mutta pehmeä mies
minä olisin, jos minä tavarani lykyn haltuun yksin jättäisin,
sillä epälykyn piru on yhtä nopeasti nuorissa kuin lykynkin!
Makkarassa on kaksi päätä, toinen pää ja toinen pää, ja kumpaankin päähän on pistettävä tikku, ettei ruoka juokse oljille.
Kyllä me kuunareinemme rahaa seilaamme, se on vissi, mutta
meri on hoto, se on koko peto, pirumpi vielä kuin engelsmanni, ja sille voi tulla älli niistää koko kuunarimme raakoinensa, rahoinensa, ja mitäs on silloin talolla jäljellä kuunarista,
jos koko kuunari oli talon oma? Pistetään tikku makkaran
toiseenkin päähän ja rakennetaan kuunarit puoliksi, kaksi
kuunaria, kummallekin kummastakin puoli omana, niin tiensti
on suven mitassa täysi kummallekin, sama kuin jos olisi kumpikin yksin omalla kuunarillaan kuknut, mutta riski joka
reisulla tasan puolta pienempi kummallekin; jos hullustikin
kävisi jommallekummalle, niin hänen ei märjissään tarvitse
paratiisin portilla kuunnella pyhän Pietarin marinaa ja hävetä,
kun tämä raapii partaansa ja puhelee, että hupsu on ahneuden
vuoksi paskantanut talonsa perillisiltänsä! Jos meitä nyt on
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ja Langholmalk on!
useampi pitäjässä, jolla on älli päässä
on Pukkilallakin, ja jollei hänellä olisikaan omasta takaa, niin
hän sieppaa ällin kinaksi muilta!
jos nyt järki poikii miehissä, niin tänä talvena paukkuu kirves toisessakin metsässä
Kiviveden partailla ja kevääksi on kuunaria raaoilla muuallakin kuin meidän kylän lahdessa pari, ja jos me olemme
itseämme viisaampia, niin me olemme jokainen osamiehenä
toistemme kuunareissa, kyllä meidän astiamme kaikki Itämerelle mahtuvat ja se, minkä me itsekukin noukimme taskuihimme Liibeckistä, ei ole toistemme taskuista noukittua rahaa,
onpa rahdin osa naapurin taskussa parempikin ja likempänä
kuin rahdin osa maailmalla, sillä naapuri ja äveriäs naapuri
saattaa joskus olla hyvä mies olemassa, kun tarvitsee äveriästä
naapuria, tänäpänä kukaties korjaa köytensä ominkin voimin,
mutta huomenna suuttaa luonnistaa kynsiin semmoinenkin
touvin pää, että se karaa miehen sormista, jollei ole vieressä
naapuri, ja voipa naapuri, joka on mies puolestansa haakamaan
mukana ja jonka kanssa yhdessä akitaan iso touvi sätkivineen
maihin; sitäpaitsi ja tästä huolimatta on vahingon vara, kuten
jo sanottu, jokaisella pienempi, jos omaisuus on jaettu moneen
kuunariin ja hullustikin lykästäessä on harmin syy samaiselle
pyhälle Pietarille vähäisempi: hän oli kalamies ammatiltaan
päivinänsä ja hän ymmärtää, että monen nuotan osamies ei
yhden nuotan repeämisestä taloltansa häviä, vaikka henki
menisikin!
Sillä lailla Alastalo puheli, kun silloin muinoin seisoimme
tuossa sivuakkunan vieressä tässä samassa salissa ja katselimme
kaljaasejamme lahdella: hhth! phth! sanoi hän ja tihasi pientä
vihisylkeä rintapielilleen, niinkuin hän vieläkin tekee, kun
hänen mielestään juttu on hienoksi puhuttu ja asia asetettu
sille jenkalle, että nyt ei muuta kuin voidetta rakoon ja ruuvi
—

—
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kiinni! »Nuo ropeet me vaikka kenkkäämme ookntereille!»
sanoi hän vielä torkottaen peukalonsa päällä akkunan ruutua
kohden lahdelle päin, mutta silmää hän ei enää kinannut
toppitikuille. Emme niitä sentään kenkkäämään ruvenneet,
mutta kyllä ne syksyllä myytiin, Alastalo naputti parrasirvetkin kiinni ja höyläsi topit valkoisiksi, että sai paremman hinnan, taisi ajaa kusikiskuormankin ruumaan, että saumat juoksivat elävää täyteen, eikä ooknterin nähden tarvinnut pumpun
varressa killua. Summa asiasta oli kumminkin se, että keväästi
meillä oli jokaisella kuunari, Akstalolk niinkuin minullakin
ja Pukkilalla myös ja muillakin pitäjässä, ja kyllä suvi kukttiin ahkerasti ja seuraava myös, korjasimme jokainen kuutollamme, minkä kerkesimme rahaa niinkauan kuin sitä oli vaahtona vesillä Lubeckin ja Kronstadtin välillä, Siivo meni miehineen päivineen, Dagerort on paha paikka, siinä meni Vuorenpään Frans, mutta muut me pärjäsimme ja kuunarin hinta
oli joka suvi korjossa, kun rätingit tehtiin. Eivät ne kuunarit
aluksi kaikki niin häävejä olleet, tuli pidetyksi kiirutta ja
oli suvella pumpuissa aika työ, mutta mitäs siitä, kun köli ei
kuitenkaan kolissut, rahteja sai, minkä kerkesi, ja likviidi
syksyllä oli lihava; ei tarvinnut seuloja pumppuakaan talvimakuulla, kun ooknteri nälkinensä tuli syksyllä ja korjasi
astiat hoitoonsa: hinnoista ei tingitty enempää kuin se, että
puhtaasti sai samalla rahalla talven mitassa rakentaa kaksi
astiaa ja parempaa pitäjään myydyn sijalle. Alastalo oli peto
puskemaan niinä päivinä niinkuin vieläkin: »kun raha itse
kierii käsiin, niin on mies ruokoton, jollei sitä ota korjoon!»
sanoi hän ja kirosi pienesti. Eivät muut katuneet, enkä minä
myöskään, että käveltiin mukana, kun Alestalo asteli edellä,
eivät lehmätkään toisiansa krääki, kun kellokas edellä on
koko karjana painuttu apikpeltoon; »ei silloin siian jaossa
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riitaa synny, kun jokaisen ruuhi on kukullansa nuotta-apajalta
soudettaessa» sanoi Langholmakin ensimmäisenä syksynä, kun
tässä samassa salissa istuttiin, rätinkikalaaseissa. Alastalo sitte
ensimmäisenä prikinkin taklasi.
Muistan sen päivän niinkuin eilisen päivän, kun silloin
edellisenä syksynä kerta sousin kotoa lahden ylitse Alastalon
puolelle, sataa tihrutti niinkuin marraskuussa sataa, ja kuunarimme kitistelivät ankkurikettinkejään talvikorjuussa lahdella,
raakojen päät tihkuivat ja tippuivat märkää, niin että paha
oli katsella. Minä kävelin rantamäkeä ylös ja ajattelin taloon,
mutta kuulinkin kopinaa halkovajasta. Äijä siellä oli itse tuhtaamassa, istui halkotukin edessä ja veisteli hiki tukassa, sihtaili isoa halkoa, ikäänkuin olisi hylkipyssyn piippua tarkastellut. »Jokos sinä talven lämpimiä ajattelet, kun halon kimpussa olet!» puhelin minä, kun pistin itseni sateesta halkovajan
puolelle: »märkä ilma!» pakisin minä ja ravistin pahimman
valun hartioilta, »ei minulla tällä säällä vielä ole halko mieleen tullut, vaikka kuunarimme tuolla ovatkin vilun näköiset,
niinkuin lioitetut koirat!» Alastalo otti halon poskeltansa,
jolta hän juuri oli kanttia syynännyt. »Jollei tämmöisessä
ilmassa mies järjestä itselleen ajatuksen takomista ja sormen
näpertämistä, niin mitäs silloin muuta teet, kuin roikutat
nenääsi huulipartasi ylitse, tai menet turhan taitse sateeseen
kastamaan takkisi!» sanoi hän ja käänsi halkoa niin, että minä
huomasin halossa olevan laivan pohjamallin. »Näetkös, mitä
minä tässä olen veistellyt?» kysyi hän. »Vastamäki on sitä
varten, että ihminen potkasee kiivaammin kinttunsa kamaraan
ja pääsee pikemmin mäen päälle, ja syksyn hapan sitä varten,
että ihminen kiukustuu ajattelemaan, mitä tekemistä hänellä
on talveksi ja mitä toimittamista suveksi! Kuules, poika!
minulla on päässäni nyt se natu, että ensi suvena minä seilaan
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Englantiin, ja tässä, jos sinä katsot, niin tässä sinä näet prikin
pohjamallin!» Alastalo torkotti akssuiten käännettyä halon kölliä aivan nokkani alle, ja totta vie, halkoon olikin veistetty pohjan suiviaa pitemmälle kuin tavallinen kuunari niissä mitoissa
tarvitsi ja oikein suvaitsikaan. »Engelsmanni on höyli mies,
kun se niiksi itsensä asettaa, ja kävi omin kölein meidän
raumojamme helsaamassa!» käänsi Alastalo asiata leikiksi ja
laski prikin mallin kädestään halkotukille. »Kun isonen on
höyli ja nostaa lakkia pikkaselle, niin pikkasenkin on oltava
höyli takaisin ja vastattava höyliin lakinnostoon höylillä lakinnostolla, muuten luullaan mannerkiseksi!» naurahteli hän ja
piteli taaskin malliansa. »Minä olen ajatellut, että meilläkiri
viimein pitää olla priki myöskin, niin voimme mekin vuorostamme käydä herrasväessä katsomassa, eikä engelsmannin tarvitse närkästyä siitä, että pitäisimme itseämme kopeina!»
venytteli hän hyvän tuulen leikkiänsä ja nosteli jo taas
halkoansa sihdatakseen sivun kupeita. »Jos sinne seilaisi
kuunarilla, niin engelsmanni luulisi pian sillin pyytäjäksi,
eikä sitä vierasta salin kuistin ovesta sisään viedä, joka
kävelee tuvan portaitten eteen silakkamassi kainalossa, se
käsketään vain tuvan puolelle istumaan, vaikka hänellä
olisi massissansa hyväkin suurus pataan!» »Sitäpaitsi!» lisäsi
Alastalo ja lakkasi muhoilemasta, »kutu-ajat vaihtelevat,
lahna lakkaa uimasta matalilla vesillä ja korjaa lopulta pelkkää pahaa särjen ruotoa pataansa, jollei aikanansa nosta verkkoja puhjukoista ja souda syville vesille jataa! Kuunari oli
hyvä astia vuosinansa, sen me tiedämme itsekukin, sinä niinkuin minäkin, mutta nyt niitä on liika paljon ja meklarien
parrat muuttuvat nirsoiksi, kun on Lubeckin rahdeista puhe,
suvella sen jo haisti, kun sai riidellä niissä asioissa. Itämeri
alkaa olla kuivias vesi sille, joka on tottunut pitämään, että
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marjasta raha noukitaan niinkuin kalakin. Minä olen ruvennut
ajattelemaan, että olisi aika katsella nuottapaikan vaihtamista:
ei kala meidän nuottaamme hae, vaan meidän nuottamme on
haettava kala. Minä olen Bornholman kohdalla katsellut, että
paremmat kivat eivät pidäkään kurssia Liibeckiin päin, vaan
niillä on pukspröötti Juutinraumaa kohden. Ja'meklarit antavat odottaa porstuassaan, kun sisäkamarissa maistellaan totia
prikiherran kanssa ja jahnataan Hullin rahdeista. Kirveet ovat
nyt riivatut paukkumaan metsissä niin Ruotsissa kuin Suomenkin puolella, ne ovat nyt sodan jälkeen hulluja paukkumaan ja hullumpia joka vuosi, mitäs haminoissa enää muuta
näetkään kuin lankkutapulia lankkutapulin vieressä ja lankkutapulia takanakin? Ja oletkos haistellut samoissa haminoissa:
joka vuosi kolin noen haju paksumpi! Kenenkäs sinä luulet
ne lankkutapulit ostavan ja mistäs sinä luulet sen kolin savun
syntyvän? Ei saksmanni lankkuja osta möljämitalla, saksmanni
on köyhä mies, niinkuin me itsekin ja ostaa vain suun tarvetta
ja ruumiin lämmintä varten: ei hän lankuista suuta ostaa
muuta kuin lankun päät. Se, joka jaksaa, se vain pykää, ja
iso isäntä tarvitsee puuta muuhunkin kuin pesänsä palikoiksi
ja paistinpannunsa alle! Engelsmanni on isäntä, joka rustaa,
ja engelsmanni möljät tyhjiksi ostaa ja saman engelsmannin
hiili se on, joka käryy haminoitten tiilipiipuista ja pistää rautahevosen ravaamaan halki Venäjän maan. Luuletkos sinä, että
lankkutapulit noitumalla puhalletaan Porista Liverpooliin ja
kivihiilet lapion pistämällä Cardiffista Kronstadtiin? Ei: jokainen lankun latuskainen on rahdattava ja jokainen ruumaan
kaadettu kolikori opettaa laskemaan, koska pencesta tulee
shillinki ja shillingistä punta. Ja punta on isonen raha, se on
muitten rahojen rinnalla niinkuin isäntä torpparien vieressä.
Minä olen siitä asiasta kirkas, että emme me enää rahasta näe
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kuin hännän, jollemme mekin mennessämme jätä Bornholman
liituja vasemmalle kädelle ja paina semmoisia vesiä päin, joiden
takana on maakamaran alla hiiltä meidän poikiemmekin rahdattaviksi vielä, ja maakamaran päällä miehiä muuttamaan
hiilenmusta rahankiiltäväksi ja rahankiiltävä kieriväksi. Me,
jotka itse olemme rahaa pidelleet, me tiedämme, että raha on
pyöreä ja että se on pyöreä sitä varten, että se kierisi, ja että'
se kierii sitä varten, että se sikiäisi. Engelsmannilla on tämä
tieto, oletkos katsellut engelsmannin hammasriviä: se on luja
hammasrivi, kova leukapieli, minä kunnioitan engelsmannia,
leukapielien rakoon on purtu tiivis tieto, että kierivä raha
sikii, sikii vaikka kymmenen kierivää, kun nakkaa sen hollille,
mutta nakkaa sen semmoisella ranteimalla ja semmoisessa kaaressa, että viskattu, kymmenen pentua hännässään, helistert
kierii heittäjän kouraan takaisin. Minä kunnioitan engelsmannia, niinkuin sanottu
sentähden sitä olikin niin riivatun
engelsmanni on
hauskaa nokittaa Öölannin luotojen takana!
järjestänyt rihmat siten, että raha juoksee, juoksee hopeana
kaikille maailman kanteille niin monta kuin on sträkkiviivaa
kompassin taulussa Greenwichin tähtitornissa, mutta juoksee
vilisee samat luirut kultana takaisin luodolle! Kun makaa
haminoissa ja pitää pientä totia lämpimänä pöydällänsä, niin
soutaa joku ehtoon joutuessa reilingin kupeellekin joskus ja
pistää itsensä istumaan kajuutan puolelle, ja jos silloin viljelee
partaansa hyvin ja korviansa myöskin ja pujottaa asiat ajatuksellansa lenkkiin omassa päässänsä, niin kuulee yhtä mun
toista ja saa välistä vähän känninkiä siitäkin, mistä tuuli
humisee muuallakin kuin omissa taklingeissa. Ja sen hajun
minä olen saanut, että sen, joka tahtoo päästä rahan jäljille,
on mentävä asioihin engelsmannin kanssa. Engelsmanni nipistää, nipistää ryssää ja saa rahaa, nipistää Osman'ia ja saa rahaa,
—

—
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nipistää keltaista miestä ja mustaa miestä ja saa aina rahaa,
myy sirpin ja ostaa sirpin hinnalla riisiä Bengalissa, myy
nokea Pietariin ja ostaa viljalastin sijalle, sorvaa nokkarenkaan
neekerille häränluusta ja vaihtaa elefantin hammaspariiri
Sudanissa, jumaliste, jollei meillä kuuttoinemme ole asiaa semmoisen miehen luokse, niin meillä on päissä mätiä, eikä miehen
ajurasvaa! Parhaiten kappaansa jyviä saa, kun menee sille
riihelle, jossa kluput paukkuvat! Pitoihin minä menen siihen
taloon, missä pitopöytä on katettu ja lusikkani minä lykkään
siihen vatiin, johon kokki on kauhannut herkun: kun aikoo
rahakakaseihin nyt, niin kakasipöytä on Englannissa ja vateja
siellä on senverran pöydällä, että vieraskin saa lusikkansa kastetuksi, saa lusikkansa täyteenkin, kun on rohkea ja kauhaisee
kauhaistavasta.
Näetkös tätä, mitä minä tässä veistelen? Halko se on,
mutta huomaatkos, että sillä alkaa olla fasuunaa? Katsos,
minä jo sanoin, että minä olen ruvennut ajattelemaan, että
ensi suvena minä en enää seikakaan kuunarilla, vaan minä
seikan prikillä, ja jos sinä katselet vähän hienommin, niin sinä
ymmärrät, että tässä halossa on pohjan nuotti hiukan toinen
kuin meidän kuunareissamme: minä veistän prikin pohjamallia! Kuunarin minä olen tehnyt joka talvi kolmena talvena
peräkkäin, uuden joka talvi ja paremman edellistänsä, ja
minulla alkaa vähitellen olla poskissa juoni, kuinka pohjan kaari
on aluksessa juoksutettava, ja sitä juoksua minä nyt veistän
tähän halkoon. Aluksen tarkoitus on, että sillä on kylki ulkopuolelta liukas lykkimään, vaikka ruuman sisäpuolelle mahtuu'
tavaraa kuin latoon! Latoon!» toisti Alastalo ja naurahteli,
kuljetellen peukaloansa halkonsa kuvetta myöten ikäänkuin'
olisi koetellut, kuinka vesi joskus pitelee semmoistakin kaartumaa vesirajan alapuolella. »Lato meillä täisikin olla mallina,
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kun ensimmäiset kuunarimme rustasimme!» hymähti hän ja
nosti tukilta puukon sivaistakseen pienen taitavan lastun halkonsa peräkupeesta, joka kaiketi oli tuntunut liika lihavalta
liukuvaan sormeen. »Kyllä minä ainakin häpeän», naurahteli
hän edelleen, »häpeän omaa otustani joka kerta, kun Kumlingen
mies Itämerellä tulla lakasee vastaan totisella astiallaan, minun
ensimmäisellä kuunarillani. Jumalan lykky! ajattelen, kun se
kiskottelee ohitse ja urhoollisesti auraa vettä kyljiltänsä puoleen niinkuin muutkin aluksen näköisiksi ajatellut merivehkeet, jumalan lykky! ajattelen katsellessani, että minä en
kävele kapteenina tuommoisen kutakudan kannella ja että
nuottaruuhiemmeko takalauta meillä oli mieperäpeilissä
lessä, kun siihen aikaan kuunariemme ahterikanttia justeerasimme?
että peräpienan neliskulmassa ei enää paista maalattuna, Ystävä, Kustavi, vaan Ystäwä från Kumlinge! Vaikka
turhia tässä pahoja puhelee semmoisesta, joka on tuonut rehellistä rahaa minulle ja muille pitäjässä!» lisäsi Alastalo säyseästi.
»Kuinkas arvelet, eikös tässä pohjassa ala olla laivan luonto?»
kysäsi hän ja käänsi halon pohjapuolen katseltavaksi. »Tuosta
on vielä veistettävä eine pois, että keula ottaa veden hyvin!»
arvosteli hän ja piteli tunnustelevalla peukalolla pohjan etuposkea. »Vesi on hieno pitelemään, mikä kylki on liukas juoksemaan, ja kun on muutamassa kuutossa kokenut, mihin paikkaan pohjassa meri kihnaa, niin tietää uudessa kuutossa pudottaa pussipaikat kupeilta. Pohja se on laivassa, joka sanoo, kuinka
liukkaasti meri jää takapuolelle kyljiltä ja kuinka tiuhuvasti
keula hakee vastatuuleen, ja peukalo oppii vähitellen tietämään,
mistä paikasta pohja saa olla lihava, että se kantaa, ja mistä
paikasta sen pitää olla suivian, jotta se veistää: tuossa paikassa
on vielä pahka, mutta se hilataan sileäksi!» Alastalo piti tyytyväisenä halkoa silmieni edessä, niin että minäkin sain sitä kat—

—
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sella. »Ei Itämerellä niin väliä ole, seilaako siellä lumiauralla
vai köliastialla, kuljun ylitse kuka vaikka lyhteen tyvellä istuen,
mutta kun pukspröötin edessä on meren silkkaa pitemmälti,
niin silloin kysytään, kenen köli kulkee, ja kenen lasti ajettuu1
koko suven Geflen ja Hullin välillä. Ei minun meininkini ole
merellä sammaleen kasvattaminen pohjakutojen alle, vaan
minun meininkini on kolme rahtia suvessa Itämereltä Hulliin,
ja sitävarten pitää pohjan olla aluksessa sellaisen, että se juoksee: kun sillit Pohjanmerellä nuustivat pohjaknkkuja, niin niiden ei pidä sanoa, että Alastalon isäntä on rikannut peltolatansa prikiksi! Tässä on malli, pohja kuin meren mieli; joku
lastu vielä, hieno vuolema tuolta, höyhenen ohut täältä, niin
hengittää syöstävä jo menoa paljaalla miehen kämmenellä
saati laineitten lykkivillä sulilla! Salomo katseli Sulamitia muinen lehtimajassa: veistän minä takakeukn semmoiseen sojoon
ja sujutan sivujen solean semmoiseen keulan nousuun, että kelpaa keväästi merimiehenkin silmän herkutella sorjaa katsellessa,
kun keikkuu Alastalon lahdella kahden raakatopin kenossa laiva
kuin morsian! Häihin minä seilaan, kun ensi matkani Englantiin seikan, ja morsiamen pitää silloin olla sellaisen, että tuntee
itsensä mies sulhaseksi ja että paisu omassa rinnassa on sama
kuin paisu pusertelevassa purjeessakin!» Alastalo läjäytti lavean
naurun. »Kuules partaa, mitä pärisee!» nauroi hän ja kohenteli
housujansa vatsan yllä, joka silloin jo alkoi hahmotella kapteenin
vatsan riitinkiä. »Vielä minä voisin puheen vaarallista pirautelk nuoreenkin korvalehteen, jos niikseen tulisi ja posken hempeä punastelisi käden pitelemisen päässä! Mutta veri viriää
suonissa ja kohmo sulaa ajatuksilta vanhallakin, kun miehellä
meina juoksee vieteriin ja toimi sieppaa puhtia! Pistä sinäkin
ajatus hyrisemään päässäsi: tämä on halko, tavallinen halko
Alastalon metsästä, mutta tässä halossa on kirves tehnyt työtä,
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puukko tehnyt työtä, hienoa työtä, mutta hienoimpaa työtä
on tehnyt ajatus ja järki, ja kun tämän halon mitat siirretään
pantterien poskeen, niin silloin on kuutto pitäjässä, jolla on
kuuton luonto, ja huudin puolella olette sekä sinä että muut
niin kirkonpenkissä kuin meklarien kamarissakin, jollei teillä
ole samanveroinen astia vesillä ensi suvena! Ja harmi minullekin, jos olette nahjuksia, sillä sadatellen istuu kuunarin rahdinjaossa se, joka ajattelee, että samalla lompakon avaamisella minä
olisin korjannut kotiin sen tukun enemmänkin, jonka priki olisi
jakanut! Pistä sinäkin värkki kulmaluun takana takomaan, niin
ymmärrät, että marja noukitaan koppaan marja-aholta ja raha
sieltä, missä on mätästä ja varrenvehoa sitä puokkjia kasvamaan! Englantiin meillä nyt on asiaa; minä sanoin poikasena
sinulle marjapaikat ja minä sanon vieläkin; kun on ahon kitaa
vaikka virsta ja punaista varisemassa enemmän edessä kuin silmä
viitsii katsella, niin silloin on seuran lystiksi mukava toinenkin
nyppijä vieressä: oman koppansa saa kumminkin täyteen, ja
naapurin koppa on lisäksi korjossa, ratto sitäpaitsi yhdessä suurempi, ja kun molemmilla ovat marjakorit paatissa täysiä, niin
molemmat ovat iloisia ja soutu kotirantaan samassa paatissa
kummallekin puolta köykäisempi. Laita sinä itsellesi sinäkin
priki, niinkuin minäkin, et sinä sitä ole katunut, että jahdin
pykäsit senjälkeen kun minä olin pykännyt omani, etkä sitäkään, että kuunarin pistit pystyyn samaksi kevääksi, kuin
minäkin omani, enkä minä sitäkään usko, että sinä prikinkään
kannella partaasi tyytymättömänä pureskelet, kun on taskussasi
painamassa Ruotsin riksien ja Saksan taalarien sijasta Englannin
puntaa, vaikka se onkin vaakavampaa! Vedä sinä vain järkesi
siihen vieteriin, että sinulla on priki kevääksi, niin sinulla
onkin priki kevääksi ja me olemme taaskin yksillä marjamailla niinkuin poikasinakin, ja pistetään kilpaa, kumpi
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ropeensa pikemmin saa kukkuralle! Sinulla on sitäpaitsi
juonta hampaittesi juurissa, minä olen kokenut sen ennen,
ja sinun kallosi sisäpuolella on tilaa ajatuksen värkätä
suottakos hattumaakari siunaa, kun sinä olet hatunkaupoissa
ja miesparalla ei ole hyllyillään semmoista koppaa, joka mahtuisi
sinulla on kallonkuoresi sisäpuolella
täys'miehen päähän!
ruumaa ajatella asiat sekä kahdelta puolelta että kuutiossa, ja
minä, toden puhuen, soisin, että sinä katselisit halkoani sillä
silmällä kuin katsellaan semmoista puuta, johon itse ajattelee
oman laivansa luontoa. Katsos, minä ajattelen, että minun
halossani vielä sittenkin saattaisi olla niitä paikkoja, joista olisi
otettava pois liika lihaa, ja minä arvelen, että kun sinä jonkun
viikon ajan olet käynyt tässä halkovajassa ja käännellyt tätä
halkoa käsissäsi, sinun peukalosi joku päivä pitelee semmoista
kohtaa pohjan juoksussa, johon minä itsekin silloin ymmärrän
puukon nirkolla olevan asiaa. Sinulla on järkeä, mutta sinun
järkesi on laiska juoksemaan, ja minä olen paljon rupeavampi mies kuin sinä, mutta kun prässää ja puskee ja saa sinun
ajatuksesi rattaan pyörimään, niin se perhana pyörii vaakavammin kuin minun ja jauhaa asian hienommaksi. Kun minä sieppaan touvin ja alan kiskoa, niin mielelläni minä silloin näen,
että sinunkin kätesi hakevat samaan prässiin kuin minunkin,
sillä silloin minä tiedän, että se lähtee nyt liikkeelle, mikä on
liikkeelle lähtevää; ja kun minä meklarin pöydän edessä viljelen suuta ja riitelen, niin minä olen puolimiestä, jollet sinä istu
tuolilla vieressä ja minä sinun silmiesi vilauksesta lue, onko
minun riideltävä pahemmin vielä, vai joko on lyötävä asia
aaholttiin ja kauppa kiinni. Laita sinäkin itsellesi priki vain,
niin ensi kesänä huristetaan Englantiin yhdessä ja koetetaan,
saako Hullin meklari kahden parran engelskasta paremman selon
kuin yhden; jos sinulla olisi muija, niin minä sanoisin, että
—
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muijatkin saavat syksyllä samaa Englannin posliinia kotiintulijaisiksi hyllyilleen ja samaa silkin soljuvaa hartioilleen, mutta
kelpaahan sinun muijattomaan tupaasikin posliini välkkymään
hyllylle, on siellä jo ennenkin sitä lajia, vaikka vain saksalaista
poroa, ja silkki, sanos muuta! ritivä ja ruusuva, silointa Ostindian tavaraa: ties, vaikka hemaisisi vielä kenen sormet: ori
sitä hullumpiinkin taloihin hemppu narrattu kuin semmoiseen,
jossa on seinän mahtuma posliinin koreutta tuvassa, valmista
omaksi kohta, kun tulee emännäksi taloon, ja piirongin laatikko
kukullansa laskotettua kahisevaa, semmoista, että sormea heikottaa naispuolisen ihmisen, kun hän ajattelee, että sitä tavaraa
pääsisi pitelemään ja levittelemään omanansa! Luuletkos, etten
minä tiedä, ja ole vikurisilmällä kahdenkymmenen vuoden
aikana katsellut, mitä sinä olet tuonut Tukholmasta ja mitä
Liibeckistä ja mitä minä arvaan, että sinä tuot Hullistakin, kun
sinne pääset? Kyllä sinusta vielä vaimoväki tappeleekin pitäjässä, kun vielä kerkiät jonkun matkan Hulliinkin tekemään!»
sanoi hän ja vilkutti silmää. »Hullu sinä olet, jollet nyt ole
viisas ja laita itsellesi semmoista kuuttoa, että kehtaat tulla
Hulliin, kun minäkin sinne menen, ja ajatteles minunkin harmiani, jos sinä vielä Lubeckissä kukat ensi suven, sillä luuletkos
sinä sitä miksikään lystiksi, kun talven ikävissä joskus kävelee
lahden poikitse ehtoopuhdettansa kuluttamaan naapurinkin
pakeille ja siellä kaadetaan maistettavaksi jotain saksan sekoitusta eikä ehtaa Englannin rommia? Priki kevääksi kölille!
muista se, Härkäniemi, jos olet mies: saunan laolle kiivetään
semmoiseen aikaan kuin kiuas sylkee, ja miehenkin on koetettava niin kauan kuin hänen päässänsä kihaa!»
Semmoisia Alastalo silloin puheli halkovajansa suulla hakotukkinsa vieressä marraskuun lopulla, kun oli joulun etu
käsissä. Ja kävi niinkuin kävi, meillä oli priki kummallakin
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keväästi, Englannin maat myöskin löysi, kun piti puksprööttiä
visusti kompassin mukaan ja juoksi kajuutassa kuljettamassa
peukaloa spesiaalikartan lehdellä kajuutan pöydällä, ja syksyllä
oli isännillä jakoa ja emännillä, niillä kun emäntiä oli, ja
emännättömilläkin uutta Englannin posliinia välkkymässä hyllyillänsä. En minä silläkään kerralla katunut, että minä Alastalon nuoteissa kuljin, ja hyvän juonen hän halkonsa pohjaan
silloin saikin, en minä vieläkään ole malttanut Toivoa jättää, joka silloin rakennettiin, vaikka Alastalo itse myikin oman
prikinsä parin vuoden perästä Vårdöseen ja pisti seuraavana
talvena Siwiän panttereihin: hänen mielestään hän tarvitsi suuremman prikin, kun vuosi vuodelta lihosi itsekin, ja tyttärellekin kasvoi lettiä: »totta minä tytölle nimikon rakennan, kosk'ei poikaa ilmesty taloon!» oli hän selittelevinään. »Juoksee kosijoitakin paremmin talossa, kun tietävät saavansa yhtä hyvän
laivan kuin tyttärenkin, kun isä väsyy!» löi hän asiata leikiksi
totilasin vieressä.
Alastalo on astuva mies, ei hänen matkassaan kestikievarien
väliin jää, jos vain on itse mies saapastamaan jäljissä! Ja hollin
taakse hän nakkaa ajatuksensa, se on totinen tosi se, nakkaa
välistä niin vietävän matkan päähän, että vieressäkin kävellen
ja omaa ajatusta viljellen on vaikeata äkätä riipaseeko koukku
minkään nokan taakse, epäileepä joskus onko koko ajatuksessa
väkää ollutkaan mihinkään riipasemaan, ennenkuin vuosien
takaa joskus hoksaa, että, kas perhanaa, ajatuksessa oli sittenkin
väkä silloinkin, ja se näkyy riipanneen, riivattu! Kun yhtäoikeata kuljetaan ja ajatus kirpoo suoraa tietä kerältänsä, niin
kyllä minä silloin ymmärryksen kortin liepeissä pysyn ja ajatuksen rihman sihtaan niin kauas kuin kerässä on langan mittaa
juoksemaan, mutta onkos minun järkeni pässin järkeä paljoakaan juoksevampi silloin, kun meininki kryssää perille luoveissa
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ja ajatus iskee asian niskaan nurkan taitse? Jumaliste, vaikka
minä itse olin omin silmin näkemässä, kun Alastalo osti Fällströmin talon kulmapuodista tuon maaherran piipun tuossa
hyllyllä Aronssonilta muinen, ja vaikka minä olen parinkymmenen vuoden ajan katsellut samaa maaherran piippua tällä
samalla hyllyllä tuossa edessäni ja aprikoinut joutilaitani, niin
olenko minä tähän päivään asti ajatuksen känningilläkään
pidellyt, mitä Akstalolk makasi mielessä, kun hän tuon piipun
muinen osti? Hän osti sen itseänsä varten, penikka, jahtikippari;
hän ajatteli, että jos joskus istuu keinutuolissansa ja on iso
retari, niin on mukavaa, kun on vatsan yllä kaartumassa
piipun varsi, jossa on kouran pideltävänä helmiä kyynärän
mitta näkymään muillekin salissa! Sitä raato silloin ajatteli,
vaikken minä sitä ymmärtänyt! Ei hän sitä vielä tähän päivään asti ole kertaakaan itse viljellyt, sen minä olen pannut
merkille, hän on viisas mies, ja ottaa räätit pöydässä siinä järjestyksessä kun karotit saapuvat hänelle, mutta jollei hän tänäpänä, senjälkeen kun nimet ja puumerkit ovat jokainen järjestyksessänsä parkkipaperin alla ja paperi kskotettu ja talletettu
piirongin laatikkoon, jollei Alastalo senjälkeen kävele hyllylle
ja nosta hyllyltä maaherran piippua ja istu toiselle keinutuolille,
kun toisella istuu Langholma tuomarivainaan piippua poltellen,
niin minä en ole Härkäniemi eikä aine minun päässäni keitettyä
säynäänmätiä parempi! Minä suon hänelle mielelläni sekä
piipun että sen, että hän sitä käyttää, hän on vähitellen vuorannut itsensä sekä semmoiseen ruumiin hylliin että poskipielien
valtaan ja silmäkulmien kuljetukseen, että ei silmä enää riitele,
vaikka hänellä ovatkin kellonperät aika paksut liivin vatsan
yllä ja vaikka hän nyt pelmuttaisikin savua semmoisesta
piipusta, jonka takana tarvitaan mies, jolla on röyhäistävänä
savunsa paksuista ajatustakin suustansa ja jonka meinassakin on
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komeutta piipunvarren verroille. Ei hänellä alunperin kasvojen
mööpeli sen paljoa merkillisempi ollut kuin minullakaan, ja jos
totta puhutaan ja nenää katsotaan, niin minä luulen, että vieläkin minun perunani on alapäästään turpeampi kuin hänen,
vaikk'ei hänen nenänsä koskaankaan ole ollut mikään sapeli,
paremminkin satula niinkuin minunkin, vaikk'ei yhtä lavea,
mutta se asia on tunnustettava, että silmäkulmien pensaat hän
on saanut kasvatetuksi sellaisiksi, että niiden varjossa silmäparin on hyvä luurata ja luvata: sopukaupalk, sopukaupallä
tässä asia souvataan, mutta jollei sopukauppa auta, niin on
täällä tikkukin varalta, tikku kuin teräskärki kummankin silmän naurussa: eikös sovi sopukauppa paremmin? ja leukapielet
myöskin, ne ovat oppineet oikean leukapielen luonnon Alastalolla: kyllä sen näkee, että ne purevat, jos puremaan ruvetaan,
mutta niitä viljelläänkin nauraen niinkauan kuin herkku on
pehmeätä ja hammas riipasee vasta silloin, kun hammasta
tarvitaan; kyllä on koko miehessä sitä runtaa, jota pidellessä
on viisasta ennen rinnuksiin käymistä kysyä hyppysiltään,
onkos sittenkin parempi lyödä kamraatin käsi kamraatin käteen,
ja jakaa sovinnossa se, mitä ei tappelemalla kuitenkaan saa. Ei
minun silmäni enää riitele maaherran piippua Akstalolta,
pikemminkin on aika, että minä jo mielelläni näkisin hänen
sitä käyttävän, hän on nykyään jo mies seisomaan niin tanavasti kantapäittensä tasaisilla, että isonenkin piipun puomi
näyttää vain tarpeeksi isoselta hänen naamataulunsa muussa
rikissä, ja hänellä on nyt sekä uuman ympärystää että alahuulen isäntämaista lerppaa semmoinen manttaalin määrä, että
kyllä miehen nyt jo aina ennen huomaa kuin komeankaan
piipun varren hänen ryntäillään, onpa miltei laita siten, että
olisi kunniaksi melkein minkämoiselle piipunvarrelle hyvänsä
levätä semmoisella pieluksella kuin Alastalon vatsa nykyään jo
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on, ja porista savua semmoisen miehen poskeen, jonka puhetta

pitäjässä kuuntelevat muutkin kuin oma muija, kuuntelevat
semmoiset, joilla on korvaläpi sillä paikalla päätä, josta miehen
puhe menee miehen ymmärrykseen.
Härkäniemi oli nyt viimeinkin perillä koko maaherran
piipun räpässä. Puleerattu sen pedon on pesän pää, puleerattu
niin livakan liukkaaksi, että uskookos silmä siinä enää olevankaan maallista oikeata ainetta laseerin alla, saakos sitä tavallinen
silmä oikein jyvällekään aluksi, kun niin pitää villin peliä koko
pinta, mutta kun tikistää silmänsä tikuille ja koettaa kolmannenkin liukastumisen jälkeen vielä kerran saada kuullon ihopohjat näkimiensä kärjenpäähän, niin viimeinpä huomaa, että
kiillon ruskon ja silon hempeän alla on kuitenkin paaltamassa
tavallinen saven rae, hieno kyllä ja hiipavan hijottu, mutta
kuitenkin tavallinen paahdetun saksan saven rae, ja silloin
ymmärtää ja tulee iloisemmaksi vielä: kun tavallinen saventahma saa semmoset kurit kuin tuossa piipunpesässä, ja on
hempeä silmään ja hilvakas käteen kuin prinsessan poski-iho,
niin miksei ole tietävä taito saattanut Alastalon Hermanninkin
kaltaista miehensavea pidellä ja pehmotelk, paisutella paisuteltavalta kohdalta ja silotella siloteltavalta paikalta, vatkata
sisäainetta ja hijoa pintaa, niin että rakeen karhea on lopulta
vaivattu juoksumuotoon miehen kitissä, kitin kypsä taivutettu
niinkuin on peukalon nenässä nuottia sitä taivutella, isommaksikin, jos on nuotti semmoinen tekijän peukalossa ja savea riittävästi, muhkeaksikin, jos peukalolla on muhkeuden tieto, ja silmänkin lystiksi ja mielen hyviksi mieliksi, jos peukalolla on
ollut hieno lykkäys kulkemisessaan ja oikea lykästys kulkemisen
hengessä? Senjälkeen ei tarvita muuta, kuin hyvän uunin
tasainen paahde ja kiillon silaus kylkiin, niin on saven muhju
välkkyvä kapine, joka kelpaa vaikka maaherran piipun pesäksi,
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ja joka on koristus muhkeankin helmivarren nokassa ja röyhkeänkin hopeahelan alla, ja Alastalon sumppu-Herman Herman
Mattsson, parkin kapteeni, joka kelpaa vaikka maaherran piipun
viljelijäksi, ja jonka pielillä maaherrankaan piippu ei ole muuta
kuin juhlallinen piippu juhlallisella paikalla.
Härkäniemi hellitti viimeinkin silmänsä maaherran piipusta.
Se on Alastalon hyllyllä Alastaloa itseänsä varten, sitävarten se
on aikanansa Aronssonilta ostettukin ja hyllylle tällätty, että
se joskus on päivinänsä oleva Alastalon leukapielessä; se sopii
Mattssonille, sitä varten on kellossa veto, että värkki kävisi ja
viisari kulkisi, löisi yhden lyönnin, kun viisari on yhden merkillä, löisi kaksi kertaa, kun viisari torkottaa kahteen, hankkisi
jahdin ja jättäisi jahdin, hankkisi kaljaasin ja jättäisi kaljaasin,
kilisisi joka lyömältä kikuksen pitemmälti ja kirkkaammin,
neljä kertaa, viisi kertaa, kuunarista prikiin ja prikistä parkkiin,
kunnes kuudennen kikuksen kuulumalta jo kuka hyvänsä
lukee, että tunnit rakentavatkin päivää ja läpän kilinä laskeekin
laulua, ja kolmannen maston laskemalta ymmärtää, että mies
on miehen teossa ja rustaa itsensäkin, niinkuin hänessä on miehen rehevää itsensä rustata; minä suon Hermannille piipun,
minä kuljen ajatuksen nenää myöten ajatuksen kärkeen asti
ja ymmärrän, että minä itse en olisi sama Härkäniemi kuin
minä nyt olen, jollei Alastalo olisi juuri se mies, joka osti itselleen Aronssonin piipun ja juuri sitä varten, että hän joskus sitä
itse viljelisi; juuri samasen Alastalon Hermannin askelissa olen
minä astellut kävelläkseni siihen paikkaan, missä minä nyt seison, ja missä minä tiedän, että minun sanani on minun painoiseni ja että minunkin nimeni tarvitaan paperiin, ennenkuin
parkki on rikissä pitäjässä.
Härkäniemi katseli jo piippuriviä edelleen, kurottipa
kätensä ja nosti hyllyltä viimeisen piipun vasemmalta. Otan
-
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kumminkin viimein otan, ajatteli hän. Yhtähyvin se voi olla minun kädessäni kuin hyllylläkin, tuumi hän,
mutta silmä vavahteli vielä maaherran piipun viereisessä piipussa, siinä, joka oli toisella puolella maaherran piippua, kun
toisella oli Ristimäen tuomarivainaan piippu. Rangin ja järjestyksen mukaan ne ovatkin jokainen paikallansa, julkiset
piiput piippuhyllyn keskellä, niinkuin julkiset isännät kirkossa
kirkon etupenkeillä. Ja sijoillansa ne ovat! tunnusti Härkäniemi ja katseli piippua maaherran piipun vasemmalla puolella.
Maaherran piippu on komea piippu, kieltämättä komein piippu
koko hyllyllä, ja tuomarin piippu tuossa oikealla puolella on
arvollinen piippu, ankaran arvollinen piippu, jos tosi sanotaan,
mutta Antverpenin piippu, kyllä se niiden kummankin vieressä
kelpaa seisomaan. Antverpenistä Alastalo tuon piipun osti silloin kun hän ensimmäisen prikinsä toisella matkalla kävi siellä,
ja senjälkeen se on ollut tuossa hyllyllä maaherran piipun vieressä vasemmalla puolella, kun oikealla puolella on seisonut
tuomarin piippu. Ja hyvin se puolensa pitää sillä paikalla, missä
se seisoo: Antverppi on hieno kaupunki ja taitotavaraa sieltä saa,
kun on silmä mukana hakiessa! Ei minun silmäni Antverpenin
piippua laita: se on sorja piippu, siro kapine mille piippuhyllylle
Härkäniemi oli huomaamathyvänsä! Katsos sen varttakin!
tansa kohottanut hyllyltä nostamansa, kädessänsä pitämänsä
piipun ja kuljettanut sen suupakpäätä verkalleen Antverpenin
piipun ebenpuunmustaa vartta myöten ikäänkuin paremmin
päästäksensä perille, kuinka sorvi oli herkutellut, ennenkuin
puu lähti semmoisena sen hampaista, jommoisena se nyt oli
piipunvartena katseltavissa. Kastamattoman pakanan sarvikänsää olisi sen kämmenen pivon pohja, jonka ihoa ei hipoisi
taivaan maku tuommoista kalun-henkeä pidellessä! ajatteli hän
ja tunnusteli silmillänsä sekä piipun suupalan noudattavalla

talteen, koska
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kuljetuksella Antverpenin piipunvarren solakkaa mitan kaulaa siinä, missä silmä mieliksensä ja juhlavaksi lystiksensä
kaulan sujavuutta näki ja katseli, ja kuhmun hienoa paksenemista juuri siltä ajatuksenherkältä kohdalta, jolta varren tarvitsee pakseta, jotta koura hyviksensä ja huviksensa pitelisi
käteen tuntuvaa, ja suupalan vaaja ja pesän puntari lepäisivät
tasavaakn köykäisinä viljelijän kämmenellä. Kyllä ihmisen
ajatus on eläväinen kipinä ja tunnustan minä, että hienommin
kuin uskoisi ja valppaammin kuin luulisi on ajatus saanut liikkua sekä mielennystyröissä että sormenkärjissä ennenkuin tuokaan varsi on sorvista lähtenyt nykyisessä luonnossaan! harkitsi
Härkäniemi, ja kuljetti varmemmaksi sormen vakuudeksi ja
tunnustamisen tarpeessa peukalonsa päätä hiljanverkkaa varren
palkoa myöten luulumpua kohden, jonka tuppeen varren silkkimusta päättyi ja jonka kiillon yläpuolella sahviaanin tuores
puna viekotteli silmää. Minä en osaa pitää sormiani pitelemästä
silloin kun on pallivan hyvää pideltävänä, myönsi Härkäniemi
itse ja hypisteli herkuiksensa sarvihekn kolmea toistensa vieressä mukavasti paisuvaa pukamapalloa. Minun tulee luuhelmen
harmaata paaltoa katsellessa ja sarvenpinnan silohipoa pidellessä*
suuntäysi hyvää mieleen ikäänkuin jo olisi savun paksuus poskissa ja huuli päästelisi sinenpumpulaa palleroimaan kukeroittensa pehmeää ilmaan. Minä pidän kaikesta, mikä tuntuu
hyvälle, ihmisistä, jotka ovat mukavia, kapineista, jotka ovat
luontuvia, asioista, joihin ajatus sopii, ja sokaksi sorvattu sarvihelakin soreaksi sorvatussa piipunvarressa on hyvää ruokaa seka
silmälle että pitelevälle sormelle ja mielivälle mielelle, kun
sillä on mielukas muodon juoksu kohdaltansa ja se on pistetty
siihen taipeeseen, joka sillä pitää olla. Minulla ei olisi mitään
vastaan itse koko piippuakaan, se on kieltämättä jalo kapine,
taitomiehen kynsistä lähtenyt, sahviaanikaarikin luulumpukan
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yläpuolella tuossa niin ylpevä ja punan helkkyvä kuin sahviaaninahka yleensä voi ylpevöitänsä helkkua, minun puolestani saisi
se sinkoa vaikka kimmaavampaakin punaa vielä, jos kirsikankirkkaan muuten tarvitsee olla kirsikkaa kirkkaampi, mutta
minä en pidä piipun rimssuista ja pujeista. Katsos nyt tuotakin: kaaret ja kaksinkertaiset kaaret helyä ja kiiltävää rihkamaa roikkumassa ja heilumassa ensin suupalan luulta sahviaanikaaren alla sarvilumpun ympärille varren keskitaipeessa ja siitä
samat laskot ja poimujen helmat pesähelan suuhun varren
päässä! Mitä on semmoisilla huilivilla ja helmenheiluvilla tekemistä piipun ja piipunpolttamisen kanssa? Mies ei tiedä aluksi,
mistä pujettaa kätensä, että pääsee selvään varteen kiinni! En
minä pidä hempukoistakaan ja naisentaimista, jotka ovat liiaksi
ripustetut: tulee aina mieleen pelko, kuinkas minä selvitän
käteni, jos sormet kumminkin takertuvat ripsuihin! Tuommoiset solmut ja kuherpäitten kiehkurat kiertämässä ja kaihtimassa jokaista pukamaa ja pykälää, ikäänkuin Jumalan luoma
viaton sarviluun pinta ja sorvarin puhdas työnjälki tarvitsisivat
peittelemistä! Onkos laitaa taklata piippu niinkuin miksikin
mamselliksi, tupsujen hepenettä ja pollarien rypälettä keikkumassa ja killumassa kauloilta jos ryntäiltäkin, niin että mies
saa sekä karaista että hävetä luontoansa ennenkuin lykkää
käpälänsä hakemaan helyn hilkun ja korun lorun keskeltä selvää piipunvartta! Pukkilalle tuommoinen piippu sopii, hänellä
on semmoinen luonto, ettei hän ajattele itseänsä ensiksi, omia
sormiansa, sopivatko ne, ja mikä sopii omiin sormiin, vaan hän
ajattelee ensimmäisenä ottamista, kun on otettava näkyvissä;
ja tuo Antverpenin piippu on kyllä semmoinen kapine, joka
pliiraa hyllyltä, pliiraa kuin saakuti, kilkuttaa jo kaukaa silmään: ota minut, niin korean saat! Ei Pukkila olisi Pukkila,
jollei silkki ja päärlemo hänen silmäänsä pistäisi, vaikka hemp-
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pua killuisi pahemminkin käden vastuksena varressa, kuin Antverpenin piipussa! Hänellä on silmä, että hän näkee kiillon
kapineessa ennenkuin kapineen, ja se luonto, että hän hotkasee
ennen ennenkuin hän nielee, ja senvuoksi on Antverpenin
piippu ensimmäisenä hänen silmissään, kun hän Alastalon
piippuhyllyn eteen tulee, ja senvuoksi on se hänen hampaissaan
ennenkuin hän on muita katsellutkaan ja nostellut hyllyltä.
Hyvä seikka se hätiköiminen minun puolestani kyllä on, sillä
en minä aina ole ensimmäisenä hyllyn edessä paikalla ja omaani
ottamassa, ja kerkiäisi kyllä joskus joku toinenkin minun edestäni ottamaan haltuunsa tämän piipun, joka nyt on tallessa
minun vasemmassa kädessäni, mutta ruokottomana minä sittenkin pidän semmoista piipun ottamista, kun ei katsota piippua,
vaan piipun vaatetusta ja hankkinan koreutta. En suinkaan
minä käätyjä nai vaimoihmisen rinnoilla enkä piippua ota hyllyltä rimssujen vuoksi, joita sen varteen on killutettu, vaan
minä nain saadakseni kelpaavan vaimon, ja minä otan hyllyltä
piipun viljelläkseni suussani piipun toimituksiin kelpaavaa piippua. Minua harmittaa, kun ei miehellä ole ajatuksenselkoa toimissansa, enkä minä muissakaan ja paremmissa miehenasioissa
osaa uskoa semmoiseen mieheen, joka piipunkin vaalissa näkee
nopeasti helyt, mutta jättää katsomatta itse piipun. Koskas
on Pukkila esimerkiksi ymmärtänyt ottaa ja koetella tältä hyllyltä tätä Hullin piippua, joka jo on minun kädessäni, ja joka
kuitenkin kieltämättä on piippuna paras piippu Alastalon hyllyllä? Ei kertaakaan, vaikka hän joskus olisi kerjennytkin sen
nappaamaan minun edestäni! Pukkila ei olisi Pukkila, jos hän
ottaisi kelpaavamman silloin, kun koreampi on silmissä. Sentähden en minä koskaan menisi Pukkilan kanssa kivanostoon
yhdessä, sillä hän katselisi maston toppeja ja raakain nuppuja,
ovatko ne maalatut valkoisiksi, mutta jättäisi kiipeämättä ruu-
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ja koettelematta puukon nirkolla, onko panttereissa pehvienyt Pukkilan salinsa puolelle, niin
Pukkila on saanut istua silkkisohvan nurkassa, meklari on kukaties itse viritellyt hänelle hyllynsä parasta hyvänhajuvaa parhaaseen piippuunsa, lasit pöydällä edessä ovat kukaties nekin
hijottua tavaraa ja uskon minä, että aine laseissakin on ollut
parasta meklarin kaapista: Pukkila ymmärtää maun, mutta kun
on kieltä lipottu sekä jutun liukkaassa että lasin liukkaammassa, ja muuten ymmärretty toisiansa, niin minä en takaa,
vaikka Pukkilan taskussa olisi salista lähtiessä ja hyvästi jätellessä rahtikirja, jossa shillinkinumero lastitonnilta ei ole aivan
samalla mitalla reunaa myöten kukutettu kuin pikarit äsken
pöydällä. Järkimies päättää rahtikaupat mieluummin konttorin puolella kuin meklarin salin sohvalla istuen, ja minä puolestani pidän sitä järjestystä parempana, että kaupantekijäiset
juodaan kaupan jälkeen eikä ennen kauppaa, ja toden puhuen
olen minä semmoisissa kemuissa myöskin mieluummin se, joka
maksan kuin se, jonka puolesta maksetaan, sillä se kissa kyrää,
jolla on mukava 010, ja se mies tarjoo, joka tietää tehneensä
hyvän kaupan.
Pukkila on viekas mies, ja viekkaan pitääkin miehen olla,
mutta viekkaan vain käpälältä eikä järjeltä. Järjellä pitää olla se
verkkaus, että se tuumii, ja vasta kun se on tuumimisensa tuuminut, on käpälän viekas vuoro. Pukkilalla on se hyvä luonnonominaisuus, että hänellä ovat silmät niin valppaat kuin
silmäpari voi olla valpas miehen päässä ja sormet niin syhyvät,
kuin sormien luonto voi miehellä olla syhyvä, mutta hänellä on
se vika, että silmien vilppaus ja sormien syhy hänellä konteeraa
järjen eikä järki silmäparia ja sormien kymmentä. Ei se nopeakaan katti hiirtä nappaa, joka tyhjiä lattialla loikkii, eikä se paukuttavakaan mies teertä oksalta pudota, jolla ei teeri ole sihdissä
maan

meätä. Kun meklari on
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hänen kukaistessaan. Pukkila ei ota teertänsä ensin jyvälle
ennenkuin hän liipasee, ja odota hiirtänsä pussikan matkan
päähän ennenkuin hän siepasee, hän luulee, että silmän näkemä
on käden kannon matkalla ja että ahneen tahtoma jo vikisee
ahneen kynsissäkin. Senvuoksi on Pukkila aina loikassa ja senvuoksi jää loikan ja saaliin välille tavallisesti se rako, että saalis
vilistää kynnen edestä karkuun, ja kissa saa nuolla viiksiänsä.
Pukkila on meidän joukostamme se varpusen pyytäjä, jonka
silmä vilisee kymmenelläkin oksalla; mutta kun Alastalo katsoo
oksista vain sen oksan, jolle hän rupeaa kiipeemään ja jolta hän
nappaa varpusensa, niin kiiluvat Pukkilan silmät kaikissa kymmenessä, ja koko parvi on lennossa, kun hän hyppii juurelta
juurelle ja jokaiseen kymmeneen puuhun olisi kerjettävä
samalla kerralla. Minä raavin partaani aina, kun Pukkila puhuu
asioista, enkä kuuntele kuin puolella ja epäuskovalla korvalla,
vaikka ymmärränkin, että hänellä on järki kuin elohopea. Jos
on puhe maston tyvestä, niin hän on jo maston nupissa, jos
minä puhun nauriin siemenestä, niin hänellä on siemen jo nauriina kuorittavana kädessään, jos minä puhelen syksyllä, että
Lontoon rahdit nousevat kevääksi, niin hän pitelee jo lompakkoansa, joko rahat ovat kotona siellä. Kun joku ostaa nuottasaappaat ja kehuu niitä vedenpitäviksi, niin nostaa Pukkila
lakeeripatiimensa viereen, kun Pukkila kuulee, että kellä on
liivissään kuusi nappia, niin hän pistää seitsemän omaan liiviinsä, kun Pukkila ostaa kivan, niin mittaa hän ennen kauppaa, onko siinä vimppeli pitempi kuin Alastalon topissa. Tosi
on, että puksprööttikin laivassa tarvitaan ja nuppi aisan päässä,
mutta kyllä pukspröötti sittenkin on tyhjä tikku, jollei sen
tynkäpäässä ole kiva takana, ja aisannuppi palikanpää, jollei
nupilla ole varren jatkoa aisaksi reen vetoon, eikä miehenkään eläväkään silmäpari ole kuin tasan vilkkumisensa
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väärti, jollei miehen silmä vilku järjen asioilla, keuknkärkenä
siellä, missä järjen laiva pusertaa kulkuansa eteenpäin, ja miehen katsominen ymmärryksen aisanpäänä siellä, missä toimen
aisanvarsi kiskoo asioiden kivirekeä mäen kalletta ylös. Pukkila
näkee sen, mihin silmä kerkiää, ja kerkiää hänen silmänsä
moneen ja muuhunkin vielä vieressä, mutta mitä hyvää miehellä siitä ruuasta pöydässä, jota hän ei niele, ja mitä apua
paremmastakin silmän kuljettamisesta hyvilläkin herkkuvadeilla, ellei ole miehellä taidon lusikka kädessä noukkimaan
lihapaloja liemestä? Pukkila näkee hankkinan, näkee Upeasti
korean hankkinan, ja sormikin on hänellä lipeä pitelemään
koreata, mutta koskas ja missä asiassa hän näkee ja pitelee hankkinaa pitemmälle? Kajuutta hänellä on putsattu, mikä reerä
ruuman puolella onkin, mastot hänellä välkkyvät, vaikka olisi
puu lahoa vernissan alla, partaat ovat maalatut aluksessa, vaikka
pohja vuotaisi kuin seula, miehet oppivat Pukkilan laivassa
tämmäämään aironsa pystyyn lappeet viivansuorana rivinä,
kun kapteeni astuu silkkihatussa sataman kaijilta sluupin puolelle, mutta mitä he ovat kynsiltänsä raa'alk ja reivillä, kun
heidät käskee mastoon! Akstalolk on kajuutta kunnossa,
mutta hänellä on laivakin kunnossa, ja Akstalolk tietävät
miehet, kuinka on potkaistava silloin ja aironvartta kuljetettava, kun kapteeni istuu perässä ja sluuppia soudetaan maihin,
mutta he tietävät myöskin, kuinka raa'oilk on liikuttava, kun
kapteeni kävelee komentosillalla; minulla taitaa kajuutta olla
semmoinen ja tämmöinen, mutta jumaliste, jos minun laivassani on ainoakaan nuora väärässä naakelissa, itse minä prikaan
ruuhella maihin, kun minulla on maihin asiaa, mutta sen minä
takaan, että miehet tietävät minulla mastoissa muutakin tekemistä kuin kullien killuttamisen raakapuitten ylitse, kun pultaani ylhäällä repii kynsissä kuin huiskiva partainen piru ja
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minä alhaalla kiroan kannella kuin kiljuva saatana! Pukkilalla
silmä ahne ja sormi kutiva ottamiseen, ja sillä lailla on Alastalollakin ja sillä lailla minullakin, ja sillä lailla pitää ollakin,
koska ihmisellä on päässä silmäpari hakemista varten ja käsivarren nokassa kymmenen sormenkynttä ottamisen toimituksiin, mutta minun silmäni hakee ja minun sormeni ottaa sen,
joka on kuudenkanttisena tasan minun käsivarteni mitan matkalla silmäni katseltavana, ja kuutevana vissi ja valmis minun
käteeni kourani pideltäväksi, Alastalo taas näkee otettavan jo
kourankurotusta pitemmänkin matkan takaa, näkee asian jo
hyvän matkan pitemmältäkin kuin käsivarren mitta ulottuu
kököttämään, näkee kappaleen semmoisena, jolloin silmä silmänä
ei siitä vielä erota kuin neljän viivan hahmon, jollei järki opeta
silmälle, että latuskaisen takapuolella on tavallisesti kahvaletta
ja välistä kahvaletta paljon, jonka se mies korjaa, joka menee sen
ottamaan itselleen: mutta kuinkas pelaa Pukkilan silmä: se on
liikkumassa, mutta onkos se asioilla? käsi tuntee pivossansa kuuskanttisen kuuskanttiseksi ja pitää sen, silmä hakee kauempaakin neliskanttisen ja jos sillä on reisussansa järjen haka mukana,
niin se pitelee neliskanttista syrjän taaksekin ja äkkää, missä on
kauempanakin ja kädenhollia pitemmällä kuutevaa korjattavissa, mutta päästäppäs silmä yksin ja omiksi löysiksensä lennolle, niin se kerkiää kyllä paljon, karaa viivana vilkkuvasta
vilkkuvaan, on idässä, kun ajatus sanoo: »yksi», ja on jättänyt
jo lännenkin ennenkuin ajatus kerkiää laskussansa kahteen, siepannut kannen kiiluvia kymmenen tuhattakin yhteen syliin,
kun järki jo on sekaisin kolmatta vai neljättäkö se sormenlukemalta vielä laskee ja viides jo pyörii epälukuna silmien huimiin
huimautuvassa mielessä, mutta mitäs on silmä koskaan kotia
tuonut, vaikka olisi joka tähden ampunut taivaalta, ja mitäs
saa koppansa pohjalle marjamaalta semmoinen noukkija, jolle
mätäs vieressä aina vilkkuu punaisempana kuin mätäs näppien
on
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edessä, ja joka ei korjaa marjaa varresta senvuoksi, että silmä
jo vahtaa kahta marjaa kauempana!
Pukkilalla on se luonnonvika, että hän ei mittaa asian ja
ottamisen väliä käsivartensa mitan mukaisesti, vaan silmän
harppaamilta. Ja ihmisen silmä, se on sekä eläväinen, joka
kerkiää, että akkuna, johon mahtuu! Puoli taivasta, niin paljo
kuin on otsan kupuraa kumukehän puolikkaassa idän sträkistä
lännen sträkkiin, ja lentämisen ruumaa laen kiireestä maailman
rantoihin saakka, puoli taivaan laen kantta siihen akkunapariin
mahtuu samalla haavaa, vaikka tarkasti mitaten ja tuumastukkia viljellen pipanissa ei ole näkemisen rakoa pavun pyöreänkään vertaa! Ja kerkiävätkin ne etanat, vetiset etanat ihmisen
otsakulman alla: tuuman ne loikasevat kuin silaus, mutta loikasevat samalla käpälän siirrolla penikulmankin, jos tarvitaan,
otsan alta ne kyräävät samoina pääsevinä, onko kytättävänä
nenäorren matkan takana luukamman hampaissa sätkivä itikka
vai kiiluvan tuike pilvien raon toisella puolella, jonka välimatkaa
ei mikään ihmiskyynärä ole koskaan mitannut. Kyllä silmiänsä
ihminen mielellänsä viljelee, on mukavaakin katsella kerrallansa
niin paljon taivasta kuin sentään sopii kahden silmämunan nähtäväksi, ja mukavaa on sekin, kun ihmisellä sentään on päässänsä semmoistakin lähetettävää, jolle penikulman matka, jossa
kuitenkin on muuten koko huippaus kryssättävää, ei merkitse
mitään, kun ei vain ole jotain tiellä, ja jota saa ihmetellä, mitä
kaikkia se noukkii kärkeensä, kun sen päästää toimituksille ja
mihin asti se oikein kiipee pään pyörtymättä, kun sille antaa
luvan kiivetä. Minä ihmettelen usein, että minun otsani alla
on pari talinvalkuaista vilkkumassa, jotka näkevät, ja että
minä, Härkäniemi, joka en käsivarsillani mittaa kuin tuuman
pari sylen sivutse isonsormen kärjestä isonsormen kärkeen, ja
joka nyt seison tässä Alastalon salissa ulottumatta käsilläni
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edessäni, että minä kurkistan porstuan kiveltä kointähteä taivaalla yhtä luonnollisesti kuin minä kusen pisunloroni nurkan
takana, ja että minulla, kankealla miehellä, jonka niska ei
vääntämälläkään käänny kuin puolen kvarttikulmaa kaulanikamallaan, että minulla on kaksi karkuria naamassa, jotka
nappaavat lentävän tiiron ilmasta virstan takaa ja kerkiävät
tiiron sivutse sinne, jota merikirjat kutsuvat zenithiksi nopeammin kuin tiiro on viistänyt tuumankaan välin viirossa menossaan! Kyllä silmät ovat merkillinen pari ihmisen kasvoissa,
ilman silmiä ei merimies voisi olla merimies, mutta kyllä silmät
myöskin ovat juonikas valjakko, jos ne oikein päästää neljästämään ja jättää oman pienen järkensäkin niiden karkuun.
Eihän ihmisen järki sinään sekään mikään erinomaisen häävi
asia ole, joutilas se on ja liikkuva niinkuin silmäkin, pääsevä
ja häälyvä kopan sisäpuolella, niinkuin silmä pääkopan akkunassa, melkein samanlentoisia ja luontoisia kumpikin. Minä nauran itseäni välistä, ja ihmettelen myöskin, mitä kaikkea järjen
kipinä koettelee hyppysissään ja pitelee, ja mitä kaikkea se
kerkiääkin pitelemään ja viitsiikin pidellä! Mitäs se minuun
kuuluu, onko Onnikmaan porsaan hännän saparo kiemurassa
myötäpäivään vai vastapäivään, kunhan se vain on laillisessa ruuvissa, niinkuin porsaan hännän pitää, ja mitäs se
minuun kuuluu, ovatko Otavan tähdet messinkinuppeja taivaan kansipeitillä, pukatut siihen paikkaan kupurassa, missä
Jumalan järki on sanonut pukin vahvistusta tarvittavan, että
paikat pysyvät fastoina kannessa, vai ovatko ne, samaiset
tähdet, Otavat ja muutkin mullan ja palavan malmin möhkäleitä maailmanvarkin huimivissa kehräpuissa, nakatut menoonsa
ja kehillensä sillä saastaisella puhdilla, että viuhivat tyhjien
päällä kuin renkaassa, ja sillä käden jumalattomalla tarkkuu-
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della, että tänäpänä vielä asettaa kellonsa sekunnilleen oikein
ja tarkastaa kompassinsa sträkin vissiksi siitä, missä kehrät
kulloinkin kannella vyyhtivät, mitä se minuun kuuluu, kysyn,
ovatko ne nuppeja vai maailmanmöhjäleitä, kymmenen kertaa
suurempia kuin tämä maapallo, jonka pinnasta väli Turun
rannasta Amsterdamin möljään on vain kukon askel, vaikka
kestääkin puserrella kaksimastoisella kuukauden päivät, ennenkuin on Itämeren ja Pohjanmeren halkonut, mitä se minuun
kuuluu, kysyn, kunhan ne vaan vilkkuvat sillä kohdalla taivaankantta, jossa merikirja niiden määrääkin vilkkuvan kunakin vuorokauden tuntina ja ovat tamholttipaikalk silloin kun
minä niitä tarvitsen? Näin minä kysyn, ja kysyn järkisyyllä,
mutta pitääkös ihmisen järki kiinni järkisyistä toimituksissansa? Ei sinne päinkään se saivara: kun silmä näkee porsaan
hännän, Onnikmaankin porsaan hännän, ja sattuu järki olemaan samalla haavaa joutilaana kotona pääkopassa, niin eikös
ole etanan sarvissa vähän nopeasti tieto, myötäpäiväänkös
saparo kiertää, vai vastapäivään, selko vaikka siitäkin, jos on
hyvä aika tirkistellä, onko lorvi tyvestä piukemmassa loirossa
kuin latvan löyhöpäässä, ikäänkuin olisi sielu hyötymänsä
verran autuaampi siitäkin, että sekin ruuvi kerta on tullut
mitatuksi; ja sama juttu pilkulleen tähdissä: niitä kun noukkii
silmänsä kärjellä taivaan seulalta järkensä näppiin, niin tyytyykös järki longituudiin ja latituudiin ja Pohjantähden tietoon, että kompassineulan kärki on oikeassa torkossa, jota
enempää tähdet eivät kuitenkaan merimiehelle hiiskase, vaikka
hän tasajalkaa hyppelisi kajuuttansa kannella, eipäs, vaan niitä
pitää vahdata ja tirkistellä, koko vahdin siunaaman ajan, kun
meri pauhaa kohinoitansa alla ja taivas kantaa korkeuksiansa
yllä, vahdata ja tirkistellä, jollei riki satu olemaan sillä päällä,
että sitä on katsottava ja paimenneltava, vahdattava niiden
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vilkkumista silmänsä sokeiksi, ja ihmeteltävä järkensä vielä
sokeammaksi, kun ei pirussakaan pääse perille, mikä järjestys
koko ramariikalk oikein on, vaikka sillä selvästi on visu järjestyksensä; jumaliste, mies saattaa olla kiukkuinen itsellensä,
että on turhia ajatellut, kun aina on sama peli, eikä koskaan
ole ymmärrys pitemmillä perillä kello neljältä aamulla vuorolta koijuun kömpiessä kuin se oli kahdeltatoista yöllä miehen
koijusta kannelle kiivetessä! Semmoinen on ihmisen järki, liikkuva kipenä kyllä, vaikka sen lyhyeksikin kokee monessa ja
enimmissä, lyhyeksi oikeastaan kaikessa, missä se lähtee poluille
silmännäkemää pitemmälle; tähdistä puhumatta, niin olenkos
minä oikein perillä Onnikmaan porsaankaan hännän laidasta:
sen minä näen, että se on kiekurassa, ja jos minä tarkka tahdon olla, niin voin minä vaikka mitata, minkä runtan tuumissa ja linjoissa jokainen kiekura tekee, ja tiedän silloin senkin asian, mutta jos minun järkeni saa ällin astua askelta
pitemmälle ja kysyä, mitä varten saparon pitää juuri rengastaa kiekuroissa, ja miksei se sensijaan roikota esimerkiksi suorana, niinkuin luonnollisempaakin olisi, niin silloin tirkistää
minun järkeni jotenkin samantietävänä ja samansokeana
Onnikmaan porsaan peräsaparoon kuin tähden vilkkuvaan
pakaraan taivaan seulasissa. En minä siis järkeä miehen päässä
merkillisenä asiana pidä, se pyristelee enemmän kuin se pääsee,
ja kiekasee lentoansa niinkuin kukko, kun siipien latuskapari
on komeasti kantanut tarhan aidan ylimmälle riukupuulle
kropan ja kanaeukot ihmettelevät tunkiolla, mutta sittenkin,
ja siitä huolimatta minä kuitenkin pidän, että järki sittenkin
sentään aina on hivenen eineen silmää etevämpi ihmisen tuntosarvena, ei paljon, mutta senverran kuitenkin, ettei loikase
ojan yli senmukaan, kuinka silmä toiselle partaalle kantaa,
vaan senmukaan, kuinka pitkälle arvelee koipensa potkasevan.
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Se juuri on Pukkilalla vikana, että hänen silmänsä huomaa
nopeasti, liikakin nopeasti toisen rannan, mutta ei aina ojan
leveyttä eikä koskaan sitä, että korttelikin loikauksen pituudesta, jos se jää vajapuolelle, suistaa miehen nokillensa ojan
pohjaan. Meillä kolmella, minulla ja Pukkilalla ja Akstalolk
on se ero, että Pukkilalla silmä nappaa asiat ennenkuin järki,
minulla jää järki asioihin kiinni senkin jälkeen, kun silmä ne
jo on jättänyt, mutta Akstalolk ovat silmä ja järki yhtähaavaa samassa paikassa. Minä tunnustan, että jos minä nuppia saisin vaihtaa, niin Alastalon kanssa minä nuppia vaihtaisin, enkä Pukkilan. Ihmisellä on kaksi kättä ja ne ovat aivan
samanmittaiset, jotta ne auttaisivat toisiansa silloin kuin tarvitaan kymmenen sormea asian pitelemiseen, ja ihmisellä ovat
silmät ja järki sitävarten, että silmä näkee järjen puolesta ja
järki ymmärtää silmän puolesta, ja että kumpikin on tasaväkisenä kakkuloissa, järki nopeasti vedossa siinä missä silmä
siepasee, ja silmä hellittämättä paikalla, missä järki punnaa.
Akstalolk on pari tasaväkisenä valjaissa, juhta vasemmalla
kiskomassa neljän kintun väellä siinä kuin juhta oikeallakin,
kakkukpuu kuin puntarin vaajana koukun kurjessa, vältti
pusertaa ja savi kääntyy, vako jää silkasna ja suorana takapuolelle ja saran pää saavutetaan; meillä Pukkilan kanssa nykii
toinen parihevonen edellä, Pukkilalla senvuoksi ja puolen hevosen mitan, että hätäisempi on niin irstas repimään, että järkihevosella ei ole muuta puria kuin astella löysin aisapuin jäljestä, minulla senvuoksi, että toisen aisaparin vetäjä on niin
verkas askeleen siirrolta, että toinen menoansa sahdatenkin
vääntää kakkulapuuta etuvinoon, minun parihevosteni jäljiltä
syntyy vako huomenna tänäpänä, vakaa ehkä, mutta päiviä
ei lasketa, askeleita ehkä; Pukkila pääsee kyllä saran päähän
nopeasti, mutta vako hyppelee ja kamara jää sulamatta niiltä
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väleiltä, joihin vältin hama kiiruussa ei ole kerjennyt riipasemaan muuhun kuin ruohoon.
Sanonko suoraan ja ilman koristuksia, niin Pukkila on silmän hätyri ja minä järjen hituri, kun Alastalo on tasakonkari
sekä silmän että ajatuksen siirrolta. Pukkilalla on silmä harpannut penikulmat, kun järki kävelee vasta virstan päässä,
minulla ei silmä pääse piipunkaan varresta, jos järki on sattunut sen noukkimaan kärkeensä pidekävikseen, mutta Akstalolk ovat silmä ja järki samalla askeleella piipun varressa
kiinni ja piipun varresta irti, penikulman takana ja penikulmalta palaamassa, silmä akkunana ja järki vahtina silmän
akkunassa, silmä nokkana ja järki noukkijana, ja jyvät korjataan kotiin. Pukkila on kukaties livakampikin silmiltänsä kuin
Alastalo, mutta mitäs silmien pääsemisestä, jos järki on vasta
puolimatkalla silloin kun olisi noukittava, minä otan järjelläni
kukaties vankemminkin kiinni asioitten rinnuksista kuin Alastalo järkensä ottimilla, mutta mitäs piukastakin ottamisesta,
jos kynsi vielä kahmaloi ensimmäisessä marjassansa kun toinen
jo nyppii toista mätästä tyhjäksi. Jos minä vielä toisenkin
toden sanon, niin ei silmä ole silmänä kuin karkuri ja järki
järkenä kuin pitelijä, mutta silmä järjen asioilla on hakija, ja
järki silmän jäljissä on löytäjä.
Pukkila karaa ajatuksinensa, minä pitelen ajatuksineni,
mutta Alastalo hakee ja löytää. Pukkilakin ja minäkin ja
Alastalokin: merkillistä kuinka maailmassa kaikilla asioilla on
lestinsä, saappaalla jos miehelläkin! Minä istun välistä ja joutessani useinkin tuvan penkillä verstaspöydän vieressä, kun
Solenius on meillä työss'ä, ja nauran minä partaani, kun
Solenius penkoo säkistänsä lestiparia laattialle, ennenkuin tulevat oikeat käsiin, on siinä suiviaa paria ja tanavampaakin
vieretysten, ennenkuin säkin pohjille päästään, mutta perha-
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naa sittenkin, jollei jumaliste jokaisessa ole fasuuna kirkas kuin
kirjan sana kahden silmän edessä, ja tunne prikulleen paikalla,
että jolleivat nuo nälkäkurjet lestipareiksi ole Pukkilan jalanpöytää varten veistetyt, niin silloin on, märkä kuivaa ja kiiskin selkä sileä! Haudassani minä vielä silmiäni häpeäisin,
jollen minä kolmen tusinan lestiparin keskeltä näkisi, mitkä
parit ovat sirot, ja sanoisi, että ne ovat Alastalon Siviän sipsukkoja varten! Ja omista lesteistäkin minä jo näkisin, jollen
minä sitä muuten tietäisi, että ne ovat miestä varten, jolla
on jalanpohja tarkoitettu seisomisen tanaan pikemminkin kuin
juoksemisen huiskimiseen. Mies voi narrata miestä pienellä
sanalla, mutta lestiä ei puhu toiseksi liukaskaan kieli, lesti
pysyy lestinä, ja minkä Solenius on veistellyt ja nahkapaikoilla
taiten parannellut, sen mukaan naputetaan miehelle saapas. Ja
Jumalan lestit ovat yhtä piukasti veistetyt miestä mukaan
kuin Soleniuksenkin, ei niittenkään lestien luonnosta pääse
vääntämälläkään mies, missä on lestissä kuhmu isonvarpaan
päällä, siinä on saappaassakin kuhmu isonvarpaan kohdalla, ja
hyvä, että on saappaassa kuhmu, kun on varpaassakin kuhmu,
sillä muuten likistäisi jalkaa. Lestillämme me olemme elämässä, sekä Alastalo että Pukkila ja minäkin niinkuin muutkin. Tuo Antverpenin piippukin hyllyllä tuossa, syytön kapine
niinkuin eloton kapine on, niinkuin lestiltä on se Alastalon
hyllyllä, juuri Alastalon, niinkuin lestiltä minä sitä katselen,
juuri minä, niinkuin lestiltä on se tänäpänä vielä oleva Pukkilan kädessä, juuri Pukkilan. Alastalo sen on ostanut, tietysti
Alastalo, hän äkkää nopeasti ja ostaakin nopeasti, jos ajatus
sanoo, että äkätty sopii ostaa, kävellyt kaiketi jouteksensa
Antverpenin kujia, hyvä kotorahtikin juuri sovittu, paperit
taskussa, kävellyt saakelin tyytyväisenä oikeastaan, rahti pari
frangia tonnilta parempikin kuin oli odottanut, kävellyt ja
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katsellut: mitäs tuossakin akkunassa: mukava piippu, sujavas
piippu oikein, sopisi hyllylle kotona kuin synnin vilaus tytön
silmäpariin: ei se joutilaan ajassa paljon maksa, kun oven
avaa ja tinkaa, Härkäniemelläkin on katselemista ja Pukkilalla
kadehtimista ja maaherran piippu saa naapurin! Ja entäs minä,
enkös minä ole silkka samanen Härkäniemi piipun edessä tässä,
kuin minä olen Härkäniemi muussakin monessa, mitä viekattia
minulla oikeastaan on tekemistä tuon piipun kanssa, jota en
minä ajatuksen pikkusormellakaan ajattele nostaa hyllyltä, ja
josta minä en tule imemään savun siemaustakaan poskiini koko
jumalan päivänä tänään, mutta pääsevätkös minun silmäni
senpuolesta kapistuksen ohitse: eivät! vaan katsottava on niinkuin kaapittava syhyvää pohjelihasta, katseltava on silmällä
sen ajan kuin ajatus saivartaa, ja saivartaa se, kaapii kuin villissä, kun kerta syhyn niskaan on päässyt, rapsuttaa kuin
olisi tosi teko toimessa eikä pelkkä syhymisen kutku, rapsii,
ja kuta vietävämmin rapsii, sitä vietävämmin kutii pitemmältä vielä; minun ajatukseni on kuin kukon varvas, joka
kapsuttaa mullan tuhkaa sielläkin, missä ei ole jyvän hitua
eikä madon makuakaan nokkaan noukittavana: tuo piippukin,
mitä viholaisen tekemistä minulla on kapineen kanssa, josta
suuni ei tule ottamaan haikun hyötyä, mutta katsottava on
sittenkin, vängättävä ajatusta minun luonnollani, niinkuin
samaisen kukon on kukon luonnolla sätkytettävä koipea tyhjässä mullan porossakin! Ja Pukkila, hän on yhtä selvästi
lestillänsä tuota piippua hanskatessaan kuin minäkin ja kuin
Akstalokin ja niinkuin hän on lestillänsä muitakin asioita
hanskatessaan: jos minä sanon, että minä olen korjannut niityltäni kymmenen häkkiä heiniä, niin luonnon piru kerkiää
jo ennen hänen kielelleen kuin ajatus, ja hän sanoo, että hän
on korjannut yksitoista, vaikka hän hyvin tietää ja tietää
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minunkin sen hyvin tietävän, että hän ei ole vielä korjannut
heinän kortta niityltään, ja että hänen samaiselta niityltään
ei haravoida kahdeksaakaan häkkiä latoon, vaikka pajupehkotkin niitettäisiin ja suljettaisiin häkkiin; hänellä on kehun liikavarvas lestissänsä, Jumala on pistänyt sen kurillansa hänen
lestiinsä, ja kehun vuoksi hän piipunkin hyllyltä ottaa eikä
polttamisen vuoksi: Pukkila näkee Antverpenin piipussa rimssut ja hilkut, poimujen heilun ja pujeitten killun, voi kiemaus otsaluussa ja kiusauksen vilaus sydänalassa! tuommoinen
kädessä, kun suusta on päässyt komeata, niin komeaksi kuulee koko sali komean, huiskasee varrella, niin huljivaa leiskuu
ranteimilla ja äkkää ymmärtämätönkin, että Pukkila sinkasi
sanan; Antverpenin piippu on piippu Pukkilalle senvuoksi,
että kukko kiekasee oikean kukon kiekauksen vasta, kun on
hetaleen nakattavaa harjakypärässä ja pystykenon nostettavaa
pyrstösukssa, ja Pukkila laulaa täydellä Pukkilan suulla vasta,
kun on miehellä kädessä hekvarsi viipotettavana ja tupsut kieppuvat puhdissa, kun on puhtia miehen sanassakin. Pukkila on
ässää, kun on roimaa kädessäkin silloin kun on roimaa parrassakin, ja jumaliuta, jollen minäkin tunne vatsakuoppaani
myöten mukavia, kun Pukkila pääsee henkeen, sanaa sätisee
suusta kuin porottaisi kymmenen pitäjän kymmenen pappia
samalla haavaa samasta pöntöstä, silmät vilskuvat parina päässä,
kuin olisi kokonainen lammaskarja pyräyksenä loikkimassa ja
tuuppimassa saman karsinaveräjän ahtaasta suusta, ja Antverpenin piippu vahvistaa joka kiemavan sanan, vilkkuu lennossa, minkä silmäkin on lennossa, huimii käsivarren avarilla
kahtapuoleen miehen kädessä niin, että armias viatonta savua,
joka sätkitään säpäleiksi ilmassa, ja armias lentäviä poimuja
ja huiskivia tupsuja, kun on hädin tuskin kerjettävä puhdissa
perästä sinne, minne varren vimmattu kulloinkin manaa! Minä
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olen katsellut riukuhäntä-västäräkkiä rannan kivillä, ja minä
olen katsellut salakkaa vedessä siltakarkun vieressä, olen katsellut oravaa oksalla ja porsasta karsinan pahnoissa, ja merkillistä, riukuhäntä on riukuhäntä ja porsas porsas kaikessansa, riukuhäntä, kun se sipsasee kiven nokalta kiven nokalle
rannalla, kun se nokasee sammaleen lehteä kalliolta tai omaa
pientä västäräkin kirppuansa siipensä sulkajuurilta, kun se
liukasee pienen lennon, pistää siivet suppuun kuin taskuun ja
läpäyttää leveälle, puikkii ilmassa kuin neulan puikko, kunnes
istuu aidan seipäällä ja häntä viippaa, aina se on sama sipsu
ja västäräkin sirkku, noukkiiko kenkiänsä puhtaaksi kiven
kärjellä, kääntääkö vikkelätä kaulaa seipään nokassa, vai näppääkö hännän riukua kalliolla ja livauttaa tipan viatonta valkoista sileälle! Ja ihminenkin, perhana, nahoissansa ja höyhenissänsä sekin on, niinkuin varpunen ja oravanpoika omissansa!
Pukkilakin, hän on mies nahoissansa, minkäs kettu sen tekee,
että sillä on häntä, joka luikkii takana elukkaa itseänsäkin
ulompana, ja minkäs Pukkila sen, että hänellä on huiskaus
puhtavampi kuin loikaus, ja että heiluva vippaa hänessä miestä,
eikä mies heiluvaa. Pukkila on kaita mies luiltansa, mutta
lavea käden kuljetukselta, ja kuinkas minä kadehtisin piippua
miehen kädessä, joka on miestä vertaiseksensa vasta, kun on
kaarta siinäkin, jota käden sojo kuljettaa ja kun on piuvaavaa
tupsuissakin silloin kuin sanankin pitäisi piuvaista? Kyllä Antverpenin piippu minun puolestani saa Pukkilaa varten hyllylle
jäädä, en minä siihen kajoo! Minussa on härkää muussakin
kuin nimessä, ja härän tammi on niskassa ja sorkan pinnauksessa
eikä hännän huiskutuksessa, ja jos minä milloin joskus sanan
täräytän, niin kyllä sen minulla täräyttää leuka, eikä piippu,
täräyttää terävämminkin, jos piippu silloin on alallansa turhia
viipoittelematta. Savun haikua varten minä suuni mieliksi ja
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mieleni hyväksi piipun

otan,

sitä

varten, että

haiku maistuisi

silmällekin mukavia katselemisia, kun kuherpäät
kehittelevät lepposiansa ilman pehmoisiin tyhjiin ja savu pengertää kkanoittensa liinaa mielen ajatuksenkin levätellä poskea
suussa, ja olisi

hyvillä; savun haikua varten minä, en sanan haikua varten
piippua ota, sitä varten, että järki kiirisi jälestä, kun sana kiirii
suusta savun tielle, ja että ajatus huppelisi sinen kyttyröillä
niinkuin suu heijavaa ilmaan puhaltelee, juoksisi ravia pilvivää
piennarta niinkuin olisi vakavakin penger siltana kavion alla,
ja niinkuin uskoisin kangastelevien kantavan itseäni siellä, missä
sanan kenkä kevyenä karkelee liehuvilla tanterillansa: mielensä
voi mies savun hattaroille jättää, vaan ei järkeänsä, ja sopii silmääkin päästää retkille, kun vain muistaa, että silmät ovat
kotona miehen päässä ja se, minkä silmä näkee, piipun ja pilvien
välissä pitkillä teillä!
Härkäniemen tyven silmä tarkasteli jo piippua Antverpenin
piipun vieressä, tarkasteli piippua loitompanakin. Kelvollisia
piippuja kumpikin, toinen niinkuin toinenkin, ja niinkuin kaikkikin piiput Alastalon hyllyllä, koettamattakin tietää, että
niissä on hyvä ja kulkeva henki; suottakos liikkuu Siviä talossa?
kyllä piiput ovat Akstalossa aina krassatut kuin lukkarin
kurkku sunnuntai-aamuksi, ja olenkos minä ikinä nähnyt
tomun hiventä ainoankaan pesän välkkyvällä vahalla tällä hyllyllä, varretkin hangatut ja hohtavan kirkkaat, kirkkaat kuin
tytön oma elävä silmäpari virkuissa kasvoissa! Kyllä noista
piipuista kumpikin minulle kelpaisi, ja kelle hyvänsä, ja miks'en ottaisi niistä jompaakumpaa ja kumman hyvänsä, jollei
minulla olisi jo kädessä tämä, joka minulla jo on. Härkäniemi
vilkaisi ohimennen pienen ja aikalailla tunnustavan ja tyytyväisen katseen piippuun, joka torkotti hänen vasemmassa kädessään, ja joka jo oli joutunut hänelle hyllyltä hänen katselles-
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saan Antverpenin piippua. Sitä on siippansa jokaisella, ajatteli
turvallinen mielihyvä Härkäniemen mielessä, kun sormet kiinteämmin kiertyivät varren ympärille pivossa! Saattaahan
sitä, arvelen, päästää silmänsä joutiloimaan, kun on hyvä tallessa
ja mieli kotona! Mikäs naudalle vahingoksi niitun pientareella
levätessä ja ehtoon hyttysiä katsellessa laskevan auringon lämpimissä, vaikka apikinen tuuli kantaakin helmainsa täydet laitumen leutoa lemua turpaan ja ruohon heinivä hersoo saran
pitkältä maistuvaa vehmastansa painuvan silmän unelmoivaan
kalvoon, kun leukapieli kumminkin on omassa levollisessa toimessansa ja pallon sula pallon sulan jälkeen hiljaksensa heruu
suun mehuville painuakseen aikanansa kurkun mukavaa mahan
ravittuihin rauhoihin; mikäs miehellä suruksi oman tuvan kynnyspuulla, oman siippasen kyynärvieressä, vaikka onkin raiteilla
lauantai, nauru raikaa kylän ehtoossa ja saunantuore saunantuoreen jälkeen helmoin heikkuvin katoo luhteihinsa, kun on
oma vieressä samaisesti saunanraikas, samaisesti silmänvälkky,
samaisesti naurunvalmis, omampi helmoinensa kaikkia muita, ja
mikäs hätänä minunkaan miekkosen oma suunhakema kädessä,
vaikka silmä näkee muutkin herkunkelvot hyllyllä, pitelee
pesänkupeitten sormenhyvät muissakin ja ymmärtää varren
antavat taivut itsekussakin, kun on pivonpohjissa jo kuitenkin
uskollisena oma valittu ja tietää, että oman nenän edessä ja
oman suun hyviksi on rätisevä se, jonka ei kuitenkaan soisi
muitten nenien edessä ja muitten suitten hyviksi rätisevän.
Hyvä ja suopea on mies, jolla on omansa otettuna, ja kun
minulla on tämä Hullin piipun varsipalko kämmeneni tallessa,
niin karsaudesta puhdas on mieleni, niinkuin taivaan pesty
akkuna, ja minä suon vaikka molemmat nuo toiset piiput väliltä
Lahdenperän laveaan leukapieleen, yhtkikaa tai vuoron perään,
kuinka hänellä vain on halu. Häntä minä pahimmin ehkä pel-
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käsinkin, kun minä hyllylle läksin kävelemään, hänellä on
kyllä leukaa aikalailla ja suupielen järää niinkuin kutamiehellä
pitääkin, nenässäkin leveyden puolta niin riittävästi kummallekin taholle, että puolet siitä erinomaisesti voisi lainata toisenkin
miehen naamatauluun, mutta otsassa hänellä on luuta niin paljon paksulti, että kynttilä luun takana ei aina valaise hänelle,
mikä piippu hyllyllä sopii hänen otettavakseen ja mikä sopii
muille: harmin olen välistä saanut hänestä koko päiväksi, kun
hän on täällä kerjennyt hyllylle minua ennen ja palannut
takaisin paikallensa kädessänsä Hullin piippu, juuri tämä Hullin
piippu! Tervattu minä olen sydämeltäni koko semmoisen
päivän, nakuttaa kuin vietävä nahoissa, kun katkuttelee hampaissansa mitä vain, ja toinen puhaltelee sohvalla savuja poskistansa minun piipustani viattomana kuin olisi pläsi tallista talutettu salin peräpuolelle istumaan!
Härkäniemellä oli jo taannoin ja varoiksi hyllyn kulmalta
käteen nostettu piippu hyväksyvän ja harkitsevan tarkastelun
esineenä. Eihän minulla kyllä muuten ole mitään kanoja kesken kynimisen Lahdenperän kanssa! ajatteli hän vielä sopuisasti
äskeisiänsä, mutta käsi punnitsi jo kämmenvarassa piipun vaajuvaa, asetteli kenoa siten, että oli siro silmään ja köykäinen
käteen pesän vakavainen paino ja varren kurottava kevyt vapa.
Kelvollinen mies, on perinyt leukansakin isältänsä, kunhan vain
ymmärtää pitää sormensa tästä minun piipustani! myönnytteli Härkäniemi ajatuksissansa vielä äskeisissä ja kallisteli päätä,
kun varren vaaja vihdoinkin vaappui vapaana avokämmenen
tarittimilla ja silmä selkeästi sai seurata koko mitan juoksua.
Herran heraus, mikä sievonen kapine sittenkin, kuin sydänalan mieli! En minä elämäni päivinä sitä päivää anna Alastalolle anteeksi, kun hän tämän on Hullista, mistä lienee nuuskinut! Metsän ketultako hän on sieraintensa hajukarvat kinan-
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nut? Olen minäkin tusinan verran kertoja Hullissa liikkunut
ja kyllä minunkin silmäni piipun äkkää, mutta minäkös tämän
piipun löysin, en, vaan Alastalo! En ikinä elämässäni minä olisi
vaimoa ajatuksissanikaan itselleni ajatellut, jos minulla olisi
kotona Härkäniemen hyllyllä tämä piippu! Silmä, katsoppas
nyt juoksua! Luuletkos sinä nähneesi sukvampaa, kuin on
taipeen kaino kaari siinä, missä suupala lupaa itsensä suuhun?
Se on juuri siinä taipeessa, että se on vielä kaino, mutta se on
niin paljon taipeessa, että se on altis. Ja katsoppas, jos ymmärrät, katso varren kurotusta: niin se on kuin piipunvarren mieli!
Hivaseekos? Se on kaunis, aijai, että miehen käteen uskotaankin
niin sorjan mukavaa, mutta huomaatkos, että se on ujokin, se
on juuri niin varoten kaunis, että sydän sulaa kuopassansa, kun
saattaakin olla niin mielenmukaista maailmassa! Minä soudan
usein, kun minun tulee kotona ikävä 010, tälle puolelle lahden
ja tulen tänne Akstaloon istumaan, että tämä piippu taas olisi
käsissäni pienen ajan. Voi perhanaa, kuinka riipaseekin rinnanalassa autuasta, kun avaa oven ja tuttu paistaa uskollisena hyllyllänsä, vilkkuu silmälle laupiaitansa jo kaukaa salin perältä:
tule, tule vaan, minä sinua jo olen odottanutkin ottamaan herran ajat ja päivien viikot! Minä sanon, että minä olen pehmeä
mies, kyljen luitten sisäpuolia myöten myötäinen mies, kun
ihminen tai kapine on silmieni edessä niinkuin Jumalan akkunasta minulle paljaaltaan näytetty, ja minä saan siunata silmiäni, että senkin akkunaruudun taakse pääsee kurkistelemaan
joskus.
Niinkuin enkelien pesuvesissä pesty on välistä joku ihminen,
naisihminen, silmät semmoiset, että parempi olisi olla näkemättä semmoisia silmiä elinpäivinänsä, niin kirkkaat ja niin
raikkaat ja niin puhtosen syvät, että haikea puree sydäntä kuin
suden hammas, ja kasvot sitte, otsan lauha paiste, posken tuore
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suvi, huulten sula nuori nauru, ah, lääkitsemätön on haava
sydämen, kun on enkelin nähnyt kuin Jumalan ruudun takaa!
Ja mieltä myöten on muutakin maailmassa, niinkuin kinivan
ruispellon liehuva taipu tuulen lupia myöten saapuvan suviehtoon suussa. Tämä piippukin tässä kädessäni, sydän kerällä
sitä on käänneltävä ja katseltava kädessä: jos taivaassa on piippuja, niin tällainen piippu on siellä minun varaltani. Minun
koparani, joka totisesti ei ole silkinhieno, ei ole, pikemminkin se
on parkkinahan sukuista, sekin heikottuu, vanha nahka, narrit
tuu helläksi kuin rintalapsen iho, kun tuommoinen kapine,
niinkuin piipun mieli, niinkuin enkelin elämänlanka piipun hahmossa, on uskonut itsensä minun koparani, minun känsäisen
koparani pideltäväksi. Mitä tuntenee sammalkarvainen omenapuu rosoisen pintansa alla, kun oksien patit taipuvat syksyllä
ja vanha kantaa verestä kultaa, kypsää nuokkuu ja täyteläistä
paistaa lehvien verhosta niinpaljon kuin siunausta mahtuu vuosien kolumaan latvaan? Kiitollinen on rosonsa peitossa omenapuu, kun ei syksy ole vielä unohtanut tuttuansa ja rikas tämänkin kerran vielä on suonut hedelmien heiluvat taakat ja kuormien kultaiset armot uskollisellensa, ja kiitollinen on ihmisen
mieli, vuosienkin kopettama, kun on sydän vielä hipiällä, vaikka
on känsää kämmenessä, ja silmien koste tuore, vaikka jo kulmat
on kuivanut tiedon jää.
Kiittää tiedän, kun on koru kämmenellä, koru kämmenelleni uskottu: ei pitele korua minun kädessäni tietämätön käsi,
ei katsele korua minun silmieni edessä tietämätön silmä!
Hyvässä kädessä sinä olet, piippu, Härkäniemen kädessä, et
sinä ole niin hyvä kenenkään kädessä kuin minun kädessäni.
Katsos, en minä tiedä, mitä varten sinä niin hyvä olet ja mitä
varten sinä olet niin hyvissä käsissä minulla, mutta hyvä
kapine sinä olet ja hyvissä käsissä sinä olet nyt! Ethän sinä
-
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itsessäsi niin merkillinen piippu ole, ei sinua hyllylläkään ole keskelle tällätty, sivummaisena sinä siellä seisot, ei sinua kukaan
hae mukaan kuin se, joka sinun tietää. Ja mikäs minäkään olen
merkillisempi, mutta sinun minä tiedän ja sinun minä haen,
ja minä olen onnellinen, kun minä sinun saan. Minä luulen,
että minä olisin naimisissakin, jos minulle olisi elämässä tullut
vastaan ja näytetty niin tuttu ihminen ihmiseksi kuin sinä olet
omainen piippu piipuksi. Tuota sinun suupalan käyrääsikin luisine pukamapalloineen! Kyllähän muillakin piipuilla on käyränsä ja pukamat niissäkin pyöreät ja silotetut, mutta minkäs
muun piipun käyrä kääntyy niin mukavan lähestyvästi suupieltä kohden kuin sinun, puhuu viehkottelee jo loitompaakin
ja näin pelkästi silmän katsellen meidän kahden välistä sakista
kieltä minulle, että sinun partaasi pistettäväksi minulla on tämä
luontoni taipu, enkös olekin vuoltu kuin sinun huulipieleesi
tulemaan, koetappas esimauksi näin kylmiltänsäkin, sovinko
suuhun, juuri sinun huuliesi varalta on pykälien silo näin helpeäksi hijottu! Voi piippu raiska, mikäs minä olisin kestämään,
kun sinä käsket, enkös koetakkin jo hupsuttele kylmää piippua:
sama sinä olet kuin aina, vaikka henkesi vielä on vilvas ja savun
hempeä puuttuu; ei olisi suuni miehen tunteva suu, jollei
huulenpintaa hyvisi ja hampaita helmisi, kun on luontuva taas
kotonansa ja autuus parrassa: minun suuni on sinun mielisesi
suu ja sinä olet minun suuni mielinen piipun suupala jokaisen
pykäläsi hipiältä. Eikä suunmielinen yksin, vaan silmäinkin
mielinen. Otappas, Härkäniemi, herkkäsä huuliltasi ja pidä
kapinetta silmäisi tasalla pienen aikaa, että kerkiät ymmärtämään! Luuletkos sinä, että jokaisen piipun suupala on kuulas
ja silmänaulis niinkuin tämä? Ei sinnepäinkään! Olen minä
luunkäyrää katsellut monessa piipussa, mutta niin hehkeää
luunpaksta en minä ole elämässäni piipun varren päässä näh-
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kuin tämä tässä edessäni. Naisten silmissä on suuri ero,
yhden ovat, niinkuin puhuisi ihminen, että tässä minä tämmöinen olen: olenkos ihme? Toisetkin katsovat, ja rengas on aivan
sama silmäparissa, mutta kysyvätkö ne edes: olenko minä papupata? Mutta vielä suurempi on ero piipun suupalan ja piipun
suupalan välillä. Toiset ovat niinkuin tuppi, ne eivät näytä
mitään, savu saa kulkea sokeana niiden sisäpuolella, eikä mies
tiedä, mitä suuhun kulkee. Mutta katsos tätä: luun kuulto
niin herkän heleä hipiältään, että onkos silmälle näytetty herkempää! Totisesti, minä olen monta kertaa katsellut ja eikös
näekkin silmä suonen heruvaa juonta luun kalvon alla ja
katsele mieliksensä kun savun rihma käherrellen ja antavana
saapuu ja verkalleen luikertaa pehmosia lauhojansa suun hyville
ja hyviksi. Kuinka saattaakin herastaa ihmisen syntistä mieltä,
kun näkee sen hyvän, joka on tulemassa, ja kieli on tällissä, kun
öylätti taritaan! Taivaan kaihtimien sisäpuolelle uskoo näkevänsä, kun joskus elämässä oikein hyvä silmäpari hyvyyden
sulissansa on aukoimena oman silmäparin edessä ja oma silmä
ulettuu sydänsupukan sykkimiseen saakka toisen ihmisen rinnassa, kuinkasta ei ihminen siis olisi kiitollinen ja kiittäväinen
piipullekin ja piipustakin, kun se viattomissansa on silmälle altis
silloin kun suullekin ja herkkä katsella silloin kuin heruva imeäkin, piipulle, joka kuitenkin suo itsensä piippuna sulemmalk
piipun sydämellä kuin ikinä ihminen saattaa ihmissydämellään
itsensä kenellekään suoda!
Härkäniemi oli jo toimessa tuppoakseen piippunsa pesään
herkuntuoksuvaa, minkä kerkesi, piippurivin takana olevasta
kukkuraisesta mahonkiholkista. Pientä kiirettäkin oli pitäminen, oli mennyt mehunmaku kielelle siinä, kun mieli muutenkin oli hyvissä askareissa ja holkinsisus myös kohenteli pehmoista
kukkuraansa aika kutsuvasti silmäin edessä. Oikein pyrki hoppu
nyt,
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hyppysiin: sai totisesti jo saada jotain henkeensäkin, kun on
niinkauan elänyt maulla vaan! ajatteli Härkäniemi, kun kiskoi
hyppysparilkan tukottua riipiytyvää irti hoikin tiiveistä taiteista. Pehmoista niinkuin hyvän omantunnon ajatus! tunnusti
Härkäniemi, kun oli saanut hy ppysent äy den irti sormiensa
rakoon. Jos enkeleillä on partaa, niin tämmöisestä aineesta
heidän leukahaivenensa ovat! ajatteli hän ja hieroi tukkua
sormennäppiensä välissä. Kuivaa ja tuoretta; sitä en minä
ymmärrä, kuinka aine voi olla samalla kertaa kumpaakin, mutta
tämä on semmoista vanua! Prinsessan hiuksia luulisi pitelevänsä: niinkuin kimmoisi sormenpäissä ja niinkuin olisivat
kaikki tuulten lauhat hyppysten hierteessä! Kyllä Akstalolk
holkissansakin tavaraa on, jos muuallakin, päätti Härkäniemi
ajatuksensa, mutta ei malttanut olla kuljettamatta mehosaa sieraintensakin haisteltavaksi ennenkuin lopullisesti tupposi pesän
huomiin sen, joka kuitenkin vasta pesässä oli antava täyden
hemansa.
Härkäniemi oli harkitseva mies, ja vaikka on tunnustaminen, että hän jo itsekin olisi halusta tahtonut päästä savunkin
makuun viimein, niin piipun täyttäminen tapahtui kuitenkin
kaikella sillä huolella ja tarkkuudella, jota toimitus vaati; eihän
hän muissakaan ihmisissä kärsinyt hutiloimista, saati sitten
itsessään, semmiten piipun valmistamisessa. Ruokotontakin semmoinen olisi, laivaakin lastatessa saa juosta ruumassa ja hypellä
niin, ettei kiroomaan kerkiä, kun ihmisillä ei ole älliä päässä,
vaan pistävät lankun siihen paikkaan, mihin se olkapäältä
putoaa. Laiva lastataan niin, että lankkujen väliin ei mahdu,
ei limiin eikä lomiin hiirikään haukottelemaan ja että ruuman
puolella ei jää peukalon rakoa koko kannen alle, vaikka tunkisi:
ei suinkaan Englannin matkaa kryssätä sitä varten, että tyhjää
ilmaa lossattaisiin Hullissa! Ja kun minä köyttä ostan, niin en
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suinkaan minä sitä sokeana osta, minä nyhtään auki pään, kirvotan joka säikeen, hieron hiutuville joka säikeenkin, niin että
nypin ja tiedän, onko paskaa käsissä vai hamppua. Kuinkasta
sitte olisi huolimaton piippunsa lataamisessa, jota kuitenkin oma
suu viljelee, huolimaton siitä, mitä siihen lataa ja kuinka sen
lataa? Joka hyppysellisen järkimies hieroo sormiensa välissä
ennenkuin sen pesään painaa, hierasee mieluummin kaksi kertaa
kuin yhden kerran, että tietää, onko aine hienoa ja suostuvaista
sekä semmoista, että kytö rupee siihen tasaisena ja hyvänä. Ja
kun tämmöistä valittua ainetta painetaan pesään, niin ei sitä
sullota saapaskorkoilla niinkuin heinää latoon, vaan se painetaan hellällä sormenpäällä paikalleen, jotta pesä tulee pohjasta
suuhun asti tiiviisti täyteen, tiiviisti ja tasaläpäisevästi, mutta
ei liika piukasti: hyväkin tupakka antaa kokkareisen savun
suuhun, jos se on sikin sokin mätetty pesään. Minä katselen
miehen taitoa aina siitä, kuinka hän piippunsa täyttää: ikinä
en minä ota puosua laivaani, jollen minä sitä ennen lykkää
tupakkakukkaroani hänen eteensä ja katsele, kummoinen hänellä
on sormen tieto: minä tiedän, että sillä on mieli mukana seilin
saumaamisessakin, jolla on mieltä tupakankin pitelemisessä, ja
että se, joka pitää huolen siitä, että savu saapuu pesän nykästä
tasasena hänen ikeniinsä, että se pitää huolen siitäkin, ettei
seili suonna raaklla paikattunakaan!
Härkäniemellä oli piippu nyt todella ladattuna jo: hän
painoi vielä viimeisen visun ja varovaisen kerran peukalonsa
kämmenpuolella kukkuran höyhteet tasaisiksi, kuljettipa vielä
sormenpäätä hiljaksittain tunnustellen koko kohennon ylitse,
oliko jokainen kohta painettu tasakimmoon ja olivatko haihtuvat syrjilläkin huolellisesti tupotut pesän reunojen sisäpuolelle:
hyvin olivat asiat! Eihän Härkäniemi itsessään mikään mahtipontinen mies ollut, tasusesti hän liikkui isommissakin asioissa;
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silloinkin kun hän muinen Skagenin edessä kerta Pohjanmerelle
menossa Avionsa kanssa laski tihuvasti kyljittäin karin kärjessä
keikkuvan kuffin rinnalle, juuri kuin lankut rytiskässä lauloivat
sitä veisua, jolloin ei enää hollantilainenkaan tyvenissään kopistele puukenkiään kuuton kanteen, ei hän silloinkaan muhkeampia pakissut, huusi vaan reilingin taakse partansa huiskeesta selvällä suomenkielellä: »Nyt kynnet vantteihin, se kuin
kerkiää, me klaaraamme ventaa juuri, meren raatokin mellastaa
kuin piru!» ja kyllä hollantilaiset puheen ymmärsivät, iskivät
vantteihin kuin märät etanat, Avio sieppasi tuuleen taas, vaikka
fokka vähän plarasi, ja kahdeksan pärjättyä miestä katseli kannelta, kuinka se, joka oli ollut kuffi, nakkeli tikkuina ahterin
takana: sinne jäivät puukengätkin, hopun kiireessä jaloista potkaistut! Ei Härkäniemi siis mikään muhkeuksien mies ollut,
mutta kun piippu nyt oli mehovalmis miehen kädessä, niin
kurotettava hänen se oli käsivarren mitan eteensä, että silmä
sai hollin näkemään koko varren mitalta kapineen, parran vihtakin kohosi rinnoilla hyvän puolen korttelin mitan ylemmäs,
kun oli päätä taivutettava taaksepäin, jotta silmän oli julkisempi katsella. Kelpaa sinut sytyttää! tunnusti hän, kun mielihyvin tarkasteli sekä kenoa että käyrää. Voi himmelin kiiltävä
olki, kuinka sojo sentään voi olla varressakin kaunis! ihaili hän.
Onhan piipuissa usein kietaistu nauhan kirjavaa ympärille salkoa koristamaan, mutta mikä perhana on tuonut mieleenkään
pujettaa juuri villasta punetta juuri tämän piipun ympärille,
minä kun pidän villan pehmosen näkemisestä, niin että kurkku
nieksee tyhjää paljaasta katselemisesta, ja se sitte vielä merkillisempää, että kolme väriä, yksinkertaista väriä: mitäs on
vihreä sinään muuta kuin vihreätä, ja vaalean harmaa sinään,
ja mitäs kellan likainen rihma siinä välillä, mitäs ne erikseen
kukin? että kolme tavallista väriä kolmena villaisena säikeenä,
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että ne siertävät edessä sen himmertävinä ikäänkuin silmään
pitäisi jäädä herkun maku koko elämän ijäksi! Minä ihmettelen
naisväkeä välistä, kuinka ne osaavat itse olla koreita ja vielä
ripustaa koreata yllensäkin, niin että jumaFikite ei pääse pirullakaan perille ajatuksistansa, kumman vuoksi on mieli niin saastaisen hemaistu, senkö vuoksi, että helyt ovat itseänsäkin
helyemmät ja paulat kiehtoansakin kiehtovammat kaulan paaltavilla ja parmaitten hempeillä huokuvilla, vaiko senvuoksi, että
armas on itseänsäkin armaampi ja hereä herkkivämpi, kun silmien
sädehtivää säteilee kulmiltakin ja poven värjyvää välkkyy
poven ykäkin! Voi varren hilkasta kämenelläkin ja himarrusta
nauhojen kieteen, uskoisiko silmä todeksikaan, kuinka soija on
todella salko, ellei vihjisi rihman virkku kurokaarteilla kaukvan
vaajan, ja tuntisiko mieli maalliseksikaan, kuinka lämpimin
ujokin liehtoo, ellei uljas kantaisi kainoa ja hentoisalk olisi hemmittävänä varren korkea korska. Koko mitalta Härkäniemi
katseli piippua, työnteli sitä loitommaksi, kurotti, minkä käsivarressa oli varaa, tunnusti valtoimin silmin ja valtoimin sydämin, että parempaa piippua ei mies hampaisiinsa voi maailmassa
saada: pesänkin poski, niin lämpimän rusova ja niin kaartuvan
mukava, että surku on itseänsä, kun ei sitä hyvää ole koko
elämänsä ijän pivossansa pidellyt; ja suupalan käyräkin semmoinen, että sillä on niinkuin mieli miehen suuhun, vaajuu
ilmassa, kääntyy niin hupaisesti kohden, ikäänkuin viekottelisi,
viekana, puhuisi, pahus, ja sanoisi, kotiin minä pääsen, kun
minä sinun suuhusi pääsen, Härkäniemi!
Mies minä olen ja heikko minä olen! ajatteli Härkäniemi,
kun käsi jo kuljetti sorjaa korkealta partaa kohden. Hampaimetkin niin helmivän sopiviksi vuollut, että luonto ei kestä,
jollei tuonkalisevaa hampaisiinsa lykkää: koetan jo kylmiltäkin,
kulkeeko henki vienolaisessa! Sinne katosi luunkuulas suupala
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paksun parran peittoon kuin kotiinsa, huulet hypistyivät aarretta ahtimaan, tottunut käsi hipoi jo pesän hipiällä ja ahne
hengitys vei leyhää varren myöntäviltä. Siunattu asia kuitenkin, kun miehelle uskotaan elämässä suun mukainen piippu!
kiitti Härkäniemi onneansa sydämensä syvyydestä, sormen kuitenkin jo toimellisesti haparoidessa hyllyltä paperiholkista
tikuntynkää esiin. Kun on oikea piippu hampaissa, niin on
kumminkin suu taivaassa, vaikka mies itse olisi housuinensa
missä! ennätti hän vielä ajatella, mutta nyt ei Härkäniemelläkään enää ollut aikaa enempään mielimiseen, lehaus oli lemaissut liika makeana suuhun, tarvitsi päästä jo savunkin makuun,
fosforitikku rätisi housuntakapupleen, sähäsi ja syttyi, ja taitomies viritteli levollisesti ja varovedoin höyhtöhepeneitä pesän
suussa. Muussa ehkä kelpaa kiire, mutta ei ikinä piipun sytyttämisessä, oli Härkäniemen yleinen mielipide, ja verkkaisesti
ja tarkalla huolella kuljettikin hän tulenliuhkaa kär ahtelevilla
haivenilla, silmä vartioi syrjäkarein, että tikku teki tehtävänsä, niinkuin piti, kulki tarkisti reunat yltympärinsä, viivähteli keskipinnalla, hengitteli ja lepatteli, levitteli tasarätinää
koko lemuavaan mättääseen, hengenvetoakin oli pidäteltävä ja
taiten maltettava, ettei sytö karaisi miltään kohdalta syvemmälle karvojen pehkuihin: koko pesän maku on pohjan poroihin asti pilattu, jos kydön imee sikisokiseksi alussa: mistäs
tupakka itsestänsä järjen löytäisi, jollei mies sitä järjellä virittele?
Työ rupesi olemaan valmis: pesän suu eli, kiherää sinervää
kiersi ohuelti reunoilta ilmaan, kärventyvä ritisi yltäyleensä
tupotulla pinnalla tasaisesti keskellä niinkuin reunoillakin, joku
vallattomampi riuskale yritti kirvotakin ja sihahti sojohiuksin
muun rätisevän ylle, hyvä lemu tunki jo sieraimiin ilmastakin.
Härkäniemi uskalsi jo vetää syvemminkin, verkkaan hän vielä ja
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koetteeksi vain veti, savun heru taukosi pesän laidoilla, koko koho
pesän suussa vilahti kiiluvaksi ja tuokion perästä puhalsi kummastakin suupielestä suupalan kahden puolen savupilvi hyllyä
kohden. Hyvä oli: Härkäniemi heilautti melkein loppuun palaneen tulitikunpätkän sammuksiin ja nakkasi sen hyppysistään
porokuppiin, hipaisi vielä huulissaan kostutetulla peukalonpaällä
irtautuneet höyhteet tasaisiksi pesän suulla, painoi ne tiiviisti
kitojen umpeen, ja juurtajaksainen mies kääntyi yhtä leveänä
hyllyltä kuin hän oli hyllyn edessä seisonut, käveli verkakseltansa sohvalle päin ja meni istumaan Lahdenperän toiselle
puolelle paikallensa sohvan päähän. Vain noin kolmen kyynärän korkeudella ilmassa lepäilevä ja leijuva savupilven hursti
piippuhyllyltä peräsohvalle asti osoitti senjälkeen vielä tuokion
ajan, mistä Härkäniemi oli kulkenut salissa, astellut keinavin
kapteenin askelin kattian poikki ja roihutellut piippua; sohvalle
saapunutta enempää kuin hänen partaansakaan ei aluksi jononkaan aikaan nähnytkään savusta, niin paksuna vieri pilvi ympärillä. Oli kerjennyt tulemaan hyvä tupakkanälkä hyllyn edessä.

Neljäs luku.
Pukkila katselee ja tuntee itsensä kiiskiseksi, kun Langholmal
saapuu Alastalon saliin ja isonen saatetaan keinutuoliin
istumaan.
Alastalo oli Härkäniemen näperöidessä piippuhyllyllä jo
pariin kertaankin kerjennyt juoksemaan salin peremmän merenäärisen akkunan edessä, josta vähän kumartaen sopi näkemään
omenapuiden oksien alitse Naution nokalle Kiviveden suulla.
Turha juoksu kuitenkin kummallakin kerralla, koska sormen
rusto napautti vähän kärsimättömästi akkunalautaan ja silmä
kummallakin erällä suoritti saman tarpeettoman matkan omenapuiden alta tuuliviirin nokkaan rantamakasiinin päädyssä: itsepäisesti kuin synti se torkotti samaa norkkoansa pohjoisesta etelään. Ei auttanut, vaikka vilkaisi Siwiän toppivimppeliinkin
lahdella: nokkavastaisena pysyi tuuli sille, joka kryssäsi Kivivettä ylös. Alastalo tuhautti kummallakin kerralla harmistuneena nenäänsä, mutta nauraa vihautti kuitenkin kummastikin
pienen pilan parrastaan, kun taas oli kerjennyt kääntymään
saliin: oli vehottava vieraillekin ja hämättävä mielennörkö
omilta kasvoilta. »Niinkös uskosti siellä eteläpäässä viskurit
viuhkivat näin syksysti riihissä, ettei tuulella ole täällä meidän
päässäkään luotoa muuta tekemistä kuin viikkokaupalla porottaa Kivivettä etelään, missä ilmaa tarvitaan kaunojen karistamiseen!» naureskeli hän edellisellä kerralla Lahdenperälle. »Minä
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katselen joka huomeltai vilauksen akkunasta ja ajattelen, kas
vaan, Lahdenperässä huhkitaan taas tänäänkin riihessä, koska
veto tuntuu Siwiänkin vimppelissä!» lisäsi hän vielä, koska
tiesi, että nuotti oli mehosaa Lahdenperän korvaan, ja oli hyvä
pitää hänelläkin ratasvärkki voiteessa tänään. Toisella kerralla
saliin kääntyessään varasti hän Pukkilan silmännurkasta pienen
vahingoniloisen vilauksen, ja ymmärsi, että Pukkila oli arvannut, mitä hän oli pälynnyt akkunasta. Saisi Langholma totisesti olla paikalla, ennenkuin sinun suusi pääsee myllylle! ajatteli hän karsaasti, mutta sanoi naurunverso silmäkulmain poimuissa ja posken hyllävillä: »Ankeriaan nahalkkos sinä olet
luuppisi ulkomahan vuorannut, koska köli leikkaa syöstävänä,
vaikka tuuli nokittaisi kuinka tikusesti keulaa! Minä luulen,
että sinun nokkasi noituu tuulen paremmalle kantille ennenkuin
se pääsee seilin liepeille luupissasi! Minua karvastelee vieläkin
se erä viime syksynä, kun Turusta palatessa vieri vieressä seilaten sinä luuppinesi selvitit kirkkaasti Viheriäisten nokan, kun
minä sain kääntää parkaasini keulan vielä kerran Kuuvaa kohden!» Nyt on Pukkilalla puoleksi tunniksi muutakin puheenkertaa, kuin pirusten päästäminen parrastansa! ajatteli Alastalo, vaikka mieltä kaivelikin pieni äkä: nyt saa korvansa täyteen taas niitä Pukkilan kehumisia!
Mutta sudelle nakataan
vällyt reestä, niin säilyy oma nahka eheänä ja hevosen kintut
hampailta! lohdutteli hän itseänsä. Viimeinkin nikkasi Janne
akkunan vierestä, hänen sopi tuoliltaan pitää silmää merelle, ja
hän antoi merkin, nousi itsekin, otti hattunsa oviseinältä ja
lähti salista. Kolmannen kerran meni Alastalo nyt akkunaan,
meni tällä kerralla kiiruummiin kuin edellisillä, eikös pistänyt
pientä juoksun honkaakin pariin askeleeseen, vaikka hän tiesi,
ettei hänen vatsansa semmoisesta hölkästä tykännyt. Todella,
siellä Langholma jo tulla huristi rantakhdella hyvää lakasta, oli
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kerjennyt jo Härkäniemen rantahuoneen nurkalle, hellitteli jo
takapurjeen kuuttia löysäksi, vaikkei päästänyt vielä kädestään,
kun nosti kurssia tälle puolen lahden. Turvallinen mies niin
paatissa kuin salissakin! ajatteli Alastalo, kun peräpurje heltesi
tuulesta juuri sopivalla hollilla ja kaksimastoinen priiseilipaatti
heikkenevin vauhdein etupurjeelkan sieppasi sen nousun, mikä
tarvittiin, kun oli viistettävä sahdatusti rantahuoneen nurkan
taitse siltakarkkuun. Terävästi ja taiten siellä liikutaan, missä
Langholma liikkuu, ei kolisteta keulaa karkkuun, mutta lasketaan kuitenkin tihuvasti keula siltaan! tunnusti Alastalo, joka
alkoi tuntea, kuin rupeaisi olemaan painolasti ruuman puolella
salissakin. Puhele nyt! ajatteli hän taakseenkin, kun puolikorvalla kuuli, kuinka Pukkila oli toimessa selitelläkseen
sohvalla Lahdenperälle ja Karjamaan Eenokille, kuinka se
Viheriäisten nokan selvittäminen oikein oli tapahtunut mennä
syksynä Turun markkinoilta palatessa. »Minä näin, minä katselin, minulla olivat silmät vahdissa, minä äkkään ja sanon
Evaldillekin, katsos, sanon, katsos Evald, tuulella on kuherpää
tuolla, liepasee sieppauksen ahterikulmasta, me emme otakkaan
ventaa, Evald, emme jumaliste otakkaan, pidetään kurssi, pysytään halssissa vaan, antaa Alastalon kääntää, mutta me emme
käännä, tuolla tulee takatuuppa, ja me selvitämme nokan niinkuin kurkku viinankukuksen! Voi leimaus, kuinka kirkkaasti
selvitimmekin, minä löysäsin kuuttia ja huusin Alastalolle:
Kuuvaankos sinulle tuli asiaa, minä meinaan Naantaliin! Kuuvaankos? kysyin, Naantaliin! sanoin ja huusin Evaldillekin:
lykkää puoshakalk kiviin jos kerkiät, niin mennään vieläkin
liukkaammin ja kerjetään Alastalon edestä puoleen! Me korjaamme itsemme pois tieltä! huusin vielä taakseni Akstalollekin!» Puhele sinä! ajatteli Alastalo uuden kerran, mutta senverran kiemasi kuitenkin veressä, että oli tuhautettava harmin
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kutia sieraimissa. Kerrotkos sinä senkin, kuka sittenkin seilasi
edellä Naantalin rauman suulla! ajatteli hän, mutta nyt ei ollut
aikaa suukeräjien pitoon, Langholma oli jo rannassa ja parempi
niinkin, että Pukkila pysyi nuoteissa. Hän siis vain käännähti
akkunasta, silmäsi, että Härkäniemen selkäpuoli vielä oli piippuhyllyn edessä: saisi hänkin jo olla hammastamassa sohvalla, niin
Pukkilan puheisiin tulisi mutkia! harmitteli hän hiukan, mutta
nakkasi omasta puolestaan pienen kalikan Pukkilan sääriin hyppelemään. »Kuinkas kävi silloin, kun sinä toisenkin kerran
kävit katsomassa, miltä nokan kivet näyttävät likeltä niemen
kärjessä?» kysäistä tokasi hän ohimennessään. »Minä olen
muistavinani, että se ventaus Mustanklupun kyljessä kesti
viikon päivät!» nauroi hän vielä suopeasti olkansa taakse.
Akstalolk oli nyt jo kuitenkin totinen kiire, olihan hyvä, että
Jannella oli ollut nenää käskemättäkin juosta rantaan auttamaan Langholmaa paatin rikaamisessa: kieltämättä virkku
poika, hamaa ymmärryksen sarvissa, niin että lysti huomata!
mutta kaksi kättä silloinkin tarvitaan, kun kakku leivotaan,
minkä vasen silittää, sen oikea tasottaa, ja kyllä minunkin
rantaan on kerjettävä: ei suinkaan Langholma tänäpänä kättelemättömänä miehenä astu paatistansa Alastalon siltakarkulle!
Pientä juoksun lönkän kaltaista Alastalo nytkin varvasti,
kuljetti runsasta kahtatoista leiviskäänsä niin ketterästi salin
poikitse porstuan ovea kohden, ettei Pukkilakaan olisi silmiänsä
uskonut, ellei olisi samoin silmin katsellut. Jokos Langholma
on tulossa? täytyi väkistenkin ajatella, kun Alastalo rynkäsi
kuistin puolelle. Pärskit sinä yskääkin vielä palkeistasi, ennenkuin rannassa olet! ajatteli Pukkila pieneksi lohdutuksekseen,
kun lattiapalkit olivat lakanneet rytisemästä porstuassa.
Mutta ei Pukkilan asia ollut tällä autettu, ei vaikka olisi
sadatellut! Se Mustanklupun räppä ja harmi sittenkin: käski-
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livauttaa viholaisen Mustaklupu tähän! Ja
kun oli tilaisuus niinkuin hotellista tilattu ja tarittimella pöytään tuotu, olisin siirtynyt sohvalla Eenokkia likemmäs ja Alastalo poissa salista: jukoliste, olisin minä pannut Eenokin korvat
syhymään ja syhymään pääkopan sisäpuolustan myöskin! Ja
nyt Mustaklupu ikäänkuin korkiksi Eenokin kumpaankin korvaan! Pukkilalla oli nenänpää painunut kuin myttyyn paksun
huuliparran turviin, pari kertaa hän vilkaisi silmällään sivulleen Karjamaan Eenokkiin, ennenkuin sanoi mitään, vilkaisi
vielä varovasti kolmannenkin kerran: ei Eenokki muuta kuin
imi sammunutta piippuaan ja katseli nenäorttansa myöten
pesään nysävarren päässä, silmäkuta nykähteli kuivasti. Mene
tuommoisen kanssa nyt puhumaan, naama muutenkin niinkuin suutarin lauta, ja nyt sillä istuu kallon visassa vielä
Mustaklupu! Pukkilan kaiveli sisuksia niin että rintaa ryitti.
Koko Mustaklupu! Pahan hengen kloppi, kasvaako lepän kituakaan koko kivikko, mutta kiusan knuppi koko elämänijäksi,
makaa kuin laiska lehmä paikallansa, tällännyt itsensä juuri
keskelle laitaa, niinkuin lehmän läjä keskellä tietä, en paremmin sano: pääseekös Kivivedeltä ja pääseekös Kivivedelle, jollei
Mustaklupu kiukuta keulan edessä, keväällä harmi kun pitää
ohitse, ja syksyllä harmi kun taas pitää ohitse, minä kiroon, kun
minä näen sen, ja minä syljen, kun minä olen päässyt sivutse!
miksi
Juuri sille perhanalle, samaselle Mustalleklupulle,
juuri sille, sitä en minä ymmärrä? miksei esimerkiksi Huuskerille, joka on kauempana, ja jota ei kohta jokainen Kivivedeltä
näe? tai Hauterille, joka on vielä kauempana?
juuri sille
saastaiselle minun piti seilata ensimmäinen kuunarini! Vaikka
ei siitä oikeastaan kuunari pitänyt tulla aluksi, pakettia me
Eenokin kanssa rupesimme rakentamaan
oli siinäkin prässiä,
ennenkuin minä Eenokin niin pitkälle sain, mutta minä sain
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pakettia me alotimme, ja oijensimme kölin ja pistimme
vain!
stäävit ja pantterit. Mutta Alastalo ja Härkäniemi hoilasivat
Akstalolk oli petilsinä talvena niin paljon kaljaaseistaan
läkin jo semmoinen!
että meitä rupesi harmittamaan, minua
kumminkin harmitti, ja minä sanoin Eenokille, että emme kehtaakaan pakettia laittaa: Alastalo laskee mastot, ja sanoo, että
meillä on vain yksi, kun hänellä on kaksi! Eenokki oli silloin
jo sama kränä kuin nytkin, vaikkei hänellä ollutkaan leuan
väkä vielä yhtä paljon koukussa kuin nyt, hän rupesi Samuliksi
ja sanoi: »Mutta köliin ei kajota enää: se on jo oijennettu!»
Mikäs minun silloin auttoi muu kuin pistää parrasta vain
korkeammaksi? Ja minä pistin, pistin rohkeasti korkeutta,
pistin tuplasti ylöspäin, Alastalo puheli lasteistaan, ja minä
pistin myös lastin tilaa ruumaan! Mitäs minulla muuta olikaan tehtävissä: Eenokki oli mitannut kölin, eikä siihen saanut
kajota? Ja mastoja minä myös pistin kaksi, peliä siinä oli, että
sai sopimaan, mutta minä pistin kaksi! Eenokista oli kiusaa
silloinkin, riiteli, että mitä niitä kaksi, kun yksi on aina yksi,
ja yhdelläkin toimeen tullaan. Mutta minä selitin, että on
selvempi kaksi mastoa: ottaa kumpikin omasta metsästänsä
mastopuun, minä etumaston ja hän takamaston, niin ei tule
riitaa värteerauksesta. Kaksi mastoa siis sitte pistettiinkin, ja
kun Akstalolk oli niin paljon praakkia kaljaasistaan, niin pistin
minä vielä raaktkin etumastoon. Perse edellä oli Eenokki siinäkin asiassa, marisi, että tikut ovat kyllä tarpeen makkaran
päissä, mutta mitä tekemistä niillä on mastoissa? Mutta minä
sanoin, sanoin Eenokille päin nenää, että etumasto on minun:
minä taklaan maston niinkuin minä taklaan, taklaa sinä mastosi,
niinkuin sinä taklaat! sanoin.
Kuunari meille tuli, ja minä sille nimenkin annoin. Eenokki
olisi tahtonut Paavaliinaksi sitä, senverran pehmeä mies hän oli
—

—

—
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kuitenkin ajatuksiltaan vielä siihen aikaan: hänellä oli nimittäin
senniminen karjapiika silloin, sama ihminen on vieläkin Karjamaan emäntänä. Mutta minulla oli jo varhemmin toinen ajatus,
minä ymmärsin ruotsia jo silloin ja osasin senverran kuin
Tukholman rannassa tarvittiin. Mitäs me Paavalin nimeä laivan nimeen pistämme, hänellä oli huono merionni, haaksirikossakin hän oli! selitin minä niin että Eenokkikin ymmärsi. Pistetään meluummin nimeen sellaista, että joku lukee siitä
Pietariakin, hän oli kalamies ja kova saaliinsaaja. Pannaan
nimeksi »Petrereesa» niin ruotsalainen lukee sen »lykäst' matkaa!» tai jos hän on jumalisempi, niin tulevat hänelle mieleen
vaikka Pietari-apostolin kakreisut! selitin. Minulla makasi se
nimi niin hivelevästi korvassa aina sitä myöten, kun muinen
ensimmäisellä Tukholman matkalla muuan koreaposkinen
Taalain tyttö, jonka kanssa minä olin tullut hiukan tutuksi
haminassa, lähtiessä vielä juoksi kaijille seisomaan ja huivitteli
sieltä esiliinallaan, huiskutteli ja huutaa huiteli tyttölapsen kurkustaan kuin huilusta: »Petre reesa!»
Niin no, nuoria silloin vielä oltiin, nuorempia kuin tänäpänä, ja »Petrereesa» maalattiin kuunarin takapeiliin! Valmis
Petrereesa viimein oli, topit kuin kynttilät ja jokainen plokki
hilkutti taklingeissa puhtaana kuin pesty: liput topeissa me
läksimme Pukkilan lahdelta. Eenokki kyllä huusi alhaalta ruuhestansa, että »kun perhana näyttää meressä pikemmin kupilta
kuin alukselta!» mutta lisäsi hän kuitenkin ennenkuin rantaan
sousi: »hoida nyt kuutto hyvin, siitä on minun omani puolet!»
Kiemasi jo~silloin minua se kupin nimitys, itsekin pidin, että
aika korkealla minä seisoin, kun minä kannelta katselin alas
Eenokin ruuheen, mutta minä pelkään, etten minä silloin vielä
oikein arvannut, kuinka syvällä kölikin muijasi silloin, kun
reilinki oli näin ylhäällä. Hyvinhän sentään mentiin Kivivesi,
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kaunis ilma ja tuuli niinkuin tilattu, Alastalon ohitse seilatessa
minä karautin signaalitkin kaikki molempiin mastoihin, että
Hermannin sopi katsella kaljaasistaan, joka vielä ei ollut klaari,
kuinka kuunari flakaa. Ja hyvinhän olisi suuttanut edelleenkin käydä, vaikka kyllä minä jo Alastalon ohitse seilatessa ja itsekin ikäänkuin Alastalon silmillä Petrereesaa tarkastellen ahterista, missä seisoin, keulaan asti, aloin ajatella,
että lyhyenläntä tämä kuutto todella tosin on, varsinkin
näin korkealta katsottuna, ei tainnut Eenokki sanoa hullummin kun sanoi kupiksi, ajattelin. Olisi saanut jäädä jonkun kutakerran matalammaksikin, tunnustin. Ja tihuvalk
ne mastotkin seisovat, katselin, auttamattomasti liika likekkäin, mutta mihinkäs ne paketin mitoissa sai kauemmaksi
toisistaan?
Hyvinhän olisi suuttanut käydä sittenkin, sanoin, mutta
edessä oli Mustaklupu! Olen minä likempääkin paketilla seilannut sitä, pahus sen tiesi, että sen piti olla paskanen vierestänsä, ja kukas sen ymmärsi, että Petrereesa makasi niin raadon
syvällä vedessä kuin se makasi? En minä itsekään sitä ennen
ajatellut, ennenkuin tärähti. Ja kun oli tärähtänyt, niin siinä
seisottiin, signaalitkin vielä viuhivat mastoissa ja lähtöliput
ilvestelivät topeissa, niinkuin minulle nyt vasta olisi tullut
oikea ilon karku. Viikko siinä saatiin präkätä, viikko, niinkuin
Alastalo sanoi, ennenkuin löysällä oltiin. Kaunis ilmakin sitäpaitsi, meri niinkuin leko lakana koko ajan ympärillä ja paattia
kuhisemassa joka puolelta, niinkuin me olisimme olleet ihmisten
lystiksi ja katseltaviksi karilla. Mustaklupu näkyykin penikulman päähän Kiviveden kurkulle ja muille kanteille myöskin
senverran kuin rannan ruumaa on meressä ympärillä: puhumatta
pitäjäläisistä, niin Putsaarasta asti niitä sousi, ikäänkuin olisi
ollut jotain ryövättävänä!
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Ensimmäisinä oli Eenokki paikalla: merkillistä, kuinka verkaskin mies soutaa kovasti, kun hänellä on kiiru, minä näin
paatin jo kohta Katkurun rauman suussa ja katselin, kuinka
vaahto kihisi keulan edessä: Eenokki sieltä on tulossa, arvasin
paikalla. Ja arvasin oikein, Eenokki se oli, selkäpuolestakin
sen olisi tuntenut, vaikkei hän olisi lakkaamatta vahdannutkaan
meitä selkänsä taakse, niinkuin teki, vuoroin vasemman, vuoroin oikean olkapäänsä ylitse, kiskoen joka katsomalta aina
kiukkusemmin airopariansa. Ja kun hän viimein pääsi kannelle:
niin olisiko uskonut Eenokin leuaksi sitä leuanpäätä, joka pärisi
edessäni: kyllä sanaa siitä luusta sillä kerralla lähti, vaikka se
muuten on piukassa! Minä koetin olla vaitikin, hyvin vaivihkaa, mutta ei se auttanut. »Missä sinun silmäsi ovat, kun
törkkäät Mustalleklupulle, vaikka merta on vieressä penikulmain
ruumat? Sitävartenko minun klahvistani rahaa on otettu, että
sinä pääsisit flakaamaan Mustalleklupulle? Olisin minä pistänyt lähtiessä edes oman piippuni ruoriin, niin kukaties se olisi
osannut selvittää Mustanklupun!» Semmoista minä sain kuunnella, ja koko viikon! Koko jumalan pitkän viikon; ei pelkoakaan, että Eenokki olisi lähtenyt puurista, ei, vaikka oli paras
perunan kylvöaika pelloilla ja pouta pihisi kannen tuoreessa
tervassa: sama hurina minun korvissani koko viikon! »Ja keskellä kirkasta kaunista jumalan päivää: et olisi tainnut koko
Mustaaklupua löytääkään, jollei olisi ollut näin jumalattoman
selkeä ilma? Ja mitä perhanan tekemistä sinulla oli Mustalkklupulla: tuliko pissan hätä kesken vai, kun piti rantaan
tyyrätä?» Ei olisi uskonut Eenokin leuaksi, jollei olisi silmä
nähnyt, kenen leuka liikkui. Jos minä olin saanut koko
syksyn ja talven porottaa suutani ennenkuin Eenokista tuli
laivan retari, niin kyllä retari vuorostaan popotti minulle silloin: minä ihmettelen, että minä olen nahoissani vielä senkin
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viikon jälkeen! Ja mitäs sellaiseen vastasi? En minä ole ollut
elämässäni visumpi mies suustani kuin ne päivät Mustanklupun
kyljellä.
Ja ihmisilläkin tekemistä koko perunankylvön ajan minun
haaveristani! Minä pelkään, että perunat tulivat huonoon kylvöön koko pitäjässä sinä kevännä! Tammelinin vaarikin, hän
oli elossa silloin vielä, sousi Pukkilaan, eihän hänellä Pukkilaan
muuten ollut asiaa, mutta hänellä oli vanhaa kaunaa: minä en
ollut ottanut häntä puosuksi puuriin, tunsin tarpeeksi hänen
suuvärkkinsä vanhakaan. Hän siis sousi Pukkilaan, äitimuorikin oli silloin vielä elossa ja höykässä. Meni tupaan ja istui
penkille. »No, Petterkin on sitte haminassa jo!» alkaa koiranleuka pakinaa penkiltä ja katselee pannun kylkeä toton tuhassa.
Muori siunaamaan: »Vai joko on! No, kylläpäs hän taas
kerkesi! Vaikka arvaa sen, että Petter kerkiää, kun Petter
menee! Siunaamaa kuitenkin, kun tulitte sanomaan! Taitaa
maistaa kahvin tilkkakin soudun päälle? En paremmin sano,
vai Petter jo haminassa! Petter, Petter, hän menee ja hän
kerkiää, hän tietää riikit ja ranskat, Krunstat ja haminat!
Vai haminassa jo, sanon paremmankin kerran, ja entispäivänä
vielä hyppeli hännissäni, juoksi kamarista tupaan ja tuvasta
kamariin: umpeles nappi tuohon: liirinki flakaa, jokos hattu
on putsattu, ota kamarin kaapista kaksi Ruotsin nenäliinaa,
pist' laskoon ja vakkaan, pentele, kun putosi sormista, annas
messinkinappi kattialta, ja slipsi, minun saksansamettinen slipsini, missäs se on nyt, kun tarvitaan ja on kiiru, Petrereesan
luuppi on rannassa odottamassa, vedä piirongin loota auki:
onko siellä, juokse takakamariin ja kippaa klaffista, huiskase
hopussa! mitä hemmettiä sinä karaat kuin päätön kana, kun
se on vieressä pöydällä! nopsaan nyt näpsään, Petrereesa flakaa
jo, solmi kiinni, niskan ympäri ensin, niskan, ja solmu leuan
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alle, kruususolmu, kaksi lenkkiä! voi perhana! missäs patiinitkin vielä ovat, kyttää takakamarin sängyn alle, katso tuvan
uunin päälle, kolase porstuan konttorista, en suinkaan minä
sukkasillani kapteeniksi juokse: jokos tuli kruusuliivikin vakkaan? Vai jo on Petter haminassa! siunaan vieläkin. Vaikka
arvaa sen, kyllä Petter tietää, kuinka hopulle pistetään kiire,
eikä aluksella ole hameenhelmojakaan tiellä niinkuin minulla.
Kaasin lientä kuppiinkin, että Tammelin saa kuumaa suuhunsa, kun tuli sanomaan. Tiedän minä Petterini, kyllä nenä
hänellä kerkiää, kun vaan muu ruumis pysyy fölissä! Oikein
sydänkerälle hyvää tekee, kun kuulee, että hän on haminassa
taas! Tammelin pistää nyt makeatakin joukkoon: sokerinmurene
suuhun ja kahvinmaku ikeniin, niin puhe ei pysy kielennokalk,
vaikka pidättelisi. Kaadan itsellenikin tilkan! Mistäs Tammelin tiedon näin nopeasti sai: lupasi Petter kirjoittaakin,
kun pääsee paikalle, minkänimisiä ne ulkomaan haminat taas
ovatkaan kaikki? Tammelinilla oli jo sokerinpala suussa, kahvi
kaadettu lautaselle ja hän hörppäili tyvenissään muorivainaan
lemusaa juomaa. »Parempaa kahvia kuin Pukkilan Maija-Liisan pannusta ei saa syntiseen suuhunsa tässä pitäjässä!» kehui
hän ja käänteli sokerinpaka kielellään kahvinkultaa puhallellessaan. »Juu, nopea matka Petterillä tällä kerralla oli, eivät
Akstalossakaan uskoneet, kun poika juoksi tupaan ja huusi,
että nyt on Pukkila knupilla, kapteenikin haki kamarista kiikarinsa ja kiipesi rantavuorelle katsomaan. Mustaksiklupuksi
ne Akstalossa haminaa kutsuivat, ja sanoivat, että Pukkilan
Petterillä on köli nyt tiiviisti paikallaan. Kiitoksia kahvista
emäntä, teki hyvää kylmälle maolle, kun sai lämmintä! Olisin
minäkin nyt ollut puosuna Petrereesassa, niin olisin ollut kerran
elämässä puosuna Mustanklupun reisulkkin!» Tammelin oli
viisas mies, ja oli hakenut lakkinsa jo käteensä. »Minullakin
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on joutu nyt, niinkuin Petterillä kiiru haminaan!» puheli pirun-

Ei Tammelinilk kuitenkaan sen
erän jälkeen enää ollut asiaa Pukkilan tupaan kahvintilkalle
Pitäjällä oli irvistelemistä tarpeeksi, ja sain
muorin eläessä.
minäkin sen viikon ajan niin tarpeekseni tirkistellä ja läheltä
tirkistellä Mustanklupun kylkeä, että tänäpänä minä vielä
silmissäni lasken vaikka jokaisen sammaleen pilkun kallion
kuvulla ja katajan kituleet vuoren säröissä! Potkaista minun
tekisi mieleni koko lemmottu paikaltaan joka kerta kun sivutse
seilaan, eikä tarvitse vieläkään kuin sanoa minulle »Mustaklupu» korvaan, ja minä olen mies kuin linkkuun käännetty
veitsen terä! Ja kun minä vieläkin näen Eenokin naamasta
vain leuanpäänkin, niin minä paikalla muistan Mustanklupunkin!
Myrkkyä, myrkkyä koko mies, koko Alastalo, painaa vuovissa kaksitoista leiviskää, mutta minä luulen, että jos vuovin
nokkaan pistettäisiin erikseen myrkky hänen kropassaan, niin
se säkki yksin pistäisi vuovissa keviöiksi kolmentoista leiviskänkin puntit! Pukkilan verissä oikein tosissa kiehahteli.
»Miltäs nokan kivet näyttivät likeltä Mustanklupun kyljessä?»
kysäsee hän, peijuuni, kysäsee, viattomalla naamalla, ikäänkuin
olisi vain puuropataa härkimässä kraakun edessä ja kysäisisi
jotain vain jouteikseen, jotta huulikin protisisi, niinkuin patakin protisee härköintä kääntäessä, kysäsee Eenokin kuulten!
Aivan kuin olisi hän lukenut niinkuin kirjasta, että minulla
hyppelivät varpaat jo: annas kun Alastalo pääsee salista, niin
kukas on istumassa Eenokin vieressä kuin vilaus sohvalla, jollei
Pukkila, Pukkilan perhana, ja kun Pukkilan Petter on vieressä
istumassa, niin hän supattaa korvaan, kastaa vaikka peukalon
päätä kielen päähän ja vie sanaa vaikkapa Karjamaan Eenokinkin korvaläpeen! Niin minä ajattelinkin, ajattelin: men-
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köön Langholmaansa noikkimaan, minä kutitan sillä aikaa
Eenokin niskakarvoja! Siitä kumminkin minä olisin ollut mies,
että vänkäämistä Akstalolk tänäpänä olisi tullut, ennenkuin
Eenokin nimi on papereissa, jos riitinkeihin pistetään kolme
mastoa; minä tiedän vanhaltaan Eenokin ajatukset mastoasioissa, ja minä olisin pistänyt tykyriä hänen ajatustensa
taakse! Ja silloin juuri läjäsee Alastalo Mustanklupun saliin,
läjäsee keskelle salia niin, että Eenokinkin ajatukset, senverran
kuin hänellä niitä on piipunnysänsä takana, nyt istuvat yhtä
lujasti Mustassaklupussa kuin Petrereesakin muinoin. Alastalo
on vikuri lykkäämään pahoja tammisiirtoja laudalla, ja lykkäsi hän tälläkin kerralla siirron! tunnusti Pukkila ja katsahti
karsaasti vielä varmemman kerran Eenokkiin ja hänen sammuneeseen piipunnysäänsä.
Pukkila siirrähti kuitenkin paikaltansa likemmä Eenokkia
ja sierasi itsensä vieri viereen hänen kanssaan. Kun kerta on
mennyt istumaan pöytään, niin ei auta muu, kuin popsi päälle
vain, vaikka ensimmäinen lusikallinen olisi polttanutkin suuta!
karaisi hän luontoansa. Vaikka vaikeanlaista oli entraaminen
tällä kerralla, vaikeampaa kuin sitä oli ajatellutkaan, vaikka
sen työlääksi oli ymmärtänytkin. Eenokki ei ensinnäkään
siirtänyt katseen hivaustakaan vierilleen, kumpikin silmä oli
niinkuin ankkurissa korttelin mitan matkan takana naamataulun ulkopuolella, siinä missä nivaran nykerö oli löytänyt
huojahtamattoman paikkansa. Nykerö puolestansa tuntui sanovan, että kun tässä paikassa ollaan, niin miksei tässä paikassa
pysytä? Olisi edes savun kiekuraa hirissyt poron mustasta
pesän sisuksissa, niin olisi se ehkä kehoitellut jutun alulle,
mutta ei, sammunut oli sammunut ja kylmiltänsä oli piippu
luultavasti pistetty leukapieleen jo Karjamaalta lähdettäessä.
Vain pienestä näpytyksestä Eenokin hänen äärisessään silmä-
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laudassa ymmärsi Pukkila, että Eenokki tiesi hänen tulleen
istumaan likemmäksi itseänsä.
Ihminen istuu välistä kuin hiilillä ja Pukkilakin heristeli
korviansa porstuaan päin: koska hyvänsä voi sieltä jo ruveta
kuulumaan kolinaa, kun Alastalo ja Langholma ovat tulossa
saliin. Olisi Petrereesa mennyt karille edes yksimastoisena,
niin nyt minulla olisi puheenjuuri silkkaammalk! manasi Pukkila itseänsä. Pahan juoni kaskikin minun silloin älläämään
kahta mastoa, niin nyt minulla on se liikamasto ikäänkuin
tikkuna ikenissä, kun pitäisi puhua! En, jumaliste, minä soisi
parkkia Alastalolle, en, vaikka minun olisi itse nieltävä koko
kolmas masto raakoineen päivineen! Mutta hiiskasenko minä
nyt viattoman sanankin, tuumanmittaisen sanankin, pienen
sananpenikankin rikistä ja rikistä, topeista ja topeista, raaoista
ja raaoista, niin Eenokki ottaa piipun leuastansa ja silloin minä
saan kuulla sitä, mitä minä jo sain kuulla Mustanklupun kyljessä tarpeekseni! »Joko sinä virkasi paskannat, mastomaakari
sinä ennen ole ollut aluksissa!» sanoa täräyttää hän niin varmasti kuin pappi ramariikkansa rippiliinalta! Ei Eenokilla ole
leuka löysässä muuten, mutta Mustaklupu se päästää vieterit
hänen kielenkantimistaan, niin että on vaarallista vieressäkin!
Topeista minä en saa puhua, en kvarttisanaa, se asia on reekelissä! Mutta mistäs perhanasta minä sitte puhun? Alastalon
saastainen, pistää minun tällaiseenkin liisteriin! Niin olen
kiukkuinen, että syhyy sääressä! Eenokki tuossa, korvaläven
minä näen, kun katson, kahden korttelin takana, ja minä,
pehmiä, minä, keitetty sillin pää, minä lautamiehen isopappa
luultavasti joskus, minä en saa kieltäni kyljellensä nyt kun
tarvitsisi, en, vaikka ottaisin peukalon ja etusormen väliin koko
palasen ja repelisin, yhtä hyvä koko mujake paistinpannussa
kuin minun suussani nyt! On se hemmetti kuitenkin, kun
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maailmaan, kuin
Eenokinkin knupin tuossa! Mene ottamaan lastua höylänterällä vuorenkyljestä, niin krapinan kuulet ja lovet lasket
terän lohkoissa, mutta lastu, missäs on lastu? Mitä lastua
veistäisi silloin kielikään Eenokin kaltaisesta kallosta: kieli on
kuitenkin vain lihaa, eikä terästä, niinkuin höylän terä, ja
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kumpis mahtaisi mureta, Eenokin kallo vai vuoren rapa, jos
ne iskisivät otsittain? Minä luulen Mustanklupun jälkeen,
että Eenokin kallo ainakaan ei antaisi myöten siinä rytinässä,
ja jos antaisikin kallo, niin ei antaisi leuka! Voi vaivaista
syntistä, sanoo pappikin ja saman sanon minäkin: kyllä Alastalo minulle pelin jätti! Mastoista ei minun passaa puhua, ei
hiiskaistua sanaa, maston sanakin on Eenokille tällä hetkellä
samaa kuin »pus' kiinni!» pahalle koiralle: »karaa lahkeisiin
kaksin härisevin hammasrivein!» Milläs leivän nielee, jollei
sitä haukkaa ensin, ja mitäs parkista puhuu, jollei mastoista
puhu? Ja kuinka liukkaasti minä sittenkin olisin voinut
puhua, sanonut vaan, husannut Eenokin korvaan, niin
ettei kukaan olisi kuullutkaan, lykännyt kylkeen ja sanonut:
»Alastalo on isonen, tullut perhanan isoseksi, oikein paisunut
minun mielestäni, saa nyt parkinkin vielä, pykätään me parkki
hänelle nyt vielä, niin torppareita me hänen rinnallansa olemme
kohta jokainen, pahus, torppareita! Karjamaa, sanon, Karjamaan Eenokki torppari Alastalon, sanon, Alastalon Hermannin
rinnalla!» niin minä kuiskuttelisin, Härkäniemikin kävelee jo
hyllyltä takaisin, mutta ei hänkään kuulisi sanan hivausta,
niin visusti minä puhuisin, korvan juureen minä puhuisin,
jokainen sana kuin korkkiruuvin väkä juuri korvaläpeen!
Mutta miks'en puhuisikin, siirrä itseäni likemmäs ja tee juuri
niinkuin sanon, kuiskase Eenokille korvaan: en hiiskase hiiren

haukotustakaan, en mastoista, en mastontikustakaan, kukas
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niistä käskee silloin puhumaan, kun ei niistä tarvitse puhua?
puhun muusta, puhallan poroon vain, porotan pirusti siihen
paikkaan, jossa kytee, porotan perhanasti juuri kipinän jyvään:
olen minä pajassakin palkeilla ollut ja tiedän, että musta pihisee
kiiluksi, kun lietsoo, ja kun kiilu kiemasee, ei silloin kauan
kestä, ennenkuin raudan pääkin on pehmeä ja taputettava!
Pukkila oli itse jo yltävalkeassa, hän oli nyt jo niin likellä
Eenokkia istumassa sohvalla kuin tilan puolesta sopi toista
likellä istua, käsi peitteli kämmenpuoli ulospäin suunpieltä,
kun hän käänsi päänsä niin, että sopi sojottaa suoraan Eenokin
korvaan, silmät vilkuivat sinne, jonne Härkäniemi oli hyllyltä
palattuaan mennyt istumaan omalle varhemmalle paikalleen
sohvan toisessa päässä, ja hävinnyt savupilveensä, silmät vilkuivat, mutta suu oli toimessa. »Oletkos huomannut, Eenokki,
että meitä ei huomatakaan salissa. Ei piippuhyllylle ole käsketty:
Härkäniemi siellä on seisoskellut kokonaisen aterian välin, ja
Alastalo itse juoksentelee mäellä odottelemassa parempia vieraita:
sinä olit kuitenkin rippikoulussa vuotta ennenkuin Langholma!
En minä itsestäni puhu, mutta sinusta: Karjamaa on kuitenkin Langholman vertainen talo, montakos mullikkaa sinä tänäkin suvena Tukholmaan lähetit? Vaikka mitäs Langholmasta,
orpanuksia te olette, ja isosia kumpikin, mutta Alastalo minun
pistää kiukuksi! Semmoinen talo, että pellot mahtuvat Karjamaan kokoisen talon isännällä vaikka pienempään liivintaskuun, ja isäntä kävelee kuitenkin tämmöisessä salissa! Onkos
sinulla Karjamaassa edes saliakaan vielä, enempää kuin minulla
Pukkilassakaan? Vieraspitäjalainen, kun istuu kirkonpenkissä
ja katselee, kun isännät kävelevät kirkkoon turkkituluupit hartioilla, niin kenenkäs sinä luulet hänen nyt jo luulevan isoimmaksi isännäksi pitäjässä? Varmasti Alastalon, kun hän astelee
kongilla, senverran rytisevät lankut nyt jo hänen anturainsa
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alla! Kyllä me itse tiedämme, että nyt tuli Karjamaa kirkkoon ja nyt Langholma, mutta vieraspitäjalainen, hän on outo
ja hän sekaantuu helposti miehistä, hän ajattelee, että Karjamaan Eenokki Alastalon Hermannin rinnalla on torppari rusthollarin rinnalla! Kun Akstalolk oli kuunari, painoi hän
knapisti kymmenen leiviskää, eikä hän silloin vielä niin merkillinen mööpeli ollut kirkossa enempää kuin kirkkomäelläkään, prikin ja Siwiän sillalla hänelle on niskaan tullut kaksitoista leiviskää, ja se mikä hänellä on painoa tullut lisää, se
on hänelle tullut julkisuuttakin lisään, ja minä ajattelen, että
parkin kapteeni rupeaa painamaan neljätoista leiviskää, ja semmoisen miehen rinnalla ei enää naapuri mahdukkaan kirkon
kongilla kävelemään, saa juosta pikenttipoikana selän takana,
jos siellä on tilaa kipata!» Pukkila alkoi päästä vetoon. »Kipata,
kipata!» sanoi hän ja livautti peukalollaan ison sormensa
nenitse Eenokin silmien edessä, niin että paukahti. Pukkila
alkoi unohtaa, että hän oli kuiskimassa toisen miehen korvan
juuressa. »Kipata, niinkuin imukaritsa emänsä takana!» sanoi
hän. »Karjamaan Eenokki kippaamassa Alastalon Hermannin
hännissä niinkuin pojan mukula papan kantapäillä kongilla!»
kuikahti Pukkilan kurkusta jo ääninenkin sana, kuikahti niin
äkkiä ja kiekavasti, että niinkin levollinen mies kuin Eenokki
siirrähti päätänsä tuuman verran puolemma, piippukin siirtyi
leukapielestä käteen. »Juu, Eenokki, rakennetaan me parkki
Alastalolle, niin saadaan isonen mies pitäjään!» malttoi Pukkila äänensä hiljaisemmaksi, mutta oli samassa jo kiepsahtanut
sohvalta pystyyn Eenokin eteen kattialle. »Perhana!» sanoi
hän ja Eenokin silmien edessä huitoi ilmassa käsi, jossa vanhalta laskulta tiesi olevan viisi sormea, mutta jossa nyt olisi
voinut laskea haristimia vaikka kymmenen vikstelemassa.
»Perhana!» sanoi Pukkila paremman kerran, ja oli valkeassa,
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sääripiiputkin kyykistelivät koukkua, että oli varaa lingota
mies pitemmäksi, jos sana tarvitsi mitan puhtia. »Oletkos
mitannut Alastalon sarat ja oletkos mitannut Karjamaan sarat?
varis loikasee, kun se Akstalossa siirtyy saran päästä saran
toiseen päähän, mutta Karjamaassa on variksen lennettävä
pellolla! Semmoiset ovat talot, kun maat vierekkäin pistetään!
Mutta oletkos mitannut Alastalon liivejä ja omia liivejäsi?
Räätäli ottaa seinältä isot sakset, kun hän leikkaa verkaa Alastalon liivejä varten, mutta sinun liivisi hän leikkaa muijansa
paitasaksilla! Semmoisia ovat isännät, kun liivit ovat rinnan
pöydällä! Ja liivien verka se on, joka kirkonpenkissä näkyy,
eikä sarkain savi! Vieläkös sinulla on halua lihottaa Alastalon
pieliä enemmänkin? Laita sitten Alastalolle parkki, souda tuomaan rahojasi Akstaloon, minä luulen, että ne tyrkyttämättä
korjataan täällä, mutta älä minun penkkiini tule, jos naapuri
kasvaa laveammaksi penkillä vielä ja sinä tiput kapteenin vieriltä oman penkkisi korvalta kongin permantoknkuille istumaan!»
Pukkila oli nyt täydessä vedossa, hän ei huomannut, että
piipun korina Härkäniemen päässä sohvaa oli alkanut hiljetä
ja jo hiemasen aikaa aivan tauonnutkin ja että verkakseen
ohenevan savuesiripun takaa alkoi häämöttää verrattain vissi
silmäpari, joka joltisellakin tarkkuudella seurasi tapauksia sohvan toisessa päässä. Pukkila oli siis täydessä vedossa nyt, koukistettu sääripari kimmahti viimeinkin suoraksi, niin että
Eenokinkin täytyi nostaa leuanpäätä, kun mies kasvoi pitemmäksi hänen edessään, Pukkilan käsi oli nyt puristettu nyrkiksi ja luki lakia kuin Mooses kultavasikalle, huitoi niin tihuvasti Eenokin silmien edessä, että tyvenen Eenokinkin ripsiä
räpytteli, vaikka hän tiesikin vaaratta olevansa. »Minä sanon,
minä sanon sinulle, minä sanon kelle hyvänsä, minä sanon
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vaikka Alastalolle, että tikku on tikku kuitenkin, sanottakoon
sitä vaikka mastoksi, ja että ei tikulla lastia seilata, vaan ruumalla! Ruumalla, Eenokki, ruumalla!» Pukkila takoi nyt
toisella nyrkillä pivonsa pohjaa, ja tyrkkäsi päänsä niin likelle
kuin Eenokin otsakulmilta sopi toista silmänterään tirkistää.
»Ei tikku, ei, vaikka niitä olisi kymmenen pystyssä, killingin
pyörivääkään nokkaansa nokase, ruuma se on, joka rahdin
retarille seilaa laivassa!» vakuutti hän ja niska kangistui juhlalliseksi. »Vai luuleekos Alastalo, mahtaakos Alastalo luulla,
että rahaa rapistellaan pilvistä vartaalla, kun toppeja vaan on
tarpeeksi monta ja tarpeeksi pitkiä?» kysyi Pukkila ja nauroi
myrkyllisesti. »Me muut tongimme pelloillamme savea ja vahtaamme auran knupissa niin että selkää särkee, korjataksemme
joskus mullan raosta jyvää laariin, mutta Akstalossa on kaiketi toinen usko, oletkos katsellut teidän puolelta raumaa rannalla, juostaanko siellä pellolle vain leipävartaat pystyssä koko
väki ja noukitaan kyrsät valmiiksi kypsinä ilmasta tangon
nokkaan?» kysyi hän ja sai Eenokinkin vetämään toista suupieltänsä naurun väkään. »Ei suinkaan Alastalon pellon kivistä
muulla kurilla leipää otetakkaan!» päästeli Pukkila kieltään
löysemmältikin, koska nuotti sopi ja Eenokin naamasta näki,
että juttu hivasi naapurin munaskuita, »tähkää ainakin ne
tilkut kasvavat niin harvakseltaan, että surku tulee kylän
variksiakin, kun niiden on tultava toimeen semmoisen talon
vainioilla!» sanoi hän ja vaikeni hetkeksi, että toinen kerkesi
ajatuksinensa jälestä. »Parkki, perhana, siinä on yksi masto
liikaa Alastalon laivaan!» sanoi hän äkisti, kun piti, että nyt
oli Eenokki hinassa. »Ei suinkaan Alastalo laveampaa täkinkantta tarvitse anturoittensa alle kuin hänellä on pellonaka
sontarekensä kääntämiseenkään vainiollaan!» kuljetti Pukkila
jouhta kuitenkin vielä äskeiselläkin jänteellä, vaikka sormi ei
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unohtanut näppäillä kvinttiä muillakin säikeillä. »Miksikä ei,
miksikä ei!» myönteli hän ja oli silmänvikukseltaan aulis mies.
»Komeatahan komealla pitää, eihän retarilta kysytä muuta kuin
rahaa, ei muuta kuin omaa rahaa, rahan paperia vaan, pinkka tai
pari klahvista, mitäs semmoisesta, kun tietää laittavansa komeata
komealle, rustaavansa naapurin, niin että on itsellä komea
naapuri: naapuri sanoo kukaties »tattiskin» ja kiittää, ja puukhollari puhelee syysmarkkinoilla kaupungin puodissa: »Vai
Karjamaan isäntä Kivivedeltä? Onkos Karjamaa lähellä Alastaloa? Alastalo taitaa olla suuri paikka, sillä on parkkikivakin
ja lihava mies, taitaa olla isorikas, hän tekee kauppansa meillä!
Ostaakos isäntä muuta kuin tämän tupakkakartuusin?»
Pukkila oli peijakkaan tyytyväinen kielenpäähänsä tästä
viimeisestä. »Ostaakos isäntä muutakin, kuin tämän tupakkakartuusin!» ajatteli hän uuden kerran omat sanansa. Siinä
sai Eenokin nirsokin nokanpäähänsä, ja nokanpäähän sillä
tavalla, että häntä karvastelee pilleri ikäänkuin olisi Alastalo
ollut näpäyttämässä enkä minä! ajatteli hän, ja hierasi kämmenpohjiansa sivauksen. »Se siinä on hemmetti sittenkin!»
lisäsi Pukkila ja oli nyt jo semmoisissa ruppeuksissa, ettei hän
enää puhunut Eenokille yksin, saivat salissa laveammaltikin
kuulla, jos tahtoivat! »Se siinä on pirun pihti, että Alastalo
on kyljiltänsä paisunut niin mokomasti, paisunut vähän paljon, sanon, niin että kuinkas käy, jos me nyt pistämme mastoja liika tihuvasti kuuttoon, ja kapteeni jää mastojensa väliin,
kun ei mahdu raosta, jää kiikkiin räpylöimään niinkuin kampela silakkaverkkoon! Parkissa on liika paljon mastoja, jotta
Alastalon ruumiin kuffi klaaraisi tikut kannella selvästi!»
vetosi Pukkila jo koko saliin, ja naurun höräyksiä kuuluikin
eri kulmilta, kun Lahdenperä ensin oli läjäyttänyt sohvalta
valtanaurun ilmaan. Pukkilan silmät vilskuivat salin kaikki
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neljä seinävierustaa, ja korva korjasi naurunrähän joka puolelta.
Härkäniemen sohvan päässä oli ollut hiljaista, melkein
arveluttavan hiljaista pienen aikaa, savun riippukin oli ohentunut ympäriltä niin, että erotti selvästi silmäparin olevan
vahdissa jyhmävän otsan alla ja piippukin ja parran vasta
olivat tällä hetkellä niin hievahtamattoman liikkumattomasti
paikallaan rinnan pielillä, että se, joka katseli ja tiesi Härkäniemen, ja oli nähnyt hänen komentosillalla, ennenkuin piipun
suupala hellitetään huuliparrasta ja kapteeni karjasee: »Selvä
käännökseen!» se arvasi, että nyt Härkäniemi pian sanoo jotain.
Juuri sillä lailla tapahtuikin: piipun suupala hellitettiin hampaista ja nostettiin huuliparran eteen semmoisen matkan taakse,
että sen nopeasti taas sai paikalleen takaisin. Pieni silmäin
luimaus vilkaisi syrjäkarein vielä Pukkilaan, ennenkuin parran
puolikyynärää liikahti. »Petrereesan mastonvälejäkös sinä nyt
muistelet?» jymisi punanruskean liehasta sarvettomalta kuuluva kysymys. Ja harmittoman näköinen parta jatkoi, kerta
alkaneena, työtänsä jauhaen. »Montakos mastoa sinä taas
saitkaan mahtumaan kuppiisi? tihuvalti niitä ainakin oli, sen
minä muistan, ja ajattelin minäkin jo silloin rantasilklta katsellessa, kun sinä flakasit Mustalkklupulla, että Jumalan lykky
kuitenkin, kun kapteeni on suivia mies, niin mahtuu puurissansa vapaasti juoksemaan edes, ja vikisemään mastojen välitse
partaalta partaalle katsomassa, kummalle reilingille nyt sattui
maantunto. Saikos Eenokki silloin selvän sinulta, mitä asiaa
sinulla oli Mustalleklupulle? Sitä hän minultakin jo kysyi, kun
sousi ohitse Kivivedellä ja minä seisoin siltani päässä, kiskoi
airojen tyvessä niin hartaasti kuin olisi ollut paremmankin synnin teko kesken, kiskoi ja ähisi joka vedon välistä: mitä tekemistä on miehellä Mustalkklupulla? ähisi vielä voimallisemmin
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seuraavan vedon niskaan: mitä perhanan tekemistä on Petterillä
Mustalkklupulla! vielä kauempaakin hoki hän, ikäänkuin olisi
samaa hokenut joka kolmas aironveto koko matkallansa: Ja
Mustanklupun matkaakos varten kaksi mastoa tarvittiin
astiaan!»
Suupala palasi takaisin paikallensa Härkäniemen
leukapieleen ja syvä siemaus palkitsi poskille lyhyen paastonajan, paksulti tulla tuprusi savua taas sieltä, mistä sanat täksi
eräksi olivat loppuneet ja sohvankorvassa istui taas mies, josta
ei päältänähden olisi uskonut, että sen miehen suusta tunnin
toviin on muuta lähtenyt kuin savua, parran liuhkakin lepäsi
taas liikkumattomana rinnan pielillä ja silmät olivat yksitotisesti
kohdistetut pesänkuhmuun, joka hauskasti rätisi varren päässä.
Mukavaa ruveta kuuntelemaan, mitä sanomista Pukkilalla nyt
oli, ajatteli Härkäniemi kuitenkin, kun kurotti kättänsä senverran, että painoi tuhan pehkut pesänsuulla tasaisiksi ja samoin
tein mujautti pienen silmänmuhauksen sohvan toiseen päähän.
Pukkila ei tällä erällä kuitenkaan sanonut mitään, ei hiiskaistua sanaa virkannut suustansa, vaikka silmät kyllä olivat
elohopeina. Kun tönäsee köli kivelle, niin on paras olla hetken
aikaa liikkumatta paatissa, että oppii huomaamaan, kummalle
partaalle paatti keikkuu nokalla. Sen Pukkila hyvästi kuuli,
että salissa oli nauru sammutettu hänen äskeisiltään, olisi ollut
aivan hiljaistakin ympärillä, ellei joku tirskaus, joka kuitenkin
kohta äkistettiin yskäksi, olisi sieltä täältä ilmoittanut, että
Härkäniemen sanat oli ymmärretty. Ja sen hän näki, että
piipunnysä taas oli lykätty Eenokin leukapieleen, tällä kerralla
toiselle puolelle kuin varhemmin, ja että hänellä nyt oli katseltavana Eenokista kvarttivendan verran enemmän selkäpuolta
ja niskaa kuin ennen: sinnekäsin ei ollut puheenkertaa enää
yrittämistäkään. Pukkila hivasi huulipartaansa alahuulensa
haaviin: meni mistiin tämä yritys! tunnusti hän rehellisesti
—
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itsellensä ja naunasi haivenia suussansa tuokion, ennenkuin istui
takaisin sohvalle Eenokin selän taakse. Papeniansa piru varistellut maailmaan, samasen Mustanklupunkin! kirosi hän sisuissansa koko pahan hengen karin. »Pirun hännän alta juuri siihen
paikkaan pudotettu koko kikkara!» lohdutti hän mieltänsä
väkevämmästi. »Voi perhana, jollen nähnytkin selvää kavion
jälkeä meren pohjassa kallion kyljessä, kun katselin reilingin
Oikeastaan oli Mustaklupu
ylitse, okiinko todella kiinni!»
itsessään joltisenkin viaton luoto, vaikka vähän kuhmuinen,
semmoinen kuin se oli Jumalan kädestä unohtunut luomisen
kiireessä Kiviveden suulle, mutta syntinen ihmisluonto ei ajattele asioita, se tahtoo haukkua, ja Pukkila oli tällä hetkellä
kiukkuinen, kiukkuinen niin että kihisi, ja senvuoksi sai Mustaklupukin kuulla kunniansa. »Joka paikkaan pitää pirunkin
kyykistyä asioillensa, niinkuin siihenkin paikkaan, mihin Mustaklupu syntyi!» sadatteli hän eteensä, kun ei juljennut sivuillensakaan katsoa, sillä siellä päin tiesi toisella puolella sohvan
päässä istuvan Härkäniemen ijankaikkisine piippuinensa ja vielä
ijankaikkisempine partoinensa ja toisella puolella taas oli Eenokin
selkä!
Tiesi mitä olisi mieleen tullut, niin vihjoitti silmissä, olisi
vaikka sanonut, niin mellasteli kielenpäässä, olisi ruiskauttaa
kihaissut sydämiltänsä: »Mustanklupun klipun klopu ja Härkäniemen härkäniskan tyvipuolen selänloppu, kumpis niistä pirun
käsistä paremmin luonnisti!» Nyt oli harmi kuitenkin kiiruusti
lykättävä liivintaskuun, sillä korva erotti porstuasta jo sätinää.
Sieltä ne penteleet tulevat jo: Alastalon leuka jauhaa niinkuin
olisi riksin ansio jokaisesta kielenlivauksesta! Voideltu kieli
sillä madolla on, vaikk'en minä muuta hyvää sanoisikaan miehestä. Kuules, kuules vaan! »Sisäpuolelle nyt, salinpuolelle,
Pukkilakin jo puheli, että sinä olit tulossa, on täällä odotettu,
—
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ei ole aljettu ennen, täällä ovat jo muut kaikki, saadaan valmista, kun sinä tulit!» Aivan noin, aivan tuolla tapaa, kieli
juuri tuolla latuskalk! sadatteli Pukkila sisuksissaan. Langholma kuulee, saa kuulla, että Langholma tiedetään Langholmaksi, saa kuulla senverran, että hän ymmärtää, mutta ei
tarvitse kuulla niin paljoa, että korviansa häpeisi.
Ja millä niskalla, millä perhanan niskannuotilla Alastalo
sanansa sanoo: ei hän kumartele ja notkistele, niinkuin tahtoisi
kättä nuolla, mutta niska on kuitenkin höyli, paksu niska on
pystyssä, mutta se on höylillä tavalla pystyssä, sillä tavalla,
että toinenkin puolestansa ajattelee, että minunkin on oltava
höyli. Sen kymmenetkin kerrat minä olen kiukutellut Alastalolle, kun yhdessä konsulien ja satamaherrojen puheilla hän
pistää niskansa höyliin linjaan, tuohon samaan penteleeseen, joka
hänellä nyt on Langholman vieressä, ja herrat pasasevat päänsä
samaan ja juttu käy, niinkuin kaksi konsulia puhelisi keskenänsä! Minä olen koettanut joskus samaa konstia, sanonut niskalleni, että nyt: kaksi hiuksenpaksuutta vain hienosti eteenpäin ja sitten höövelisti, niin herrat ymmärtävät puhuttelevansa herraa, mutta perhana, kun on saanut tempun tehdyksi,
niin niska alkaa tuntua seipäältä, ajattelee niskaansa vaan, joka
tököttää, eikä ajatus kulje muussa, ja laupias, kun on silmä
noukkinut konsulin herravan silmäterän, eikös nykäsekkin niskan tammissa uuden kerran ja noikkaa, pentele, vaikka vastaankin pitäisi, noikasee paremman kerran ja auttamattomasti liika
nöyrästi, niin että tuntee, kun konsulin käsi pivossa muuttuu
toisenlaiseksi. Voi saakeli, kuinka on kihassut maksassa, kun
konsuli senjälkeen on ensin käskenyt Alastalon istumaan ja
senjälkeen vasta minun! Ja eikös ole pahuksella nytkin sama
niskankuljetus, kun on mukamas Langholma osotettava saliin,
sama kahden hiuksen paksuinen kumarrus niskassa, sama silmä-
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laudan pieni kunnioituksen läpytys, ja samassa läpytyksessä
sama istuva oman arvon tieto: minä olen Alastalo, mutta minä
olen hööveli Alastalo, hööveli sinulle, Langholma, sinulle eritoten! Ja koskas, hemmetissä, minä opin käskemään isosen
ovesta isosesti sisään, katsos, noin vain, noin, pienellä kämmenen sojolla ja sujauksella, niin pienellä ja helpolla kuin Maijastiina kotona kääntää lättyä pannussa: tyrkkiikös Alastalo
Langholmaa selkäänkään niinkuin minua tai Lahdenperää
ovesta kehoittaessa; ei, ei mitään rohkaisun taputusta olalle, ei,
ei pientä hievausta sinnepäinkään, käsi vain pysyy sojon torossaan: isosta ei rohkaista, isosta kunnioitetaan, kun uskotaan, että
hänellä on rohkeus itsessään! Voi, kuinka minä pokkailisin nyt
Alastalon sijassa, ja hän seisoo niskaltansa kuin kynttilä, pää
vain ne kaksi pahankurjen hiuksenpaksuutta etunojoon taivutettuna, ja käden pentele, osaapas se pysyä sekä avoimena että
hievahtamatta paikallaan, niinkuin koko salia vieraalle tarittaisiin vieraan tarvitsematta sitä huomatakaan. Voi saastainen, kuinka minua karmii, kun pitää katsella! Minä olen koettanut tuotakin joskus, kun meillä on vieraita ja meille tulee
Langholma tai rovasti, mutta hemmetissä, kun minä hypin vieressä ja takana sittenkin, ja koskas pääsevät he minun ovestani
sisään niin juhlallisessa levossa kuin heille on mukaisaa, ja niinkuin Langholma nytkin tuossa astuu salin puolelle Alastalon
seuratessa? Ja tuommoisten kanssa minun pitäisi tänäpänä pärjätä, Akstalonkin, joka nytkin ymmärtää pysyä kvarttiaskeleen
Langholmasta taanpana, vaikka onkin melkein rinnan!
Pukkilan mieli oli tällä hetkellä sydämen perustuksia myöten apea. Kieltämättä juhlallinen ja julkinen pari salinpuolella
nyt: muutkin näyttivät arvelevan samaa, koska salissa oli hiljaista joka seinävierellä, niinkuin olisi istuttu tuntikausia sanan
hiiskumatta, vaikka äsken vielä hyrisi joka nurkasta. Koskas
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minun astuessani salin ovesta juttu lopetetaan niinkuin käskystä
ympärillä? täytteli Pukkila mielensä karvasta maljaa. Miksei,
olihan Akstalokin näkyvä mies, ja tilansa täyttävä, etenkin.
Pituutta se tuuman pari yli kolmen kyynärän, joka tarvitaan,
että miestä sanotaan vartevaksi, en minäkään pitempi ole kuin
eineen, mutta eineen minä olen pitempi, se on mitattu monta
kertaa. Ja pielen puolta semmoinen määrä, että kaupunkiin
saa reisata, ennenkuin vertaisen näkee; en minä kiellä sitäkään
ajatusta, että minä välistä olen kadehtinut häneltä hänen
makoansa, kun minä olen katsellut, kuinka se antaa isosuutta
hänen ruumiinsa kuljetukselle ja muulle julkiselle menolle.
Kyllä hän pahus on komea mies oven postissa seisoen niinkuin
pöydän vieressäkin istuessa, minä olen rehellinen mies, enkä
kiellä asioita, täysriggarilla on täysriggarin taklinki niin maissa
kuin merillä, ja fregatin kuljento toisentäyteinen kuin kuunarin. Mutta ei salissa juttua jätetä, kun Alastalo oven suuhun
istuu, kyllä parrat pysyvät toimessa, jolleivät pärise pahemminkin, kun on ovensuussa uusi päristäjä lisään: Langholman
tähden se on, kun nyt kuulisi salissa nuppineulan putoamisenkin
kattialle, jos semmoinen sattuisi varisemaan. Mikä vartevuuskin
jo miehessä, vaikkei hän pitkäkään ole, onhan hän kolme kyynärää kukaties, tuossa kun hän seisoo niska suorana kuin kynttilä,
pikemmin kuitenkin vaille kuin päälle, ja mikäs mitta kolme
kyynärää on pitkän miehen mitaksi, mutta sittenkin, koko
mitta on täyttä mittaa hänessä, ja jos hän seisoo pitempänsä
vieressä, niin perhana, ei häntä lyhkäiseksi mittaa, vaan sen
toisen katsoo, että hän on lykännyt tarpeettomasti varren ruotoa ylöspäin, niin paljon tarpeettomasti, että melkein häpee
hänen puolestaan, kun hän on pitempi isompansa rinnalla. Ja
vaakaa, missä vietävässä on Langholmassa hänen vaakansa,
mutta vaakaa hänessä on, seisooko hän ovensuussa ja katselee
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ympärilleen niinkuin nyt, vai istuuko hän keinutuolissa salin
keskellä, eikä puhu mitään. Jos hän astuisi vuovin nokkaan
ja Alastalo hänen jälkeensä saman vuovin nokkaan, niin
ymmärrän minä sen, että monta leiviskän punttia saa lisätä

vaakakuppiin Langholman jäljiltä ennenkuin vuovitällinki liikkuu Alastalon alla, mutta siitä huolimatta seisoo hän nyt Alastalon rinnalla tuossa palkeilla, niinkuin olisi hän puntti ja
Alastalo, mitä lie, mutta ei ainakaan painonsa painoinen mies.
Se on hemmetti, että miehen pitää näyttää pitkältä, vaikkei
hän olekaan kyynärissä pitkä, ja että miehessä on painoa,
vaikka puntari lukisi hänen leiviskänsä miksi; minä pidän, että
semmoinen on vääryyttä! Onhan se tosi, että hän on perinyt
talonsa isältänsä ja suunsa laskon myös, joka sanoo sanansa
niinkuin jokainen sana siitä suusta olisi sinetin väärti paperilla.
Mutta jos isä olikin mahtava ja kolmen talon maat istuivat
tuolille, kun hän istui, niin mitäs senpuolesta tarvitsee pojan
näyttää pitemmältä kuin hänen mittansa on, ja mitä varten
on hänellä suu leikattu, niinkuin pitäisi sen olla myntinen muittenkin edestä, kuin hänen itsensä.
Se on pirua, että ihmisen pitää periä muutakin kuin rahaa
ja maan manttaalia! Enkös viime talvimarkkinoilkkin tuntenut Nordforsin pihassa, kun Vehmasperän Arvelan poika käänsi
hevostansa ajaakseen pihaportista ulos? »Oletkos sinä Vehmasperän Arvelan poika?» kysyin, kun katselin, kuinka hän piteli
ohjasperiä: juuri samoin sormenruppeuksin kuin hänen isävainaansa, jonka hyvin tunsin, vaikka hän olikin ulkopitäjäläinen ja vaikken poikaa tuntenutkaan.
Ja Langholmalkkin, tuo
suun pito, tuo helvetin tieto poskipielien levossa ja huulien helpassa piukassa, ikäänkuin Langholmilla vain olisi lupa avata
suunsa silloin kuin heitä haluttaa, ja pitää sen kiinni
silloin kuin heitä haluttaa, sama fasuuna ja sama mynti-
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syyden lupa oli jo isän suunpidossa, ja sanottiin olleen isänisänkin, ja samasta minä jo sain harmini poikana Eframistakin,
kun oltiin valmiita ja piti liutana mentämän, koko poikaparven;
olin saanut pelata kieltä ja mieltä koko viikkokauden, että
napattaisiin yhdessä Huuskerin Mikon paatti helluntai-maanantaina varhain, ja soudettaisiin Juusluodon äijän luodoille munastamaan: »En minä tule!» sanoo Efram samasta leukapielestä,
mikä hänellä vieläkin on, ei sanaakaan, ei tavunmittaa enempää
kuin: »En minä tule!» mutta sanoo sen juuri langholmakisesti
Eframin leukapielestään, ja sillä tavalla ikäänkuin ei tarvittaisikaan enempää sanoa, että asia on selvä, koska minä sen sanon;
ja muut kananhatut, tulivatkos nekään enää senjälkeen
mukaan: »En minäkään taida tulla!» sanoivat jokainen järjestänsä toisensa jälkeen ja koko matka lahosi, ikäänkuin Eframin
leuka olisi jo silloin ollut mikä laki, vaikka oli sileä kuin jäniksen turpa. Eframeja ne ovat olleet niin monessa polvessa kuin
papin kirjat tietävät, ja Eframin suina heidän suunsa ovat pysyneet, ikäänkuin ei heidän mielestään maailmassa muu suu olisikaan oikeafasuunainen suu kuin Eframien suu. Ja korvan lehteä
heille näyttää riittävän jokaiselle, ikäänkuin tahtoisivat sanoa
jo pelkillä korvillansa: minä olen Langholman isosta sukua,
nämä korvanlehdet istuvat varmasti päässä ja ne uskaltavat
levittää sekä korkeutta että leveyttä sijoillansa! Ja kanttia on
poskissa niinkuin kehystä Mooseksen lakitaulussa, ei tavallinen
mies julkeaisi Uikkuakaan tuommoisilla kasvoilla, mutta Langholmalle on piru antanut kirjat pitää näkyvillä laveampaa
naamapuolta kuin muut ihmiset. Kirvestekoiseksi tuommoista
näköpieltä sanoisi muissa ihmisissä, varsinkin, jos katsoo yksinomaan leukapuolen luita, mutta Langholmat, joilla aina on ollut
varaa isästä poikaan, ovat rakentaneet silmäkulmiensa yläpuolelle otsan rustinkia leukatällinkinsä mitoissa senverran, että
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järkäleessä on sittenkin mallia, varsinkin kun on otsaluun alapuolelle pistetty akkunoiksi silmäpari, joka katsoo ikäänkuin
maailman asioita olisi katsottava teräksellä eikä tavallisella
silmämunankuperalk. Tuossa hän nytkin seisoo oven suussa
ja kuljettaa silmiänsä salissa, samaisia perittyjä Langholman
silmiänsä, ikäänkuin Langholman Eframilla vain olisi lupa katsella ympärillensä. Onhan niitä muitakin, joilla on perintöä
sekä talossa että naamataulussa, Eenokkikin tuossa, Karjamaa
riittää puhtaasti Langholman verroille sekä pellonsaroissa että
kalavesissä, ja sama leuan järä kuin nykyisellä Eenokilla on
Karjamaan isännillä ollut niin kauas kuin Karjamaan Eenokkeja
tiedetään, kukaties on niillä kaikilla ollut sama perintöpiippukin
leuassa, mutta eivät Eenokit kuljeta silmiänsä ympärilleen,
eivät Krooklan Mikaelitkaan, vaikka hekin ovat vanhoja rahoiltansa ja taloiltansa. He pysyvät ajatuksinensa ja toiminensa
niinkuin silminensäkin omissa nahoissansa ja omien maittensa
sisäpuolella ja maailma loppuu heiltä siihen, missä on oman
talon raja-aita ja oman naaman nenäluu. Langholman Eframit
sensijaan, heillä taitaa olla virkana kantaa nenää muittenkin
puolesta pitäjässä kuin itsensä!
Talonsa he hoitavat, se on tietty asia, ei siihen rakoon saa
hammasta vaikka koettaisi, ja olen minä koettanutkin sovittaa
hammasta, mutta pure semmoiseen kyrsään, joka on kovempi
kuin oma hammas, ja laita semmoista taloa, jolla on kuhilasta
saralla kaksi siinä missä sinulla on yksi! Langholmassa on touko
oraan kärjellä silloin kun toiset vielä vahtaavat pelloillansa,
Langholmassa hijotaan sirppejä ja katsellaan, jokos elo pian
tuleentuu vainiolla silloin kuin toisilla vielä ovat viikatteet
käsissä ja puolet heinät leveänään niityillä; Langholmassa on
yksi lato aina kajoomatta Urpona, menneen vuoden vilja koskemattomana laarissa Perttelinä ja Pyhäinmiesten päivänä puu-
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huoneessa kahden talven kuivat halot pinoissa: tulkoon poutakato ja palakoon heinänkorsi niityillä, niin ei ole lahdin teurastus silti runsaampi Langholmassa syksyllä eikä olkikatto lehmän
ruokana talvella; pidelköön halla kesäkuussa tähkäin maitia ja
leikatkoon sirppi elokuussa jyvätöntä ruista, niin laari on kuitenkin kukullansa Mikkelinä ja kyrsä Langholman pöydällä
täysikokoinen koko talven; tuiskukoon talvi sylenpaksulti
lunta metsiin niin ettei jäniskään luiki viidakoistaan, niin
halkokuorman ajamattakin on Langholman puuhuoneessa tallella seuraavan talven lämmin! Ei, hullu minä olisin ja hammas
Hipaisisi, jos minä Langholman talonpitoa hammastaisin. Mutta
se siementää niin saastaisesti mielessä, että heidän pitää pitää
päätänsä niin ylhäällä, ikäänkuin eivät muittenkaan asiat olisi
järjestyksessä, jollei langholmakinen silmä ole vaarinpidossa.
Kirkkopaatissa se sopii, että se joka istuu perässä ja pitää tyyriä,
katselee toisten ylitse, jotka soutavat, merelle, minäkin istun
mieluimmin Kihlakunnassa sillä paikalla kirkkomatkalla ja
olen tyytyväinenkin, että Langholma on isosesti omaa lääniänsä, ja pysyy omassa paatissansa, niin Kihlakunnassa saan
minä istua perätuhdolk, kun minä olen kirkkomatkalla. Mutta
kirkkomatka on kirkkomatka, ja julkinen asia, yhteinen asia,
ja kirkkopaatissa pitää istua jonkun, jolla on naaman nenäpuoli
menoa haistamassa silloin kuin toiset istuvat selkä edellä ja
vetävät, mistäs muuten tiedetään, jollei perätuhdolta katsota,
että kivi jää viereen, eikä kolise keulan edessä, ja mistäs tulisi
tammi vetoon paatissa ja yhteinen tempaus airon tyviin, jollei
istu perätuhdolk, helvarin varressa mies, jonka niska nykäsee
tahtia silloin kun muut vetävät, nykäsee miestavalk ja hartiaväelläkin tahtia silloin, kun pienemmät yrittävät vieressä ja
painetaan ohitse selällä ja Kihlakunnassa pusertaa kolmen käsiparin täysi voima jokaisen kymmenen airon tyvessä ja perä-
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airon, Pukkilan airon lisäksi, jossa on neljä miestä tempasemassa:
joukko salvaa ja paino pusertaa ja viiden kylän väki vetää viuhkemmin kuin yhden talon isonenkin lääni, ja on Langholmakin,
samanen iso Langholma tuossa, saanut paattinsa perästä opetella
Kihlakunnan peräpieltä, kun on näytetty, kuka on priimas
Kivivedellä, ja kenen ohitse ei sovi koettaa heikompien. Kirkkopaatissa, sanon, sopii yhden istua peräsimessä ja toisten vetää,
Kihlakunnassakin tietysti minä istun helvarin varressa, kun
minä istun Kihlakunnassa, kuinkas siinä muita istuisi, kun minä
siihen istun, ei helvarin varteen sovi kahta; kun minä en ole
paatissa, niin silloin sopii Lahdenperän istua peräsimessä, mutta
eihän suinkaan Lahdenperä silloin istu helvarissa, kun minä olen
paatissa, se ei tule Lahdenperän mieleenkään, ei minunkaan, eikä
muittenkaan, minä helvarissa istun, kun minä Kihlakunnassa
istun, sillä helvarissa täytyy jonkun istua ja Langholmalk on
oma paattinsa. Mutta muissa asioissa, tarvitaankos muissa
asioissa oikeastaan miestä enempää keulaan kuin helvariinkaan,
ne menevät, kun minä toimitan ja muut toimittavat myös,
minä menen heinään ja minä kaadan heinäni, ja muut menevät
jälestä heinään ja kaatavat heinänsä minun jälkeeni: mitäs
siinä Langholmaa tarvitaan laiston avaajaksi? minulla on tupa,
niinkuin Langholmalkkin on tupa, ja minulla ovat olleet
tuvassa penkit, niinkuin Langholmalkkin tuvassansa penkit
seinävierillä, tarvitsikos sen välttämättä olla juuri Langholman, joka ensimmäisenä pitäjässä rakensi penkit tuvassansa
penkkisohviksi, niin että tuvassa on tilaa taksvärkkärien ja
hantvärkkärien ja kulkevaisten nukkua, kun jäävät taloon, tarvitsematta oijennella itseään penkeillä talviöinä? En minä sitä
ymmärrä, kuka on juuri Langholman pestannut siksi, jonka
nokan jälkeen vasta me muut uskallamme nokkaamme viljellä,
mutta siten se on, oli jo vanhan Langholman päivinä ja on
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vieläkin: jos minä menen ensimmäisenä pellollani eloon, niin
sanovat ihmiset, että katsos Pukkilaa, kun niittää rukiinsa
rehuksi, latoonkos hän ajattelee olkensa eikä riiheen? mutta
kun Langholma lähettää lääninsä pellolle, niin sanovat samat
ihmiset: elonaikakin jo, Langholmankin pellolla on kavejoita,
laita sahti käymään, Malja, me menemme toishuomenna eloon!
Semmoisia ihmiset ovat, eivät ne minun perässäni käy, vaan
Langholman, mutta hänen perässänsä ne vaikka juoksevatkin!
Minä itsekin, miksen minä tuvassani penkkejäni penkkisohviksi
muuttanut ennen kuin hän, vaan vasta hänen jälkeensä? Semmoinen istuu luissa, istuu luissa kuin synti, vaikka paremminkin ymmärtää; jos Langholma olisi Isonluodon lääniä ja Langholma istuisi Kihlakunnassa, niin istuisinkos minä silloin Kihlakunnan helvarissa, enpä, en luonnoltani pääsisi, vaikka piruttaisi
sisussa kuinka pirusti, airon tyvessä minä istuisin ja Langholma
perässä, ihmisetkin katsoisivat pitkään, jos minä lykkäisin itseni
helvarin varteen silloin, ja katselisin muitten ylitse paatissa,
Lan gholmankin!
Se on helvettiä, mutta se on totta! Ne ovat ikäviä miehiä,
nuo tuommoiset kuin Langholma, ikäviä eläissänsä; kun ne
ovat kuolleet ja haudatut, niin niitä on mukavaakin muistella,
kehuu vieraspitäjäläisillekin joskus, että meilläkin oli Langholma, mutta eläissänsä: niillä on liika raskas tyvipää, niitä ei
liikutella niinkuin mieli tekee, ne ovat hankalia miehiä! Ja mitä
hän sitte oikeastaan on? Kun minä heitä kahta tuossa katselen,
Alastaloa pyylevänä ja sieravana, leppoisena kuin lekoileva hylje,
mutta vaarallisenakin kuin sama hammakas nopea hyljepeto,
ruumis kuin ähisevä säkki, runteva ja aulis, mutta silmät päässä
kuin kaksi valmista kynttä; ja häntä, Langholmaa, kuin
kaappikelloa, joka kävelee kattialk, naama juhlallisena: katsos
minun tauluani, jos tahdot tietää, mitä tuntia viisari näyttää!
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ja selkä kankeana: minä en kumartele, mutta minä sanon! niin,
vaikken minä Akstalosta paljoa hyvää puhu, enempää kuin
ajattelenkaan, niin kyllä minun olisi sanominen, jos joku
kysyisi, että heistä kahdesta Akstalolk on auttamattomasti
liukkaampi järki, juoksevampi järki. Akstalolk onkin järki
niin liukas kuin käärmeen selkä, sen minäkin tunnustan, pentele vie, vaikka karvastelee. Jos on kymmenen reikää järjen
hiiren livistää, niin yhdeksän niistä haistavat Alastalon hajukarvat paikalla, ja hän on kuin vilaus jokaisen niiden suulla.
Langholma ei haista niistä kuin kymmenennen, ei muuta kuin
kymmenennen, mutta se siinä on pirua, se juuri siinä pirua
onkin, että se kymmenes reikä, jonka Langholma haistaa, se
juuri vie kaapille! Minä olen sitä pentelettä harmitellut, harmitellut omasta puolestani, ja välistä Akstalonkin: me olemme
kuin elohopea asioissa, me pussikoimme vasemmalla ja me pussikoimme oikealla, joka raon me näemme ja joka raolla me
olemme, koetamme ja kurkimme, Alastalo on siinä melkein
yhtä nopea kuin minäkin, minä vain olen soukempi sekä järjeltä että ruumiilta ja mahdun vielä pienempiin koloihin, mutta
se hemmetti niiden kolojen, että ne päättyvät kesken ja saa
palata takaisin ja koettaa uudesti! Kuinkas sensijaan Langholma? hän menee vain, ei hän juokse eikä hätiköi, ei hän haekaan, hän menee vain ja jumaliste! sieltä pääsee, minne hän
menee, ei muuta kuin kävelee vaan ja saavat toisetkin, vaivan
nähneet, seurata häntä luirussa hänen j alissaan!
Se on semmoista, että nahoistansa ihminen saattaisi ratketa!
Mikä lupa on toisella ihmisellä paremmin kuin toisellakaan
viljellä silmäakkunokaan ikäänkuin hänen silmänsä vain näkisivät, kun muut katselevat? Sillä laarilla Langholma silmiänsä
kuljettaa, nytkin kun seisoo ovensuussa ja katselee Alastalon
rinnalla ympärilleen meitä muita salissa. Ikäänkuin me istui-
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simme täällä kaikki koolla sitä varten, että hän Langholman
silminensä sortteeraisi meidät: jahah, Pukkila on täällä jo ja
Härkäniemi paikallaan, kas, Karjamaakin on tullut ja Krookla
ovensuussa, Lahdenperä myöskin niinkuin pitääkin ja sivuseinillä kummallakin täysi rivi, Pukkila on ottanut Evalttinsakin mukaan! Ikäänkuin me emme olisi miehiä emmekä mitään,
ellei Langholma meitä noukkisi silmänsä nokkaan kunkin erältänsä! Ja se siinä on pirua, se siinä hullussa piruinta onkin,
että muut ovat kaikki lampaita, katsos, kuinka Eenokkikin on
tasunen, pyyhkäsee oikein piippunsakin leuastansa, kun nyökäsee niskaansa vastaukseksi Langholman pieneen päännyökäykseen, ja seinävierillä, katsos, kun koko rivi ensin
vasemmalla, minne Langholma ensin katsoo, ja sitte oikealla,
minne hän senjälkeen katsoo, kumartaa kuin yhteisestä käskystä
päänniskaa ikäänkuin kävelisi salissa Langholman sijasta isonpitäjän rovasti ovensuusta keinutuolia kohden. Keinutuolikin
on Akstalossa asetettu niin, että tarvitaan julkinen mies, ennenkuin siihen lykkää itsensä istumaan ja keinutuolille tietysti on
Alastalon käsi sojossa Langholmalle kurssia osoittamaan! En
minä sitä harmittele, että Langholma on napa pitäjässä, hän on
napa, siitä ei pääse mihinkään, minäkin sen tiedän, mutta se
minua harmittaa, että kaikki pitävät häntä napana! Miksei
juokse Alastalo rantaan yhtähyvin minua vastaan kuin Langholmaakin, miksei asetu puheen sorina salissa hiljaiseksi silloin
kun minä astun saliin niinkuin silloinkin kun Langholma astuu
salin puolelle, ja miksi on keinutuoli se paikka, joka kökötetään
hänelle, eikä yhtähyvin esimerkiksi, jollei minulle, niin vaikka
Krookklle tai Eenokillekin tai vaikka Härkäniemelle? Ja miksi
on Langholma itse semmoinen mies, joka pitää selkänsä suorana, kun toiset kumartelevat, istuu keinutuolille niinkuin
omalle paikalleen, kun hänet keinutuoliin käsketään ja puhuu
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sanansa salissa vasta silloin, kun muut vaikenevat ympärillä,
ikäänkuin sitä varten olisi hiljennyttykin seinävierillä, että nyt
kuullaan, mitä Langholma sanoo! En minä sitä niin pahana
pitäisi, vaikka hän olisikin isonen, isonen hän kieltämättä on,
mutta hänestä perhanasta näkyy myöskin, että hän on isonen,
ja se asia pistää minua niinkuin tikun riiste peukalon kynnen
alle.
Näeppäs nytkin, meneekös hän edes suoraan istumaan keinutuoliin, niinkuin käsketään, ja Alastalo kehottaa? Ei, ei hän
kursastele, ei hän senvuoksi ole menemättä, vaan hän on säädykäs ja hän tulee laillensa huoneeseen: Langholman kädenannolk
on arvo ja Langholman on kateltava jokaista salissa. Koskas
minä muistan tuon asian, ja, koskas minä, jos muistankin,
menen hätiköimättä miehestä mieheen, niin että jokainen tietää
minun tervehtivän häntä? Katsos Krookkakin, kuinka on
vikkelästi pystyssä tuoliltansa uuninnurkassa, aivan ketarilkan
koko mies ruumiineen, vaikka muille torkasee vain kädentyngän, minullekin äsken, perseen hievahtamatta edes tuuman
vertaa irti tuolikudasta. Ja noikasee, Mikkeli, niin että niskakarvat harittavat tottumatonta liikkumistansa: onkos kunnia
vai Krooklan isännälle, kun Langholma paiskaa kättä? Ja pokkasee, peijakas, Mikkeli, vielä jälestä, kun Langholma jo on
kävellyt ohitse, pokkasee, peijakas, ennenkuin istuu tuolillensa
takaisin, ikäänkuin niska olisi oppinut uuden konstin, jota on
hyvä opetella seuraavankin kerran varalta! Se juuri on taito
Langholmassa, että hän saa vertaisensakin pokkaamaan edessänsä, tarvitsematta itse taivuttaa niskaansa kuin tuon samasen
kahden hiuksenkarvan paksuuden verran! En minä nauraisi, en,
pahus, suupieltä vakoon päästäisi, vaikka Krooklan Mikkeli olisi
tuossa paikassa raapaissut takakaapaansa kattiaankin tuolinkontin edessä! Ja läksikös Langholma nyt tänne kävelemään
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takasohvaa päin meitä tervehtimään, kun ensin oli paiskannut
kättä Krookklle? Ei, ei pelkoakaan, minä olisin lähtenyt, ja
kuka muu hyvänsä olisi lähtenyt, täällä istun minä ja Härkäniemi ja Eenokki myöskin, Karjamaa, mutta Langholma, sopikos hänen, ison Langholman hypellä salissa edestakaisin? Ei, vierestä hän lykkää kätensä Puosletin Mikolle, niinkuin Puosletin
Miko järjestyksessä istuu tuolilla Krooklan Mikkelin vieressä,
tai paremminkin edessä uunin kulmassa. Kolmiriggarilla haminassa, sillä on oma liikkumisensa, niinkuin Langholmalkkin;
jullilla, sillä pujakoidaan edestakaisin retillä ja sikinsokin,
kuinka airon lapa lykkää ja keulan kärki kerkiää kääntymään,
mutta täysriggari kulkee levollisesti omaa menoansa kaijin
viertä sen minkä mastontoppien kolmirivi viisaa ja kyljen mitta
asettuu suuntaan. Puosletin Miko istuu Krooklan Mikkelin vieressä ja Puosletin Mikoa Langholma siis nyt tervehtii, kun hän
on ensin tervehtinyt Krooklan. Se on helvetti, että ihmisen
pitää olla noin mittava köliltänsä, että miehen kulkeminenkin,
kun ei hän kuitenkaan tee muuta kuin mitä minäkin osaisin
tehdä, siirtää jalan jalan eteen, tapahtuu juhlallisesti! Katsos
Puosletin Mikoakin: omillansa seisova mies, oma kaljaasi kotorannassa ja rahaa revärsseillä talollisillakin, ja niin on kuitenkin nyt pystyssä, niinkuin olisi tuolinkudassa ollut vieteri,
seisoo suorana Langholman edessä, niinkuin olisi Isämeitää lukemassa rovastille! Ja katsos, katsos nyt, koko rivi samalla tavalla,
kun Langholma kävelee eteenpäin, miehet kuin kynttilät tuohensa edessä, kolme aina suorana yhtähaavaa: se, jonka käsi on
hellitetty ja seisoo vielä ennenkuin tulee istumisen toimeen
arvokkaan toimituksen jälkeen, se, jolla tosi on juuri edessä ja
joka säilyttää malttinsa vakaana miehenä vakavassa teossa, ja
se, jolla vuoro on edessänsä ja joka on valmis! Ei tuo mitään
tekisi, vaikka Langholma itse olisikin juhlallinen, saisi olla
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juhlallinen minun puolestani, vaikka olisi niska ja selkä kankeampi kuin kävelevällä virstantolpalla, mutta sen minä pidän
piruna, se repelee minua, se kylvää niinkuin itikan purevaa
koko minun sisuuni, että pitää katsella sitä, kun muutkin
muuttuvat juhlallisiksi hänen edessänsä!
Onkos yksin Langholmalk naama, joka on pestävä joka
viikon saunassa, ja viikolla välilläkin kaupan päälle jonkun
kerran, että hänen edessänsä tarvitsee muitten seista kuin minä
vaivaista lukemassa kirkossa! Tuo on niin, että nylkisi kiukuissansa kirpun, kun miesten pitää olla nutikmpaita sitävarten,
että harasarvi kävelisi komeana pässinä joukon keskellä ja
sorkkaparven edessä! Lampaan sorkkia jokaikinen niin monta
kuin salissa kaapaa näkee, ja kmmaspihattoon minä kotona
taluttaisin jokaisen kuonon, joka määkäsee! Katsos Äärtaloa,
oletkos sinä väärtalo, kun noin on noikattava, ja katsos Harakanperää: älä vain livaise mitään, kun pyrstö noin keikasee!
eivätkös he usko, että Langholmakin on veulannut vakussa,
kastanut rievunkuivat märiksi, ja ole vetelällä vieläkin, jos
vatsa on kipeä, kun noin pitää miehen edessä pokkuroida?
Alastalokin hätisee vieressä, ikäänkuin häntä siinä tarvittaisiin, kun Langholma paiskaa kättä; puhelee ja povaa poskistansa, niinkuin papuja vierittäisi puhdistimelta! Onkos se präntätty asia, että isosempansa vieressä pitää isosenkin kyykistellä,
jotta iso oikein kävelisi isosena rinnalla? Voi helvettiä, kuinka
minä häpeän, kun minä Alastaloa nyt katselen, enkä takaa,
vaikka itse olisin juuri samanmallinen, niska vain vielä löysempänä ja selkä notkeana kuin solmittavaksi, jos minulla olisi sali
ja istuttaisiin nyt minun salissani ja minä johdattelisin salissani Langholmaa keinutuolia kohden toisten kadesilmien ohitse
ja ajattelisin joka kielenkääntämällä ja jokaisen ajatuksen nirkolla ja kärjellä: Langholmasta riippuu nyt, juuri tästä, sama-
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Langholman penteleestä tärkkikauluksineen ja prässi-

housuineen, jota minä johdattelen, jota vietävää minun on suostuteltava, hänestä riippuu nyt, saanko minä parkin toimeen
tänäpänä, vai enkö minä saa parkkia toimeen tänäpänä! Voi
saastainen, kuinka minä kipenöitsisin, mutta kuinka minä olisin
hööveli, niska nöyrä, kieli nöyrä, minä luuraisin, minä vahtisin,
molemmin silmännirkoin minä vahtisin, eikö ole tomuhiven
sittenkin unohtunut hänen takkinsa verkaan, hänen harjatun
takkinsa kauluksen verkaan
mitä varten pitääkin miehen
pitää itsensä niin juhlallisena ja niin paljon parempana, ettei
muka tomun haivenaakaan jakun verassa!
minä katselisin
silmineni ja hakisin, niinkuin piru syntiä viattoman sydämestä ja syyttömän munaskuun saumoista, mutta kielen, kielenpään minä pitäisin ohjaksissa, ja sanaa, sanankuheraa minä laskisin kuin hienoa höylänkstua terältä ja langan juoksevaa kerältä!
Voi hiivattia, kun minä nyt olisinkin Alastalon liiveissä, niin
istuttaisiinkin tällä haavaa Pukkilan salissa ja puhe olisikin
Pukkilan parkista, Pukkilan parkista Pukkilan salissa, ja Pukkilan Petter johdattelisi Langholmaa Pukkilan salin keinutuolille istumaan kaikkien edessä niin että jokainen näkisi,
jolla on silmät, ja uskoisi se, joka silmiinsä uskoo, että Pukkilan parkista tulee tosi, koska Langholman Efram kävelee
Pukkilan Petterin rinnalla! Langholman Efram ja Langholman Efram! mitä varten pitää kenenkään olla Langholman
Efram! Minäkin olisin frii ja vapaa nyt, päästäisin pirusia
suustani vaikka kuinka paljon, päästäisin pirusia kuin ampiaisia Alastalon niskaan, jollei tuo tolppa, samainen virstantolppa
kahdella kontilla, samainen parakraafi ja lakikirjan pitkä pkri
kävelisi ilkosen elävänä salin kattialk silmän edessä, muut
noikkimassa ympärillä kuin pellavan nyyhtijät: sanoisiko jotain
ja löysäisi kielen päätä, sanoisiko noin vain jotain niinkuin
—

—
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kieleltä juoksee, niin tolppa kääntyisi, kävelevä seinäkellon
kaappi kääntyisi kattialk ja taulusta katsoisi silmäpari kuin
kaksi tuomioviisaria: sanoitkos jotain, Pukkila, pistätkös sinä
sigillin sanojesi alle? ja koko salissa jokainen silmäpari katsoisi paikalla samalla tavalla, katsoisi kuin käskystä jokaiselta
neljältä seinäviereltä: pistätkös sinä sigillin sanojesi alle, Pukkila? Sylki kuivaa suussa ennenkuin sanansa sanoo Langholman
läsnäollessa jaLangholman silmien naulittuna. Ikäänkuin ihmisellä olisi kielen liikkuva suussa sitä varten, että siihen painettaisiin sigilli! Sitä minä ihmettelen, enkä lakkaa ihmettelemästä, rupean ihmettelemään ja lakkaan välillä ja rupean
taas, että ihminen jaksaa yhtämittaa olla juhlallinen elämässä,
pitää naama juhlallisena ja niska juhlallisena ja kielen perhana
juhlallisena ja ajatuksen oravan, senkin juhlallisena! Olen
minäkin koettanut, istun penkissä niskaltani kuin tavi, kun
kuulen papin tyyräilevän loppua päin saarnastuolissa ja amen
paukahtaa kirkkoon ja ihmiset heräävät; olen kasvoiltani kuin
anturanahka sen ajan, kun kuulutuksissa luetaan Pukkilan
nimi ja kaikkien kuullen saarnastuolista sanotaan, niinkuin
tosikin on: »Pukkilan yksinäistilan täyden manttaalin talo»,
ja kenenkäs selkä on komeammassa kenossa kuin minun, kun
pidoissa seisovaan pöytään käskettäessä rovasti puhuttelee
minua ennenkuin lähtee pöytää päin kävelemään ja minä tästä
merkistä seuraan häntä ja puhellaan yhdessä vielä pöytäänkin
kävellessä ja pöydänkin edessä, kun otetaan korista leipää ja
levitellään voita siivuille, valikoidaan aseteista sopivaa, rovasti
taiten edellä ja minä taiten jälestä, puhellaan välilläkin vähän,
vaihdetaan sana ja parikin silloin tällöin ja noukitaan aseteista
edelleen verkakseltaan muitten seisoessa ringissä ympärillä ja
höylisti odotellessa vuoroansa, koska rovasti ja minä olemme
valmiit, asia puhuttu ja lautaset lastissa ja me kaksi kävelleet
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pöydän vierestä pois yhdessä! Kyllä minäkin osaan kuljettaa
itseäni, kun tarvitaan, ja pitää sekä selkärikini että poskilihasten langat tammissa silloin kun on tammin paikka, mutta
sitä minä en ymmärrä, että ihminen ottaa viraksensa aina
pitää itseänsä semmoisessa prässissä. Minä löysään kuutit
vähän joutuusti, kun kiri on kestetty, ja olen Pukkilaa ja
pentelettä kolminkertaisesti, kun rovasti on kääntänyt hurskaan selkänsä ja minä taas olen ihmisten joukossa! Mutta
Langholma, jumaliste, hän on sama kävelevä kintaulu aina,
sama pylväs kahdella jalalla, olkoon hartioilla taakan nimistä,
vai suorrennelkoon vain omaa varttansa, tuo samanen mies,
jolla on leuan kuljetus samasesti julkisen hurskas, närystääkö
hän arkipöytänsä takana vatsansa ravinnoksi kyrsäleivän neljännystä, piimällä kurkusta alas virutettua, vai istuuko hän
kirkkoraadissa ja pyyhkäsee parilla miehen sanalla turhiksi
puheiksi rovastin niinkuin pastorinkin puolentuntiset praakit
palkoistansa ja hurinat rästeistänsä ja muista papin sormen
syhymisistänsä. Hän ei ole juhlallinen ainoastaan kirkonpenkkiin astuessaan ja amenen ajan saarnasta, vaan, valehdelkoon
kieleni muuten vai ei, hän on, totta puhuen, juhlallinen niskaltansa koko saarnan ajan, pää pystyssä jäykkänä, kuin olisi
semmoisena palkattu istumaan, vaikka kaikki kolminaisuuden
kolmekolmatta saarnaa peräkanaa saman sunnuntain selkään,
ja silmän, vasemmankaan silmäluomen puoliksikaan norkahtamatta, vaikka unen tikkua olisi kirkon ilmassa kuinkakin
paksulta sakona puolentoistatuntisen hurisemisen jälkeen, ja
muilla, säällisesti luoduilla ihmisillä täysi tappeleminen silmiensä
kanssa, kun painaa kuin hirrenpää kumpaakin silmäkutaa ja
senverran kuitenkin olisi pidettävä joku nurkka varppeilla
kuulimissa ja näkimissä, että amenen äkkää aikanansa, kun
sen siunattu vuoro kuitenkin joskus tulee ja unen lintu lentää
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kirkosta penikulman päähän niin että siipi havisee! Totisesti,
en minä mielelläni Langholmaa niin paljon kunnioita, vaikka
kunnioitettava mies hän vietävä on kieltämättä joka tuuman
mitalta varressansa ja harmilloinen muussakin kaikessa, missä
hän on tiellä ja painavana, mutta juuri kirkonpenkissä eritoten
minun täytyy kunnioittaa häntä, kun minulla on joutilasta
aikaa ajatella ja ihmetellä ja katsellakin. Minä ajattelen silloin
välistä noinkin ja kysyn itseltäni, kun olen valpastunut hetkiseksi saarnan kestäessä ja katselen omasta penkistäni, toisesta
etupenkistä ensimmäiseen etupenkkiin, jossa kahden manttaalin
isännät istuvat, Langholma ja Karjamaa, ja Krookla heidän
joukossansa, vaikka hän onkin vaan puolentoista manttaalin
isäntä,
pentele sittenkin, että penkkijaossa Krookla pääsi
kahden manttaalin talojen joukkoon, eikä Pukkila, harmittaa
vieläkin joka kerta kun penkkiin istuu ja siunauksensa lukee,
että juuri Krooklan pukinnaama nököttää etupenkissä edessä,
kun minä istun takapenkissä takana: sekin oli Langholman
vika, kuka hänen käski sekottamaan itsensä asiaan, kun rovasti
vainaakin jo oli selvästi sanonut, että koska kahden manttaalin taloja on pitäjässä vain kaksi, niin kait Pukkila sitte
tulee kolmanneksi istumaan etupenkkiin,
olin siitä asiasta
joskus kuiskaissutkin rovastille sopivasti, koska rovastivainaa
oli sopuisa mies ja kuunteli sopuhetkellä
mutta Langholman
vain piti kuin pitikin silläkin kertaa ottaa muka asia puntarin
nokkaan, ikäänkuin ei rovastilla olisi nenänsä tietoa kirkkoraadissa, vaan Langholman hyppysiä tarvittaisiin häntä niistämään, minä häpesin Langholman puolesta, kun hän tämmöisessäkin asiassa alkoi jankata semmoisia, että Krookla lasketaan puolentoista manttaalin taloksi, kun Pukkila on vain
manttaalin kirjoissa ja että hänen mielestään senvuoksi Krooklan paikka on etupenkissä ennen Pukkilaa; tosi se kyllä on,
—

—
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kirjoissa on puolentoista manttaalin
talo, se olisi tiedetty Langholman sanomattakin, mutta tarvitseekos Jumalan huoneessa laskea puolia mukaan, kun täydet
manttaalit ovat selvemmät, ja tarvitseekos seurakuntalaisen,
vaikka hän olisi Langholmakin, pitää kirkon ja autuuden
kun minä siis
asioissa tärkimpää rätinkiä kuin rovastin?
istun toisessa penkissä, Pukkilan ja muiden manttaalin isäntien penkissä ja katselen kahden manttaalin isäntäin ja Krooklan penkkiin edessäni, niin kysyn minä itseltäni välisti, kun
minulla on joutilasta aikaa ja Langholman niska koko saarnan
ajan pysyy yhtä kankeana ja kynttilän suorana edessäni, kysyn,
koska ajatuksella täytyy olla saarnan aikanakin jotain tekemistä, kysyn itseltäni ja ihmettelen: istutkos sinä tupilkkin
yhtä juhlallisena kuin kirkon penkissä ja pikkukamarin laudallakin samana Langholman isäntänä koko tärkeän toimituksen hetken?
Se on niin, että sisuksia riivaa, kun pitää katsella miestä,
jolla on leuka vormussa, ikäänkuin hänen leukansa vormu
olisi asioitten vormu maailmassa! Sitä varten kait Langholmalk
partakin on ajettu tuolla tavalla, että koko maailma näkisi
leuan, leuanpään, röyhelöä kyllä poskipielillä se mokoma, että
ymmärtää että edessä on isäntä, manttaali kummassakin poskipielessä, kaksi manttaalia yhteensä, mutta leuka, leuanpää paljaana: tässä näette leuan, käskevän leuan, jäykän leuan, minun
leukani: tottelettekos? Ja silmät, silmäpari, tarvitseekos ihminen näkemistä varten päässänsä kahta teräksen iskevää, semmoista, että nilkat lutisevat toisella, kun on seisottava edessä
katseltavana: mitäs sinä ajattelet munaskuissasi, sisulta niska
poikki minun edessäni! Ja suu, suuvärkki, huulten läpä nenärusthollin alla: te muut puhutte ja puhelette, mutta minä
sanon! Koko mies: minä, Langholma, pidän päätäni ylhäällä,
että Krookla kruunun

—
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olkaa muut, mitä olette! Se on Jumalan puolesta vääryyttä,
että ihmisen pitää periä, paitsi rusthollin maita, myöskin rusthollarin naama ja se, mikä on rusthollarin naaman takana!
Saisikos kukaan ihminen kantaa kasvoja, joihin on kuin peukalon kynnellä kirjoitettu: jos jäätte muut rästiin miehuudessa, niin minä olen varassa! Kelläs oikeutta myöten saisi
olla lupa olla niin lavea miehen manttaalilta, että hän astuu
mieheksi muiden puolesta silloin kun muilta kintut kekkaavat? Ja kuka oikeastaan on pestannut Langholman pitäjän
Langholmaksi? Tarvitsenkos minä förmyntaria ja tarvitsevatkos muut pitäjässä förmyntaria, jos joskus tulee pienen pientä
tehdyksikin ja sanotuksi suun vierestä semmoistakin, jota ei
tarkoita puntarilla punnittavaksi, tarvitseekos silloin välttämättä, sanon, että Langholman on silloin nakutettava etusormen nikamaansa pöydän pintaan, ikäänkuin me olisimme
poikasia ja hän koulumestari? Juuri Langholman tietysti!
Kenenkäs muun mieleen tulee pitää utkiikkiä ja tähystyksen
vahtia siitä, että pihapielet ovat kvaistut, paitsi oman omantunnon kuistin edessä, myöskin niillä muilla veräjillä, joitten
sisäpuolelle Langholmalk on naapurin asiaa ja jotka Langholma tunnustaa Langholman naapurin kirjoihin? Efram
Eframssonit Langholmassa luulevat kantavansa partaa muittenkin puolesta, se vika oli jo isällä, ja se vika on pojalla, ja
senvuoksi sukivat he joskus muittenkin partaa, ikäänkuin he
olisivat toistenkin leukapielten herroja eikä vain omiensa, sukivat silloinkin, kun ei toisten leukapielissä ollenkaan syhy,
vaikka heidän mielestään pitäisi syhyä! Se on perisynti Langholmassa, että hänellä on omantunnonkin parta niin liiaksi
ruokottu, että toisenkin poski pitäisi olla samassa taatissa kuin
hänellä on viitsimistä ja perintövaroja pitää poskensa! Jumaliste, ei suinkaan jokaisella ihmisellä ole kahden manttaalin
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talo velattomana perintönä ja varoja olla rehti arkisouvissakin
ja seitsemän päivää viikossa! Sunnuntaisin, silloin kyllä harjataan jakku, harjataan synnin roskua pois ajatustenkin saumoista
ja otetaan juhlallisuuden valkoinen simisetti kaapin loodasta
paidan rinnan peitteeksi, mutta se on liikaa ja se on syytös
muita vastaan, jos arkisinkin kävelee omatunto sunnuntaihankkinassa, syytös päin silmiä niitä vastaan, joiden on kulattava maanantaista lauantaiseen semmoisissakin vesissä, jotka
eivät aina ole puhtaita, jotka ovat joskus lantaisiakin! Kukas
on palkannut, sanon, kukas on pestannut, sanon, kukas on
antanut Langholmalk paperit olla tihuvampi kuin muut, tihuva
omasta puolestansa, ja vielä päälle kaupan tihuva muittenkin
puolesta! Maat ja pellot saavat ihmisellä olla kahden manttaalin, vaikka sekin on pirua, kun toisella on vain manttaalin,
mutta missä ovat ne kruunun kirjat, jotka antavat miehelle
fastan olla miehenäkin kahden manttaalin mies?
Katsos nyt, Petter Pihlman, Pukkilan Petter, Langholman
Eframia, Efram Eframssonia, Langholman Efram Eframssonin
poikaa, missäs sinä olet huonompi, kuin ison Langholman
isäntä: nenä sinulla on, jota on niistettävä niinkuin Efrämilläkin, nurkan taakse sinä menet ja olet aikasi nurkan takana,
niinkuin Eframkin, kun tulee tarve, ja pää, pääkopan sisäpuolusta, aine kuoren sisäpuolella, luun takana, se, jossa ajatus
poikii ja potkii, se sinulla on elävämpikin kuin Eframilla;
perhana, kun sinä lasket kymmeneen, niin tavaa Efram vasta
kahta, ja kun Efram lukee puntarista vasta leiviskän lukua,
niin sinä siristät jo fientelin numeroita, ja kieli, kielenpää,
minun hieno kielenpääni, sitä kärkeä minä en vaihtaisi läppään Langholman suussa, vaikka sillä läpällä oHsi puhtina
kolmenkin manttaalin paino; jumaliste, puoleni minä pidän
kolmenkin Langholman rinnalla, jos järki pistetään varvasta-
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ja koetetaan, kuinka likelle tuulta sanan luovi kryssää,
silti, Petter, vaikkas oletkin mies kuin ankeriaan potkaus ja ymmärrys sinulla kuin käärmeen penikka, niin koskas
noikitaan sinun edessäsi saHssa, niinkuin noikkivat nyt
katsos Haukisten penuakin, poikaa isävainaan paksulla rahaja lystiä hänellä on viikossa
kasalla, joka lystin pidokseen
kahdeksan päivää, jos sunnuntai lasketaan almanakassa kahdeksi
joka lystinpidoksi ja oman nokan nostoksi nakkaa
kultakntin kymmenen sylen kaaressa koiransa
ruplan
viiden
haettavaksi meren ahventen joukosta,
katsos Haukisten
penuakin, kuinka kaapasee kuin kavaljeeri menuetissa mamsellinsa rinnalla korkoa kattiaan ja noikkaa ison sedän edessä
niinkuin mamma muinen opetti, kun piltillä vielä oli esiliinan
valkoinen solmittu rinnan eteen eikä suun hempa vielä ollut
maistanut karvaampaa kuin sokerin makeata! ja Abram, Koelsuun Abram, ettäs viitsit, ettäs viitsitkin vääntää niskan riukua, niinkuin olisi Jumala luonut lylypuun taipumaan pajunkoskas
vesan vitsana ja Koelsuun Abramin noikkaamaan!
noikkivat minulle saHssa niinkuin noikkivat Langholman
edessä nyt koko salin sivulla lyhempi ja pitempi, niinkuin
olisi piru perseen takana nykäsemässä kutakin niskaan vuoroltansa! Ja koskas hyppelee sinun hännissäsi, Petter, Alastalo omassa salissansa nunkuin Langholman hännissä nyt: kortin liepeen vasemmalla ja kortin liehan oikealla puolella ikäänkuin olisi yhden hännän huiskittava kahden viuhkan asioilla!
Hyppele, Herman, lonkka lipeänä, mutta kleiniltä sinä näytät
Langholman liepeillä! Jos mitalle pistettäisiin, taitaisit olla
pitempikin, senverran, että vesi juoksisi Langholman puolelle
mittavaajaa, ja uuman ryntäät, niistä näkee mittaamattakin,
että sinun suolivyötäsi saa vetää viimeiseen reikäänsä Langholman ympärille, jos se silloinkaan vielä housuja hoktaisi,
maan

mutta
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siitä huolimatta, kyllä sinä nyt pojalta näytät ja Langholma mieheltä sinun vieressäsi! Katsos, napakeinussa on laita
niin riivatusti, että isokin lankku on vain kudanpalasen veroinen, joka huiskii ympäri, mutta napapuu napapuu, joka seisoo
paikallansa, ja sinä olet tällännyt nyt itsesi ja asiasi sillä
tavalla, että sinä huiskit, mutta Langholma seisoo napana!
Se tässä on hyvä asia kyllä, sillä minä suon mielelläni, että
sinun ihraasi vähän sulatellaan, mutta kyllä minä sinun housuissasi häpeäisin itseäni, jos minä omassa salissani pujakoitsisin toisen ympärillä ja toinen astelisi minun kattialkni minun
rinnallani minun matoillani kaikkien nähden minua isosempana!
Vaikka helvetin paikassa minäkin Alastalon sijassa olisin,
sillä juko on kuitenkin asioissa juko ja Langholma jukon
nokka tässä pitäjässä: juko on sovitettava vänttiin, jos sitte
sisuttaa vai ei! Lieruta siis vaan, Alastalo, koska siihen paikkaan olet itsesi pistänyt, että lierutettava on; en minä sinun
puolestasi sure! Hyvääkin tekee ihmiselle ja on terveellistä
Aatamin luonnolle, eritotenkin Alastalolle, kun isonenkin joskus voitelee niskansa nöyräksi ja kokee, että isokin on pikkasempi suurempansa vieressä! Mutta se katkuksi panee mielen
ja riitelee maksan näryissä, riitelee pahemmin kuin sanoa viitsii,
että joku kävelee ihmisnahoissansa tuommoisena tykyrinä kuin
Langholma. Mikäst'etten minä, taikka joku muu, vaikka
Eenokki, kävele saman lonkavana laattian lankuilla: haarat
meillä muillakin ovat astella, niinkuin Langholmallakin ja
kroppa haarojen yläpuolella pystytaklingissa! Mutta meneppäs Petter, koiruudeksi sinä astelemaan laattialle ja kuljeta
selkärikiäsi niinkuin mastontolpalla olisivat jalat alla, niin
ajatuksen veret Lahdenperän otsaluun takana juoksisivat vielä
paksumpina kuin ne juoksevatkaan ja naurulihat Eenokin
mutta
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poskipäillä olisivat vielä anturaisemmat luillansa kuin ne ovatkaan, ellei kumpikin nauraisi vatsaansa vetelälle sinun poohakoimisillesi! Mutta Langholma, hän, hän saa kävellä salissa
niskanikama jäykkänä ja selkä korsteenina, niinkuin ovesta
olisi kynnyksen sisäpuolelle astunut vähintäin kanki sepän
pajasta, jollei rautasalko kirkonharjan kukonkuvan alta, ja
nauraakos kukaan? ei naura: poskilihas totinen jokaisella niinkuin veron maksussa, ja juhlallista ympärillä, niin että jos
kuulisi, kuinka ajatus naksaa ihmisten päissä, salissa ritisisi
jokaisella neljällä seinävierellä! Onkos meillä muilla kintut
sitävarten, että niissä tutisisi, kun on vuoro nousta ketarillensa ja pokata, kun Langholma on edessä ja taritsee kättä?
Minä häpeän, julkisesti häpeän, kun minä katselen, kuinka
nyt Simonssonkin, Raha-Simu, ja Simonsson Simonssonin vieressä, Risu-Simu
Risu-Simu on ottanut yllensä eheän jakunkin tänäpänä, totisesti, eheän, ihka palkattoman jakun tänäpänä, äijä! verka liepeissäkin törröttää juhlallisena sivuille
samoissa laskoissa, joihin se on maannut itsensä kistun tupakissa niinä kymmenenä vuotena, jotka ovat kuluneet RisuSimun toisista häistä!
minä häpeän, minun tekisi mieleni
hävetä silmät päästäni, kun minä katselen, kuinka molemmat
Simut, vakavat Simut
Filu-Simua ei Alastalo ole tänne
käskenytkään!
kuinka molemmat vakaat Simut, joilla kummallakin on kotona rahannimistä niin paljon kuin visu nirsumalla saa kahdenkymmenen vuoden aikana ladotuksi hopeata
ja seteliä lootaan, kuinka molemmat Simut, joista ei tiedä, onko
Raha-Simu risusempi arkkihankkinaltansa kuin Risu-Simu,
vai Risu-Simu paksumpi kukkaroltansa kaupanteon jälkeen
kuin Raha-Simu, kuinka molemmat Simut nyt seisovat pystyssä Langholman edessä, kuin saman vieterin potkaisemina
kumpikin tuoleiltansa: istuaka Simut muita tervehtivät, niin—

—

—

—
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kuin sen on tervehdittävä tuolilta, jolla on rahaa kotona,
mutta nyt, nyt, nyt on pokattava, perse köykäsenä, RisuSimu edellä, koska hänellä on vuoro ensin, Raha-Simu jälessä,
koska hänellä on vuoro jälkeenpäin, mutta hän pokkasee kaksi
kertaa, ensimmäisen kerran tyhjän varalta ja harjoitukseksi
silloin kuin Risu-Simun niskakin taipuu ja toisen kerran omasta
puolestansa toden teolla Langholman edessä! Helve! sanoi
Evald kaksivuotiaana, kun ei vielä osannut sanoa helvetti,
ja helvetti! sanon minäkin, kun karvanenkin mies vetää karvansa ihon sisään ihoonsa ja on siliä, ja Raha-Simu höyli ja
Risu-Simu fiini! Se vielä puuttuisi, että Filu-Simu seisoisi
kolmantena rivissä ja noikkaisi Langholman edessä hurskaana
kuin ketun pappa karitsana! Risu-Simu, mahtaakos mies enää
istuakaan, kun oppi kerran ja osasi kunnialla keikauksen:
kortin lieve rapsuttaa hännissä vieläkin tuolin laitaan kuin
suknriuku västäräkillä kivennokkaan, ja sen pokkauksen,
jonka Raha-Simun niska suoritti turhanpäiten ja harjoituksen
vuoksi ennakolta Risu-Simun kanssa yhdessä, sen suorittaa
Risu-Simu velvollisesti jälkeenpäin Raha-Simun kanssa yhdessä
nyt kun Raha-Simulla vuorostansa on tosi edessä ja hänen
todenperään on noikattava niskaa, silmänvalkuainen vakavasti
Langholman silmänvalkuaisessa! Voi totinen tosi ja kymmenen kopeekan sielunraha kolehtikukkaroon! tarvitseekos miehen siis seista Langholman vieressä niinkuin keritty ja pesty
oinas! Akstalokin, Mattsson, korvanlehdetkin sileämpinä kahden puolen päätä, kun väkistää vieressä, kehoittaa vaikkei ole
kehoittavinaan, hoputtaa, vaikkei ole hoputtavinaan, sätisee,
mutt'ei käske, sähii, mutt'ei kajoo: keinutuolille, keinutuolillekin, jäänytkin tyhjäksi, (»jäänytkin tyhjäksi!» ketäs siihen
on käskettykään: ei ainakaan minua!)
juu, Simonsson pääsi
tulemaan,
Fritiof,
oli, ja Simonsson
puheissakin
sitte
niinkuin
—
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myöskin, Frans, Filemonille minä en saanutkaan sanaa (»saanutkaan sanaa!» perhana, ikäänkuin en minä naine omine
Pukkiknsilmineni olisi katsellut, kuinka Alastalo viime sunnuntaina kaarsi Filu-Simua kirkkomäellä syllän matkan takaa,
niinkuin olisi pitaalista karttanut: Filu-Simu ei kelpaa Alastalolle senjälkeen kun hän prakkasi pattihevosensa Alastalon
Vuorniemikin tuli, minä käväsin
talliin mennä talvena!)
Vuorniemelläkin, kun ajattelin, että uskallan sittenkin vaivata,
kun kryssi sopi rantaan, ja tässä hän nyt on, eikä hän meitä
syövän näytä! (»vaivata! syövän näytä!» ikäänkuin ei miehen päältä näkisi, kun imee kuin karamellimälliä poskissansa
Langholman edessä, että Vuorniemen Aatu on seitsemästä taivaasta jo kuudennessa, kun on Vuorniemen Aatukin isosten
joukossa Alastalon salissa ja itse Langholma tervehtimässä niinkuin vertaistansa! »kryssi sopi!» niinkuin ei Alastalon kryssi
olisi viime viikkoina sopinut vähän joka rantaan, missä on
pitäjässä semmoinen mies, pikkaisenkin paikan mies, josta naapurit tietävät, että hänellä on rahaa reversseillä ja puumerkki
semmoinen, että sen voi riitata kivanpapereihinkin: ei kettu
kieltänsä isottele matalankaan pihlajan marjaa nypäistessään!)
asioihinkin ruvetaan, kun kerjetään, mutta kiiruut ensin pois
tieltä: eikös ala kuulua kahvikin jo pian tuvan puolelta, kupit
minun kuullakseni jo helisevät! (»helisevät ja helisevät»: totta
kai helisevät, kun Eevastiina on tuvassa: huomeltaista jo juostu
ja helmat hyppineet talossa kuin tulessa, Siviä lennossa, Rauha
hopussa, emäntä itse kuin olisi silmän kahta viljeltävä kolmelle kurille yhtähaavaa ja parille taholle lisäksi ja muuhun
vielä, tottakai helisevät: prikka, Lontoon prikka, Alastalon
iso pitoprikka jo tuntikausia valmiina pata-arkulla, kupit, Alastalon taattikupit, astkhyllyn ylälaudan kultakranssi kupit,
kolme tusinaa välkkyvää kuppiparia ehtaa Englannin valkoista
—
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posHinia riveissä, niin puhtaissa ja käärivän avarissa, kuin vain
Alastalon Eevastiinan silmä ja käsi osaa Alastalon prikalle kuppeja latoa; tottakai helisevät: Alastalon isopannu, elopannu,
koko pitäjän pitopannu paistavin paisuvin kyljin jo valmiina
vartoomassa toton raakussa, Eevastiinan itsensä keittämä, Eevastiinan itsensä suurustama, Eevastiinan itsensä täysmakuiseksi
maistama ja täysmakuiseksi haistama kymmenellä kannen
kohottamisella ja kymmenellä kielen koettamisella; tottakai
helisevät, kun on vahdittu akkunoissa, minkä kolme naisihmisen silmäparia kerkiää akkunoissa vahtaamaan, niistä kolmas
Eevastiinan: jokos vieraat ovat kaikki salissa, joko Langholma
on tullut? Härkäniemi tuli, Krookla tuli, Pukkilan Petterkin
tuli, Rauha, katsos itä-akkunasta, Siviä, pidä vaaria eteläakkunasta, joko Langholma on tulossa, jestapookenas, ja nyt
hän on kuistin edessä! Rauha, kaatamaan kahvia! Siviä, kuppeja pitämään! missäs te silmänne pidätte, flikat, kun ette
sano, ja olette olevinanne akkunassa, minun pitäisi itseni olla
joka akkunassa! pääsevät vieraat kuin varas yöllä taloon, eikä
meillä ole kahvi kupeissa valmiina! Langholmakin tuli jo!
tarvitsiko sinunkin, Siviä jäädä Jannea katsomaan, kun hän
juoksi rantaan, niin ettet pitänyt vaaria Langholmasta! kiiruusti nyt, Rauha! ja kiiruummin Siviä! ei suinkaan vieraita
kuivin suin pidetä Akstalossa, kun Langholmakin jo on
salissa!
Alastalo viitsiikin minun kuulteni: »helisevät ja
helisevät!» Miks'ei helisisi, kun helistetään, ja miks'ei tulisi
kuin aapiskirjassa A:n jälkeen B, kahvi sisään Akstalossa, kun
on iso vieras istutettu keinutuoliin ja se saHssa, jolle ensimmäinen kuppi tarhaan?)
Pukkila oli niin näreissänsä, ettei olisi viitsinyt katsella
silminensä koko menoa. Prätisköön Alastalo, kyllä se tiedetään, että hänellä suu on, ja kävelköön Langholma, kyllä se
—
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tiedetään kävelemättäkin, että hänenkin nimensä kirkonkirjoissa on; vaikka, perhana, mahtaakos Langholman nimi,
kuinka laveana hän nyt astuukin astelemistansa kattklla, ja
kuinka on käden anto, niinkuin olisi isosenkin ojan yli kurotettava, kun Langholman isäntä naapurille kätensä lainaa,
mahtaakos Langholman Eframin nimi olla sen isosemmilk
puustaaveilla kirkonkirjan plarilla kuin Petter Pihlmanninkaan,
Pukkilan Pihlmannin, tämän Pihlmannin! Häpeän minä Alastalon puolesta, häpeän koko miehen puolesta, kun Heruu, Herman, oma miehensä, talonsa isäntä, prikinsä kapteeni ja retari
jokaisessa laivassa pitäjässä, jolla on raakapuita poikkipuoHn
mastossa, häpeän minä, kun Heruu, kahdentoista leiviskän
mies oman salinsa permantoknkuilla ja omissa velattomissa
liiveissään toisen miehen liepeissä niinkuin olisi kruunun kirjoihin keräjillä fastattu, että paksunkin niskan on oltava lipevän Langholman edessä! Ei minulla mitään Langholmaa vastaan ole, miesmäinen naapuri hän on, raja-aita aina lujasti
vitsattu ja tykyröity, vaikka piru siitä, että omakin aita on
pidettävä niin, ettei lampaan kirppukaan pääse raosta Langholman puolelle: naapuri niinkuin lain selvä etusormi pystyssä
raja-aidan kohdalla! Mutta kyllä mies on kuitenkin aika rasitus niin naapurina kuin muissakin pitäjän asioissa ja kyllä
minun sydäntäni kurittaa, kun minä näenkin Langholman
kasvopuolen: riitelisikin välistä mieluummin virkistykseksensä
toisen ihmisen kanssa sensijaan, että aina on toteltava, kun
toinen piru on oikeassa, ja kun koko hänen fasuunansa sanoo,
että hän on aina oikeassa! Onkos kukaan oikeastaan asetettu
huoneentauluksi toisten keskelle? Ja mikä fulmahti, mikä
penteleen sigillifasta on juuri Langholmalk pitää leukaansa
sillä tavalla ja siinä nuotissa, ikäänkuin hänellä olisi taskussansa paperit ja protokolla siitä, että tämän miehen suu ei
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aukene kuin asiassa, ja että asia on sanottu muittenkin puolesta, kun tämän miehen suu on sanonut sanansa? Suon minä
mielelläni Alastalolle kaiken pienen motsuunin ja muun terveellisen niskan pehmityksen, mutta, totisesti, eikös tuppaa
mieleen sittenkin, syntiseen mieleen sittenkin pieni surku, pieni
surkuttelun penikka, pieni vasikka surkuttelun penikaksi, kun
on katseltava, omin silmin noukittava näkimiensä päähän,
kuinka mies on isosinkin vatsoin sula kerkiämään, kun hänellä
on halu kerjetä: trip! nyt ähistään Langholman vasemmalla
puolella, trap! nyt livataan oikeaan korvaan! Ettet häpeäkin,
Mattsson, rääkätä itseäsi: hikikin sinulla jo pihisee otsan kaljulla, ja vatsasi, ajattele vatsaasi, mikä kiiru on säkillä, vaikka
nappukpari alla kerkiääkin travia! ja vaikka häälytkin, vaikka
kimpaat kuin syntisparka uskontunnustuksella, niin uskotkos
itsekään, että pylväs noikasee ja Langholman niska sulaa? Sinä
olet Alastalo ja sinä pysyt Akstalona, vaikka kolmena Alastalona häärisit, ja Langholma on Langholma ja hän pysyy
Langholmana, vaikka kymmenen sinun kaltaistasi olisi noikkimassa ympärillä! Koskas on sinun mieleesi tullut, että sinun
tyttäresi tulisi miniäksi Langholmaan? Mikäst'ei, mikäst'ei!
mutta onkos sinun tullut mieleesikään ajatus, ajatuksen poika
edes? Ei aiturikaan hevonen siitä paikasta aidan yli kaapase,
jossa on riuku ylempänä kuin kuono kurottaa! Olenkos minäkään Evaldia ajatellut Langholmaan? Langholman tyttäret
naidaan, kyllä minä sen tiedän, ja naitavia ne ovat, mutta ne
naidaan sukuun ja manttaaliin, niinkuin parempi isän tieto
tietää ja niinkuin isän selvempi sana sanoo! Koskas on Langholmasta ennenkään tytär annettu muuhun taloon, kuin siihen,
jossa on omaa sukua ennenkin ja maan savi perintösavea niin
pitkälti kuin isoisän muistoilla on tieto oman isoisänsä päiviltä, ja koskas on Langholmaan miniäksi kelvannut muu
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juurta veressä oman talon isistä ja
saven tahti perintönä Langholman emännäksi? Kyllä Langholma, ja Langholmat ennen häntä rahan ja rahanväärtin ovat
ymmärtäneet ja saven myöskin: missäs muussa talossa kuin
Langholmassa on perinnönjaossa jokaisen lapsen osalle hopeapokaali kaapissa ja perintökäädyt tyttärille ja miniöitten kauloihin, ja missäs talossa muussa kuin Langholmassa on isä jokaisessa polvessa katsonut kaupoin tai naimisin jokaiselle pojallensa täyden talon ja jokaiselle tyttärellensä emännän sijan
perityssä talossa; mutta Langholmat katsovat muutakin, Langholmille on raha kahta lajia ja savi kahta lajia: perittyä rahaa
ja perittyä savea sekä semmoista rahaa, jonka pinnassa ei ole
perinnön hometta, joka saa olla kiiltävän uusikin, ja semmoista
savea, jota ei ole tallannut isän ja isoisän korko ja isoisän
edellä hänen isoisänsä korko, ja jonka miehelle on hankkinut
vain oman leukaluun terävyys ja oman näpin nopeus. Ja
uskookos Langholma, uskovatkos hänen isänsä ja uskookos
hän itse siihen toiseen rahaan ja siihen toiseen saveen, siihen,
jossa ei haise perinnön hiki, vaan joka on kierinyt miehelle
siksi, että taitava mies kierittää itseänsä päin sekä maata että
varaa? Ei pentelettä uskokaan! Kyllä hän itse itsensä niille
marjapaikoille hakee, joilta rahanmarjaa noukitaan: olisiko hän
täälläkään ja kävelisi tässäkään salissa tällä haavaa muitten
noikittavana, jollei perso langholmakinen nenä olisi levitellyt
sieraimia parkista puhuttaessa ja haistanut rahaa, mutta on
matkaa tadikon varresta siihen haarukkaan, joka kääntää höystettä pellolle ja väliä Langholmasta käsivarren mitta rahan
ja miehen välillä. Se on pirua, mutta se on totta: Langholman
silmissä ei pääse mies miehen veroiseksi, ei rahalla, ei ostamallakaan, eikä ole, hemmetissä, omasta mielestänsäkään hänen
rinnallansa miehen veroinen, ellei ole sukua, suvun juurta,
tytär kuin se,

jolla

on
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suvun perhanan piparjuurta, en paremmin sano; jos on isoisä
ollut renki, niinkuin pahus minulla, ja nainut tyttären ja
tullut talolliseksi, nainut tyttären, liukas mies, Pukkilan tyttären, saakeli, ja tullut isännäksi, Pukkilan isännäksi, peijakas; jumaliste, rengin pojanpoika minä olen Langholman
silmissä ja vielä Langholman pojankin silmissä elämäni päivät
ja rengin pojanpoikana pysyn, vaikka minulla olisi rahaa niskassa paksulti kuin haahkalla höyhentä!
Katsos Akstaloakin nyt trippaamassa! Äveriäs mies, tunnustan, vaikken sano, kieltämättä äveriäs mies, osa jokaisessa
pitäjän laivassa, isokin osa muutamissa, oman kynnen mies,
jumaliste, oman kynnen mies koko elämänsä ijän ja kynnet
toimessa kuin haukalla: jos sifrat kskettaisnn ja rahan väärti
punnittaisiin, niin paljokos mahtaisi Langholma olla paksumpi
perintöinensäkään kuin Alastalo, Alastalon Herman, laihan
Alastalon lihava Herman? Mutta poika sittenkin on Herman
Eframin vieressä, poika omasta mielestänsä ja poika Eframin
mielestä, poika meidän muittenkin mielestä! Se on jumalatonta, että sillä lailla pitää olla, minua on itseänikin karvastellut, minua on sisuttanut, minua on piruttanut jokaista ihokarvan juurta myöten, että toinen mies on minun vieressäni
niinkuin amme, kun minä olen niinkuin ämpäri, että paikalla
kun minun pitäisi pärjätä Langholmaa vastaan, minun menee
luontoni saapasvarteen, ja minä olen karvoilta myötä kuin
lampaan laupias villa, vaikka jokainen suomus minun nahoissani päkkää pässinä vastaan!
En minä Alastalollekaan myötäihoinen ole, mutta raapii
minua kuitenkin surku omantunnon hipiäpaikoilla miehen
puolesta, että ihminen prässää itseänsä koko ikänsä ja lihottaa
itsensä semmoiseksi kuin Alastalo, ja näyttää kuitenkin Heiniltä, on, pihkana, kleini! toisen rinnalla, jolla ei ole ollut elä-
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mässä muuta virkaa ja vahtia, kuin olla Langholmaa vaan
koko elämänsä ijän, Langholmaa, ikäänkuin ei miehen maailmassa muuta tarvitsekaan olla kuin Langholma, ollakseen painava mies ja katsellakseen pitäjää kuin pässi laumaansa! Olemmekos me muut oinaita sinun mielestäsi, vaikka sarviparisi
olisikin ylempänä, ja tarvitseekos meidän itse pitää itseämme
oinaina, joiden puolesta sarvipää pitää sakaroitansa korkealla
ja katselee ympärilleen? Se nylkee ihmisen ajatusta elävältä,
että jonkun ei tarvitse olla kuin itseänsä, ollaksensa toista
isompi, ja että Jumalalta ei ole räkännyt nahan mittaa minun
luilleni samaa kyynärpuun määrää kuin kellekin toiselle!
Onkos se niin suuri ansio, että on kastellut riepunsa Langholman vakussa Langholman Eframina, Efram-kläppinä, ja
onkos räkänokan ranki korkeampi Langholman kakaroilla kuin
muilla mukuloilla? Mitäs varten siis Langholman isäntä kantaa nenäänsä kuin olisi se muunluinen mööpeli kuin se nysä,
jota muut tavalHset kristityt niistävät omanansa naamassansa,
ja mitäs varten vahdataan Langholman tyttäriä ja Langholman
poikia ikäänkuin olisi veren sahti ihon alla heissä muunsakuista
mehua, kuin se punainen, joka hurahtaa sängynkkanalle minkä
muunkin Miinan ja Vihtorin opetellessa häitä! Minun ihmisluontoni ei kärsi sitä, ei niele kurkustansa alas, että joku
on kampela silloin kun minä olen silakka, ja että toisella
ihmisellä on antura leviämpi kuin minulla! Jos minä olisin
Jumalan salissa, niin minä kiristäisin hampaitani, jos siellä joku
perhana uskoisi karvansa minun karvojani hurskaammiksi!
Enkä minä kärsi täälläkään maksan sakenematta sitä, että
joku tällää itsensä isoseksi, olkoon hän vaikka Langholma,
kun en minä itse ole isosempi! Nyt on minun vuoroni paiskata kättäkin, lykätä kädenkäpälää, käpälää kiltisti Langholman etukäpälään! Eenokkikin, Eenokkikin, jumaliste, Karja-
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maan Eenokki omissa verkaisissa housuissansa seisoo sohvan
edessä, niinkuin kinapöksyissä seisoisi; pääsipäs seisomaan,
pääsi Hukkaasti ketarilleen, vaikka aluksi takapää painoi ja
seremoniiat piti kuitattaman istualta, noin vaan, niinkuin mies
rehellisesti kurottaa kädentynkänsä omassa tuvassansa oman
tuvan penkiltä toiselle, pääsi ketarain väkeen kuin voideltu,
kun Langholma oikein oli edessä! ja nyt seisotaan kuin koira
passissa: aut' armias, kun piippukin pyyhkäistään leukapielestä,
itse Eenokin piippu Eenokin omasta leukapielestä ja niskan
saranat, Karjamaan Eenokin niskan saranat pistetään värkkiin!
Voi sun hemmetti, että pitää katsoakin, kun mies rääkkää
itseänsä ja noikkaa, ja kahden manttaalin persepuoH keikkuu
köykäisenä! Voi Eenokki, näkisit sinä Karjamaan tuvassa,
että taikinatiinu nurkassa rupeaa huikentelemaan ja kävelee
laattialle potkasemaan polskaksi, niin sinä sanoisit, että taikinatiinu on tullut hupsuksi, mutta mitäs sanoisit itsestäsi, jos
nyt näkisit itsesi Langholman edessä ja Karjamaan isännän
höylinä? Jumalan lykky, että sinulla kuitenkin on niska siinä
paikassa ruumista, josta päätä taivutetaan! Mutta, makia leipä
ja Susanna saunasaavissa! sitävartenko sinä olet koko
elämäsi ollut Karjamaan Eenokki, että niskasi olisi nosela, kun
Langholma torkasee kättä? Minä antaisin sinulle anteeksi,
jos sinä olisit niinkuin minä, ja isoisä Pukkilan renki, mutta
kun on suvun tykyri yhtä tykevästi Karjamaan savessa kuin
hammas omassa leukapielessä, ja tämä leukapielikin sama luulumpare fasuunaltaan ja riitinkiensä kulmilta kuin se, mikä oli
ollut leukapielen toimessa jo sillä Eenokilla, jota sinun isoisäsi oli
sanonut isoisäkseen, niin kukas silloin käskee miehen olemaan
löysä juuri miltään paikalta ruumistansa, saati niskaltansa?
Ett'et nyt häpeä, jollet itsesi edessä, niin pappasi edessä, joka
jo sanoi, että tehtäköön Langholmassa mitä, mutta meidän
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pellolla, Karjamaan pellolla ei kajota siihen kiveen, jonka isä
on jättänyt paikallensa saralla, ja että lerppukoon järki muitpäissä, mutta meidän isännissä, Karjamaan isännissä, ei
lerpu mikään, ei järki eikä niska, kosk'ei Jumalakaan ole lykännyt meille hännän lorvia selänpäähän lerppumaan! Ai, vanha
Eenokki, oikea todellinen vanhan ajan isäntä, Karjamaan
Eenokki, kaksikymmentä vuotta jo kirkkotarhan mullassa
lahonnut
vaikk'en minä usko, että leukasi vieläkään on
laho: se oli lujaa luuta!
mitäs sanoisit nyt pojastasi, lerpusta, jos näkisit, kuinka poikasi, tämä Eenokki, Karjamaan
isäntä niinkuin sinä, saman leukapielen kantaja kuin sinä,
saman piipun imijä kuin sinä, kuinka poikasi, Karjamaan
Eenokki seisoo Karjamaan Eenokin pöksyissä ja on höyli toisen
miehen edessä, seisoo piippu kädessä, eikä hampaissa Langholman Eframin edessä, saman Eframin pojan edessä, jonka
kanssa sinä kävit keräjiä kymmenen vuotta sisaresi perinnöstä,
Efrosynen perinnöstä, kun kiskoivat Langholmaan Karjamaan
tavaraa, vaikka Efrosyne vain oli Karjamaan tytär eikä poika,
olkoonkin naitu Langholman isä-Eframille ja poika-Eframin
äiti! Voi Eenokki, sinua Eenokkia, poika Eenokkia, jolle on
uskottu naamaan Karjamaan kaikkien Eenokkien perintöleuka,
ettes leukasikaan puolesta häpeä vaivata perintöluitasi, Karjamaan isännän nilkkaa ja lonkkaa, joita ei Karjamaan isäntä
isästä poikaan liikuttele kuin talon tarpeisiin, ettes häpeä vaivata luun liikkuvaa Karjamaan Eenokin kropassasi seistaksesi
turhan tähden kyynärämitoissa toisen miehen edessä, kun
istualtakin Karjamaan isännän käsi ja kämmenen kurotus täydestä kelpaa tervehtimisen toimitukseen kelle hyvänsä pitäjässä, ja pitäjän ulkopuolellakin! Mistä riettaasta on Langholmalk käsissä se nyöri, se nyörin pää, joka on nykäissyt
nyt Eenokinkin sohvalta, sohvankulmasta istumasta, jossa mieten
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hen on tykevää istua, Eenokinkaltaisen eritoten tykevää,
nykäissyt seisomaan sohvan eteen, seisomaan sohvan edessä
koko mitassaan ja opettelemaan semmoista, jota Eenokki kaiketi ajatuksissaan luulee noikkaukseksi? Minä ihmettelen sitä
asiaa Langholmassa, minä ihmettelen ja kiukuttelen, vähältä
pitää, etten minä sadattele: vielä orpanuksen, täyden lihallisen
orpanuksenkin, ja semmoisen miehen lisäksi kuin Karjamaan
Eenokin, pitää vaan nousta kintuillensa, ei auta talo eikä periveren paino takapuolessa ja muussa ruumiissa, vaan letattava
on, kevitettävä ensin sitä paikkaa pakaroissa, joka on miehellä
istumista varten, ja kun se on tuuman verran, kaksi tuumaa
hilattu ilman väkeen irti sohvasta, niin samaan menoon on
mies jo pystyssäkin köykäisesti kuin vieterin lykkäämänä, ja
mitäs silloin on Eenokinkaan pystynä miehenä muuta kuin
koitettava noikkaamisen taitoa, kun Langholma on edessä,
noikattava senverran kuin osaa, kun kerran on pystyssä ja
konteillansa!
Olisi Langholma kapteeni ja hamina-asioilla, niin kuinkas
kävisi konsulien, lihavienkaan konsulien: minä pelkään, että
riikinkonsulikin tulisi höyliksi tuolillaan ja niskan paikalta,
kun Langholma kävelisi konttooriin: eivät konsulit sen istuvampia miehiä ole kuin Karjamaan Eenokki! Mikäs minuunkin
menee nyt? Tiedän paremmin, mutta perhanaa, kun nykäsee!
Mikäst'en minä voisi istuakin, jäädä istumaan, lykätä istualta
sohvalta kättä, niinkuin lykkäisin Lahdenperälle, jos hän kävelisi käsikolehdilla salissa, mikäst'en, ja puhella vaikka Eenokille
vieressä, taikka Härkäniemelle tuonne Lahdenperän ohitse
muita tärkeitä sillkikaa, kun lainaan käteni Langholmalk nyt,
kun on minun vuoroni? Mikäst'en? Voisin vaikka kysästä
salin poikitse Krookklta jotain; Mikkelsson, jokos sinulla ovat
kaurat korjossa! Mutta pihkanaa, teenkös sillä tapaa? En; en
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jumaliste, vaikka se olisi viisaampaa, ja Akstalokin huomaisi,
etteivät kaikki pidä Langholmaa yhtä isosena säkkinä, kuin
hän! En, en perhana teekään, vaikka piru hyppelee veressä
kuin saakeli ja olisi miesmäistä olla miesmäinen! Tuommoisen
Langholmankin Alastalo laahannut tänne pitämään minua
peukalon kynnen alla, ja minä, nöyrä poika, minä menen
kynnen alle, menen itse omin ryömin! Kuinkas nytkin hepasee
poskilihoissa ja herasee silmän vierustaa? Vaikka minä kivenpulttia olisin perselihoihini killuttanut, niin pystyssä minä nyt
seison: pyrstöhäntä keikkuu, kun Pukkila on väärä isompansa
edessä, ja kasvot ovat naurun voiteessa, kun Langholman
armollinen on noukkinut Pukkilan Petterin anovan käden!
Nylkisin minä oman itseni, jos vierasta katselisin: olisiko vielä
nuoltava suurempansa kättä! Lahdenperäkin korvan vieressä
röhisee ja ryhii, rykäsee kurkkuansa kirkkaaksi ollaksensa vuorollensa valmis: onkos se laitaa, ja onkos se kristillistä, että
saman papin kastama ja saman kepun vedestä kastettu mies
vuovaa tarita kätensä toiselle vasta, kun hän on kolannut
sisuvärkkinsä ja avannut räkäpellit kurkkunsa korsteenissa?
On se jumalaton asia, että miehellä lyövät kintut konsteja
toisen miehen edessä, joka ei hänkään seiso muuta kuin omilla
kintuillansa! Onkos leiviskän paino toista lajia leiviskää Langholman kropassa, että meidän pitää muitten olla köykäisiä
silloin, kun hän on raskas? Ja mistä puntarista se sifra luetaan,
joka sanoo, että minun silmäni eivät saa kestää silloin kun
Langholman silmä painaa ja katsoo? Sen minä tiedän nyt,
että jos Langholma kirjoittaa nimensä Alastalon parkkikirjaan,
niinkuin hän vissisti kirjoittaa, niin minä kirjoitan kiiruusti
perässä, kirjoitan lennossa nimeni lenkinpuhditkin, vaikka sisu
kuohuisi veressä kuin vesi kattilan kannen alla ja ajatukset
pääkuoren sisäpuolella rahisisivat harjaksen kärkinä! Senkin
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nielisin, sen nielisin, sillä ei sitä kukaan muu tiedä kuin minä,
minä itse, mutta kun muutkin, muut lampaat asettuvat lampaiksi, muuttuvat lapekmpaiksi, kun Langholma astelee joukossa, kävelevät laumana jälestä, kun Langholma astelee pässinä edellä, niin se minua kaivelee, kaivelee saastaisesti, se syö,
syö elävältä minua: kukas sinulle on sarviparin antanut kannettavaksi, jonka jokainen huomaa pässin sarvipariksi eikä oinaan?
Sitä minä en anna itselleni anteeksi, että muut ovat nöyrät
sinun edessäsi, minä itsekin fölissä, että sinä olet priimas karsinassa, kun on villaa nahassa muillakin! Missä Mooseksen
kirjassa se on sanottu, että minäkin olen lammas lammasten
joukossa silloin, kun Langholman Efram on parvessa pässi, ja
että juuri Langholman sorkan jäljissä on joka varpaan pitäjässä napsuteltava, kun on pässin hajua sentään muittenkin
saparoissa! Minä, jumaliste, paiskaan kättä tässä, ja olen laupias kuonoltani, lammas hurskaalta kuonoltani, mutta ajatus,
ajatus lykkää sarvea, sarvenväkää, kiertää kiemuraa kuin sarviparia otsaluun alla, ja tonkaisisi, tonkaisisi pässinä, kun vuovaisisi, tonkaisisi niin että luut rapisisivat Langholman kräkeissä
ja salissa kuultaisiin rytinästä, kellä myöskin ovat sarvet! Tonkaisisin! tonkaisisin sarvenjuurien halusta, mutta minä en usko
kinttuihini; kintut kekkaavat, muut perhanatkin tietävät,
Langholmakin tietää, että minun kinttuni kekkaisivat pettäisivät, jos minä yrittäisinkin, koko sali tietää, kaikki salissa
tietävät, Akstalokin, Mattssonin kelmi hän sen juuri tietääkin, että Pukkilan Petter on faaria vain sarvien haralta, sarvien kalistamiselta ja varpaan pakkaamiselta, mutta että kintut, kintut, kintut ovat kleinit ja että oinaskin, Härkäniemikin minulle opettaa sarvirysyssä kuinka valssia astellaan
takaperittäin! Aijai sentään, kun on pistettävä itsensä omaan
taskuunsa ja oltava naaman pintapuolelta hurskas, vaikka piru
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mellastaa turkasena joka kynnen alla kymmenessä sormenpäässä ja sata saatanaa kihisee yhden ainoan vaivaisen kielen
liuskan kärjessä! Enkelikin parkuisi itseänsä minun nahoissani ja tuntisi itsensä karvaiseksi valkoisen enkelipaitansa alla,
jos hänellä potkisi ruumiissansa semmoinen sorkkapiru kuin
minulla, ja hänen olisi veisattava taivaan veisuja nokastansa,
vaikka katku ja tulikivi höyryy lieskana hampaissa! Onkos
minulla niska sitä varten, että sitä on taitettava, ja olenkos
minä Pukkila sitä varten, että minä Herun muitten edessä?
Luokkaa minä olen taivuttanut haapapuusta, ja se taipuu,
taipuu lastun ripasematta, kun se on haudottu, mutta voi
vietävää, kuinka se potkasee vastaan ennenkuin se on luokka
ja luokan tammissa: oman niskani kanssa minulla on kovempi
prässi kuitenkin, kun luonto ja äkä pitää sitä suorana, mutta
taito ja ymmärryksen tieto sanoo, että sitä on taivutettava.
Onkos Langholman käsi tällä haavaa koparan väkenä minun
knuppini takapuolta painamassa japehmittämässä niinkuin muinen äitimuorin luinen kämmenantura lukusijoilla ennenkuin
Petterin niskatappi oli sula ja ihmismäinen ja nykäsi niksinsä
pastorin edessä! Isäntä minäkin olen ja kapteeni lisäksi, Pukkilan isäntä, Pukkilan-Pukkilan, ja Uskon kapteeni, Pukkilan
Uskon, kukas sen on sanonut, että saranat minun niskassani
ovat nosekmmassa voiteessa kuin Langholman, ison Langholman, Langholman isosen, olkoon vaikka isosempikin vielä!
Voi Esaun karvat ja Jaakopin herneruoka, minä en ole mies
enkä mikään, vaan riepu ja peukalon alle minä ryömin: kaunista, etten ole nelinkontin edessä kun Langholman mahtava
lainaa kätensä Pukkilalle, kätensä viisi sormea Pukkilalle, Pukkilan pikkaselle! Olemmekos me saman pitäjän isäntiäkään
ja saman pitäjän manttaalikirjoissa? Neljänkös kyynärän hauta
sinulle mitataan kirkkomaalla ja minulle kolmen, kun olemme
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kylmiä ja kroppia? Voi viluinen viha, että ihmisen on lonsotettava itse omaa niskaansa, vaikk'ei kukaan piru ole peukalollaan niskaa painamassa! Se on perisynti ihmisen luissa, että
ne eivät kestä riitinkeissään, vaan selkä notkistelee ja Heruu
nyöriänsä, vaikka veri potkasee putkissansa kuin olisi piru
purtilon sisäpuolella! Esaun karvat ja Jaakopin herneruoka,
sanon uuden ja väkevämmän kerran! Vaikka esikoisuus menisi
ja käsivarren ihokarvat paljastavat paksun kaljunsa paidan
hihan suusta, niin lusikka on kurotettava vatiin ja ahneen
Upottava himoruokaa vatsaansa: niskasuoneni minunkin on
pehmitettävä ja nieltävä sisuni harjaskarvat, livattava häntää piskin haju kuonossa Langholman edessä niinkuin olisin
minäkin kesy koira nöyrien joukossa ja pussikkapassissa odottamassa, koska armolliselta varisee lihanpaknen kiitollisesti
nuoksevaan kitaan! Voi minua ja järkeäni, Bileamia ja Bileamin aasia: järkeni näkee kuin lasin lävitse, mutta Bileam
minun lihassani pitelee kuokttimia kuin pihtiä ja järjen on
aasina käveltävä päin paljasta kärjen tutkainta! Nyt se tapahtui ja minä noikkasin, eikä tikun riistekään irjennyt niskassani! Ääh, minun niskani, minun voideltu kauktappini, se
on jukoliste kapine, vietraava värkki, josta passaisi rengin ja
muiden ministerien maksaa silkkaa kultataakria, sillä on järkeä omasta takaa, ja kun knuppi reistaa, niin niska myötää,
ja puhuri keisarin parrastakaan ei häälytä hiuksen karvaakaan
kumaran kaljuilla! Kukas sen on sanonut, että pitää mennä
likosateeseen silloin kun räystäänkin suojissa voi pysyä, ja kuka
käskee kukon orrella yrittämään kiekaisua silloin kun laen
lauta kolisee päähän, jos harjaa nostaa! Minä pidän korvat
visusti tuluupin karvoissa kauluksen sisäpuolilla silloin kun
pakastaa, ja minä lykkään käteni nopiasti housun taskuun,
ennenkuin se kerkiää nyrkkiin, silloin kun nyrkin näyttämi-
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housuntaskun ulkopuolella on vaarallista! Ei vikuroiminen passaa ihmisissä, minä nostan päänikin penkistä isämeidästä
samalla havaukselk kuin pappikin sanoo amenensa saarnastuolista seurakunnalle, ja mitasta minä olisin pakana silloinkaan, kun on pään kaljupuolta näytettävä Langholmalk?
Liukkaasti se kävi, ei maksanut kopekan pyöreätä koko konstin
teko, ja nyt on hyvässä sovussa ja myötäkarvaa itsensä kanssa
niinhyvin kuin muittenkin kanssa saHssa! Ei pippuri nieltynä
enää suussa karvastele, vaikka se on puikea kielen päällä! Minä
olen peipponen sittenkin livauttamaan niin noikauksen kuin
keikauksenkin, niin pyrstöllä kuin nokalla! Pukkilan Petter
on Pukkilan Petter noikkaamisen jälkeenkin, ja minä olen
tassukoillani vielä! En minä ole nähnyt pajun vitsankaan
kauemmaksi aikaa vääräksi jäävän, kuin sen ajan, jonka tuulen poika on harjaksia viilaamassa: kun on ilma ohitse, niin
potkaistaan pehko pystyyn taas ja ollaan suoria, ikäänkuin
ei tuulen häntäkään ikinä olisi niskan ylitse kulkenut! Enkä
minä huonompi ole pajua: niskani minulla on jäljellä, vaikka
se on noikannut, ja Pukkilan pintele Pukkilan pentele, vaikka
hän on pokannut! Noikkikoot nyt vuorostansa muut länsisivulla, noikkikoot ja notkukoot hartiaväellä ja polven taipumalta niinkuin oHsivat urkutramppareiksi tilatut Alastalon
saliin: hyvää se tekee kropan, kun ihmisellä on motsuunia,
ja niskakin ruostuu, jollei sitä joskus keikuttele! Lahdenperäkin on jo taas takapahkojensa varassa sohvan nahalla ja
istuu puhisee taksvärkin jälkeen ikäänkuin olisi tynnyrin säkin
selästänsä heittänyt, ja Härkäniemi heiluu tekomiehenä parastaikaa sohvan nurkan edessä eksaamissa, ruumiin neliskantin
nen

rehellinen istumapää höylinä ja höyhenenä ja saman neliskantin viekkaampi järkipää lammaskupiaana ja Jaakopin hurskaana: rehti mies taululta ainakin ja silmämunatkin lurautettu
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ystävällisiksi nurkiltansa, piippu pyyhitty sopivasti leukapielestä käteen tervehtimisen ajaksi ja otsakulma asetettu
siivoksi, ajatuksetkin kuin sunnuntaipäivää varten jakaukselle
kammatut.
Mene tiedä, vaikka Härkäniemi sittenkin olisi miesmäisin
mies Langholman ohella joukossa, sopusa ja myötäharainen
mies kyllä, mutta mies omissa housuissansa ja omilla anturoillansa, mies, joka kävelee mukana, mutta jolla mukana kävellessäkin on oma knuppi hartioitten yläpuolella. Jollei minun
silmäni tälläkään haavaa erehdy, niin Langholmankin käsi
viivähtää Härkäniemen kädessä sen eineen kauemmin, jonka
aikana kämmenpohjasta kerkiää kämmenpohjaan tieto, että
me kaksi tervehdimme miehinä toisiamme! Jos pitäjässä joku
olisi mies pistämään sarviparin ristiin Langholman sarviparia
vastaan, niin Härkäniemi olisi kukaties se mies sekä otsaluun
muhkulta että niskan tanalta ja kinttujen pitävyydeltä, mutta
hän on paska sarvekkaaksi mieheksi siitä, että hän on laupias
järjeltänsä ja lammas, eikä tämmää sarvenluuta sarvenluuhun
muulloin kuin silloin kun tarvitaan ja toinen tyhmyyttänsä
painaa häntä perse edellä kävelemään. Tahtoisin minä välistä,
tahtoisin nytkin, eritoten nytkin, soisin sydämeni niruksista,
että nuo kaksi rytisisivät sarvista yhteen, Härkäniemen härkäjuhta ja Langholman selkävä sonni, vääntäisivät väkipolskaa,
kumpi on parooni kahdesta, se, jolla on reistausta sarviharan
nostossa jariitingin juoni selän lautasissa, vai se, jolla on ryhänvaraa niskassa ja jämänkuhmua sorkkaparien polvisaranoissa!
Tahtoisin ja soisin, mutta minkäs ihminen tekee pelkillä tyhjillä ajatuksen kynsillänsä ja jaksaa paljaalla mielen halulla,
taittuva kuin ruohon kärki, kun kumpikin on omien sarviensa
herra, ja kummallakin on sarviensa takana oma sonniotsainen
pääknuppinsa, jonka luun peitossa ei syhy minun syhyni, vaan
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heidän omien ajatustensa saivarat! Ei härkä niskansa väkevääkään ryhää käytä kuin vakoa astuessaan ja savea kääntäessään pellon saralla, eikä uljaskaan sonni sarvea kalistele
sitä elukkaa vastaan, joka on nöyrä tarhalla ja katselee nurkasta silloin kun väkiryntäinen tepastelee karjassa ja astuu
tiineiksi tiinittävät! Langholma on siemenen mies, siemenvakan kantaja pellolla ja Härkäniemi saven uuras, vaon puskija kylväjän kantapäillä, eivätkä ne kaksi otsakkain käänny
samalla saralla, kylväjä ja kyntäjä, vaan siemenen viskaaja
astuu juhlallisena edellä ja viljelee laviata kättä ja vaon vääntäjä seuraa vakaana jäljestä ja siirtää sitkasta polvea. En minä
ole mies murentamaan kiveä kourassani, enkä ottamaan tuulta
hännästä ja kääntämään tikkuvastaista keulan edestä löysämyötäiseksi ahterin taakse; enkä minä nosta Härkänientäkään
takajaloilleen Langholmaa vastaan ja silota harjasta sian selässä
kuin häntäviistoon! Langholma on totinen mies saapasparilta,
kun on astuttava edeltä ja Härkäniemi urhoollinen tallukoilta,
kun on seurattava jälestä, ja kun ne kaksi ovat menovedossa
ja nenä samaan ilmankuriin, niin silloin painetaan eteenpäin,
vaikka rapa räiskyisi tien kurassa ja kivet kuhmisivat anturan
alla: mikäs silloin auttaa muittenkaan laumassa muu, kun potkaista perässä ja loikkia, minkä kintun venyvää kullakin on?
Nenä minulla painuu naamassa huuliparran varjoon, ja sylki
kielenpinnalk muuttuu sammaleeksi suussa, kun minä katselen
paria ja ajattelen, että minun, Pukkilan Petterin, joka olin
klipo pikkaisena ja soukka poikaisena, pitäisi nyt pitää puoliani suun tammissa ja piuvata tänäpänä selkävoimalk vastaan noitakin kahta, joista toisella kaiketi oli huulien fasuunassa järjen lukko jo silloin kuin tuttikin ja toisella selän
lauta sellainen, kuin itsekin muistan rippikoulusta. Mitäs tuntenee kangaspakka verkansa loimissa, kun keritään auki kraa-
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tarin pöydälle ja kraatarilla on kädessä kyynärpuu ja toisessa
saksien suukava pari: kraatarin pöytä on tämä sali, kraatari
itse on Alastalo, kyynärpuu koholla on Langholman mittaava
silmä ja sana, ja saksipari irvellä on valmis Härkäniemi: itse
me olemme pöydälle levitettyä sarkaa ja saran verka purraan
siitä, mihin kyynärpuu torkottaa ja kraatarin peukalo ohjaa
liuskivan kidan!
Kelpaa kunnioittaa toisiansa Langholman ja Härkäniemen
kättä kuin olisi isonpitäjän kirkkotapuli kävellyt
paiskata
ja
kappelin kirkkotapulia tervehtämään: yhtä poikaa he ovat
tässä salissa nyt ja lahnakaloja Alastalon nuotassa, kun muut
saavat kiiskisinä uida jälestä! Ai perhana piikkejä kaskisenkin
selässä kuitenkin, kuinka ne harittavat pystyssä: olkaa lahnoja
ja leiviskän kaloja, pikkainen krääkäsee sittenkin, kun likikkäin
tullaan ja eikös raapi vielä suomuksissanne kiiskisenkin piikki,
ennenkuin padassa ollaan ja protistaan! Ja mikäs pikkainen
minä sittenkään olen, vaikka sanon prätistänkin sanan niskaan
paremman sanan: manttaalin isäntä ja prikin kapteeni ja Petter
Pihlman päälle kaupan: semmoinen kala kun rupeaa kaskiseksi,
niin sen potkauksen tuntee! Kävele sinä riviä Langholma,
kävele salia runtaan vaikka kahteen varviin ja katsele, ovatko
hiukset kauniilla jakauksella pitäjässä, kun nöyremmät näyttävät päänsä karvapuolta kaljupaikkoineen pystymmän syynättäviksi; istu sinä, Härkäniemi, koska taas olet istumassa,
istu sohvan kulmapäässä vaikka kahden selkäpielen leveydellä
ja päästele savun köyttä poskista paksumpaakin kuin oman
pääsi järki, livuta sinä, Alastalo, livuta liukasta kahdentoista
leiviskän kroppaa, vedä solmuun vaikka säkki liivin kohopaikan kohdalta ja ole väärässä vasemmalle silloin kun hyllyt
höylinä oikealle, minä olen sittenkin Pukkila, Pukkilan Petter,
ja tämä kiiskinen repii verkossa teillä tänäpänä vielä, ennen-
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kuin kolmenkaan karvasen käsiparin yhteinen voima on nostanut saaliin sätkivän, särjen kuin säynäänkin, meren velluvista teljun tikuille ruuhen partaan sisäpuolella! Minä olen
minä ja kiusa kiusa, ja jos Pukkilalla on parta paikallansa,
niin vielä saa tänäpänä, ennenkuin puumerkeissä ollaan ja parkin kirjat krympätään, Alastalo hikoilla syntiä ruumiistansa
yhden reikävälin kiristämisen verran suolivyössänsä, Härkäniemi kirota, ettei ole naimisiinkin mennyt mieluummin kuin
lykännyt itsensä saunaan tässä salissa, ja Langholma ajatella,
sopiiko virsikirjan kansisankojen sisäpuolelle ärriäkin ja saako
langholmakinen leuka täristä pirulle selvää hurskasta suomen
kieltäkin! Minä olen Pukkila minä, maksan puolestani joka
paikassa, ja kopekalleen saa rätinkinsä jokainen, joka minun
kanssani rätinkille rupeaa!
Pukkila oli totisesti sekä poikaa että pässiä taaskin, vähän
nenälle näpättyä poikaa ja vähän sarviin täräytettyä pässiä
kyllä, mutta poika pystyssä kuin ohdakkeen ota ja pässi päkässä
kuin neljän haran varppi: ei Pukkilaa penkin syrjältä lykätä
ja permannon lankuille pudoteta, kun hän on penkille istunut!
Tervehtikööt tervehtimisensä ja klähmikööt käpälineen, mutta
f aarin he minusta saavat! Ei olisi juljennut, ei vietävä vie
olisikaan juljennut katsoa, omin jumalan luomin silmin katsella, kuinka prosessi, prosessin meno kulki, kuinka isonen astelee, kun hän on iso kukko joukossa ja pienet ovat varpaillaan,
kun he ovat kukonpoikia kukon rinnalla, ei jumaliste olisi
juljennutkaan, mutta kun piti katsoa, piti perhana, että näki!
Voi taattia minunkin purstossani, jollei siinäkin olisi nostoa,
ja hetaletta minunkin kukonharjassani, jollei siinäkin olisi heittoa, jos fyörättäisiin salissa kuin kuningasta riikissä ja SonniSamulia navetan keskikon gilla! Minnekäs muuhun kuin peräpilttuuseen pitäjänkään Samuli ja mistäs muualta sopii Efram
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Eframssoninkaan kuljettaa Langholmasta silmän mahtavaa
ympärilleen ja piipun kaarevaa seurakunnassa kuin keinutuolin
kenolta Alastalon salissa? Sinne käsin vain, keinutuolia kohden vain: kurssi kaijille, kun on sataman suu länsätty ja köydet lossissa, isofaarari haminavesissä ja kuuton keikkuvat rannan puolilla; keskeltä salia verkakseltaan ja varmakseltaan:
mistäs isosen ura muualta kulkee kuin keskeltä juopaa ja koskas isonen astia joutua tekee, kun kaijin kylkeen laskee; askel
askeleelta ja juhlallisesti: kun kulkee salissa Efram Eframsson,
ja kun on julkipaikka saHssa ja julkipaikalle käsketään, niin
julkinen mies kävelee julkisesti paikalleen ja istuu keinutuolille
Langholmana! Voi Lissabonin maantäristys ja minun oma
leukapartani, kun pitää katsella ja pysyä nahoissansa! Minussa
vietraa kumpaakin polventaivetta ja hyppelee nakumanni kymmenen syntisen hyppysen nenässä, kun tepastelee toinen edessäni keskikattiälla majuurina ja Absalomina silloin, kun minä
penkillä saan istua nurkassa laupiaana ja niistää nenääni kristiveljenä ja vanhurskaana! Sen minä vielä nielisin ja antaisin
anteeksi, että Langholma on vaatteissansa, niinkuin räätäli ne
on hänelle leikannut ja Jumala mitannut luut, mutta tarvitseekos miehen siltä istua keinutuolin käsikaiteitten sisäpuolelle
sellaisella selän kyynärällä ja sillä ahterin fasuunalk, ikäänkuin Langholman Eframin takamanttaali olisi mikä saarnan
selkä pielipuilla ja amenen leveä laudan lavitsalla? Se on synti,
minä tunnustan, että se on synti, kun ihminen napisee, enkä
minä pidä ihmisistä, jotka narisevat ja narisevat sisuksissaan,
niinkuin voitelematon sarana, mutta synnin tikkua on minussakin, minun Aatamissani, pientä synnin tikkua minunkin pienessä Aatamissani, ja eivätkös ne kaikki penteleet ole pystyssä
syyttömän syhymättömässä niskassa, kun näkee nuunan keinutuolissa niinkuin Vanhatestamentti nahkakansissa, ja leukapään
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alakantissa niinkuin Paavalin epistolat yhtenä järkäleenä Uudessa, ja tietää kapinallisessa mielessään, että koko
huoneentaulu hartioitten yläpuolella ei kuitenkaan ole muuta
kuin Langholman Eframin naama, luuta, lihaa ja parran karvoja niinkuin minunkin! Ei ole hauskaa mitalla, kun jää tuumaa vaille toisen mitasta, vaikka kangottaisi kaulasuonia kuinka
hemmetisti, eikä maistu herneelle enempää kuin makusopallekaan, kun on itse vajasäkki mieheksi toisen ja tynnyrin säkin
rinnalla, ja saa jauhaa kurnuttaa omaa sisuansa siivosti nurkassa silloin, kun toinen on pamppuna ja patruunana keskilaattioilla ja vaakapunnuksena miesten katseltavana!
Se nyt vielä puuttuu, vaikka kauankos sekään enää puuttuu, kun Alastalo on rihmoilla ja rihmat juoksevilla Alastalon
käsissä, iso vieras kuljetettu laillisesti julkisessa salissa ja Langholma kunnialla istutettu keinutuolin leijaan, kauankos kestää, sanon, ennenkuin krapisee tupakamarin ovessa? Tiedän
minä, kuinka langat kulkevat täältä tupaan ja tuvasta saliin,
Eevastiina on korva ovella ja käsi rivalla ja kun soutaa keinutuolin kampa salissa ensi hetkauksen ja kattian notku laulaa,
että nyt on sampi katiskassa ja lahnat kuuliaisina ympärillä,
Langholma salin napana ja seurakunta seinämillä, niin minä
panen pantiksi sieluni autuuden ja tuuman mitan mustasta
parrastani päällekaupan, jollei samassa sivanuussa lennä saranoillaan selkoselälleen etukamarin kolmepeilinen ovi ja ovensuussa helävöi postipielestä postipieleen posliinin välkkyvää
ja kahvikupin kilkkavaa niin avaralti kuin Alastalon pitoprikalla on kupintika ja reunan kaarta, ja Alastalon Siviällä
taitoa ja käsivarren sulavaa sorjin ohjata ja huolin holhoa salin
puolelle sylin kuorma herkuin lemuavaa, hilkkein hälyvää!
Kohta krapahtaa, minä tiedän sen, krapahtaa ovessa, ja Siviä
on salissa ja emäntä jäljissä sämpyläkori kukullansa käsivarsilla,
nuunan
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ja minnes kulkee prosessi, kun on niiattu, polvi naksannut
Siviällä ja palmikon paksu heittänyt heikuksensa selässä, helma
kruusannut emännällä ja solmu kallistellut hivuksilla, Alastalon Eevastiinan silkkisolmun pitsit pitokammatulla päälaella,
minnes kulkee, kysyn, prosessi ja kahvitaatin saatto? Kuin
nyörin rihmaa myöten ovensuusta keinutuolia kohden, minä
tiedän sen niinkuin näkisin jo, tytär nuorena edeltä, silmäin
tuore helkkimässä helkkivän tarittavan yllä, äiti muorina
jälestä toimen tieto silmäin sirkussa ja kypsää kädessä talon
hyvää emännän kantamilta, Langholman eteen tietysti suoraan tytär ja äiti, Langholmaa kohden saattona salissa juhlavin
kuormin varava emäntä ja vireä tytär kokollansa kummallakin talon tarittavaa kukkuran täysi, kunniavierasta kohden
kattian lavealla tytär edellä, emäntä jälestä, ikäänkuin olisi
salissa Alastalon salin mittaa ja matonkudetta kattialk kankurin virsta vain sitä varten, että olisi julkivaa julkisen istua
keinutuolissa keskellä salia ja matonaka mahtavan edessä, kun
saattaa talo arvoin ja annoin parastansa parhaalle! Minä tunnen Alastalon Eevastiinan: ei tarvitse Langholman Akstalossa
ajatella mielessänsä, ettei Akstalossakin tiedetä ja muutkin
ymmärrä pitäjässä tapoja ja säätyjä kuin Langholman Helena,
tuvassa jo on Siviälle manattu, annettu opetukset korvaan ja
neuvot mieleen, hoettu prikkaa pata-arkulta käsivarrelle nostettaessa, pidetty puheenkertaa koko matka tuvassa ja tupakamarissa ja vielä etukamarin puolella, husattu ja neuvottu
selän takana ja vieressä, varotettu vielä oven takana salin ovea
raotettaessa: Langholmalle, muista se, Langholman isännälle
ensimmäiseksi, suoraan oven suusta vinomattoa pitkin kulmittain salin peräpuolelle Langholman eteen keinutuolilla,
hoida prikka, ettei helku, kävele taiten, ettet vilku. Langholman setä huomaa ja ymmärtää ja Langholman sedän eteen
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arvollisesti, niiaa vasta ja nosta silmä silloin kun
ollaan keskikattialk, kniksaa vasta ja nosta silmä siveästi,
mennään

kun keskikattialk olet kulkenut kulmamattojen risteyksen
ohitse, niin olet Langholman edessä, kun tervehdät ja tarjotinkin kumartaa käsivarsillasi säädykkäästi vieraalle samalla
kertaa kuin sinäkin! Minä tiedän, minä tiedän meidän Maijastiinasta ja arvaan Eevastiinasta: on Eevastiinan sydämellä tämä
päivä, Eevastiinan ylpeällä nopealla emännän sydämellä raskaana tämä tärkeä päivä, juostu on Akstalossa, huiskittu jo
mennä viikko, sahdit käytetty, taikinat kypsätty, hangattu
salissa ja leivottu tuvassa, hakattu matot ja kryydätty kakut,
emäntä hoikannut ja tytär kerjennyt, hoppua vielä maanantaina, lentoa tiistaina, kiiruutta keskiviikko ja mitäs tänäpänä?
ihme, ettei kriipase ihmisellä hiuksen rohdin valkeata ja otsan
kuori lennä palasina päästä, kun on kerkiämistä kymmenellä
kantilla ja muistamista muualla vielä! tuoksinaa tuvassa ja
kuhinaa takan edessä, morttelit helisemässä ja petkelit paukkumassa, ryydit sihdattavat ja klimpit vatkattavat, loodat uuniin
ja salaatit karotteihin, vieraat ja vahtaamiset, kahvit ja tarjoomiset, räätit ja kypsäämiset, pöydät ja ateriat, juoksut ja
jahtaamiset, onkos ihmisellä enempää kuin yksi silmäpari otsan
alla ja yksi ainoa jalkapari hameen peitossa, yksi pääknuppi
ajattelemiseen ja viisi vaivaista sormenhyppystä toimittamiseen
kummassakin kädessä? herra jesta, jokos prikka on valmis,
vieraat odottavat ja Langholmakin jo salissa! Siviä, Siviä, lusikat unohtuneet! hae kkhvista, juokse tupakamariin, hopealusikat silkkitoosasta ylimmältä hyllyltä, franskan tuliaiset,
minunkos kaikki pitää muistaman, vaikka sinulla silmät ovat
päässä kahtakymmentä vuotta nuoremmat kuin minun! ota
tuoli, että yletyt ja nosta samalla juoksulla ruokalusikatkin
ja kauha tupakamarin pöydälle valmiiksi, pää halkeaa ihmisellä,
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kun kaikki pitää kerjetä ja kaikki huomata, onkos tuokin
laitaa, kun vehnäskorissa rinkilät ovat limissä sämpyläin päällä,
ikäänkuin ei vieraan olisi lupa Akstalossa ottaa molempia lajeja
korista, noin: rinkilät keskelle koreana kukkurana, sämpylät
tapulissa ympärillä kauniina kranssina, noin ja noin, kaiken
saa korjata omin sormin, ennenkuin kehtaa vieraille viedä,
siitakkoon sentään, kun saisi kahvinkin käsistä salin puolelle,
katson uuninkin ennen, joko porsas paahtuu ja loodat ovat
ruskeita! joko siika on juostu kammiosta ja leikattu asetille,
Sandra? siinä jo oletkin, pistä helisemään, Siviä, että lusikat
tulevat lautasille ja prikka on valmis ja pääsemme saliin, Rauha,
Rauha, näytätkös valkeata, että näen uuniin! kurota paremmin
pärettä, että näen perälle! varjelkoon! porsas on pruuni jo! se
nyt vielä, ja kahvikin kaadettu kuppeihin jäähtymään! nopeasti,
nopeasti lapio tänne! tuossa ja tuossa, lado loodat pata-arkulle,
riviin ja viereen, auta sinäkin, Siviä, prikka puolemmas! kaikki
samaan kiiruun! tuossa juurikkakatikko, korjaa puoleen, Sandra,
tässä uunijuusto, tässä, seh, muorin haude, tuossa, soh, f aarin
huttu, miniän herkku, sih! orpanan räätti, suh! nopsasti, Rauha,
ota vastaan! nipsasti, Sandra, selitä sormet, sihaus, ja laatikko
lapiolle, suhaus, ja laatikko lapiolta, tuossa tämä, ruskea ykä
ja kypsä karvalta kuin ketun pinta ja oravan paita, tässä tuo,
silo hipiviltä ja sulo heravilta kuin sanan lipava Pappilan muorin
kielellä ja kahvin vilava Pappilan muorin pannussa alventtina
ennen joulua, kun emäntää on tulossa ja emäntää on menossa
ja tuliaisnyyttiä avataan ja tuliaisjuustoa ladotaan pöydälle
köyhän papin kyökissä, vip! sanoi västäräkki hännällänsä, kun
päästi livan kivelle, noh! sanoi porsas kuonollansa, kun ruuhen
kaasi, hipsan, Siviä, hopsan, Rauha! häntä on ketulla heilumaan
ja helma flikalk leiskumaan! siitakkoon sentään ja pookenas
vielä! kahvikin jäähtyy ja hamekin säärissä tiellä, ota prikka,
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Siviä, nosta prikka, Siviä, niin mennään! missäs minun
esiliinani? hiuksetkin hujan hajan otsalla! levitä lakana kosilmänviisi
kymmenen
dille, Rauha: yksi, kaksi
levitä
lakana
pata-arkulla!
säkin ihminen tarvitsee! kaikki
ylitse, etteivät jäähdy, tuppoo täkki päälle, että pysyvät
kuumina, visusti syrjiltäkin, niin ovat varit pöytään! jestanes sentään, lapiokin minulla vielä kädessä ja pitäisi juosta
saliin tätä päätä, missäs sinun järkesi on, Sandra, kun et
auta? lennätä esiliina penkiltä ja ota lapio, porsaan minä
kuitenkin suhin uunin suuhun, et sinä sitä osaa, noin, taiten
etukiville, einen vasempaan, noin, vihaus oikeammalle, näin,
vielä hiukan taakse, eipäs, eipäs, nyt meni liikaa, hiuksentarkasti
toiselle ja kolmannelle kiviriville, jossa tiilet ovat ruskoset ja
purevat porsaankin pinnan peltillä lepposesti ruskoseksi, niin
että kieltä herasee, kun katsoo karotissa: Härkäniemi ymmärtää porsaan pruunin pöydässä, ja sanoo sen muillekin: noin, ja
nyt luukku visusti suulle, ei liika piukkaan, ei liika löysään, sen
verran pienelle raolle ja hengenvedolle, että kutii kuuman viti
elävän verran paistin ruskon kyljissä ja kypsä muistaa, että
ollaan uunissa vielä, eikä nukuta, vaan muhetaan ja hikitään,
noin vain, taiten ja verkkaan luukku visuhiljaa kiinni: ei hätä
saa hypellä hyppysissä, vaikka on hoppu hepenissä, ja lanka
lykätään neulankärkeen silmän kirillä eikä joudun lennolla!
noin vaan tasapainaen molemmin puolin ja hellin käsin, että
huoku on uunissa sama yltä ja vieriltä ja ruskuva kihisee tasavarissa: saisiko Langholma Akstalossa kärypaksen kahvelinsa
kärkeen ja jäisikö Härkäniemeltä tänäpänä aterialla sanomatta,
kun hän on turvallisesti noukkinut ensimmäisen palasen lautaselta suuhunsa ja maistellut ja tunnustellut toisenkin, jäisikö
kehu sanomatta: Alastalon Eevastiinan paistama porsas! nyt on
luukku kiinni ja lämy sisäpuolella ja minä niistän nenäni, sem.
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moinen kiiru, että pisu hameen alla herisee! kahvit ja kulaamiset, pidot ja paistamiset, todit ja tallaamiset: Eevastiina, kun
kahvit on juotu, niin taritaan klasit! Eevastiina, kun ateria on
korjattu, niin karahviinit saliin! Eevastiina siellä ja Eevastiina
täällä, juoksut ja passaamiset, pöydät ja pinoomiset, asetit ja
ateriat, prikat ja pikarit, taatit ja tiskit! millä paikalla ruumista
minulla on nenä ja millä paikalla pyllyn pehmiä takana, kun
olisi oltava kerä ja pyörivä edestä ja takaa! laivat ja lirput,
parrat ja praakit, miehet ja miesväki maailman viimeistä, kun
ykstromppuisen pitäisi kerjetä ja helmaväen lentää tosi liepeissä
ja henki varvaspäissä silloin, kun kaksitromppuiset istuvat
pohuina ja puukuvina salissa ja parroilla ei ole muuta tekemistä
kuin päristä järkeä! Siviä, nyt me menemme! sinä niiaat ja
minä nikkaan, sinä olet tytär ja siveä edellä, minä emäntä ja
näkevä jälestä, sinulla silmät sopivasti prikalle luotuina,
minulla valppaasti salissa valvovina, sinä säädykäs tarjottimen
täysin, minä menokas korin kukkuroin, sinä, Siviä, Alastalon
tytär, siroin tarjoten, kainoin edeten helivät käsilläsi, helkkivää
silmissäsi, minä, Eevastiina, Alastalon emäntä, varavin jakaen,
uljavin astellen kyllävät käsilläni, kehovaa silmissäni, niin kulkee saatto kestivänä salissa, talo kantaa kunnialla antimensa
ja jokainen vieras on kunnioitettu vuoroltansa, kun tytär
kehottaa ja emäntä käskee, kahvi lemuvin kupeissa ja sämpylä
herkkuvin korissa! nyt lähdetään: jokos on prikka vakavasti
käsivarsillasi ja hymynsuopuus lymyillä silmiesi hyvissä? ovi
auki, Rauha! kahaus hameenpalteissa ja salin puolelle me! nyt
ei noikuta kuin naatti parsilta, sinä sujava, minä sojava, sinä
sipsas, minä säpsäs, sinä virpi, minä varsi, norja tytär ja nopsakas muori siimalta saliin, siimalta salissa Langholman eteen,
niin on humaus huoneessa ja viri vieraissa, suhaus seinävierillä
ja hema partapielissä, kun suoritse saHssa sorea kulkee editse ja
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toimekas astuu keskitse kaikkien katsellessa ja talo kunnioin
kantaa kukkuraparmoin ja käsivarsikantamin anninten kuormaa
vieraillensa kullekin vuoroltansa ja arvoltansa, ensimmäisenä
silmän suoramalta ja askelen empimättä sille, jonka isäntä
arvoin on saattanut valtapaikalle saHssa ja jolle emäntä vieravin
suo tarjottimen täysrivit kajoomattomina kaarina eteen ja ylimmät vehnäset valittaviksi sämpyläkorin ylpeästä pinosta!
Tiedän minä hengen Eevastiinassa, hän on minun orpanani, ja
isopäivä on hänellä tämäpäivä, ja aika krapaus, kun etukamarin puolelta ovi avataan saliin ja rullat lähtevät liikkeelle, ja
saa katsella Langholma ja nähdä muutkin, mihin Akstalossa
pystytään ja mitä Eevastiina osaa ja emäntä ymmärtää ja vara
jaksaa, kun ovat pidot kerällä ja talo kirvottaa sekä näkyvää
että maistuvaa, taattia jos tahtiakin, säätyä tuomisessa ja menoa
tarjoomisessa, heloa tarittimella ja kukkuraa kupeissa, pinoa
pöytään ja liukasta lasiin, kyltää kyllältänsä ja kantua kantamilta: tietäkööt vieraat Akstalossa olevansa vieraina Akstalossa ja emännän Eevastiinaksi!
Pukkila nielaisi ajatuksensa tähän ja hellitti silmänsä etukamarin ovenrivasta, joka todella nyt saattoi napsahtaa auki
mikä hetki hyvänsä, sillä Langholma oli auttamattomasti keinutuolilla istumassa nyt jo. Sekin kaarestus ja kämmenen nuotan
vetäminen siis sentään loppui kerta salissa ja julkesi ihminen
taas katsella silminensä ympärillensäkin! ajatteli Pukkila, vaikka
käärmettihän sydänalassa pirutuksen kuti, isonenkin mato, kun
heikkouksissaan ja paljasta pentelettänsä tuli hiukka lainatuksi
silmää peliin keinutuolin keikkumilla: kehtaakin ihminen liikkua ihmisissä ja muitten joukossa naamapuolustoin, ikäänkuin
olisi muutamalla ja tällä Eframilla erikseen etunimi kirjoitettu
kirkonkirjoihin kaikki puustaavit isosilla! Vaikka olkoon kullakin hänen naamansa ja taululuunsa hänen oma asiansa, mutta
—
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tarvitseekos kenenkään siltä ja sitävarten luulla, että vakutuoU
on salissa tyhjänä Langholman ahterin varalta? Vaikka sekin
sinänsä: jonnekinhan manttaalinkin täytyy takapuolensa sovittaa, kun kerta jokaisella ihmisellä takapielusta on omasta takaa,
mutta pirhanakos käskee ihmisen silti kuljettamaan itseänsä
ikäänkuin olisi kunnia hänelle, että joku on Langholmaa selkänsä alapäästäkin! Menot ja sakramentit sopivat kirkossa ja
tärkin kankea kauluksessa, mutta kärsiikös silmä ihmistä ja sisukunta naukumatta nenäorren kantajaa, jolla on naamassa nosto:
»minä tämä olen!» ja seremonia suuläpässä: »minä olen tämä,
mutta kukas sinä olet?» Kyllä minä kipenöin, ja sisu hieraa
nirkoansa sydämen sieralk niinkuin sirpin terä siukuansa kovasimen kyljellä, kun joku toinen minun nähteni ja minun paikalla ollessani uskottelee maailmalle ja luulee itsekin, että nysä
hänen naamassaan on eri mööpeli ja Baabelin torni kuin minun
niistettäväni minun taulussani! Niin vääntää mielenvärkki vastaan kuin tikunharja haapapuun niskuksissa, kun on potkava salvettu kammitsalle ja salkosuora hikipinnassa taipuu ihmiskäden
väellä luokan vääräksi! Olenkos minä isäni teolta Petter
Pihlman ja Jumalan luomalta Pukkilan isäntä katsellakseni
siivona vieressä ja nuolkkseni valakkana suupieliäni, kun orihevosella ovat omat tekemisensä tallissa? Kyllä kysytään kriimua
ja hampun sitkasta kriimun varressa, että minä pysyn pilttuussa ja seinävierillä silloin, kun toinen kenokaula tepastelee
keskiknkuilla ja on kreiviä roudepuilla! Voi hirnaus, kun minun
tekisi mieleni päästää sierain soimaan ja peli etunappuloihin, että
näkisivät, kuinka kaappa on keviä pari ilmassa ja harja korska
niskassa, kun irstas nousee mittaansa ja on veto vietereissä ja
tammi polvijanteissa! Mutta pysytään visusti, vaikka kuve
värisee, ja pidetään naamaa kuin Abraham Egyptissä valehdellessaan faaraolle ja sanoessaan Saaraansa sisarekseen! Vaikka se
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päälle kaupan, että turhanpäiten tuli
lykänneeksi itsensä istumaan tähän Eenokin viereen, niin
tässä on harmi vielä

turhanpäiten kuin misti on mistiä ja sivuun ammuttu pummiin
ammuttua: vissisti minä opetan a-sanat ennen naurishauteelle
karotissa kuin saan järjentikkuakaan mahtumaan semmoiseen
kalloon, joka nyt on vieressäni; ja naurishaude, kun sitä saa
lusikkaansa, niin sen edes popsii suuhunsa, mutta mitäs sinä
teet porolla Eenokin otsan sisäpuolella, vaikka nakuttaisit kallon
puhki! Mitä saamarin asiaa minulla tänne oli olevinani: nyt
istuu Härkäniemi minun sijastani sohvan päässä, vaikka olisin
voinut lykätä itseni hänen paikallensa hänen piippuhyllyllä
penkoessaan, istuu kuin tykyri savimaassa ja variksen vellava
rojokuusen latvassa ohrapellon aidan takana; ja niin varmasti
kuin Athanasius seuraa kirjassa Vähän katkismuksen kappalten
jälkeen, niin varmasti kannetaan nyt prikka, kun Siviä ja
Eevastiina ovat salin puolella, ensimmäisenä Langholman jälkeen
Härkäniemen nokan eteen sohvan päässä! Härkäniemellä pitääkin olla selkäpuolta noin runsaasti, ei hän itse sitä ymmärrä
hävetä, mutta kyllä vierestä katsellen juljettaa hänen puolestaan, että yhden miehen hartiat ottavat tilaa noin jumalattomasti salin julkisimmalk paikalla keinutuolin jälkeen: olisi hän
hyvin suuttanut jättää sen paikan minulle, joka olisin täyttänyt sen kristillisesti ja ihmismäisesti ja suiviammin! Ja Härkäniemestä puhumatta, joka sentään on ollut merillä kajuutan
puolella ja kapteeni, noukkii nyt Lahdenperäkin ennen minua
ja minun katsellessani kupin prikalta kämmenelleen, sillä ei
suinkaan Siviä sitä varten rupea prikkoineen hyppelemään sikin
sokin ja edestakaisin sohvan edessä, että jokainen saisi rankinsa
mukaan ja minulle tulisi kuppi järjestyksessä! Että ihmisellä
onkaan laissa lupa olla niin neliskanttinen naamatällingiltä
kuin Lahdenperä ja leukapieliltä semmoisessa järässä kuin
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Lahdenperä luulee lautamiehenä tarvitsevansa olla! Pitää ihmisen tässä vihoitella syytön sielunsa verilihalle ja synninrikkiin
paljaastaan toisten ihmisten tähden, ja paistua kuin karistimella
senvuoksi, että toiset eivät muista omia luitansa ja huutia!
Eikös Lahdenperälläkään nyt ollut muuta paikkaa olevinansa
salissa kuin ähistä peräsohvalla minun vieressäni minun kiusanani? En minä vierilleni tässä salissa silmää lainaa, en vasemmalle enkä oikealle, kerkiän minä Lahdenperää näkemään kototuvan akkunastakin, kun naapuri on nurkkinensa silmän harmina katseltavana kahdeksan päivää viikon seitsemästä, ja kerkiän minä lukemaan ja laskemaan karvaharjakset Eenokin niskassa kirkonpenkissäkin sunnuntaisin saarnan aikanakin, sekä
etuperin että takaperin, kun minun paikkani nyt kerta pitää
olla toisessa ja takapenkissä Eenokin takana ja Karjamaan
Eenokin ensimmäisessä ja etupenkissä minun edessäni, ja
Eenokki nukkuu ja minä valvon ja pappi jamaa. Pahankurki
ja Petrereesa minun kaskikin istumaan tähän ja kuluttamaan
takapuoltani sohvan nahalla vasemmallani Eenokki, jolta mies
minun näissä housuissani ei tänä ajanlaskuna ota sanaa suusta,
vaikka hännän kasvattaisi itselleen takapuoleen herumaan, ja
oikeallani Lahdenperä, jolla tänäpänä on kivi korvassa ja naurun
rähä rää'ässä kaikille muille puheille paitsi niille praakeille, jotka
vilkuttavat Labanille ja hotosäkille Vaarnientä ja metsänkauppaa! Istu kliisterissä, kun olet klusteriin istunut ja kadu ajankuluksi vaikka niitä syntejä, jotka ovat unohtuneet tekemättä
elämässäsi! Kun ihminen on tällännyt itsensä nutiksi kuin
sarveton pässi, niin sopii olla hurskas ja näytellä laupiasta! Istu
nyt ja odota kahvia, kun toiset ovat saaneet ensin, katsele
Langholmaa, niinkuin vähänen katselee isosta keinutuolissa,
kuuntele suu ummeltuna Alastaloa sätisemässä salin seitsemällä seinävierellä niinkuin oma kielesi olisi velan panttina
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kruunun sigillissä, tirkistä Härkäniemeen, ikäänkuin olisit sinä
salakkana kurkistelemassa sampea sohvan päässä; ole olevinasi
kuin sokeripalaa suussasi imeskelisit, kun korva kuuntelee ja
sisu kyömii, muut justeeraavat ja sinä puret huulipartaa, miehet
laittavat parkkia ja sinä jupiset amenta evankeliumiin!
Kaikessa sitä ollaan, sanoi piru pehtoorina, kun lohdutti leskeä
ja joutui emännän kanssa vihille! Mutta eikös minulla vielä
sentään ole Pukkilan housut yllä ja Pukkilan parta leuassa?
—

Viides luku.
Siviä kantaa kahvin sisään ja Alastalon Eevastiina on emäntä
salissa, Langholma on juhlallinen ja Härkäniemi ajattelee
erilaisia, elämän kukoistusta niinkuin turhuuttakin ja on
onnellinen siitä, ettei hänellä ole vaimoa, mutta kyllä

toppakahvit.
Salissa oli semmoinen tuokio, joka aina sattuu asioissa alun
edellä, kun rihmat rupeavat olemaan juoksuvalmiina rullilla ja
kaikki tietävät, että nyt oltaisiin siis valmiit alkamaankin,
mutta jokainen odottaa toistansa ja vähän itsekukin kuljettaa
silmää ympärilleen: kukas tässä nyt yskäsee ensiksi ja sanoo
sanan, että alkuun päästään, sinäkös vai minä vai muista joku

Alastalo puolestaan, taitomies ja verkas siinä paikassa
missä nopeankin on liikuttava verkkaasti, oli vähän siinä puhdissa kuin kalamies, joka siimaa läpäten lykyllä myötäen ja
onnella noutaen pikku hiljaa on johdatellut ja hivutellut leiviskän hauen paattinsa viereen polskimaan ja nyt katselee arvellen
ja oman kielen liikkuvin, potkun tahtia ounastellen, milläs
nykäyksellä minä piuvasen, että peto pätkäsee oman purston
vinkauksin itse itsensä paatin partaan sisäpuolille, ja saaliin
selkävä siiman katkeematta loiskaa tallessa teljuilla. Langholma taas, hän oli vieraissa ja johdettu keinutuoliin salissa, eikä
sen miehen sovi läpätä kieltä ennen aikaa, joka on saatettu paitoinen?
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kalle äänenantajaksi silloin, kun menot avataan ja asiat asettuvat seremoniiaan. Härkäniemi myöskin, hänellä oli piippu
paimennettavinaan ja levollinen 010 sohvan päässä, ja mitäs hän
muutenkaan silloin puhui, kun ei tarvinnut puhua, mies on
yhtähyvin hiljakseen kuin viljelee suutansakin, ja ajatuksen
lanka on yhtä mukava päässä kuin pakistunakin. Pukkilan
tiedämme, hänellä olivat omat ajonsa ja jahtinsa ajatuksissansa,
eikä sitäpaitsi liukaskaan kieli aina ole syljessä, Lahdenperän
taas oli pidettävä fasuunaa kasvoissa, että oli mies, varsinkin
lautamiehen arvoinen mies tänäpänä sen väärti, kuin pitää olla
väärtin sen, jonka metsästä kukaties vielä rakennetaan parkkilaiva ja joka juuri sen asian vuoksi nyt istuu Alastalon salin
peräsohvalk Härkäniemen kapteenin ja Pukkilan kapteenin vieressä: ei sovi nahkasohvalla ja topatulla peräpieluksella sama
praakki ja pärinä partaan kuin jouten istuessa muuten seinävierillä tavallisella puutuolilla muitten isäntien parissa! Puhumatta vielä Karjamaan Eenokista, jonka suupieliltä koskaankaan
ei lähtenyt luotua sanaa ja Krooklan Mikkelistä, jonka puhumisia ei kukaan olisi kuunnellutkaan, jos hän sanan olisi särissyt huulipartansa peitoista uuninnurkassa, oli salissa muutenkin
suun viljeleminen tällä hetkellä verrattain vaisua niin seinä-

vierillä kuin keskemmälläkin: eiväthän malmin heiluvassakaan
reunat ennen humaja, ennenkuin läppä on mäikännyt syrjiin,
eikä sovi salissakaan ja mahtavissa vähäisten hellitellä sivuseinämillä ja ovipuolilla kielenkantimiansa ennenkuin isoset
ovat peräpuolilla ja sohvaseinillä antaneet äänen, ja hyttynenkin
vuovannut hyristä siellä missä paarma härisee.
Mitä sittenkin nyt oli kuitenkin ksekullakin ajatuksen
hajua päässä ja puheenalkua poskipielen tallessa, se oli nyt
kumminkin joka tapauksessa pidettävä visusti prosentin kasvulla omissa nahoissa, sillä tuvan puolella olivat asiat nyt vii-
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meinkin valmiit, etukamarin ovessa krapahti niinkuin Pukkila
oli aavistanut krapahtavan, ovi lensi auki selkoselälleen ja avoimesta ovesta purjehti etukamarin puolelta miestäyteiseen saliin
edellä tytär, Alastalon Siviä, jälestä äiti, Alastalon Eevastiina,
Siviä kohohameissa ja tärkkiesiliinoin, poskien valkealla hipiällä
tuore ja raikas puna, silmien vireässä sinessä nuori toimi jaraikas
hymy, Eevastiina, silkinmustaa solmuröyhelönä päälaen harmavilla, emännän taatti yllä ja kapteenskan kahaa liepeissä, nopsava liikkumilta, näpsävä kielen pidolta, rypyn ketterää kasvojen elossa, silmien nurkissa valppaus kotona ja kerkeys
kestinä; tytär huolin ja huomioin, sulavin väistöin ja siroin
viistoin, neuvokkain taidoin ja taipuvin kumartumin ohjaten
ja opastellen, pujotellen ja poimutellen pihtipielien ohitse kantamusta käsivarsillaan laveampaa reunanhelävästä reunanhelävään kuin oli hyvää pääsemisen tilaa pielestä pieleen kyynärän
ja kolmen korttelin ovessa, äiti takana kiirehtien kielin ja mielin, jalka vielä kynnyksen tuolla puolen, mutta silmäpari jo
lentämässä salissa tyttären kummankin olan ylitse, helmat
hopussa, vaikkei jalka vielä livaamassa, kieli karussa, vaikkei
puhe vielä papenilla, sämpyläkori kukullansa sylyn täytenä
käden kokoilla: »Pääsetkös, Siviä, ennenkuin rinkilät varisevat
minun koristani, taita vinoon ja sujuta syrjittäin, herran harmi,
kun tekevät ovet semmoisiksi, ettei niistä mahdu, kun on
kuljettava! mahdut sinäkin maailmaan, vaikka ahtaammasta,
semmoinen pinne, että tulee kaikkea mieleen ja pisu hameisiin! livuta prikka edellä ja sinä jälestä, niin minäkin pääsen perästä, en suinkaan koohonestikaan minä tänne jää sinun
taaksesi, kun vieraat odottavat salissa ja minulla on kori ja
kiiru!» Jopa oli kuitenkin onnella tarjotin salin puolella,
Siviä sipsaten menossa, emäntä konkaten kulussa, vieraat
hyryllä ympärillä.
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On vaelto neitova ja sorja silmänviete, kun talon kukoiskantaa talon varaa, nilkka kepevin nousee ja povi liehtovin
huokuu, uuman norja taipuu ja kukkurakantaman yltä vierasta
hyvää nuorien silmien hymy ja tuoreen poskipään lymyvä
kuoppa, viehkivä neito umpuvarinnoin, tytär ja Alastalon Siviä!
On kepsava antura emännän ja kiepsava hameen helma, kun
on nopsakas nopea ja vanha vikkelä, lieve vauhdissa ja kori
kokolla, kieli kantimilla ja silmäpari akkunavahtina, sana kierimässä pavun poukkimin, huomio harpalk kirpun hyppimin,
hyrrä ja kerä, kärppä hameissa ja sukkula jalkaterillä, emäntä
ja Alastalon Eevastiina! On miestä mehopartaa tuolin painajaa
neljän seinämän rivillä salissa ja höröhuulta nauruhöngässä
sekä vieripuolilla että peräkvioilla, kun kattian lakealk etenee
tytär, sirkku ja soljas kuin koivun keväinen virpi silmuillansa,
jälestä äiti, liikkuva nipperi kuin emovästäräkki suvikivellä
pesän vierillä, viitenä vikkelänä samoissa höyhenissä; tyttären
hoimilla tarjottimen kaartuma heikun helovaa silmän yltämältä ja lemun lämpevää ilman kyllävältä, äidin kuormana
parman taakka tuoksuntuoretta sämpyläpinoa herkkuvaa ruskuviltaan, hemaavaa valkuviltaan, Eevastiinan parasta, pulkvaa
kielelle ja vehnävää mielelle! Jo lämpeni leppyville Langholmankin silmäterävän ankara vierinurkka, kun oikoseltaan läheni
kohden nuoruus norjana vaaluvin silmin, kunnioitus polven
kumarruksessa, kasvojen armaudessa armo, nöyrä nöyriltä,
sulava sulavilta, korkea korkeuksilta nuoren neitouden, ja
herahti taampana hyville Härkäniemenkin muhova parta, kun
oli kahvin kulta salissa ja kukkava kulussa: jokos oli piippua
siirrettävä hampaista ja harjaa pyyhkäistävä huulilta puolemmaksi, jotta oli otollinen ja valmis, kun oli sirosa jutun ylettyvillä edessä ja kupin herkku käden kurottuvilla tarjottimella?
Pukkilakin jo nieleskeli kaunojensa viimeisiä kuoria mielensä
tava
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kurkusta alas, sillä miehen luonto ei suvaitse sitä, että naama
on muikea ja huuli hapan silloin kun on nuorta hipiää silmän
näkyvillä ja hemaa luvassa sekä suihin että jutun pirusiin: saan
kahvin ja kuppini, niin ollaan kotona ja päästetään poskista
sutevaa jos purevaakin, eikös pistetä Siviänkin poskipäihin vielä
herivää, jos vanha kieli osaa taitonsa!
Langholmalk oli se tahti, että asiat tapahtuvat arvolla, niin
nenän niisto kuin papin makso, niin kotona kotoripissä kuin
kirkossa kirkkoripillä, ei lavennellen enempää kuin oli kyynäspään käännettävää, mutta ei myöskään minä-vaivaisesti, niinkuin ei nenäänsä kantaisi Jumalan antamasta. Niinpä oli arvokas sekin toimitus ja vaitiolo totinen salissa, kun nyt oli tarjotin
perillä, Siviä saapunut Langholman eteen ja vakaa mies vakaviltaan ilman silmän turhaa ja sanan turhaa, kursailutta nouti
levolla ja sivusyrjille vilkamatta käteensä kuppiparin edestänsä
eturivin keskeltä niinkuin se oli tarjottimelle asetettu ensimmäisenä otettavaksi. Ei virkattu sanaa vielä silloinkaan, kun
Siviä taivisti polvea ja holhoi taakkaansa matalammille, jotta
oli kurottuvammilla kunnioitetun vieraan saavutettavissa posliinin välkkyvän keskellä kolmen kuppirivin saarrossa kermaastian hohtava hopeakupu ja valkosiner kuhmukkaan sokerimaljan mahtavilla kukkuroilla. Senverran oli ihmisluontoa ja
miehenveren heikkoutta Langholmankin silmässä kuitenkin,
että taisipas vain hänenkin, vakaan ja arvokkaan miehen ja
pitäjän ensimmäisen, katsominen viivähtää eineemmän kauemmin kuin oikeastaan oli tervehtämisen toimitukseen tarpeellista
nuoressa silmäparissa, joka näin läheltä nähtynä kieltämättä oli
hipaisevan kaunis ja avoin akkuna katseltavaksi. Niljahtaa vakavallakin astujalla joskus pienesti askel, kun oikein liukkaalla
kävelee, vaikkei sitä muitten tarvitse huomata, ja toden
puhuen, niin kyllä Langholmakin nyt piti pienen välin, ennen-
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kuin noukki ensimmäisen sokerinpalasen jälkeen toisen kuppiinsa, sillä eihän se ole synti, että kaunis on kaunis ja että
tuntuu hyvälle, kun hyvää näkee. On sentään mukavaa, kun
nuoruus herii nuoressa ja virvottaa kuheran luuloille vanhankin
veret, ajatteli hän ja oli kiitollinen ajatuksellensa, vaikkei sitä
sopinutkaan hyväksyä. Tuntui melkein samalta kuin joskus
suvikuussa niityn vartta kävellessä, kun ehtoo on lietona ympärillä ja lemun hula ilmassa heikottaa järjen aikamieheltäkin,
niin että lapsiksensa noukkii varvaspolun vierestä tuoreen apilanyrtin käteensä, vaikka sen sitte varistaakin häveten huomaamatta isännän sormistansa maahan takaisin ennenkuin on vienyt
ruohon nenänsä alle. Onpas taimi tässäkin jo yrtillä!
ajatteli hän omituisella mielenhyvällä, joka melkein olisi tuntunut
syntiseltä, ellei se olisi niin luvattomasti lepyttänyt vanhan
sydämen sulia.
»Olet sinäkin kasvanut niiltä ajoilta, ja palmikko sekä paisunut että pidentynyt siitä, kun vielä kiipesit polvelle istumaan
ja nyit toimissasi kätösten täydeltä minunkin partaani väittäen,
että omakin pellavatukkasi kasvoi, kun venytti kiharan kurittomia suoremmille rinkilöiltään!» livahti kuitenkin odottamaton sanapuhe vakaastakin suusta, kun Langholma kallisteli
kermaa kuppiinsa ja Siviä sai sekä punastella hiusrajaa myöten
otsansa valkealla heleällä että pidätellä naurunpyörylöitä tuoreitten poskipäittensä hilpeiltä ennenkuin takohopeainen astia
taas oli tanakkana ja arvonsa painoisena paikallansa kevytkikisemman kuppikansan keskellä tarjottimen kaarella, ja sai lähteä edelleen kantamus kokollansa Härkäniemen setää kohden,
joka sohvanpäässä jo näkyi muhosilmin odottelevan piippu suupielestä riisuttuna ja muukin kasvojen meno siinä viattomuuden virissä, jolla ihminen on hyvän jälkeen valmis saamaan suihinsa vielä parempaa. Viivähti Langholmallakin vielä naurun
—
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varjo silmäkulmassa ja leppo ajatuksen nurkassa, kun hän kupin
täysi kourassansa hyväksyen seurasi katseellansa poistuvaa neitosta: kummallista, mikä elämän lehti ihmisen lapsi kuitenkin
on, kun hän on nuori, sielu huomeninen ja viaton kukkivilla,
otsan puhtaissa keväimen paisto ja silmien nostossa avoin aamu,
armas kasvoilta, almu sydämeltä, hymyisä poskien täydeltä
tuoreelta, hämyisä hiusten kullan salalta, synti sykkeiltä väikkävän veren kuin tumma viete hilpeväin vetten, tosi totisin
ja vieke veikevin, haikein haikea elämän ja sula taivaan silmä,
neito ja ihmisen ihme elämän kynnyksillä!
Langholma hymähti kuppi kädessä itsellensä: tottakos tuokin, että vanhankin sydäntä vielä puree riudun muisto, kun on
nuori kulkemassa ja neito kengillä salissa? takaakos ihminen
ja minäkään otsakulmainsa sisäpuolta, mihin ajatuksen linnut
kulloinkin pyrähtävät ja mitä kantavat nokassaan pesään.
Minäkin, mies keinutuolilla ja otsalla vako, kuin olisi laki kulmillani ja tuomion vasama ohauksilla, minullakin on mieli
kimalaisena ja sykkärä kärsänä hunajan haulla, kun vain on
mettä haisteltavana ja kukkasen maljaa torolla karvatukun
kömpiä! Missäs minä muita totisempi olen kuin siinä, että
minun on rypistettävä vako syvemmäksi otsalla ja pidettävä
varjo kulmilla ankarampana, koska minulla on veressä vahdittavana pahempi kimakispesä kuin monella ja ajatuksen karja
karkuhypyillä, jollei sitä pidetä kytkyimissä. Ei sen aitan ovi
vahvaa lukkoa tarvitse, jonka laarit ovat tyhjinä, eikä hampun
kriimun varressa tarvitse olla samanpitoista valakalla kuin orihevosella. Kahteen lajiin mieheen minä en usko enempää kuin
akanoihin laarissa ja höyheniin tuulessa, niihin, joilla on niin
lieto mehu suonissa, ettei miehellä ole edes synnin puuskuttelevaa pidäteltävinä verissä, ja niihin, joilla on purjeen pullistuvaa rikissä ja löysän lentoa taklingeissa enemmän kuin painon
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vakavaa kölissä ja lastin kuormaa ruumassa. Minä pidän siitä
teosta, jossa mies on koko väkinensä, ottaa sarvista hangottavan
ja kukistaa mullikan polvillensa, ja minä pidän siitä miehestä,
joka nostaa raskaan säkin keveästi; minä pidän, että mies on
miestä sen mukaan, kuinka hänellä on kyömyä niskassa ja käynnin varaa veressä, mutta kyömy kurissa jakäynnin humal astiapuissa: mies miehuutensa herra ja lekkerin tammi viinaa väkevämpi!
Langholma havahti ajatuksistansa: emäntähän seisoi ilmiEevastiinana edessä ja sämpylää korin kukkuralta tarjomilla,
minkä kouraa oli ottamaan! Langholman oli myhähdettävä
itsellensä, rypistettävä otsaa, mutta myhähdettävä, kun näin
jälestäpäin huomasi, mikä pyräys taas oli ajatuksilla ollut.
Merkillinen se ajatuksen siipisanka, sen on hävitettävä ja oltava
haukkaavinaan ilmaa, vaikka pelkän pehkokannon päässä istuisi
ja vaikkei olisi muuta tehtävää kuin räpytellä sulkaa sulaa joutikisuuttaankin! Jokos oli taaskin mitattava siipeä, ikäänkuin
olisi kviammillekin aloille nousu, kuin istuttava lakeana Alastalon salissa keinutuolin puulla ja noukittava sämpylää näppiin?
On ajatus veressä ihmisen vaarallisin ruumiinkappale, ja kirishampain saa pidellä kuokttimista, ettei varsa reistaa koko kuormaa karkuun. On minulla kuitenkin otsan tuimaa ja kulmain
ankaraa silmäin yllä, jotta on valjaissa vauhkoveri ja ohjas
kireällä vikurin tepastaa. Lestiltä saapas ja ajatuksen kyömyltä
mies, ja sen on mies rintava kuin hänellä on palkeen levitettävää
keuhkoissa! Langholma myhähti uuden kerran sisällensä ja
itsellensä: on sitä ihmisen mielessä varsatallia, ja harjanpudistajaa salvan takana karsinan veräjän sisäpuolilla! Minäkin olen
miesten mahtava silmäin pidolta ja suupielen piukalta ja tavallansa olenkin juko, ja asiat knääkin takana minun niskani takana,
mutta millaisissa vilkstavat ajatukset kuitenkin, ja onkos tämä-
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kään nyt täysimiehen tekoa, kun mieli puuskaa isosia ja käsivarsi puhtaa kopevia, vaikkei ole laveampaa menossa kuin
sämpylänisusen nouto vehnäskorista? On sitä niiskua ihmisen
veressä ja turhan karkua tukan alla, kun olen minäkin kuin
varsa valjaissa ja kolmastalvi aisavärkeissä! manasi Langholma
vielä itseänsä, ennenkuin nostettiin asettunut silmä, ja vakaa
mies, Langholma ja pitäjän lukko keinutuolilla ja Alastalon
salissa, arvoin ja tyvenesti nyökkäsi niskaa emännälle salissa ja
Alastalon Eevastiinalk.
On vikkeläkin joskus itseänsäkin keviämpi, ja kivitaskulla
kivellä kolmekin varvasparia hypyllä välistä, ja oli Eevastiinalkkin nyt, Alastalon Eevastiinalk sekä kielen kerkiämistä että
silmän kerkiävää, kun oli isovieras edessä ja itse Langholma
praakattavana ja passattavana. »Tässä olisi pientä vähäistä meidän tämmöistä, sämpylääkin, kun ei ole muuta, tytön kipenä
ja ihmisen palanen, Siviä, tarkoitan, käskikös sokuriakaan
sekaan? ettän kysyn ja jottan muistan, kuinkas Helena jaksaa?
rinkilää myöskin, herran tähden! miksei Helenakin istunut
paattiin? Siviälle sanoin jo eilen ja Rauhalle mennä viikolla: jos
Helena tulee, Langholman täti tulee, Siviä! jos emäntä tulee,
Langholman emäntä, Rauha, niin sinä, Siviä, juokset ja sinä,
Rauha, kippaat, mutta minä istun tupakamarissa kuin pannu
toton pesässä ja numeron siffra lukkarin taululla, istun kuin
poro kupin pohjalla ja puhelen, puhelen papenoitsen kielen
paukkumalta ja vatsan kyllältä, kun kerrankin on vieras omast'takaa minulla ja tupakamarissa Helena, muinainen pikkuorpana
ja saman kortteerin ja saman sängyn tyttö rippikoulusta, Siviä!
sanoin, Rauha! sanoin, te saatte juosta, juosta kipata nuoren
jalan nuortimiksi, mutta minä istun, istun tupakamarin tuolilla
siunaaman ja katselen, kun te huiskitte, mitästen istuisi ja miksen katselisi, kun olen jouten, ja puhelisi Helenalle korvat täy-
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kun kerta saan puhella: kielikin kasvaa homeelle, ellei sitä
pidä liikkeellä, jollei koko liukare sitä ennen kuivu suussa kapakuorelle niinkuin särki ja ahvenen poika rantapuodin seinämällä
auringon ahavassa! jestanpookenas ja kuun kuori taivaalla!
puhelen ja prätistän kuin karitsan keritsijä enkä käske vierasta
leipään enkä lapaan: rinkilä nyt, herran tähden! minä kun en
puhukaan, niin minä en kehoita, mutta meillä otetaan käskemättä: kun sämpylän nielee, niin rinkilän tuppoo, ja molemmat
mahtuvat, talo leipoo ja vieras syö, niin saadaan valmista sovussa
eikä kukaan ole jouten! kehtaanko minä Helenalle silmiänikään
näyttää pyhänä kirkonpenkissä, jos vieras palaa Akstalosta,
ja sinä sanot kotona, että kahta lajia leipääkään ei Eevastiinalta
räkännyt!»
Sanaa juoksi Eevastiinan huulilta kuin langan lirppua rohtimen tukosta, kun käsi vain nyhtää, hiertää, jalka polkee ja rukin
kehrä lentäen siukuu, Langholmakin oli nöyrä ja noukki liukkaasti käskyn mukaan niin sämpylän kun rinkilänkin, minkä
kourassa sormen harivaa oli ja sormien välissä näpin mahtuvaa,
sillä isokin on välistä viisas, ja sen tiesi koko pitäjäs, että Alastalon Eevastiinan kanssa ei muu sopu auta kuin totteleminen
silloin kun ovat talossa pidot ja tarjoominen kysymyksessä:
hullukin se mies, joka rupeaisi keräjille tuulen kanssa, eikä
pelastaisi hattuansa ennenkuin puuska sen on siepannut päästä!
Koreasti noukki siis Langholmakin ja sanan napisematta
käteensä sekä sämpylän että rinkilän, vaikka vaikeata niitä
oli halkea saman käden viiden hyppysen välissä, koska ne olivat
Alastalon Eevastiinan vieraan varoiksi leipomat ja muhkeimmat sitäpaitsi ladotut juuri päällimmäisiksi pinon kukkuroille
Langholman veroisten vierasten varalta.
»Sinulla on uuni vain entisessä lämpimässä ja vanha hypyttelyn taito sormissa!» huomasi Langholmakin puhella lepposia
teen,
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ja turhia, kun vehnäsen haju lemahteli lauhkean hyviänsä
ja muutenkin oli sopuisaa laskea joutilasta suusta, ennenkuin tarvitsi leukansa vakaviin. »Sanost' muuta!» laukesi paikalla Eevastiinan kieli kantimiltaan, jotka muutenkaan eivät
olleet piukalla: »Sanost' muuta ja kost' jumala sanomasta! tottamar juoksen ja tottamar muuri on vari, kun on talo väärti ja
vieras muistaa, ja tuttavat pitäjältä saHssa! tottamar emäntä
köykäinen ja minä varpailla, tupa lennossa ja taikina tanssissa,
kun Herman hokee maanantaisti ja Mattsson tiistaisti: vieraita
tulee, vieraita tulee, kohisee vielä keskiviikkona ja näppää joka
nimeltä vuoroin eri sormenpäätä: Langholma tulee, Härkäniemi
tulee, Pukkila tulee, Lahdenperä tulee, Krookla tulee, Eenokkikin tulee, koko pitäjäs tulee! hurisee hännissä vielä tuorstaina:
kuulitko, että Langholmakin, Langholman Efram on luvannut
tulla? tottamar silloin emäntä on köykäinen ja varvas rapsaa,
uuni hekottaa ja lapio liuhkaa!! Vai ei sitten Helena kerjennyt
kylään? Vaikka ymmärtää sen, kun on itse emäntä ja kerkiämistä enemmän kuin hameenliepeellä aikaa kiepata kunnialla
puhtinsa säärissä!
Viimeiset sanat oli Eevastiinan jo viskattava olan ylitse
taakseen Langholmalk keinutuolilla, koska oli sämpyläkori
ennätettävä muillekin vieraille ja juoksunhippaa jouduttava
Siviän jälestä. Sohvan päässä olikin Härkäniemi jo tunnollisesti
noukkinut kupin kouraansa Siviän tarjottimelta. »Jokaista
varten sinulla onkin kuppi muistettu prikallesi, niinkuin minuakin varten!» oli jutun porina jo kohta ollut valmiina Härkäniemen säveässä parrassa, kun vereä Siviä lemahtavine taakkoineen oli saapunut sohvan päähän Härkäniemen eteen ja
Härkäniemi kerjennyt luotsaamaan silmiänsä tarjottimen posliinimerellä. Eihän kiiru ja Härkäniemi yleensäkään olleet saman
päivän poikia papin kasteella, ja sitäpaitsi, hullun hoppuahan
nenään
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semmoinen olisi, jos silloin hätiköisi, kun talon korea on passaamassa ja kaunis pakinoitavana ja niinpä oli nytkin vienyt
vissin ajan ja jutun jaaritustakin jatkettu, ennenkuin toimitus
oli niin pitkällä, kuin se nyt todella oli ja Härkäniemellä kuppi
kourassansa. »Minkäs noista nyt otit, kun hekottaa riviä silmän
kulkemalta katseltavana ja jokaisen kupin poski käskee: sinun
varaltasihan minä tässä hilkun heikun, enkös hilkukin kuin
synnin kimala nuoressa veressä? ota minut, ettei pure surku
sydäntäsi myöhemmin, kun et minua saanut kämmenellesi!»
oli puheenkertaa jatkunut, niin että Siviällä oli jo sekä nauru
että verenväri kerjennyt vaihtelemaan poskipäillä jonkin kerran
ennenkuin Härkäniemellä nyt siis viimeinkin oli omansa kädessänsä ja silmä voittanut itsensä ja haikealla eronnut muusta
tarjottimen viettelyksestä. »Kupin sentään voi ratkaista, minkä
ottaa tarjottimelta, sillä ne ovat rivissä ja ottaa lähimmän,
mutta älä sinä usko, että elämän prikka tasii tarittavansa yhtä
selvässä järjestyksessä kuin sinä kupit sinun prikaltasi!» puhella
jonotteli Härkäniemi edelleen, koska parta kerran oli liikkeessä
ja jotain siitä sopi hellitelläkin, koska oli luonnikas kuuntelija.
Härkäniemellä oli nimittäin vanhaltansa se luonto ja heikkous,
että hänen sydämensä lähdetti helposti jutun lankaa kerältä,
kun sattui hyvä mieli ja sanan kantamille nuori tyttölapsi kätkevin korvin ja nauruntäysin silmin. Ja mitä erikseen kahvin
vahvistamiseen tulee ja taitoon valmistaa omat poskensa kahvin
nuoteille, niin paitsi sitä, että ainakin on mukavaa pistellä
sokeri verkakseen kuuman sekaan ja levolla katsella, kuinka
makea räiskyttelee vallattomia pirskeitänsä pinnalla ennenkuin
kovan murene asettuu sulaksi pohjalla ja lema herahtaa makuvat
hyvänsä liemen kultaan kupissa, niin on eri lystinsä vielä siitä,
jos kahvinherkän ohella on tuoreen poskiparin vereväkin silmän
tarkattavana prikan toisella puolella ja saa pienellä pilan viat-
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tomalla koetella, suliiko leikinkin murene silmäinkin avoimissa
ilon synniksi ja herahtavatko naurunkin hyvät nuorilla poskipäillä väreille ja värjyvän rusoille!
Eihän ihmisen ijässänsä niin vanhaksi tarvitse tulla, ettei
nuori olisi nuori hänen silmissänsä ja etteivät veret virkistyisi,
kun armas on armautta ja neito neitosa silmien puhtailta ja
armailta kasvojen avoimen sulon! Kenenkäs silmä kaihtimatta
kestää kehrää taivaan laella, ja kenenkäs sydän sulamatta säentä
nuoren silmäparin? Jo olisi pintani kalan suomua ja suonieni
neste kylmää, ellei silmä kiittäisi näkemistänsä ja sydän siunaisi
lyömistänsä, kun on kaunis katseltavana kahden silmän täydeltä
ja viaton väikkymässä vanhankin rinnan välkkymiksi! Tottamaaka ihmiselle on kielenkipenä annettu suuhun sitä varten,
että hän kiittää silloin kun hänen on kiitettävä; ja kun joku
hyvää hyvyyttään on nuori ja neitonen lisäksi ja tarjoo toiselle
vielä kahvin kultaa päälle kaupan, niin syntisempi olisi kuin
onkaan ja paatuneempi kuin olisi verellä lupa vuosienkaan kankeassa paatua, jollei mielessä alkaisi helistä pientä kielten piukua
ja vanhakin vilkastuisi koettamaan, vieläkö on vetoa jouhen
juoksussa ja virettä viulussa laulun valtoimille! »Lähteenvedelläkös sinä silmäsi peset, kun ne ovat niin kirkkaat!» kysyi
silmää räpäyttämättä mies, jonka kasvonnahkaan meren suola
ja auringon paahde muutaman suvikymmenen kestäessä olivat
purreet tarpeeksi paksun ahavan, jotta vähän minkinkaltainen
sana sopi sakoamaan poskiin sen turvissa, ja jonka säpsähtävä
neitonenkin kyllä hyvin saattoi päätellä Härkäniemeksi siitä
tasavakaisesta levollisuudesta, jolla samanaikaisesti hyvän puolen
tuopin kerma-astia nostettiin paikaltaan tarjottimella ja käden
turhia vaaperoimatta kallistettiin juoksemaan tyvenen paksua
sisältöään siunaukseksi Härkäniemen kuppiin. »En minä tiedä
sen makuisampaa väriä maailmassa kuin kerman kelta, kun se
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herkkuviltaan juoksee ja sopuhiljaa sekottaa leppeän ruskonsa
kahvin teräksiseen tummaan enkä sen hempeämpää kuin veren
kaino lentävä hereä, kun se valtoiminaan karkelee nuorille
poskipäille ja hämmentää hipiän viivaat liehtonsa lämpimillä!»
jatkui puheenkerta edelleen tasavakaisesta parrasta sen seikan
erehdyttämättä, että tyttölapsikin kuitenkin on ihminen elävältään, vaikka onkin koru ja imaranihme katseltavaksi, ja että
siis Siviänkin kasvotarhat saattoivat avoimiltaan lentää kukkasille, kun oli seisottava kauniisti tarjottimen takana ja kuunneltava mokomia.
»Setä ottaa nyt kahvinsa eikä puhele turhia!» kiirehti avuton torjumaan, kun tunsi kasvojansa kuumottavan, eikä paljon
puuttunut, etteikö karitsaisen ääni olisi kätkenyt pientä kärsimättömyyden häivää ja etteivätkö silmäin sirkkuset olisi sinkauttaneet heikkosen suuttumuksen viatonta nuoliparia, kun
oli tultava hämille, vaikka oli tosi toimitus käsillä ja oltava
parhaassa hommassa: eihän ollut laitaa siinä, että piti punastella
kaikkien nähden ja vieläpä salissa vierasten edessä. »Jollei setä
nyt ole kiiruumpi ja ota kuppiansa nopeasti, niin setä jää pian
ilman kahvia!» sanoi Alastalon Hermannin tytär, jolla oli isältä
siemaustakin kieleen, jos äidiltä liukkautta. Olihan melkein
vaarallista miespuolisen miehen saada kauniilta silmäparilta katse
sellainen kuin Siviän leimuvilta nyt kohtasi niinkin syytöntä
miestä kuin Härkäniemi tosiasiassa kuitenkin oli. Eihän ihminen, vanhakaan, jokaista sanaansa aina ajattele, ja tarvitseekos
siitä rangaistuksen, vaikkapa niin suloisenkin kuin nuoren tytönsilmän vihastus, jos kieli joskus karaakin vahingoille ja päästää
julkikin kiitoksen silloin, kun mieli kuitenkin salassa on kiitoksen syntiä kuormillansa? Micskö ja mikä olisi, jollei kiitoksellakaan palkitsisi, kun joku on armas kasvojen täydeltä ja suloinen
niin paljon kuin silmäin paisteella on katsomisen rakoa?
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»So-soo, ja soh vieläkin!» kiiruhtikin Härkäniemi paikalla

helppaamaan kuuttinuoria ja löysäämään juttua kireältä sopuvetoon: hän oli kukaties lujakin poika ja tiivis kintuiltansa
täkinkannella, kun meren kissa sähisi karvasena partaan vetelällä puolella ja sylki katin sylkeä reilingin ylitse, ja kukaties
hän ei hämmennellyt, vaikka parrasta pääsi pahempaakin, jos
tuuli rupesi ilveksen menoille mastoissa ja sai kirota kannelta
suunsa verilihalle ja sielunsa syntiseksi ennenkuin pojat raakilla
saavat sen ällin päänuppiinsa, että sitävarten ovat sormenharat
ihmisellä kämmenen päässä, jotta niillä isketään kiinni silloin
kun tarvitaan, ja että sitävarten on miehellä väkeä hartioissa
ja sitkasta käsivarren jänteissä, jotta silloin kiskotaan vaikka
hullummin, kun on pirukin hulluna kynsinensä pultaanin liepeissä
puoleltansa, kukaties oli siis Härkäniemi mies kantapaikansa
tasatämmiin täkillä ja suulta sanaan kuin tervapamppuun,
jos oli miehenkin näytettävä ikenää silloin kun merikin, mutta
auta armias hänen luontoansa maapakalla, kuinka se oli pehmeä ja parta lakea, jos permannonpalkeille ilmestyi vaimoväestä vain hameenhelmakin: kkosikos enää suu niin että miehenkin veri kangistui kuunnellessa, ja tunsitkos oinaan karvaisessa karjun, ja Härkäniemen kapteenin siinä miehessä, jolla
silmäpari läpytteli pahemmin kuin lampaanvarkaalla keräjätuvan pöydän edessä, kun oli semmoinen miesteko urakalla,
että oli kokonaisen kahvinottaman ajan säilytettävä suun siivo
ja muu olemisen hurskaus niin siliänä ja silattuna kuin se on
säilytettävä sikkarvalla silloin, kun on mieli mannalla ja silmän
akkunain edessä eläviltä ihmisen kipenä niin lauhias ja sydämen myötäinen, että kost' jumala ihmisen karheata silmää,
kun saa semmoistakin rankaisematta katsella? Ajatellapas, että
taivaan salituvassa laattialankut olisivat hilkasta lasin silaa ja
että kova lykky nakkaisi miehen niine päivineen täkiltä syn-
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tinensä ja hollantilaisissa puukenkäanturoissaan peileille kävelemään, niin silloin tietäisi, kuinka silloin liikutaan, kun on
liikuttava varovasti permannolla, ja jouduppas vakaalla miehisellä merimiehen suullasi jutunpitoon tyttölapsen kanssa,
jonka edessä et tottavie ole perillä, onko ihmisen katse semmoista ainetta, että sitä on lupa kuljettaa niin herkiällä pinnalla kuin on hipiä pulmusen kasvopäillä, ja onko ihmisellä
ääni kurkunpäässä niin lauhkia jumalanlaina, että sitä sopii
kaihtimatta viljellä semmoisen korvaparin kuultavaksi, jonka
lehtien herille vain enkelin huilu saisi rohjeta siukunsa hienoimmat helinät ja hopeaiset juoksut, niin silloin tiedät, kuinka
ihminen häpee itseänsä, ettei hän ole itseänsä helpiämpi sekä
iholta että mielen munteerilta, ja kuinka nöyräkin joskus lihassansa rupeaa napisemaan jumalan tekoja vastaan ja härisee
mielessänsä sitä, että hänelle on sattunut juuri hänen rikinkinsä kasvojen karhealta ja muulta miehen järeältä, kun samalla
luomisen vaivalla ja työn hiellä kuitenkin olisi hyvässä lykyssä
hänenkin osallensa saattanut luonnistua semmoinen naama,
että tyttölapsi silmän vioittumatta saattaisi silläkin tuokionaikansa ja hyvän huviksensa katsomisellansa viivähtää, ja niin
otollinen muu sydämen leppo, että neidon-ihmekin sydänsylkysissään tuntisi miehen ihmiseksi, jonka huomiin arkakin
voi uskoa itsensä niinkuin linnun lieto liehumiltansa uskoo
itsensä ilman keveiltä keinumaoksallensa.
»Älä sinä otsan hiivaa rypistele ja vihastele väikesilmin,
ruusu on ruusua lehväinsä punalta ja silkki silkkisää säihkynsä
riteiltä: et sinä neito sillä otsasi armautta kätke, että lentää
veri rusonsa lämpimät päätteelle paistavain kulmain, etkä sinä
silmäisi sädettä sillä salaa, että herkät välkkyvät tahriviksi
ja sytytetyt säihkivät!» Eihän Härkäniemen lakea puhe totisesti vaarallista ollut, varsinkaan kun sitä päästeli niinkin lau-
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hava parta kuin se, mikä levitti liehuviansa Härkäniemen
laveilla rintapielillä, mutta auta armias kuitenkin, mikä ruiskaus punaista lensi helakoimaan poskipäitten vereille tarhoille
tyttöihmisen kasvopuolilla, ja mahtuikos yhteen, silmäkkään
neitokpsenkaan, akkunapariin semmoinen kimppu nuolenleimuvaa ja muuta tulenvasamaa, kuin se säihkyvä, joka nyt
ryöpynpyrynä sinkoili Härkäniemen suhteellisesti lujatekoisen
pääknupin ympärillä niin valtoimiltaan ikäänkuin olisi koko
taivas ampunut yhdessä krossissa kaikki tähtensä yhden ainoan
syntisparan

niskavilloihin!

kuppiansa, ja nopeasti, niin minä pisprikan permannolle, ja saa noukkia omansa sieltä se, joka
ulottuu!» vahvisti silmäin leimua kaunisten huulienkin julma
uhkaus, ja näki flikasta ja nenän kalpeasta, että oli tosi kysymyksessä ja leikki kaukana.
»Älä nyt hiivatissakaan minulle suutu!» äkkäsi Härkäniemikin pelästyä ja kääntää puheenkelkkaa sopusuuntaan.
»Syttyy vielä rohdin tukassasi ilmivalkeaan, jos lieskaa noin
päästät otsallesi irroillensa!» varoitti hän ensi hätään isällisesti, silmät hajallansa tyttötuikun hiusrajassa, mutta ajatteli
samassa: merkillistä, isänsä tytär kuitenkin tukanmartoa myöten, vaikka toinen kasvoiltansa kuin himmelin hilke joulutuvan
laella heijumassa ja keijumassa, niin että silmiänsä kaihtaa,
kun luulee taivaan helyjen ripsillensä karisevan, ja toinen poskiensa pingalta kuin liika tunkolleen sullottu lompakon nahkakylki, niin että pelkästä näkemisen pitelemisestäkin vanhurskaankin kämmentä alkaa kutittaa mammonan halu ja syhy:
enkös nytkin katso samalla silmänvarastamisella, hiukka arkavarpaisemmalk vain samaa tukan tuhjaa otsantäsaisen yllä,
tällä kerralla vain tihuvata ja hemasevan pehmoisaa, kun muulloin kaljumpaa, kuin silloin, kun joskus talviehtoisin Alastalon

»Jollei

tän

setä nyt ota
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tupakamarissa, kun rupeamaa on pitemmälle kuin juttua ja
minä ajan menoksi ja ihmisluonnon virkistykseksi härnään
pilojakin ja sahaan pientä kinan syhyttelemistä muun paremman puhelemisen puutteessa, silloinkin katselen, mutta sillä
kerralla Hermannin omaa otsan kuparia ja vahtaan sillä silmänurkallani, jota säilytän viattomana, vieläkös saa parantaa
puheen suolaa jutussa, vai jokos iho alkaa helottaa punaselta
karvojen juurilla äijän otsakella ja nenänpäähän ilmestyä
pleikkiä vaarallista väriä, jolloin tiedän, että on otollinen
aika helpata kiriä jutun kuuteista ja päästää juonta löysemmälle, sillä Mattssoniltakin saattaa semmoisten merkkien jälkeen nyrkki odottamatta paukahtaa pöytään kesken muuta
sopua, varsinkin, jos on tukan alla hiukan rommia. Härkäniemi siis nytkin ymmärsi merkit, ajatteli vain sitä kummallista, että Akstalolk, niin isällä kuin tyttärellä piti vihastumisen signaloida punaista väriä tukan juurille ja kalpeata
nenän pään pavussa, niinkuin nyt Siviällä, kun hänellä itsellään samassa manööverissä aina hissataan nenän naurispiikkiin
punainen lyhty ja otsan rosoisille taklingellle kalpevat värit.
»Vaikka sillä laillahan on kita merilläkin» selvitti Härkäniemi
ennen enempää jatkamista tämänkin ajatuksen pähkinän, »että
rikissäkin on menijällä vihreä lyhty oikealla ja punanen
vasemmalla, kun vihreä tulijan rikissä vilkkuu silmään vasemmalta ja punanen päinvastaiselta, ja siitä tietää pimeässäkin kiepauttaa ruorin rattia sen verran, ettei vihreätä päin kolise, vaan
selvittää punaisen kauniisti punaisen poskitse ja pääsee krapisematta ohitse vetelältä puolelta. Kun minä siis Akstalonkin
kanssa jutun sträkkiä määrätessä pidän silmäni senverran
vahdissa oman nenäni sipulilla ja Alastalon otsakupuralk, että
näen, koska alkaa punaista pilkutella jommallakummalla tai
molemmilla, tietääkseni siitä, koska on aika painaa jutun kurssi
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tihuvilta väljemmille, jotteivät kyljet rahise, kun minä siis
Akstalonkin kanssa, vaikka hän onkin vanha ja synnin piellä
tervattu miehen kroppa ja muutenkin kolhittu astia niinkuin minä itsekin, liikun näin tai ten ja pidän silmäni
signaalin väreille hellänä, niin kuinkasta en minä silloin hanskaisi pehmiällä tavalla Siviätäkin ja kevittäisi sekä puhettani
että ruumistani liikkumaan varovasti varpaisillansa semmoisen haurasen ohitse manövreeratessa, joka on tyttöastia ja
vielä koko pinnaltaan nuoruuden heliässä kajoomattomassa
maalissa?
Härkäniemen tuntoa leikkasi tosiasiassa hyväkin surku
tyttöraiskan puolesta, kun hänen löysän suunsa joutilasten
puheitten vuoksi piti viattoman otsaihon suuttua punaiseksi
aivan silmien nähden. Jos minä Alastalon kanssa pärjään, kun
me molemmat pidämme puoleltamme signaaleja silmällä ja
pysymme sovussa, vaikka olemmekin naapureita, niin tyttölapsen kanssa, joka ei ole oppinut merisääntöjä ja trafiikkia,
on helisemässä, sillä semmoinen ei vääjää taholtansa ollenkaan,
ja kuinkas silloin käy, jos jalan pieni nyt polkasee kattiaan ja
silmäin kirkkaat leiskasevat minuun samaa tappuraa, joka jo
vihoo otsan punavilk? Joutuu sitä ihminen joskus syyttömänäkin syntiseksi! Olenkos minä oikeastaan muuta sanonut,
kuin sen, mikä on tosi, että tyttö on heraa miehen silmään,
ja Siviä eritoten.
Viisikymmentä vuotta täyttäneen poikamiehenkin silmät
ovat joskus hurskaat, ja vasiten hurskaat ovat ne varsinkin,
jos niiden pitää yrittää viatonta fasuunaa naisihmisen edessä
ja läpyttää silmityksin vihastuneeseen silmäpariin, joka samalla
on auttamattomasti kaunis ja sydäniholle käypä: niillä ei
silkin ole praktiikkaa pitää puoliansa. Lape laupias mies oli
siis Härkäniemikin nyt ison partansa jokaista jouhta myöten,
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kun hän kivisti kestävän näköisiksi niitä, jotka eivät olleet
kestäviä, ja niillä silmillään, jotka meklarien kanssa puhellessa muuttuivat tikuiksi tarpeen tullessa, ja jotka Pohjanmeren sylkiessä äkää Toivon ylälaidan takana kovenivat sen
näköisiksi, että mereltäkin kysyttiin sisua ja ajan valikoimista
ennenkuin se lupaa kysymättä lähetti pirauksensa puukamaan
reilinkien sisäpuolustaakin, niillä silmillään nyt yritteli, uskaltaakos kapteeni hissata katsomisen kaltaista semmoiseenkin
leimuun, joka kohtaa syylliseksi itsensä tietävää miestä nuoren neitosen silmäripsien välistä kahviprikan yltä. »Olen minä
piukoissa paikoissa ollut, mutta en pahemmassa kuin tässä!»
sadatteli Härkäniemi itseänsä ja kovaa onneansa, ennenkuin
vihdoinkin sai laukaistuksi leuoistansa semmoista, jota hän
piti anteeksi pyyntönä.
»Paskojani minä puhelen, älä semmoisia kuuntele!» sanoi
hän. Ja kerta alkuun lonsottuaan, lepytteli Härkäniemi tietysti juurtajaksaisesti: viksiihän mies leuan vaivoille joutilaammissakin asioissa, vaikkapa jahnaamaan siitä, onko rommi märjempää kuin konjakki, tai onko kurjelk pitkä kurkku sitä
varten, että se näkisi yli aidan, vai sitä varten, että se ulettuisi kurkistamaan, ovatko sillä todella varpaat tallella omien
koipipiippujensa päissä, kuinkasta siis ei viljelisi sitä, joka ihmiselle on kieleksi annettu, silloin kun on kyynärän päässä parrasta pään siroa kallistelemassa tytön kuva herein korvin, ja
saa koetella, onko suun siivossa semmoistakin, joka sopii niin
hienoisten lumpeiden kuultavaksi! Ihmisen sielulla on karhea
nahkansa, mutta sillä ovat myöskin pehmiät pintapaikkansa
ihossa, ja niinpä siis Härkäniemikin nyt, kun siihen oli näinkin otollinen tilaisuus edes kahvinnoukkima-ajan, oli hyvällä
mielellä vatsan täydeltä ja antoi suun pajata, minkä toisella
oli korvan ihoa kuulemaan.
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»Kohmettunut maakin suka keväillä, kun auringon terä
sitä lämmittää, ja lykkää pirauttaa lystiksensä ruohon tyngän, jopa pienen kukkasen piikinkin turpeen juurelle piipottamaan! Minkäs minäkään, vanha mies, mahdan rosoiselle
sydämelleni, jos se sylkäyttää suuhuni joutavan sanan, vähän
vehavammankin kuin mitä oikeastaan sopisi ja on laillensa
minun ikäiseni huulilla rypälöimään, kun on semmoistakin
sentään vielä maailmassa välkkymässä kuin sinun silmäsi, ja
nuoruutta paistamassa kasvoilta niin paljolta, että sydän alkaa
tuntea olonsa ahtaaksi rintakehässä, joka paisuvanakin kuitenkin on vain pieni karsina! Älä sinä sorjanolki minun puheistani enempää välitä kuin välittää leivo livertelyn työssään
siitä, mitkä ilmankulmat helskivät, kun helskii vain kaikille
äärille kurkun valtoin tiuku, tai kuin välittää sulan kehrä
keväisiltä korkeiltansa kultaansa tuhlaten siitä, juoko sen lämmintä armoa karren karu kallion kupeella vai nurmivan niityn
lainiva keto runsain rinnoin! Ei kuluta hipiän hiventä rusolta
poskipään hohteen ihailu katsovan silmän, eikä riistettä ryöstä
välkyltä silmien säteilyn kiitoksen sula kiittävässä mielessä!
Ei nuoren neidon auta arastella, vaikka varastaa ilon armo
hänestä vanhaankin silmään ja vanhankin sydämen virkistykseksi! Ole sinä vain iloinen, kun minunkin kaltaiseni lämmität: ei aurinkokaan siitä sen köyhemmäksi tule, että se laeltansa säteilee kaikelle maailmalle, niin neitosten nenänyppylöille kuin setästen tohveleillekin! Tiedät sinä Härkäniemen
sedän ja minä Siviän, ei nenä raapase, vaikka se pärisee, eikä
kedonkielo pure, vaikka sillä on terä, minä olen karvanen
jutuilta ja karhea takulta, mutta mikäs vaara karvoista, jollei
karvojen alla ole hammas härisemässä; sinä olet kirpi kieleltä
ja sinko silmän iskulta, mutta mitäs kirpimisistä, kun olet
mansikka kuitenkin kaunan alta ja mehomarja maulta! Sovi-
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taan pois, en minä lepy itselleni elämäni päivinä, jos minä
olen vihoittanut vaikka pienimmän ripsikarvan sinun hienossa
silmälaudassasi, ja sinä, raskitsetkos sinä todella ja silmän
sirulla vihastella ripsien mahtumalta vanhalle Härkäniemen
sedälle ilman että omaa sydäntäsi pistelevät katumisen neulat
jo minuutin päästä ja pään kääntämältä? Ei sinulla sydäntä
ole minulle suuttua, vanhalle Härkäniemen sedälle, vaikka
silmissäsi onkin raon avointa räiskymään vaikkapa kynttilät
sytyksiin!» Siviätä tähysteli kurillisesti huolestunut silmäpari. »Uskalknkos minä naine hyppysineni kahvinikaan ottaa,
kun noin on kipinää prikan yllä?»
Siviä ei totisesti ymmärtänyt, pitikö hänen olla harmissaan vai nauraa. »Setä ottaa kahvinsa nyt, eikä puhele turhia
enempää! Kun setä on niin vanha, niin olkoon sovittu! Mutta
setä muistaakin, että setäkin tarvitsee toruja, kun setä puhuu
loruja!» Suu oli tuimalla nipistetty, mutta silmän valtoimet
jo nauroivat nuorella. »Sedällä on partakin jo vanhempi kuin
koko minun ikäni: ettei sekään setää neuvo, vaan tuoksii
turhissa!» ripitteli kielenpää Eevan tyttären suussa nuoreltaankin Eevan tyttären kielenpään luonnoille lentäen silloin,
kun on Aatamin sukuista muistutettava ja sopii siemaista.
Punanhekkka turkasen kasvoilla, olikos se tällä haavaa enää
närkästyksen liekkua hereillä hipiäpäillä, vai muuten vain
veren hilpeyttä nuoruutensa tiedossa ilahtuneella iholla?
»Hurtti heidät ymmärsi ja heidän värinsä!» tiukahti
Härkäniemen verkkaisessa veressä ajatuksen sykäys yleensä
tyttö-ihmisistä. »Älä nyt hiivatissa!» ehätti hän kuitenkin
sanomaan. »Vai minäkö vanha, vaikka sen itse äsken sanoin?
Älä sinä semmoisia vanhan puheita usko, eivät ne meinattuja
ole, vaikka sanottuja! Silloin vasta mies vanha on, kun on
silmä niin homeessa, että näkee aidan, mutta ei naurismaata
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aidan takana, neidon, mutta ei veikettä neidon poskiverillä.
Vielä minun hampaani puree kappaleensa omenan tuoreesta
kyljestä ja vielä minun silmäni on laitumilla, kun on nuori
poskipään vereä katseltavana, ja silloin vasta minä itseni vanhaksi tunnustan ja olen rehellisesti siivo, kun on halu kimistunut lohenneessa hampaassa omenankin veriin ja silmän
torkko laupiaana tuhrimassa vain prikan tarjoomilla silloinkin,
kun on Jumalan suomilta prikan takanakin Jumalan evästä
tarittimilk ja silmillä velka kiittää sitä, joka on kaunis, ja
nähdä nuori noreaksi ja ymmärtää välkkyvät välkkyvän
silmäparin kosteassa. Senverran vanha minä vain olen, että
minun kieleni on tanava suoraltaan sanomaan asiansa, mutta
niin vanha minä en ole, ettei kielenkantimille kihoisi tuoretta
vielä, kun marjan näen mättäällä punavana!»
Malakias Afrodite Härkäniemi, kapteeni ja vakaa vanhapoika oli valmis nyt sekä jutulta että kuppikouralta. Kämmenen lehdellä lepäsi kuppi niinkuin kupin posliinin pitää
levätä levollisen miehen kämmenpohjalla senjälkeen kun
sokeriastian kukkurasta on noukittu pari päällimmäistä valkosenmuhkuraa maustimeksi kuppiin ja laillensa varistettu
kahvinliemen sekaan sulamaan, kerma-astian kuvusta kaadettu kellavanheruvaa tummaan senmukaisesti kuin mustanväki tuntui herkunväriksi vaativan, ja seosta vielä kiireenverkkaan hämmennetty lusikanhopealla, jotta näki silmin ja
tunsi lemaukselta sieraimen lehteen, oliko mehoisassa oikea
maistumisen näkö ja haju. Ja juttu myöskin oli vedetty juuri
siihen solmuun, johon miehen on aina vedettävä juttunsa niin
meri- kuin maa-askissa, jotta tietää, koska lopettaa ja saa
sulkea suunsa levollisesti, olkoon että puhe on hamunnut avaraakin lenkin mutkaa ja lapannut nyörinrihmaa väljänkin
juoksemilta. Härkäniemi oli tyytyväinen sekä kahvikuppiinsa,
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joka nyt oli otettu ja lemusi omana ja suun hyville varattuna
kämmenellä että puheisiinsa, jotka nyt olivat puhutut ja sulivat sokerina suloisen tyttömielen pohjalla, joka Jumalankin
käsistä oli ajateltu makeanmakuiseksi. Mitäs väärtiä on ihmisellä ja miehenveroisella muutakaan maailmassa ja elämässä,
jollei senverran ole nenää järjessä ja sydäntä muussa ruumiissa,
että asettaa asioita myötäkarvaan ja sanansa itsekunkin hyviksi
ja mielensuliksi silloin, kun sen voi ilmaiseksi ja muitta vaivoitta tehdä, virkistää itseänsä hyvällä kahvin hajulla ja
lähimmäistänsä, varsinkin naislähimmäistä, joka on heikompi,
hyvällä sopusanalla, joka kuitenkin, olkoonkin vain pelkkä
joutilaan suun lykkäämä jutun lastu, sittenkin on toisen korvalle hivelä kuulla eikä maksa omalle suulle mitään. Enkös
minäkin nyt olisi pahempi kuin saita, jollei kielelleni heruisi
hyviä, ja minä sananpennilläkään kiittäisi ihmistä, joka kuitenkin on silmänlääke kasvojensa ihopuolelta ja sydämen ruoka
muulta sielun siliältä, ja joka mielen kylliltä ansaitsee kiitoksen sekä itsensä vuoksi, kun on luonnistanut niin armiaaksi
tytön kuvaksi, että kahvikullankin edestä, jonka on hyvänsuomasta minulle prikaltansa tarinnut! Kiitänhän minä mielenhyväni palkaksi ja sydänmukavani lainan maksoksi piipunpesän kipsivahaakin, vaikka se on pelkkä mööpeli ja hengetön
kalu kourassa, kun se tuttavuutensa suomasta pohottaa ja
lämmittelee omaisesti pivoni sisäpuolustaa ja hekottaa minussa
muunkin hyville kuin pitelevän kämmenen ja imakiitollisen
suun, niin kuinkasta minä en silloin olisi kiitollinen ihmisenluodullekin, nuorelle vaimonveriselle varsinkin ja hulahtaisi
lämpimän puheille sellaiselle, jolla kuitenkin on korvanlehti
herkänvärisenä hipiöimässä tukan hienosen varjossa siltä varalta,
että pieni haavii pienen sanan, jos semmoinen hyvän perhosena tulla liehii korvan kuulumille ja mielen kutittimille, niin
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pirahtaa makean pisara sydänalan supukkaan saakka. Ei
ole synti eikä mikään puhella mieluisia ihmiselle, joka itse on
ihka elävältä niin mieluisa, että Jumalan vika ja syy on, kun
että

semmoista miehelle näytetään. Kun joku on kasvoilta sielun
myötäinen silmän katseltavaksi niin sulavilta kuin kahvinheru on
maunmielen myötäinen kielenpään maisteltavaksi, niin anturanahasta leikattu palanen ajaisi saman asian ihmisen suussa kuin
Aatamilta peritty kieli, ellei tämä kieli pääsisi liikkeelle ja
palvelisi silloinkin, kun on kiitoksen sana sanottava vielä
paremmastakin kuin kahvinkullasta kupissa. Säällinen ihminen tietää kiittää ihmismäisesti silloin, kun hänen edessään
on taritin kahvikuppineen ja hän noikkaa niskaa, kukkasta
saisi hän siis silloin olla pökkelömpi, kun on Jumalan tarittimilta hänen edessään ihmisen elävä taimi, niin mieluva silmän
sulaan, että vanhankin rintakopan komerossa sydän hyrää
hyvää mieltänsä? Eihän silmä katsomaansa kuluta, vaikka se
ilahtuukin, eikä tähti ylhäisiltänsä siitä sen köyhempänä säteile,
vaikka mataloilta on sykettä rikkaampi siihen kantava loiton
katse! Velka on maksettava ja virsi veisattava, enkä minäkään muuta kuin kiitän, kun on kiitoksen velassa suu, ja
päästän nuoteille parran, kun vetää virsille mieli!
»Sinä olet luomalta sorja ja silmäisi suomalta sydämen
lääke, älä sitä ihmettele, ei se mikään vika ole, se on luonnolta sinulla!» katsoi Härkäniemi tarpeelliseksi virkahtaa
ääneenkin vielä ja neuvoa lohdutella tyttöraiskaa, joka korvalehdet heloittavina hiusruskean varjossa kuin hiilusta jo vihdoinkin sai siirtää tarjottimensa Härkäniemen edestä ja, kattia
polttaen jalkojen alla, kiireenvilkkaa joutua maton saralla
muuallekin.
»Mahdottomiapas sentään saa korvaansa noukkia kun ei
tiedä, vihastuako pitäisi vai nauraa silmien täydeltä», risteili
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ajatus valppaan Siviän pienen otsaherkän takana vielä, kun
hän jo neuvokkaana kumarteli tarjotintaan mukavaksi Lahdenperän eteen, mutta kuitenkin uteliaana kurkisteli yhä sivutaakseenkin puolella silmänurkalla, niinkuin on tyttöjen taito.
»Tiesi koskaan puheitten todet, vanhempienkaan suista lähteneitten, mutta korvaa ne hyviltänsä hivelevät, vaikka silmän
onkin oltava suuttunut olevinaan»! päätteli selkeä pää toimeliaan jo holhoovasti alentaessa tarjotinta sopivalle korkeudelle Lahdenperän isännän liikutella kopakkaista maamieskouraansa vapaasti ja ilman kumoomisen vaaroja arkojen posliinivehkeitten yllä. »Saisi sitä muurahaisia neulasina piirtelemään hiustensa juuriin, jos kaikki puheet päästäisi korvaa sisemmälle ja noukkisi ajatusten kärkiin!» tuumi nopea Siviä ja
huomasi kehottaa Lahdenperää pistelemään sekaan vielä toisenkin kappaleen sokuria. »Vaikka miks'ei kuuntelisi Härkäniemen sedän juttuja, nehän nauravat sydämessä, niinkuin
puhoo hänellä parran lauhka jaarituksen laverrellessa. Otanhan minä Vilhokoiraa korvan karvallisilta, kun se on hullunhauska uskollisten silmätupsuinsa takaa, ja turjutan tupukkaa
pihan pyryten lystiksi vallattoman itseni ja karvarinnan Vilhovelhon! Miks'en siis riehkisi leikkimielin, kun on Härkäniemen
setäkin korvallisiltansa pihkassa salissa niinkuin on takussansa
hupsu Vilhon lurvi pihalla, Jannelle kuitenkin sydän laulaa,
jos silmä visertääkin ilmaisiansa Vilholle käpäläkerkiälle ja
Härkäniemen sedälle partakupiaalle ja vaikkapa varpusen raksuville piha-aidan riukupuilla!» Silmäin syntiset olivat viimeistä ajatellessa jo vilkkaana parina unohtaneet Vilhot, sedät
ja hauskat Härkäniemet, jopa tärkeät toimet holhoojina avaran prikan ja huomaavan tarjoomisen, ja vaeltaneet lentävän,
varastetun retken keveillä teillä tuolle puolen salin, jossa korjasi omaksensa odotetun katseen valmiina hän, jolle kuului
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luonti kirkkaan ja lämpimän silmän, kuului ehkä koko sirkku
sielu virein toimin ja tyttösin suloin.
Oli Härkäniemenkin silmä joutunut siirtymään. Elämä
ja uusi tuokio pitää aina huolen siitä, että asian takaa tulee
seuraava silmän nenään ja mielen nokkaan, eikä pääse ajatus
syömään tyhjää lovea. Eevastiina oli nyt sämpyläkoreineen
edessä, ja kun on omassa koparassa kuppi, jossa on makeat
seassa ja sokeri sulamassa kahvin höyryvän pohjalla, niin silloin
ei ajatuksen oikeastaan tarvitsisi tehdä kuin kananhyppäyksen
ymmärtääkseen, että sämpyläkori on edessä sitävarten, että
nyt on sämpylän noukkimisen vuoro. Ja näkihän Härkäniemi sekä sämpyläkorin että Eevastiinan ja kuuli myöskin,
sillä eihän Eevastiina olisi ollut liikkeellä eikä missään, ellei
puheen hurina olis pajannut ilmassa huulilta niinkun pavun
variseva herneen vierittäjän roskilautaselta, kun lautanen on
pohja ylöskäsin kieraistu aivinan tuppuun ja kierivillä on hyppelevä kiiru kerjetäkseen toista pyörivää ennen kaltevalta
luisua poukkimaan vadin täyttyvään kouruun.
»Ja sinäkin Makkias, otitkos vain tarpeeksi sokeria sekaan,
kaksi palasta kumminkin, kun on sämpylääkin, huudankos
flikan takaisin, että noukit lisään, eivät nuoret huomaa, vaan
vanhan täytyy aina olla varpaisillaan ajatuksinensakin, silmätkin vintin väntin, kun kaikki pitää kerjetä huomaamaan,
merkillistä, kun ei Jumalakaan ole antanut silmäparia niskaankin ihmiselle ja emännälle, ja kielenpäätä joka hiuskarvan nirkoon, sillä ne tarvitsisi kaikki, kun on kiiru! Otatkos sämpylän, otas rinkilä, kelpaa sinun Härkäniemessä, kun ei ole
emäntääkään talossa, niin kiiruut ovat naapurissa ja sinä rauhassa kotona! Haikailen minä, mutta älä sinä haikaile, ota
sämpylää vain! ei miesväellä ole ratasvärkkiä ja rukkia päässä,
eikä kiiruuta ja huolimista mistään, niillä on partaa vain pos-
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kien ulkopuolella, ja parran pehmiät, kyllä ne pöyhii sileiksi
tai karvaisiksi, kuinka tahtoo, pistää vaikka mihin fasuunaan,
pukin taikka tallukan, mutta kieli, kielen lippa suussa, se on
karkupalanen, se on kärppä, se on syöstävä, se on kiiliäinen
hammasrivin sisäpuolella: kaitse semmoista samassa karsinassa
järkesi ja sylkesi kanssa, niin kaikki kolme ovat lennossa ja
hameenliepeesi lisäksi! Kelpaa sinun, joka olet Härkäniemi ja
mies ja Malakias, mutta minä olen emäntä ja Eevastiina ja
Alastalon kapteenska ja hyrränkin täytyy vain hyrrätä, mutta
minun pitäisi vielä pyöriäkin, ja pyöriä paitsi varpaitten kymmeneltä niin myöskin kielen yhdenneltätoista päältä! sanoin
jo: ota sämpylää, sanoin jo: ota rinkilää, ota kukonvarvastakin kolmanneksi: sakara leivässä on sakaranlisä ymmärrykseen,
sanoi isänikin aina .
Härkäniemen yllä ropisi sanakuuro kuin sade suvitaivaan
kaatamalla levitetyn heinäkppoon niskaan juuri kun korjuuniityllä pouta on päässyt hellittävimmin paahtamasta korsiin.
Niin heinä kuin ihminenkin on totisesti joinakin hetkinä
hiukka ja aikalaillakin epävalmis joutumaan kuiviltaan räystään alle. Huuhkajanhyyppäkin läpyttelee silmätupsujaan
elonmerkiksi, kun auringon varas kurikseen on tunkenut kuusen pehkoon ja oksien lomitse iltikseen hypellen pitelee kyykkijää silmäin kaihiin, onkos niissäkin rakoa, jota huikaisee
ja lämmittää; ja vanhakin ja kapteenismieskin hiemasen herkistyy känsäisen mielennahkansa alla, kun on neidon hema
niin lähellä liepimässä, että tupakankarvaalle kielellekin juoksee meden mehu, ja niin herpivä silmänruoka katsottavana,
että sydämen pohjaa herasee ja mies saattaisi hetkeksi hairahtua ja uskoa vielä piipun luupaka hivelämpääkin olevan elämässä huulen iholle painettavaksi. Härkäniemikin oli siis aikalailla hempeä ja sydänalusiltaan pehmeäksi pidelty mies, kun
.
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hän vielä viivytteli silmää loitonneessa Siviässä ja sydämensä
kiitollisuudella ajatteli, mikä armo se kuitenkin on, että Jumala
aina kasvattaa uutta tyttöruohoa maailmaan, niin että samaa
nuorta ja tuoretta on silmän katseltavana, vaikka sammal harmaantuukin omalla päälaella ja korvallisilla ja silmäkarvat
pensastuvat puskiksi. Mikä koru ja sielun päästö Siviäkin
tuossa, kun keikkii ja väikkyy ilmi ihmeenä silmien edessä,
niinkuin olisi tähden tullut taivaan laella surku sydämeen
meitä muita täällä alhaalla ja entänyt korkeuksistansa, pukenut yllensä tyttösen silmäsäteet ja hankkinut itsensä tyttölapsen korkoihin astellakseen keskellämme Alastalon salin laattialla kahviprikka käsivarsilla ihmisen elävänä! Kuinkas kerkesi nytkin hänen katseensa Lahdenperän edestä nopeana kuin
pääskyn viiltosiipi lento halki salin? Minnes sillä oli matka?
Kuin linnunsirkku lumen pehmeälle talven metsässä, kuin
säteen lämmin marjan poskelle suven mättäällä? Seinällekö
meriakkunain väliin, jossa on taulu, nuorukainen neitonsa
polveen nojaten? Ehkä seinälle: kukas tyttösten silmänkulut
vartioi? Miksei siihen katsoisi, katson minä vanhempikin, katselen useinkin, kun satun saliin ja täältä peräsohvalta on mukavaa jutun raossa ja haikunvetojen välillä kuljetella silmää seinilläkin. Alastalolla on oma fasuunansa, miehen fasuunansa,
fasuunaa nenässä, mutta fasuunaa muussakin, mikä miehellä
on näkyvää puolta, nenä on iso, se on mööpeli ja pärisee jumalattomasti, kun mies puhdistaa sitä miestavalla, vatsan ympärystöä ei hänen myöskään tarvitse itsessään hävetä ja tyhmempikin ymmärtää jo päältäpäin, kun näkee hänen liivipuolensa, että se ei ole isosuutta miehessä, vaan luontoa, kun
jonkun on puhistava kahdenkin puolesta miesseurassa seistessä
ja oltaessa kapteenia pieliltäkin, hän on hahmolta kieltämättä
mies, jolla on pinta miehennahasta, ja sisäriitinki myös, ajatuk-
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sen näpit ja muu piukka meinassa, kyllä ne iskevät hänellä
kynnen asioiden hamaan niin visusti kuin hohtimen hammas
naulan niskaan, ei pelkoa, että Alastalo olisi pehmeä, kun on
peli menossa ja veto siitä, kenellä sormi ensiksi oikeentuu.
Kyllä Alastalo on mies miesmäisissä ja paksu paksuissa asioissa,
karvas miehen maku hänessä on ja tupakan haju, mutta hempeitä hän ostaa seinillensä ripustettaviksi niinkuin tuommoisenkin helohempan, jota minä juuri katselen. Tunteekos ihminen enää sydäntänsä oman ihonsa ja parkitun pintansa mukaiseksi, kun palaseksi aikaa saa silmänakkunoihinsa saman maun
kuin kielenpäähän silloin, kun on pistänyt suuhunsa lusikan
täyden vattumarjaa sokerissa ja maidon kermassa? Aina minun
menee mieleni makeaksi yltä ja kyitä, niinkuin häppää juodessa lapsena, kun minä näen tuon parin puskansa juurella,
mitä niillä on yllänsäkään, sametinmaistuvaa vaatetta, ja osaakos tosissa ja maanpäällä ihmisen ripsipari lähdettää raoistansa
semmoisen kimpun kullan ja minkä muun hyvän makuista
tahansa maailmassa kuin flikka tuhlaa silmistänsä turhia sille,
joka ei kuitenkaan ole muuta kuin herraspoika poskinensa hänen
polvensa nojalla? Herrapookenas sinua tyttönen, Rakel silmiltä ja Susanna kasvoilta, Ester kulmain korulta ja Sulamit
sydämen silkiltä, kun on lupakin ihmisen lapsen, vaikka vain
taulun pohjilta ja lasin sulkemilta neljän kehyksen sisälle, kantaa kasvoissansa silmäparia semmoista kuin olisi tämän ainoan
silmäparin valloissa ripsiensä välistä välkyttää ihmiselle, ja
samoine hentoine ripsinensä sammuttaa ja peittää ikinäkyviltä
taivaan aurinkoinensa ja kaikkine tähtinensä! Kasvot kuin
selvä hunaja, ja silmäin saframi kuin sulavat sokerinpakset
totiveden pohjalla! Voi Abraham Mamren tammistossa ja
Joonas öljypuskan juurella, kuinka saattaa riipaista sydänalaa
ja heikottaa täysikäistäkin miestä kurkun kukkuraa myöten
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pelkkä värinhyvä ja silkinsametti paperin pohjilla, ja semmoinen kaunis, joka on vain kihoa silmään ja himmelin kimmellystä tyhjiltä vilkkuvilta lasin kilon takana! Kyllä siihen
paikkaan seinää katsoa sopii ja päästää silmä jouten kitumille
ja apikkedoille, missä on koukusta killumassa kuin elämänniittu
neljän kultakehyksen sisäpuolella, värin hekumaa niin ja muuta
ihanan paalletta yllinkyllin, sinisen sulia visertämiltä ja punan
hilkasta paisumilta, viheriän herkkuvia ja kelknkumpuvia, silmäin sykettä sormen pideltäviltä ja ihon kuulasta sielun maistuvilta, mielen voidetta ja sydämen salvaa niin läämälti, että
silmän sopii mässätä ja teräin syödä täytensä ikäänkuin nautaelukan, joka on päästetty valtoimeltansa veräjän sisäpuolelle
semmoisen tahtoimen tarhaan, jossa kasvaa aitojen tasalta
parasta purtavaa ja tarvitsee vain upottaa ahmivaa turpaa
korvia ja sarvenpäitä myöten heinän tuoksuviin noutaakseen
tihuvilta kielen kiertimelle vehmasta ruohoa tukun paksulta ja
suun täydeltä leukapielien pureskeltaviksi! Sopii minun katsoa
ja sopisi Siviänkin, mutta älästä huoli, hipaisiko Siviän silmä
taulun vihjaa seinällä edes sen tuokion kestämän kuin västäräkki tarvitsee siipiparinsa avaamiseen ja sulkemiseen kiveltä
kiven viereen lentäessään, ja kitaakos semmoinen olisikaan, että
täysihminen ja säädykäs talontytär hypittelisi silmiänsä seinillä
kesken parasta kahvin tarjoamista ja vahtaisi prikkansa takaa
tauluja? Ei, Siviä tietää, mikä sopii ja silmänsä hän ymmärtää
pysyttää säädyissä ja seremoniioissa, kun on oltava huomaavainen, mutta taulun alapuolella istuu tietty, istuu seinävierellä
juuri kuin määrättynä taulun alareunan alla Janne, ja kukas
sitä laittaisi, en minä ainakaan, kun tyttösen silmä varastaa
itselleen sen pienen vilauksen, jonka se tarvitsee, ollakseen taas
tyytyväinen hyppäyksensä jälkeen ja totinen toimensa hommissa. Ja kukas sitä huomasikaan, pientä silmän kerkiämistä,
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tarvitsikos minunkaan huomata mitään, vaikka hyvin näen,
kuinka Janne vielä korjaa viiksiänsä, ikäänkuin sivaus niiden
silittämiseksi olisi tärkeätä nyt enää, kun Siviän silmät jo
aikoja sitten ovat siivosti paimennetut takaisin tarjottimelle
ja kuppiriveihin? On se merkillistä kuitenkin, kuinka kaksi
silmäparia, joilla on tie tuttu toisiinsa, kerkiävät nopeasti aivan
kuin lennosta sieppaamaan toisiltaan jotakin ja palaamaan
muille toimituksilleen takaisin ikäänkuin eivät olisi missään
käyneet, vaikka selvästi ovat lastissa ja täysillänsä kuin' messiäinen hunajan pisareen apilaan torvilta persottuaan. Käännelköön ja hypistelköön Janne nyt viiksiänsä, nuoria haivenia
huulillansa, niinkuin olisi mettä odottamatta satanut versoville,
jota hivelee sormiinsakin, ja kumartukoon Siviä nyt itseänsäkin auliimpana ja armaampana tietämättömän Lahdenperän
edessä ja tarjotkoon tarjotintaan höröttävän ottajan kurottuville sillä silmän suomisella ja annon hyvyydellä, ikäänkuin olisi hänellä nyt tarjottimen täydeltä kaiken maailman
hyvää tuhannesti runsaammin tarittavana kenen otettavaksi
vain kuin vielä tuokiota aikaisemmin ennen äskeistä silmäinlentoa!
Olkoot onnellisia, kyllä minä heille luvan annan, sitävartenhan he ovat nuoria, että sydämet olisivat sykkyrällä, ja
tyhjän taitse taivaissa! En minä maaherran piippuakaan tuolla
muitten suilta kadehdi, vaikka minä sitä ihastelenkin Alastalon
piippuhyllyllä, en ainakaan niiltä suilta, joilla on arvoa piipun
verroille, eikä minun sydämeni syrjällensä käänny neidon terhenenkään vuoksi, vaikka on siivekäs siivillensä valmis ja
neidon silmälle tie kepeä sinne, missä istuu tuttuna nuorukainen!
Ei maailma terheniinsä ole hankkiutunut minun pivoni varalta,
vaan omiksi koreikseen ja hyviensä lystiksi, ja hullu minä olisin,
ja sydän särkypäällä sunnuntaihuomeltaista lauantaisaunaan
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saakka joka jumalan viikko, jos minä surisin sitä auringon
kultaa, jota minä en ole kerjennyt käärimään omakseni elo-

pellon päivänkilolta, ja jos minä murtaisin mieltä jokaisen
tuoreen poskiparin vuoksi, jonka verso on silmälleni kukkiviltaan näytetty, vaikkei minun ottavan käteni hiveltäväksi
suotu. Houru olisin, jos kurottaisin maan mataloilta käteni
koruiksi tähtien tuikkivia ylhiltä korkean taivaan, kuinka helmittynä viekkuisikin ylläni saavuttamattomain avaruuksien
kaari; hourumpi olisin kuitenkin vielä ja turhemmin hävittäisi
mieleni haukka sulkasato siipiparinsa kynittyjä sankoja, jos
vuosieni varjosta vielä viuhkisin toivon levittyvää siipeä ja
nostaisin vereni huurtuvilta kylmiltä silmän karkekvaa muulle
lennolle kuin kiitoksen liidolle niiden taivasten siintimille, joiden
kaaret ovat kantavaa siltaa vain siipivän nuoruuden askelille,
ja joiden pielien puuntoon vain nuori toivo ja nuoren sydämen
uskova uni kutoo elämän kangastavat kankaat loimista punaisen
veren ja kuteista sielun seesteisten lankain, kuinka haikiikin
vielä rintansa janoon hentoutta herkän hengittävän poven,
jonka armaus ei kuitenkaan syki jäähtyvää rintaa vastaan painettavaksi, ja kuinka kuulas onkin katsella loisto elonkostean
silmäparin, ripsien avaaman, ripsien salaaman, jonka välke ei
kuitenkaan liehu ilmojen ihmeillä vangittavaksi vuosien himmentämän katseen!
Mikä kumminkin on ihminen otus otsaa kantavaksi, kaksin
jakin liikkuvaksi vatsasäkiksi, karvainen jos siliäkin sekä pintapuolelta että ajatuksen ihon alta: minäkin, vakaa mies seurakunnassa ja painava pappa piippua imiessä ja nimenriitinkiä
paperille präntätessä, istun suu höröllä ja silmä herassa, kun
keikkuu näkyvillä neitosen kenkäkin helmojen peitosta, ja saan
ajatukset nesteille ja sydämen hölkälle, kun pelkkä semmoinen,
jolla on tytön iho kasvojen lahjana ja sitä anetta ja Sulanutia
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silmissä, jota neitolapsilla on liikaakin ripsien välillä, kun semmoinen ihme ja elämänkerä viipyy edessä kerman kaataman
tuokionkin ja näyttää minulle kuin kiusalla, että tämmöistäkin
on olemassa ja taivaan makua sydämeen saman elämän seinien
sisäpuolella, josta sinä olet löytänyt vain piippusi parhaaksesi!
Enkös nytkin katsele Siviää ja Siviän silmänlentoja salissa sydän
niin hauraana ja haikeillansa, kuin olisi vilu nahoissa, kun on
selkä käännettävä nuotion lämpimiltä yön kylmiin?
Mihinkäs löysi pehmeisiin vielä minunkin ajatukseni känsäkuorinen kämmen äsken: hentoutta haikaili herkän henkivän
poven, liehtivälle sydämelle aroin painuvan ja armaasti painetun, silmää haki tuoretta elonkosteista juotavaksi ikkrvon katseen terien täydeltä ja silmäsuonen tykkimiltä, luuritteli makean
haikusiaan koko rekisteriltä kuin säkkipillin pullistunut maha
piipityksensä kipeitä jokaisen reikänsä pihivältä läpältä! Kyllä
ihmisessä ja miespuolisessa Aatamin viat elävät, olkoon sitte
sileäleuka nallikka juur'ikään rippikoulun liinalta päästetty, tai
senverran parempi, että on jo haivenoras hoidettavana omalla
viiksisaralla, vai vieläkin uhompi karvankasvulta ja leuan päässä
luudan tyveä minunkin partani mokoma: silmät killivät kuillakin samoina synninpalkina, minkä vain on näkemisen rakoa karpaloilla lautojensa välistä sinne, missä on Eevan tyttärestä hameen
lievekin laattian palkkia huiskamassa ja palmikon kaltaistakin
leiskamassa niskan nakkauksessa! Ei järki kasva päässä, vaikka
parta poskipielillä, ja minäkin olen hupsu ja saan sydämeni
hypylle, vaikka on viidenkymmenen vuoden konta käärinyt
sammaltansa kukkarokerän hiltimiksi! Kyllä nytkin on mieli
hellä niinkuin mennävuotinen omena tänävuonna ja Siviä silmäini edessä kuin meidän Turvalla sokerin murunen kuonon
päässä silloin, kun minulla on sormi pystyssä ja lasken yks' kaks'
kolme' ennenkuin penu saa hälväistä!
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Vaikka viisaammaksi minun täytyy itseni tunnustaa kuin
ymmärränkään ja ansaitsenkaan. Olenkos sittenkään päästänyt
kerää omille pyörimilleen, kuinka harras se olisikin sykkyrältään

ja yrityksiltään? Yhtä naimaton minä olen tänäpänä vielä kuin
silloin muinoin, kun sydämeni oli samalla tavalla varisemassa
vaikkapa Eevastiinan helmoihin, niin, miks'ei Eevastiinankin,
niinkuin monen muun, jolla myöskin on posken hienoinen joskus
päivinänsä ollut veistettynä aivan kuin minun sydämeni mukaiseen siliään. Kuulesta vaan, kyllä Eevastiinalk vielä on kieli
puhdissa, ja puhdissa se oli silloinkin jo ja siihen aikaan, kun
sama kieli vielä oli syöstävän kuruilla ja hiphopun jäljillä sen
heljän hammastarhan helmisessä karsinassa, jonka vilkkavilta
veräjiltä Maanpään sirkkusilmä tytär päästi ja paimenteli ilman
laitumille naurun helinää ja puheenvaltointa poukkivan karitsaparven kirjavilta. Osasi Herman silloin noikata nosekmmin
valssiin kuin minä, ei ollut vatsan leiviskää vielä tiellä, ja osasi
sorvata sanansomaa tyttösten korvahipiään yhtä sopivasti kuin
myöhemmin todenlipeätä ja valheen liukasta meklarien partoihin totipöydän vieressä, ja lykyn hän silloin korjasi, jos se on
lykky, kun miehellä korvat kimivät vihkipallilta arkun lautoihin saakka samaa siukua koko elämän sen ihmeenverrat kuin
riittää vaimon kielessä vetoa silmänavaamalta aamulla luomensulkemaan ehtoolla jokainen jumalan päivä auringon kiertämän
ajan. En minä pahaa suo Akstalolk, mutta kyllä minä sen
suon Hermannille, että Eevastiina on hänen vaimonsa eikä
minun: lumpeen minulla olisivat korvat menneet jo puolen
vuoden päästä, jollei olisi kuolla körähtänyt jo ennen keskenkaiken paljaasta pelosta toisen puolesta, koska ihmisen kuitenkin, vaimoihmisenkin, tarvitsisi kaiken järjen nimessä varata
itselleen edes hengen vetämisen aika, kuinka kieli paukuttaakin
löysänä suussa ja lanka juoksee kerältä. Todentotisesti on nais-
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ihmisen sisurakennus eri tekoa kuin minun, minä imen etupäässä
sisäänpäin, montakos heinärukoa savua olleekaan elämän päivinä vaeltanut pesän puhivilta piipunvarren tietä minun suuni
nieltäväksi, naisihminen taas, hänellä tapahtuu hengityksentoimitus ukskäsin ja nielemisen sijasta täytyy hänen lirkutella
suustansa jutun ilmaa maanmittarin rihman määrät, niin että
loppumisesta ei ole pelkoa enempää kuin vedeltä köyhän talon
kaljatuopissa.
En totisesti minä Eevastiinaa nykyisillään Akstalolta
kadehdi, vaikka joskus aikoinani täisinkin pientä sydämen
närää tuntea kylkiluitteni alla, kun hän muinen Tukholman
rannassa minulle jahtinsa kajuutassa näytteli ja pivon pohjalla
hypitteli kultavitjavihtiä, joista hyvin tiesin, mille sirolle kaulalle ne käädyt olivat pauloiksi ajatellut, en kadehdi, vaan suon
mielellänikin naapurin sydämeltä ja retaritoverin siunaamalta
lähimmäiselleni koko toosan ja pelihelinän suuvärkkineen päivineen semmoisena kuin se näkyy pysyvän vedossa, pieneksi joka
päivän muistutukseksi ja syntien esimaksuksi jo elämän ja lihan
päivinä miehelle ja lähimmäiselle, jolla pelkään, että hänellä
joka tapauksessa ja lyhennetyinkin velkatilein tulevat kiirastulessa olemaan kuumat paikat ja hikoilemista paljon. Juu,
juu, Herman, kyllä sinä silloin olit mairea viiksiltäsi ja siveltelit oravan tuuheita hyvällisin sormin, niinkuin Janne
nyt tuolla, puolemmalk salissa omiansa, kun on korjannut
Siviän silmän mannaa silmiinsä, mutta miksikäs käännät
nytkin ja tälläkin haavaa selän hartiata niin hartaasti sille
kulmalle salia, jolta parhaten ja parhaaltaan siippasi ääni kimajaa kuin raksuttaisi kokonainen varpusparvi yhden kielen kantimilta?
On se kummaa kuitenkin, kuin oraksen tuore ruoho suven
kuukaudessa karstuu oljen kuivaksi karreksi, ja kuinka neito,
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sydämen sykky ja heljä toivon heinä, silmältä kuin leivon
liuruva liverrys ja mieleltä kuin viistävän pääskysen hiipivä
lento, otsan kuulailla onnen lymyt ja hennot luvat, poskien
kaartuvilla ruskot lämpimän veren ja liehtivän ihon, kuinka
neito, herkkiväin kumpu ja kyitä elämän marja povilla paisteisen maan vuosien hetkessä vaihtuu, ja ihme ja kukka ja Maanpään lintuinen Eevastiina on sämpyläkorinsa takana emäntä ja
muori ja rupattava Alastalon akka, ja saa manata korviansa ja
varjella turhaaan tyhjän pajatusta kuuluviltaan se, joka onnen
miekkosena joskus siunasi silmiänsä, suloisen kasvoilla ahmien
laiduntavia ja terien täydeltä apilan vehmaat ihanan makeiltansa korjaavia!
»Sämpylää nouki, herran tähden, sämpylää, nouki rinkilää,
tottamar rinkilää, kukonvarvastakin nouki, kuinkast'ei kukonvarvasta, joka lajia, kolmea lajia, kämmeneen sopii ja partaan
mahtuu, suu naunaa ja vatsa vehoo; kylmä talo, missä eivät
puut talvella pinosta kulu, ja vaisut pidot, missä eivät vehnäset
tapulilta tarjoamalla vähene, otatkos käskemättä, kun en kerkiä
käskemään ja noudatkos tyrkyttämättä, kun en ymmärrä tyrkyttää, nirso vieras saa emännän vihat ja löylyn livistäjä viluisen saunan! kukonvarvasta kolmanneksi; ei pellolla herrana
liikuta, ellei työssä, eikä talo kestiä kärsi, ellei eväksillä, ota
hyvällä, niin syöt sovulla, ja noikkaa niskalla, niin saat rehentää
ryntäitä, papu on pieni, mutta se kierii, ja kieli lyhyt, mutta
se on liukas: et sinä pavun vierinyttä kumartamatta kattialta
nouki, etkä sinä emännän kieltä karulta käännä emännän
mieltä noutamatta; tottelisit käskemättä, vaikka käskemiseenhän ihmisellä kieli, niinkuin hyppimiseen kirpulla koipi, ota
vain mitä kämmeneen mahtuu, Akstalossa otetaan, mitä Akstalossa taritaan, silo puu sujii höylän kieleen ja höyli vieras
emännän mieleen, kala on hopeata verkon silmässä, ja vieraan
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kiitos kutii emännän korvassa; ota viisin hyppysin, mitä ei
neljään mahdu! kun ei kerkiä tuo kielenkipenekään kaikkeen,
mihin olisi kiiru ja puhti, enkös jo käskenytkin, niin että kielen
iho tikuilla! jumalan lykky, kun on kielen juurella kuolaakin,
niin ei käry suitsu . .!»
Jumalan lykky, Jumalan lykky! myönteli kiitollinen ajatuksen jänis Härkäniemenkin päässä, kun pääsi lavean otsapielen takana taas omakin mieli vähän omille huminoilleen ja
hengityksen vuorolle ryöpsinän raossa. Jumalan lykky ja armollinen viisaus, ettei ole ihmisen naamatauluun avattu naisihmiselläkään suunläpiäkin parittain, niinkuin silmiä ja korvia!
huokasi hän huojennuksekseen. Tuommoinenkos Jäpän liuku
on kielen kärkenä Siviänkin hereässä suussa parinkymmenen
vuoden päästä? hyvitteli ajatus vielä vähän äskeistä pientä lommoansakin ja silmäin kuri suoritti tahtomattakin lyhyen lennon
vielä Jannenkin puolelle salia: vahingonilon pisaraa on sentään
hyvänahkaisenkin miehen vaikeata olla nielemättä sydämensä
voiteeksi. Hypistele siellä huulipartaasi, niinkuin olisi merkillisiäkin maailmassa tapahtunut, ja näytä tyhmemmältä kuin
tosissasi oletkaan, niin sopimattoman onnelliselta koko naaman
paistavalta puolelta, että selvässä päivänvalossa häpeää puolestasi niinkin paksuihoinen mies kuin minä! Onkos tuo nyt
mikään kymmenen kopeekan lanttia isompi ihme ja tänäpänä
ensikerran tapahtunut asia, jos tyttösen silmä hipaseekin sinne,
jossa on nuorta haiventa huulilla versoomassa? En minä sinua
kadehdi, tyhmä olisinkin jos kadehtisin, en minä haukenakaan
sitä haukea kadehtisi, joka polskivilta vieriltäni hahmaisisi
kitaansa kiiluvan, ja katoisi koukun päässä sen tien, jossa ei
enää vapaana potkita, vaan siiman vietävillä. En kadehdi, enempää kuin kadehdin enää Akstaloakaan Eevastiinankaan vuoksi
tuossa, vaikka joskus ehkä kirvelikin pientä väkäsen otaa sydä.
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pehmosissa, kun hari helppasi, mutta se minua harmittaa,
että hauen pitää olla haukea tyhmempi pelkän ahneen leukansa
vuoksi, ja että mies silmäinsä humalissa nielee salakkana sen,
joka istuu rautana kurkun kiduksiin koko elämän päiviksi.
Miks'ei olisi minuunkin saattanut riipaista, kiduslihat ovat
minullakin ja kidanhotko, enkä minä järkeäni kiitä, vaan
onneani siitä, että minä livahtelen löysillä yhäkin ja potkasen
ajatuksen purstoa vetten huilivilla, kuinka tykkään ja kuonoa
kutittaa, kun toiset pyristelevät siiman päässä, mikä närppimisen toimissa vielä, mikä jo pitkän kyydin nokassa sen hemmetin menon, minkä huulen luut venymättä kestävät, ja että
minä kuittaan veroni »kostjumalalk» ja »kiitoskauniilla» ja
noukkimalla kupin tarjottimelta, kun koreasti tarjotaan, kun
toisilla on vaiva ja vahti ja otsanpuserrus koko elämän jälkiijäksi yhden ainoan ajatuksen pehmimiltä, ja kielen kimitin
korvan juurella paukkumassa vuosien rangaistuksena senkin
ajan kuin syö ja ihminen tarvitsisi ruokarauhansa, puhumatta
aterioiden väliajoista, vain siitä pelkästä viattomasta syystä, että
on uskonut siliäksi ja huulenpehmiäksi sen, jolla on hankkinakin väkähakasin uumittu ja neuknpistävää kärjen mahtumalta
muussakin sielunsisäpuolisessa kuin vyötäisten uumaroilk.
Ei merimiehen sovi ajatella naimista, sanoisin minä neuvon
Jannellekin, jos viisaan ja kokeneemman järki purisi nuoren
tyhmään! merimies tottuu laivan kannella vankkaamaan vasemman jalan tukemilta oikean jalan tukemille ja takaisin vasemmalle jalalle, kun meri muijaa alla ja antura tarvitsee tanaa,
kuinka kulloinkin on kannen vatupassi, ja merimiehen tottuu
ajatuskin vankkaamisen painoon, se tarvitsee ruumaa kallistaa
hartiatansa, kuinka asiat kulloinkin keikkuvat ja varaa tarvitaan tallukoilla pysymiseen, ja mitäs vaimoväen järki jäniksenhypyillään ymmärtäisi semmoisesta? Olisikos minunkaan
men

240

päähäni päässyt sikiämään tämänkään vertaa järjen sakoa,
kuin siinä nyt kuitenkin joutiloi, ja minkäs ajatuksen minä
olisin kerjennyt säikeitänsä myöten pitelemään, niinkuin niitä
nyt kuitenkin olen jonkinverran pidellyt ja edelleenkin sormin,
jos olisin nuorempana ollut hupsu ja mennyt naimisiin ja minun
korvissani olisi elämänijän ja arjesta pyhään niinkuin pyhästä
arkeen hurissut tuonkin nuottinen rukinhyrrä kuin se ruumiinkappale, jonka jumala on pistänyt kieleksi Eevastiinankin suuhun tuossa? Ihmettelen minä Markomäen Aapelia, käsimiestä
ja rukkimestaria, joka minun muistoni ijän on sen ajan, jona ei
polje sorvinhyrräänsä, hierannut ajatuksen kiviä omassa hytisevässä pääkopassaan semmoisen rukinrattaan pyörimiksi, joka
kierisi varpaan polkematta kukonlaulusta kukonlauluun seitsemän silkkaa Methusalemin ikää, ihmettelen äijänk kukan
turhaa ajatuksen vaivaa, kun naimaton mies olisi minkä papin
hyvänsä pudottimilta saarnastuolista saanut semmoisen kerän
tupansa nurkkaan, että senjälkeen ei enää olisi tarvinnut ajatella, kuinka hyrrän saa kierimäpäälle, vaan kuinka helvetin
saa seisahtumaan tapilleen! Minun korvani kumminkin on semmoinen iholtansa, että yhtämittainen krapina ja äänen rahina,
jos se on piipunvarressa tai ihmisessä, nylkee yltäni kärsivällisyyden nahan ja naimisiin minä olisin viimeinen mies! Parkkiutuu Akstalokin varmasti ihroinensa päivinensä vielä enkeliksi
sielunsa nahoilta, jos hänellä elämän päiviä riittää, kun joka toinenkin päivä vain nielee vanhan Aataminsa kiltisti kurkusta
alas sillä aikaa, kun pajaa hänellä korvissa koko vuoden almanakan lävitse sama kieli, joka nyt saa minun melkein kirpoamaan saumoistani pelkältä sämpylän nostamisen kestämältä!
Kyllä joskuinen autuus on kalliisti maksettava täällä maan
päällä! arvaan minä Akstalonkin joskus huokaavan lihavan
vatsansa pohjilta, kun hihnat eivät pyri kestämään nielemistä.
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Mutta mitäs minä vapaa vanhapoika hänen ahdinkojaan haikaan, minä otan sämpyläni ja olen selvillä vesillä, niinkuin
järkimies ainakin pitää kuuttonsa uivilla ja kölinsä kiven kolisemilta!
Härkäniemen lavea otsapieli oli tavallisilla tyvenillään ja
parran pehkossa naurun hörää koko tyven paksulta, kun hän
nyt verkakseltaan jo oli viimeinkin toimissa ja vakaisin käsin
työskenteli kukkuraisen vehnäskorin pinoissa. »Kyllä vieras
täytensä tekee!» rauhoitteli hän hoppuvaa emäntää sulloen
yhden koparan kouriin mieskäpälänkin täyttävää Alastalon
Eevastiinan sämpyläpulka ja saman Eevastiinan pitäjänkuulua
rinkiläröyhälää, vehovaa sormissakin, mitä sitten suun maistuvilla. »Ja sinä vain Eevastiina olet entiselläsi ja vanhassa kielen
höykässä!» myönteli hän suopeita pieneksi omantunnon lääkkeeksi ja suostutteluksi itselleen: ihminenhän naisihminenkin
on, eikä kannattaisi aina ajatella kaikkea mitä ajattelee, tuumi
hän hieman syntisenä sisuksissaan. »Ja senkinkös sinä sitte
vielä pistät taksiksi, että kämmeneen pitäisi mahtua enemmän
kuin viisi haarukkaa ylettyy ympärille!» pakisi hän edelleen
hyvänsukaisia, tirkistellen muka neuvottomana kourantäyteistä
vehnässaalista pivossaan ja kukkuraista kukonvarvas-pinoa
korissa sekä soimasi samalla itseänsä vielä pahemminkin siitä,
että viitsiikin pelkässä päänsä joutilaisuudessa täysi mies ajatella
viholaisia heikkosukuisemmasta ihmispuolesta, jolla ei kuitenkaan ole muuta puuttuvaa kuin vaimoihmisen tavallinen puuttuva. Mitäs heillä pitäisi olla enempää kuin se järjenmurunen,
jonka jumala viisaudessaan on heille antanut heidän tarpeisiinsa, ja niihin tarpeisiin se onkin nopsa ja kierivä niinkuin
elohopean pyörivä kivi! ajatteli Härkäniemi ja myönteli, koska
vehnäset kuitenkin olivat mukavia pivossa ja muutenkin oli
sopumieli.
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tella edelleen, eikä Härkäniemi yleensä jättänyt kesken mitään,
ei haikun vetoa piipunvarrestansa, kun se oli loppuunsuorittamatta, eikä ajatuksen langan auki kehittämistä, kun se oli
kerittävä kerältä. En minä kyllä ylipäätään ymmärrä naisväen järjenriitinkiä! tunnusti hän siis ja pohti, että mies on
vetojuhta, joka käsittää asiaksi ja työn veroiseksi vain sen,
mitä jää vaon viiltoa auki pellon rintaan senjälkeen, kun vältin
terä on tehnyt työnsä. Surkua minä kuitenkin ymmärrän tuntea
ihmismuotoisen puolesta ja lähimmäisen, vaikka naispuolisen,
siitä, jatkoi hän ajatuksensa vakoa, että on niitäkin, joilla ei
elämä ole järjen touvin päässä piukottamista ja köyden,
hangottelevankin ja vastaanpunnaavan, kiskomista työllä ja
väellä pinokasaksi, joka kasvaa läjää elämän aitan nurkkaan,
ja jää läjäksi samaan nurkkaan, kun vain hartia vääntää
onnella ja uskolla, vaan joilla silmän ja kielen ja varvaspään
pitää järjen kiskomisen ja köyden vedon sijasta olla juoksuhypyllä tuulen hännissä ja tyhjän kinterillä, tuoksia tomua
paikoiltaan ilmaan, jotta samalla tomulla olisi sileät sijat palata
pölynä entiselleen, viruttaa hopussa roskat lautaselta, jotta
lautanen olisi puhdas roskattavaksi pöytään, kerjetä juoksun
turhasta turhaan juoksuun, täyttää vati tyhjennettävällä ja
lypsää kiuluun kiulusta kaadettavaa, kulata vedessä, joka käden
jättämiltä palaa samoille hukamilleen ikäänkuin ei olisi käsi
käynytkään liikkumattoman liikkuvilla, kasvattaa rinnat rintana annettaviksi ja olla elämänikänsä Eevastiina, jotta kuluneen rinnalle kukoistaisi nuoruutensa vuorolla Siviä samoille
naisen osille, juosta ihmiselämä jäniksen kintuilla, joilla loikkimalkkin kerjetään kehässä vain lähtöpuskalle takaisin! Ymmärrän minä sen, että senkjisessa hosumisessa järki kuluu toisenkaltaisille kanteille kuin meissä oikeassa ihmisväessä, ja että
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pavun pyörivä kierii toisin ketteräin ja poukkiikin matkassa
vielä omia lystejänsä silloin, kun kivenmuhkuraa on käännettävä kankivoimalla kyljen vakaalta uudelle raskaalle kyljelle
ja pyyhittävä otsan hikeä joka väännön välillä. Annan minä
puolestani mielen heroin anteeksi naisihmiselle, että hän on
vaimoväkeä, ja tunnen surkuakin sydämen verilihalta, että
Jumalan on täytynyt talonpitonsa ja ihmislaihon lakastuvaisuuden vuoksi luoda semmoisiakin ihmisiä maailmaan, jotka
synnyttävät, ja joita senvuoksi ei ole sopinut saumata umpeen
niin, että hekin olisivat ehiöitä astioita ajatuksen väkiväännössä
enempää kuin muussakaan miehen hartiatyössä elämän kivipellon muljaamisessa.
Härkäniemen tuli niin likistävää olla sydämen pampan ja
kylkiluitten ahtaalla välillä, että karhea miehen silmä oikein
tosissaan taas kertaalleen muisti lainata katseen kaltaisen
samoille kasvoille, joiden tuoretta joskus oli tullut liikaakin
vilkuilluksi. Oletpas sinäkin, parka ja mummonkärppä, jonkun
hypyn juossut elämässä ja kuluttanut varpaan nopsaa niiltä
päiviltä, jolloin vielä nuorten poskien palkosilo ei tietänyt
joskus riippuvansa ryppyjen kurttusilla ja jolloin ei vielä silmien
tuore nosto ja elonjanoisten kostea kuulto luullut välkkyvänsä
vain lainana mehuvan lauhtuvan veren, jonka tykkeeltä ikä ja
velkovat vuodet armotta kantavat saatavansa pisar pisaran
puserrettavilta! Härkäniemi pudisteli päänvankkuvaa kivun ja
surkuhaikean purressa sydäntä kuin hampain. Happuroille kuluttaa elämä piuvivatkin palmikkoleiskat ja valjuiksi viruttaa vuosien pesu kukkeatkin poskipakarat, ajatteli Härkäniemi ja katseli
Eevastiinaa kasvojen köyhiin ja ilonsa riisuneisiin silmiin, niinkuin kuljettaa joskus apeata silmää syksyisen pellon paljaalla
marrasmaalla se, jolla vielä elää silmien pohjissa muistona saman
pellon liehivä vihanta kesäkuisen nukkansa suhivissa laineissa.

244

»Sinä vain hohkaat

sama veto

vietereissä kuin ainakin, ja

surkuttelen minä ikävaarin hitsiä ennenkuin sinunkin kaltaisesi karitsa on joskus paimennettu karsinaan!» sanoikin Härkäniemi sydämellisesti, kun omiin ajatuksiinsa syypäänä tunsi
tarvetta rohkaista
lähimmäistä ystävällisyyden murenella.
»Sämpylää sinä pyöräytät yhä vain yhtä täytelästä, kuin
vehnäsvehmasta rukkaskhduksi Maanpään tyttären kosijoille,
ja kieli on ketterä vielä kuin varvas valssissa muinoin!» laski
Härkäniemi miespuhetta rohkeamminkin naisväen korvanuoteille, kun kerta alkuyskän oli yskinyt.
»Herrajesta ja pookenas, vieläkös sinä muinaisia muistelet!
Sanos muuta, että mekin olemme olleet nuoria joskus ja valssia
varvastaneet!» kohisi Eevastiina jo täydessä höyryssä. »Ja vieterit, voi siunatkoon, kun joka paikka ruumiissa on kuin puuropampulla pehmitetty, ei lepoa kuin sen einemän, että kielen
kerkiää vasemmalta hampaanlohkolta oikealle siirtämään, kun
kiiruuta pitää, vai karsinaan! sano heilurille kellokaapissa: mitäs
turhia huiskit, pistä nukkumaan, niin aikakin säästyy! käske
nälkää vatsassa: mitäs tyhjiä kuriset, haukottele, niin nielet
suuntäyttä! neuvo emäntää: mitäs hulluja juokset, et helmojasi pitemmälle kumminkaan pääse! vai karsinaan: ei viisari
heilurin heilumatta Hiku, ei vatsa hurinoiltaan elä, vaan padan
keittämiltä, eikä talo talon toimilla ole, ellei emännän lieve
lennossa! Vai karsinaan: kun on kiiru, niin ettei kieli pysyisi
suussa, ellei olisi kitapäästään kiinni, ja kintuissa hoppu, niin
että kysytään polvenpäätä, vaikka niitä olisi tusina minulle
luotu eikä vain vaivaiset kaksi! Aitaa sinä kärppä kivikasaan,
mutta älä minua talonnurkkaan: minä vilkun kymmenenä
kolon suulla silloin kuin kärppä viitenä! Hermankin luulee,
että kieltä voisi pitää liekassa ja höyryä kannen alla, mutta
niitä ei kumpaakaan vahtaa jumalakaan, saati vaimoihminen
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kiireissänsä, ja tottahan sitäkin kipenää käytettävä on, joka on
annettu suuhun! Siitäkin pitää olla alinomainen riita, ikäänkuin ei muutakin joutumista olisi, ja sinäkin puhut vielä karsinoista, vaikka olet laita mies ja naimaton. Koskas te kaksitromppuiset opitte ymmärtämään, että ihminen on ainakin
tynnyrin tarkka astia hoidettavaksi, ja tynnyrissäkin on päästettävä ilmatappi löysäksi, jotta hana juoksee sylkemättä, kuinkasta siis ihmisen olisi läkähdyttävä umpeensa, kun hänelle
kuitenkin on kielen henkäin annettu! Sitä järkeä saa jahdata
Hermanniinkin enemmän kuin päivän kiiruussa kielen kärkeä
kerkiäisi kääntämään, että kun lypsää, niin silloin täytyy sekä
vetää että heruttaa, ja että, kun on joutu lennossa ja hoppu
askareissa, niin sormi kierii kielen vyyhtimiltä, ja minkä toinen
on näpsä, sen ovat nopsia molemmat! Mutta pitääkös ravistunut kiulu veden ja miehen järki selvän asian? Saa sanotuksi,
että ihmiselle on annettu kieli, niin saat vastaukseksi: mutta
hampaatkin kielen karsinaksi! Sano, että sylkikin kuivuu, ellei
suuta viljele, niin tärähtää vastaus: uunin nurkassa syljelle
astia on, eikä ihmisen suussa, sylkisit sylkesi sinne ja pitäisit
järkesi päässä, niin kumpikin olisi paikallansa ja säästäisit muitten korvia ja omaa kieltäsi! Koeta sopuakin ja yritä ymmärryspuhetta: mutta tottamar saksiparissa suu napsaa, kun vartta
näpsitään, ja ihmisellä kieli kerkiää, kun järki käryy! »Villan
sakset keritsevät lampaan selästä, ja veran purevat pöydällä,
mutta keritsisikö järjen karvaa sinun käryistäsi liuskaskaan
rauta ja purisivatko terävätkään sakset katki tapin loroa ja
sinun loruasi!» ärähtää vain vastaus selänkääntämän jälkeen
ja ennen tuvanoven paukahtamista poistuvan takana. Ei kuullut
Herman porstuan puolelle edes sitä, kun minä vielä sanoin, että
hiirikin saa häntäänsä kantaa ja kääntää lirpun, kuinka juoksemisen kurssi piipottaa, kuinkasta ei ihminen sitte kieltänsä, joka
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kuitenkin on hänellä suussa eikä perässä. Teidän ja miesväen
kanssa puhuminen on kuin karkuvasikan taluttamista maantiellä: piukota eteen, niin on neljä sorkkaa vastaharana sorassa,
pidättele, niin kyörätään kahdella jalkaparilla karkua, ikäänkuin omasta hännästä olisi menon vihastuksessa päästävä! Ei
enkeli taivaan Gosenista olisi päivän vertaa naimisissa miesihmisen kanssa saamatta kieltä tikuille semmoisten tervaskylkien höyläämisessä kuin te olette yks' niinkuin toinenkin ja
jokaikinen! Pitää vielä sämpyläkori kädessäkin suuttua, kun
ajattelee! Sinustakin uskoisi parempaa, ja puhut karsinoimisesta! Hermannistakin on täysi harmi ja työ ja pitäisi muutkin
maailmassa vielä ripittää järkiin! Vai karsinaan minä kielineni
ja varpaineni, sanos viisaampaa, ja tässä ovat vielä sämpylätkin
koko salille juostavina! On teillä pää hartioitten yläpuolella
niinkuin muillakin ihmisillä, mutta mitä siinä on sisäpuolella,
sitä minä olen ihmetellyt ja Hermanniltakin kysynyt. Sinäkin,
kun olet naimaton ja aikaa ajatella, milläs sinä uskoisit tälläkin
haavaa sämpyläpullilk istuvasi, jollen minä olisi varpailla ja
häälyvillä! Madekalan nylkee ja lahnan suomustaa, mutta
miesväen, milläs sen perkaa järjille! Rääkkää jumalakin, kun
on antanut luonnon ihmiselle, mutta vain yhden kielen kappaleen suuhun, ja sillä olisi tappuroitava jyvät kaunoista kaikkien pääpahnoissa! Olisi sinullakin riivi ja vaimonristi omasta
takaa, niin ei olisi minulla vaivaa vielä sinustakin! Saunassa te
tarvitsette saippuaa tukkaanne, jaripit nahkaanne muina aikoina
viikkoa, ja kuinkas käy sittekään taivaan portilla, oletteko
sittekään puhtaita? kun Pietari katsoo synnit ja täit? Voi
vaivaista, kun olen minäkin naiseksi luotu, helmat jaloissa,
kun olisi juostava, kiiru pitämässä kiinni vasemmasta liepeestä,
kun hoppu piukottaa oikealta, Herman kuin Herman ja kivi
kuormassa, sinä kuin sinä ja kanto anturan edessä, muut kuin
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ja mäki vastassa! kisko kivireki kannon ylitse vastatörmään ja pääse minun hameissani sinne, mihin kippaat,
emäntä! huutaa yksi, Eevastiina! hokee toinen, Siviä kysyy:
missäs lusikat? Siina ovensuussa: mihinkäs lampaat? Herman
tupakamarista: vieraat tulevat, jokos totivesi on päällä? olenkos minä kerä, että minä joka päin kierisin, olenkos minä
vesi, että minä joka toron suulla tippuisin, olenkos minä
lintu, että minä lennon välissäkin livani lirauttaisin? ihminen minäkin olen, ja nenä vain silläpuolella ruumista, jolla
ei ole ahteria! Sämpylätkin juostavina ja minä vielä tässä,
Lahdenperäkin jo odottaa kuin kurjen kurkka kaulansa päästä,
ja minun vain pitäisi prätistä sinulle, kun sinä paasaat, ja
päästää päästäsi häkä, kun sinulla ovat omat peitit tukossa
otsassa, vai karsinaan minä, pistä kieli jälestä, kun kulaus on
juotu kurkusta, ja ota varsaa hännästä virstan takaa, kun itse
olet nokillasi ojassa, laske sinä yhteen, niin minä olen kymmennessä ja ala »minä vaivasta», niin minä olen »amenessa»,
karsinaankos minä, kun ryysyni jo lentäisivät yltäni, vaikka
itse jäisinkin, ja mistäs minä kieleni enää itsekään saisin kiinni?
hyttis tyttis, jollen lähde niin lennän jo, jollei ole puhumista,
niin pakisisin jo, olenkos mä knyytti, etten kieri! olenkos mä
kärppä kontitta, etten pääse! Lahdenperä odottaa, Pukkila
kokottaa, Eenok nokottaa ja sämpylät ovat tässä ja sinä vain
lervaat, enkös menekkin hyllerin pyllerin, trivin ja travin,
puhu, vaikka puhuisitkin, minä olen vaiti, yritäkin sana,
minä en kuule, ei kiiruussa kerjetä, kiiruussa juostaan, ja kieli
saa seurata mukana, jos matkassa pysyy! Sinun tähtesi saa
tässä tämmöisen hopun, kun pauhaa, eikä omaa sananvuoroa
Tuommoisenkin kanssa suusahaan, kuin Härkäsaa!
niemi tuossa: saatkos kieltäsi kirvotetuksi edes puolimatkaan,
saatkos sananpientäkään, hiirenhaukotustakaan sanan penikaksi
muut
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sananpisaran edes vuorollesi, ettei kielesi
läkähdy, kun hänen pitää olla äänessä myöskin, pakista silloin,
kun ei puhu, ja puhua silloin, kun ei pakise! haikaili emäntä
jo samaan hengenvetoon Lahdenperän edessä sämpyläkori ketteränä niinkuin suukin ja koko pieni ihmiselävä. »Pääsemättömissä ihmisten kanssa, joilla on suu mukana, missä ovatkin,
minäkin muistutan aina itselleni, hoen ja varotan: Eevastiina,
Eevastiina, puhu vähän, puhu hiukan, älä puhu ollenkaan,
tarjoa sämpylää, tyrkytä sämpylää, pakkaa sämpylä vieraalle,
mutta älä puolen sanan vertaa puhu, älä hiiskasekaan, niin
vieraskin saa puhua, vieraskin saa raon sanallensa, saa puhua
vatsan virkistyksekseen, vieraskin on ihminen ja vieraskin tarvitsee virkistyksensä, vieras on kuitenkin vieras talossa ja kesteillä
Härkäniemi alkoi vähitellen saada korvansa umpeen taaskin. Sämpylä hänellä oli kourassa ja rinkilä myöskin ja täysi
kahvikuppi kädessä: ei mitään surun hätää. Silmä vilkaisi
kyllä taas toimilleen palaten Alastakonkin, jolla Langholman
keinutuolin edessä oli itsepintainen selkä sinnekäsin, jolta paras
pajatus kuului sämpyläkorin seutuvilta salissa: Eevastiinan
sinä sait muinen, enkä minä! Silmä oli joutilas ja noukki
vielä Siviänkin, ennenkuin ajatus palasi vakaviin ja käsi alkoi
järjestää vehnäsiä riviin polvelle, jotta tuli vapaata kahvikupin
hämmentämiseen: siriä ja silmään suliva, niin että sydäntä
herkäisee, mutta eikös vain ole huulen hiippa ilmi Eevastiinaa,
ja missäs minä saman silmän veikankaan muistan, ellen Eevastiinan kasvonkuisteilla, kun oli niillä mittumaari ja lehvät
lehtimassa? Siirtyi Janneenkin vielä verkas katse: halulla sinä
silmän silkasta siellä viivytät, missä on oljen ruskoilla neidon
tukka ja palmikko paistamassa, ja halulla viivyttelisin minäkin silmää sinun sijassasi, mutta onkos paalto oljilla sama
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ruostuvilla kuin kuhilaan kahisevilla, ja onkos Siviä
nykyinen Siviä, kun on ryppy siinä, missä nyt on kulmilla
kuulto, tuhkan varjo tukan hilkulla ja huulten herkkiviltä
hymyn perhot paenneet, jotta palkojen kuivuneilta vikkeröisi
hiirenhernettä sananpapuna yhden suun poikimilta semmoiset
ropsumat, kuin olisi samassa kirnussa yhden kielenvaivaisen
sijasta kymmenen ihmettä paukuttamassa! Jaa-jaa! Alastalo
niinkuin Jannekin, ja Siviä niinkuin Eevastiinakin, kullakin
on aikansa, varsalla hyppiä kukkansa kedolla ja juhdata kaakkina länkiruoma rintamilla, ruoholla kukoistaa kukkasen Sirkkuna pyörtäneellä ja varistaa palkona rikkapapunsa ruokajyvien mukana laariin, neidolla olla helpeä silmäin hiipiviltä
ja siljas kielen kostumilta, kun on vesi naarailla ja viehto ihon
pyörylöillä, mutta hölppä silmäin kurttuvilta ja raiska kielen
raksuvilta, kun on laukka ratsastettu, ikä leikistä jäljellä ja
oma kukoistus tyttäressä! Sämpylän tiedän tuoreeksi, kun
sen syön, ja parhaasi taisit, Eevastiina, minulle tarita, kun on
vehmas vehnänen minulla varmana kourassani!
Härkäniemi oli jo jättänyt sekä Siviän että Eevastiinan,
kullakin hetkellä on oma murheensa ja huolensa, ja toppakahvia juodessa on tärkein huoli siitä, että suuhun tuleva
maistuu suussa hyvältä.
räystään

Kuudes luku.

Luku, jonka mukavasti voi jättää lukemattakin, koska siinä
ei tapahdu enempää kuin muissakaan.
Siviä oli jo todella jättänyt Lahdenperän, joka vasta tavallisen kursastelun ja säädyllisen estelemisen jälkeen viimeinkin
oli suostunut ottamaan toisenkin palasen sokeria astiasta, pistämättä sitä kuitenkin kokonaisena kahvinsa sekaan, vaan
puraisemalla siitä puolikkaan ja palauttamalla lopun astiaan
takaisin. Lahdenperä oli nimittäin menojen ja tarkka tapojen
mies vieraisilla, kuinkas kävi mennä suvena Urkokn Taavetin
häissäkin, kun hän pääsi emäntänsä ja tyttärensä kanssa lähtemään koko pidoista kesken parasta aterian alkua. Miten
lienee edeskäypä torkahtanut tai missä olivat silmät hänellä
kiinni muussa, mutta niin kumminkin kävi, että pitoaterialle
käskiessä Lahdenperää ei oltu kyynäspäästä kynien ja selästä
tyrkytellen kehokettu pöytään ja oli Lahdenperä sakannut
itsensä hiljalleen porstuan puolelle salista, oli saanut etusormella annetuksi merkin Miinallekin, emännälleen, ennenkuin otti
lakkinsa koukusta ja läksi ulos. Tytärkin, Tiina, oli porstuasta
nykäisty joukkoon ja kolmisin sitä oli kävelty Akskartanon
Isovainion pyörtänitse, Lahdenperä itse edellä isoin askelin saapastaen, emäntä tipaten lyhyemmillä kanansäärillänsä jälestä
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ja holhoen pitohameensa liepeitä, minkä kiireessä taisi ruohopolulla, viimeisenä tytär, jonka äiti oli tampuurin oven pielestä nykäissyt mukaan hameenliepeestä, ja jolla oli uudet
hääpieksutkin, vartavasten näihin häihin Soleniuksen laittamat: kapea palmikon saparo roikkui kapinallisen apeana pitkin
köyhää tytön selkää, nykähdellen kaitaa vastalausettaan joka
askelelta, milloin ei nakannut uppiniskaisuuttaan olkapäälle
keikkumaan, kun silmäpari vielä haikeissaan haki loittonevaan
häätaloon, josta viulun vingutus kantoi korvaan metsän rantaan saakka. Se oli karvas marssi, mutta hyvä opetus urkolakisille vasta katsomaan paremmin, kun ottavat edeskäypänsä,
kotiin mentiin ja Lahdenperään tultiin suoksikkalle ja piimäpäivällisille omassa tuvassa, ehtoon silmääkin oli pitkältä, kun
oli koko talokin kylmillä ja muukin väki kaikki häiden katsojaisissa kuokkimassa, mutta nukkumisen aika tuli niinkuin muinakin päivinä ja sai vetää peiton korvallisilleen niinkuin aina,
eikä pitotaloon palattu, vaikka olivat olevinaan ja lähettivät
kiesihevoselkkin hakemaan, kun huomasivat! Säädyllisesti oli
nytkin sokeri otettu vasta kolmannen kehoittamisen jälkeen
ja ylipaknenkin puraistu ja liika annettu takaisin: ihmisissä
liikutaan ihmismäisesti, vaikka suu joskus olisi rojokin. Keräjilläkin istuessa pitää istua säällisesti ja niska ja vatsa sopivasti: silmä vanhana testamenttina, kun katsoo sakotettavia,
mutta suupieli evankeliumina, kun puhelee tuomarille, saa
räjästää nauruakin, kun röyhäsee päälle totisesti. Menot ja
sakramentit ovat tarkat ja tarpeelliset joka paikassa, keräjätuvan seinäpenkillä istuessa lautamiehenä niinkuin pitovieraanakin kävellessä kakasipöytään käskettynä kestinä, ei sovi
itse rehennellä ja lykätä itseänsä istumaan tuomarien tuoleille,
mutta ei passaa myöskään kärsiä, jos edeskäypä on nenätön
ja tyrkyttää jahtivoudin, olkoonkin »susi» ja edeskäyvän oma
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orpana, penkkipuolelle pöytää ennen lautamiestä ja isäntää:
seisookos jahtisusi keräjilläkään muuta kuin ovenpielessä pikenttinä, kun meitä istuu kaksitoista penkeillä ja tuomarit pöydän
ympärillä? Minä olen kaksikolmatta vuotta istunut keräjillä
ja tiedän säädyt ja asetukset ja kuinka monennella käskyllä
on otettava lasi pöydästä herrojen joukossa ja kuinka kolmasti
haaste on julistettava, kun mies pestataan keräjiin ja parakraaffi väännetään lukkoon! Koira on siliä myötäkarvalta
ja karhea vastakarvalta, ja lautamies höyli pidoissa, mutta piru
pitäjällä ennen keräjiä: minä pidän suuni tupessa, kun isosempia
on äänessä, ja kädet ristissä ameneen asti, kun isämeitää luetaan, mutta kita on minullakin rohjetessa, ja kun on ollut
laupias rukouksen ajan, niin on kirouskin riuskaampi suussa.
Kun nuottaa soudetaan apajan suulle, niin soudetaan visusti,
ja kun lankaa pujotetaan neulan hienoon, niin rojokin käsi
liikkuu taiten. Minäkin tiedän, että hyljettä ei juoksemalla
napata, vaan vatsan ryömimällä, eikä pappia puijata sanalla,
vaan silmiä ristimällä, ja tiedän, että tako välttää kiven,
mihin voima potkasee varpaansa verille. Niskani minä mieluummin taivutan ovesta sisään astuessa kuin kolistan otsani
hirren kamaan, enkä minä ihmisissä päätäni pystymmässä
pidä, kuin tuvassa orsi myöntää. Mikäst'en siis olisi siivolla
suustani senkin ajan, kun sokerin noukin, ja säällinen salissa,
kun ovat paksummat ympärilläni ja isosarviset isäntäväkenä!
Ei veknsaaja revärssiä kirjoitettaessa rintaa röyhistele, eikä
lukuvuorotuvassa muut nyrkkiä häristek kuin pappi ja rovasti,
ja on minullakin hallussani nyörit lervin läppään, niin ettei
se silloin paukuttele, kun on viisaampaa olla visusti. Läski
pureksitaan, ennenkuin sika niellään, ja minäkään, en minä
niiskuttele ennen kuin löylykiulu on kaadettu niskaan. Varrotaan tässä ja pidätetään nuotit tallella poskikamarissa, kun-
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lukkari on päästänyt äänen ja virttä vedetään, niin että
itsekin rämäistä. En minä yskäse ennenkuin Alastalo, en,
vaikka Vaarniemi humisee ja lastun liuhkaavaa on sadankin
kirveen puremalta valmiina irkenemään kymmensyltäkylkisiltä
Lahdenperän metsässä! Vasta silloin röyhäistään, kun on palanen nielty, ja vasta silloin minä räjäsen, kun on metsä taskussa ja nutun sisäpuolella vuorin täytteenä paperitopninkiakin senverta, ettei tarvitse olla lihavakaan näyttääkseen paksulta! Pidetään siis suun varsa karsinan veräjän takana ja
noukitaan sokeri kuppiin nätisti ja siivolla! Minä olen hissuksissani, laupias lammas ja sarveton oinas, en karvan kipperää
nahoissani häälytä, en syljen mäjää poskissani kirnuta niin
kauan kuin ovat isosemmat äänessä ja priimakset pässeinä.
Antaa Alastalon pähistä ja Pukkilan pyristä, minä olen viaton
kuin niistetty nenä ja tasunen kuin laarin läpi, minä otan
kahvini enkä täristä partaa muuta kuin pullaa purressa! Ei
sitä kirppua peukalon kynnen alle paineta, joka jättää loikasemisen siksi, kunnes silmän välttää, eikä se hiiri kissan kynsissä
haukottele, joka pysyy kolon sisäpuolella silloin kun katti
haisee huoneessa!
Lahdenperällä olikin silmä yhtä laupiaaksi lavaistu kuin
tukkakin näin kylälle tullessa kastettu tasaiseksi ja sileäksi
päälaen lakeoilla, kun hän saunatun lapsen hurskaudella varmasti esteli enempää sokerin murenaa ottamasta ja kaasi kermaakin astiasta kuppiinsa vain sen pienen pikkaraisen tilkan
verran, minkä västäräkki suljuttaa kurkustaan alas kuljun
partaalla janoonsa. Olipa melkein kaunista katsella, kuinka
isokin kämmen saattoi liikkua niin vaivihkaa ja taiten kuin
Lahdenperä osasi kesyttää hiukka karvapintaisen käpälänsä
liikkumaan. Eikä ollut pelkoa, että tällä erällä suunpatakaan
olisi porissut niitä porinoitansa, joihin sillä luonnostaan oli
nes
saa
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hyvästikin hörppää, ja joita Siviä, Härkäniemen äskeisistä
aristuneena, vähän vaihemielellä ja pelkokorvalk nytkin odotteli, joutu valmiina kengänanturoissa, kun vain kerma-astia
oli takaisin paikallansa tarjottimella. Eipä, Lahdenperän suupielusta pysyi tällä erällä siivolla ja visusti kiinni, niinkuin
riihen oviluukku ennen tappopäivää, ja kiitollisena niiaten,
kun niin vähällä pääsi, riensi Siviä kiireen vilkkaa, ennenkuin
sittenkään vielä alkaisi korvissa höristä, siirtämään tarjottimensa uusille toimituksille. Ei hän edes huomannut tyrkyttää kermaakaan parempaa kertaa, kun hän jo oli livistänyt
Pukkilan eteen, niin että melko kihanväriseksi ja musevankarvaiseksi jäi kahvi Lahdenperän kupissa, kun hän itsekin
sitä nyt sekoitellen katseli. Eivät huomaa ja äkkää, kun ihminen on pitokruusailussa! harmitteli hän pientä mielenapeatansa,
ennenkuin ajatuksen kuutto alkoi asetella kylkeänsä Eevastiinan hurinan kurssiin, jota korva jo pienen aikaa oli omin toimin koonnut lehteensä, siinä kun emännän knyytti ja vaimoihmisen hyrrä oli todeltansa edessä ja Alastalon Eevastiinan
puheenknka juoksemassa kielenkeriltä sitä silkkaa ikäänkuin
olisi samaa rihmaa kpattu suusta jo ennenkuin muinen Maanpään saunan kynnyksen alta vedettiin vikisevä tyttölapsi ja
kuin olisi rullan lennettävä samaa lipon kyytiä tänäpänä ja
huomenna ja siihen päivään asti, jolloin naapurit joskus seisovat Akstalossa lähtövirttä veisaamassa vaienneen ympärillä
laudoilla, ja ihmettelevät, että Eevastiinankin kieleltä siis joskus veto loppui!
Ei sitäkään uskoisi, että sekin joskus tapahtuu ja sekin
kelkvärkki joskus seisahtuu! ajatteli Lahdenperä vielä omalle
ajatukselleen ennenkuin sai heristetyksi mielensä senverran, että
kuunteli.
. . sananvuoro muille ja kielenvuoro minulle ja
muunvuoro kaikille, että hengittää kerkiävät, sillä tapaa minä
».
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aina sanon, ajattelenkin, mutta sanon varsinkin, Hermannillekin sanon, Alastalolle: anna minun puhua, kun minä puhun,
niin sinä saat sitte puhua, kun sinä puhut, yks'ensisti ja toinen toiseksi, niin molemmat ovat vuorollansa. Härkäniemenkin kanssa äsken, sainkos sananrakoa senverran, että sämpylää
kerkesin käskemään ottamaan, karsinaan, hän sanoi, kieleni
karsinaan, minä itse karsinaan! pistäköön partansa karsinaan
ja järkensä liekaksi saman pensaan kaulaan, ettei se tyhjissä
heilu! tottakai kirppu kintut silloin tarvitsee, kun se hyppää,
ja tottamar minä silloin puhun, kun minä sämpylää tarjoon,
vai vielä pitäisi pistää kriimu sen ainoan kielensä päähän, mikä
suuhun on suotu, vaikka on pouhaa ihmisellä niin, että kymmenenkin samaisia palasia saisi karata suussa kärppinä eikä
sittenkään olisi puurissa besättninkiä kuin puoliksi tarpeisiin,
otatkos sinäkin nyt käskemättä sämpylää, niin saan kieleni
käyttää kiiruumpiin, otatkos sämpylää, otatkos rinkilää, otatkos varvasta, kukonvarvasta
kun en kerkiä koko sanaakaan
ensin,
niin pivo on täysi ja kämhopussa sanomaan! sämpylää
men toimessa, rinkilää sitte, niin sormen viidellä on viiden
työ, niinkuin niitä on viisi luotukin, varvasta senjälkeen,
kukonvarvasta
kun on kiusattu sanakin niin jumalattoman pitkä ja kaksinkertainen, että kieli nielee etupuolen, jottei
kukonvarvasta, sakarasolmuna liukastuisi ennen loppua!
sarvista senjälkeen, niin ovat haratkin neuvoina ja sormenpäät
järjen apuina, kun on ripustettava viimeiset siihen, mihin
ymmärryksellä ei enää ole koukkua, ota käskemättä, niin
minulla ei ole vaivaa, ota tyrkyttämättä, niin minä hengitän
välillä, nouki kouran kahmimalta, niin minä puuskutan noukkiman ajan, onkos mun kieleni karkukoira, että sen pitäisi
aina olla käpälillä, ja onkos mun suuni kraatarin suu prässipuhdissa, että sen aina pitäisi olla purkusyljellä pruiskimassa
—

—

—
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kankaan kihivään; naisihmisen pää on sekin vain kuoressa,
joka on luusta, ja halkee sekin, jos pitää ajatella kymmenen
puolesta ja sulloa häkinkukun täysi korikopan piukkaan;
ottaisit nyt, koska halusta tahdot, niin en minä pakottaisi;
noukkisit sovussa, niin minä nyökkäisin sipsissä, yhtä lajia
ensin, niin toista ottaa helposti ja kolmannessa on jo taitava
ja talo häpee, kun ei ole neljättäkin sorttina, piparkakun
pientä edes tai kanelkorpun kuorta, älä vähäistä ylenkatso
silloin, kun ei paljoa ole, ja siihen vieras saa tyytyä, mihin
talo jaksaa, meillä annetaan tämän verta vain ja kolme lajia,
mutta emännän vihat saa, ellei vieras viiden sormen täydeltä
työtä tee vehnäskorissa .
Lahdenperä oli jo aikoja ymmärtänyt, että sopivaisen estelemisen välttämättömät kynnykset nyt jo olivat astutut ja
että käsi kainostelematta saattoi lähteä vehnäskorin sämpyläkitumille. Hän olikin jo, kauniisti totellen, hakenut kouraansa
sekä sämpylän että rinkilän ja latonut ne pois tieltä polvellensa, jotta käsi olisi vapaampi, oli vielä ottanut kukonvarpaankin enempiä yllytyksiä enää odottamatta ja koska kourassa oli tilaa ja koska hän oli roteva paitsi kouralta myöskin
suulta ja muulta elämänhalulta, oli hän kerta toimeen ruvenneena ja samoin vaivoin ottamassa vielä uudenkin ja uhomman
sämpylävehkaleen ensimmäisen lisäksi korin kukkuroilta omiin
huomiinsa silloin, kun emäntä haikaili sitä, ettei ollut enempiä lajeja otettavina, piparkakun pientäkään lisäksi. »Vieras
täytensä tekee, vaikka vatsa puhisisi!» myönteli hän säädykkäästi emännälle latoen uuden saaliinsa edellisen viereen polvelle. »Isosessa paikassa otetaan isosella tavalla!» sanoi hän
itsekin, kun huomasi, että Eevastiinan sämpylät sentään olivat
koko komeita otuksia vehnäsiksi, kun niitä oli parittaisesti
vierekkäin katseltavina. »Kumpaankin poskeen, niin pysyvät
.

.»
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kasvot tasalihassa!» selitti hän Eevastiinalle, joka hieman
ketteränlaisesti oli vienyt korinsa loitommalle. »Pitää koettaa
pysyä sovussa emännän kanssa, vaikka liivit repeäisivät!» kaunisteli hän saalistamistansa, joka nyt oli kuitenkin kotona polvilla. Souvia sisukunnalle, niin on mehevä, kun tulee jutunvuoro, ja tana on parempi täydellä vatsalla, kun tulee puhe
metsäasioista! ajatteli hän omaan kroppaansa.
Siviäkin oli jo selviytynyt Pukkilasta. Menihän se, vaikkei
ilman pientä kattian polttelemista siron anturan alla. Eihän
hänen tarjottimensa takana paljoa puhua tarvinnut, kun Pukkilan setä toisella puolella pisti nopeintansa ja taitavintansa,
mutta kuuntelemisessakin on joskus oma puolensa. Eikä ollut
tullut kysymykseenkään tällä kerralla mikään vilkuileminen
sivuille päin, esimerkiksi sinnekäsin, missä Janne sattui istumaan salissa Evaldin vieressä, Pukkilan Evaldin, vaikka nyt
juuri oHsi varsin haluttanut se silmän karku. Ei alku mikään
vaarallinen ollut. »En maaka minä nyt kahville tullut, kahvia varten, sanon, tullut-tullut, kotonakin jo join, juur'ikään
join pari tuntia sitte, pari-kolme tuntia sitte join, Maijastiina
keitti, keitti-keitti kotona, mutta otanmar kuitenkin, kun tarjotaan, vaikkei tarvinnut olisi, tarvinnut, sanon.» Tämä oli
välttämätön alku, kuinkas lanka kerältä kehitetään, ellei langanpäätä ensin kirvoteta esille ja koskas Pukkila missään otti
kupin prikalta ilman »ei maakaa ja Maijastiinan kotokahvia»
ja pitämättä varoviltaan kiinni tarjottimen reunasta, jottei
sitä vahingolta kuitenkaan siirrettäisi ennen aikojaan edestä
ja ulottumilta. Tämän Siviäkin tiesi, ja osasi puheen ulkoa
jo ennen sen alkamista. Mutta ei Pukkilan linjoja pitemmälle
tiennyt kuin alkuun, sillä sihdin hän sieppasi juostessa ja jyvä
jutun mynningissä oli hänellä paikalla sinnekäsin käännettynä,
missä jäniskin oli loikasemassa. »Otin Evaldinkin mukaan,
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Evaldin, niin ei istu jouten kotona ja lue kapteenikirjoja ja
logaritmeja, menee merikouluunkin kaupunkiin talveksi, lähetän sinne, mitäs Lundströmistä täällä ja hänen opeistaan, viinansa juo, mutta tietää hänen omista seikamisistaan hänen
navigatsuuninsa, Lundströmillekös Jannekin taas, Pihlman,
Jata-Fiinan Janne menee taksikin talveksi oppiin ja kouluun?
lähetän Evaldin Turkuun, niin saa kapteenin paperitkin ilman
eri eksaamia ja dispanseja, otin pojan mukaan, ettei roiku
papereissaan ja räkninkeissään, niin saa katsella täälläkin, ja
jos tulee aika pitkäksi vanhojen joukossa salissa, niin täällä
on nuoriakin, milläs sinäkin aikasi kulutat, jos täällä pelkät
Härkäniemet pärisevät ja minun kaltaiseni!»
Pukkila oli
käyttänyt aikansa tyyten, kuppi oli jo kädessä, sokeri pudotettu sekaan ja kerma-astiakin palaamassa paikalleen prikalla.
»Sanoin pojalle tullessa, älä salissa nökötä, mene kävelemään,
taitaa Siviäkin kerjetä näyttämään navetat ja paikat ja puhelet
Kielistä ja Apenradesta.» Siviä oli verraten nopea tyttö siirtymään tarjottiminensa Pukkilan edestä Karjamaan Eenokin
kohdalle, kun Pukkilan käsi vain oli hellittänyt kerma-astian
kahvan ja meno vapaa. Ei silmistänsäkään aina tiedä, mihin
niillä katsoisi! ajatteli hän asetellen tarjotinta sopivalle korkeudelle, jotta kohmokätinen Karjamaan isäntä ilman pahempia ryminöitä pääsisi kuppiinsa käsiksi.
Salissa alkoi jo tuoksua kahvin haju, vähän itsekukin oli
jo viritetty odottamaan vuoroansa ja hyrinä siltä ääreltä salia,
missä Siviä virkistävänä eteni ja Eevastiina hyrränä seurasi
kintereillä, alkoi elvytellä kielenkantaa muuallakin niin, että
kohta jo oli nupinaa vähän millä kulmalla hyvänsä, ja se,
jolla ei ollut sanaa noin vain valmiina valloillaan, edes yskäsi
elon merkiksi ja omaksi rohkaisuksekseen. Varsinkin ne, joilla
jo oli mehusa ruskoliemi oman kämmenen nokalla höyryämässä
—
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lämpimiänsä kupin hehkumilta sieraimiin
ja niitä oli sikäli
useampia, mikäli tytär edellä ja emäntä jälessä ennättivät
etemmälle salinviertä, ja yhä useammassa kourassa oli hilkuttamassa kupin lemaseva ja yhä useammalle polvelle pinottu
sämpylän muhevaa ja rinkilän hemasevaa herkun varaksi
varsinkin ne siis vilpastuivat ilminähtävästi, Lahdenperä oli
jo rykäissyt kolmasti ja hönkäissyt rintapaljetta kokeeksi, olivatkos piiput kirkkaina jos tarvittiin, Pukkilan silmät pelasivat saamarin palloina ympärille: sanookos joku mitään, huiskasee sanan puolikkaan, sanan kvartinkin, niin minä sanon
kohta niskaan, sanon täyden tusinan; Härkäniemikin oli sen
muhoinen, kuin on täysi kaljakannu tuvan pöydällä silloin
kun tuore sahti friskiltään on juostu kellarista ja vaahto verekseltään hurahtelee kidoilla, valmiina kenen partapieleen hyvänsä
kumottavaksi, jolla on halu kallistaa. Vain Alastalo ja Langholma supisivat omiansa keskellä salia keskenänsä, Langholma
keinutuolissa vakavana toppakuppinsa takana, ja Alastalo kuin
pikenttinä keinutuolin vieressä seisten ja laveissa liiveissään
ähkien, eipä edes Pukkila näkynyt saavan korvansa kärkeen
noukituksi, mistä oli puheen vänkä, niin venyvä kuin olikin
oikea korvanlehti sinnekäsin. Kumma kyllä oli Eenokki se,
Karjamaan Eenokki, joka ensimmäisenä sanan kukasi, hän oli
tarkalleen noukkinut Eevastiinan korista jokaista leipäsorttia
käskyn ja Eevastiinan vireän kehoituksen mukaan ja yhtä
tarkasti sitä myöten kuin otti, pistänyt jokaisen lajin taskuunsa, siihen takkinsa vieritaskuun, jonka suu hölötti verkakankeana valmiina nutun oikealla pielellä ja johon hän piippunsakin aina lykkäsi siksi ajaksi, kun ei pitänyt sitä suussa:
kirkonmenojen ja ripin ajoiksi ja muulloin aterioilla ja pidoissa
syömisen kestäessä; sämpylän ensin ja rinkilän sitte ja kukonvarpaan viimeiseksi, niin oli Paavaliinalle ja mukuloille koto—

—
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ja sai itse rauhassa ja muitta mauitta hörppiä kahvinsa
semmoisena kuin kahvi luonnostaan on suuhun maistettavaksi
tarkoitettu ja keitetty, Eenokki siis oli se, joka ensimmäisenä
sanan laukasi, senjälkeen kuin hän viimeksi vielä oli ottanut
piipunkin suupielestään ja lykännyt senkin poroineen taskuun
muitten vehnästen joukkoon pois tieltä leuasta siksi ajaksi,
kun hulitti lientä kurkkuunsa. Sen hän sentään ajatteli ennen
muuta virkkaamista, kun tunki mukava lemu kupin höyrystä
sieraimun, että katsos pahuksia vaan, kun tuhlaavat ihmiset
veteensä kaupungin herrain papuja, vaikka samanväristä litkoo
tassista poskeensa ohran papenain virutukseltakin! »Vai parkkeja täällä nyt siis ruvetaan rustaamaan ja mastoja tikkukaupalla astioihin pystyttämään!» sanoi hän senjälkeen, koska
nyt kerta piippu oli taskussa ja suu löysänä lauteeramisiin, eikä
vielä ollut kahviakaan hörpäissyt.
Sana tuli siltä taholta ja siitä leukapielestä niin odottamatta, että Pukkilakin, vaikka istui pakivieressä, ja vaikka oli
kuin linnustaja haahkankaaveilla sormi Hipasimella valmiina
päästämään, kun vain oli linnunkylki jyvällä ja soutusotka
hollilla, että Pukkilakin sai kuin sinetin huulillensa ja pihdin
kielensä päähän. Hullukokaan silloin viisaampaa keksisi, kuin
loikaista pois edestä kintun kerkiämältä ja haarojen kurottamilta, jos kiven köhjäle muuttuisi vieressä huikentelevaksi ja
odottamatta kääntäisi vuoron vuoksi sammalkylkeä uudellekin kantille, eikä Pukkilakaan Eenokin pamauksen päälle osannut ensi hätään muuta kuin siepata sämpylänsä Eenokin ääriseltä polvelta korjoon Härkäniemen ääriselle, ikäänkuin olisi
edelHseltä ja Karjamaan taholta tällä menolla tulossa mitä
hyvänsä, ja parasta pelastaa, mitä ensiksi äkkäsi. Hän rauhottui sentään paikalla, ja silmät neuvottelivat salaman kestämän verran, oliko nyt varovaisinta pysyä visusti, ettei enemevästä
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pää lohkea samalla ryminällä, vai jokos nyt alkoi rytinä ja
mies se, joka ensimmäisenä kerkesi sarven hamaan kouransa.
Oli Akstalonkin korva Langholman vieriltä haavinut Eenokin
sanan, mikäs virka joutilaan kouruilla muu olisi ollutkaan
tämmöisenä päivänä kummallakin puolella päätä, jollei vahdin
pito paikoillaan silloin, kun suu toimitti asioita omalla kantillaan ja silmäparikin sai olla varpaisillaan, puhumatta järjen
kärpästä, jonka piti olla joka kolon suulla hajukarvoinensa,
Alastalon oikeanpuolinen korvanlehti oli sekin siis napannut
Eenokin sanan ja Alastalo haistanut ruudin käryä pihahtaneen
ilmaan salissa, hän käännähtikin sen verkkaisen ja niukan neljännesosa kierroksen, minkä arvovatsainen mies, joka juuri
on tärkeissä jutuissa ja vielä tärkeämmissä ajatuksen sihtaamisissa itseänsäkin arvovaltaisemman miehen ja pitäjän mahtavan kanssa, saattaa oman ruumiin astian arvokkaalta liikehtämiseltä ja säällisen kunnioituksen niskanpidolta vieraan
edessä myöntää itselleen ja kropalleen, kun hiemasen myötää
niin niskasuonien kankeoissa kuin sivupielien pehmeissäkin,
ja vielä vähän luomasee silmiäkin sivullekäsin. Alastalo siis,
hänellä oli juuri
keskeyttämättä puhesojoa Langholmalk
kehiteltävänä hyvä ajatus siitä, kuinka talvirahti suvirahdin
lisäksi tekee kaksi rahtia vuodessa keskeyttämättä siis hyvälle
alulle kierähtäneen puheenkerän kirvoittamista, hän sivukarsaalta vain noukki silmäänsä Eenokin puolemmalta, valmiina
vahdissa, menivätkö kuutit jo sillä kantilla vetotämmiin ja
sieraisiko riki tuuleen tuota menoa.
»Juu-juu, kaksi suorsaa samalla haulikon pamauksella on
parempi saalis paatin pohjalle noukittavaksi, kuin yksi, ja kaksi
rahtia saman kuuton vuosilikviidissä antaa kaksi kertaa paksumman jaon retarille kuin yksi!» pajatteli hän siis Langholmaa käsin alettua nuottia, mutta silmä valpastui yhä elä—

—
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vammaksi sivulle käsinkin. Menikös Pukkilan nenä myttyyn
vai huuliviiksien puuhkaan? naurahteli maksan hyvissä. Ja
Härkäniemi? Kymmenen elävän matoa silmänurkkain kiemukoilla, mutta parta leukaluilla liikkumatonna kuin luudan hievahtamaton tuvan nurkassa joulupäivänä! Entäs Langholmakin
tuossa edessä? Lainannut hän on korvan, lainannut varmasti
Eenokin sanalle, vaikka on minun jamatustani kuuntelevinansa:
mitäs värkkää järjessänsä? Alastalo puhautti huuliansa: menikös iiri ohitse: Eenokkikin jo kaatanut kahvinsa tassiin ja
valmistuu hörpäsemään, ei hän enää leukaansa liikauta sanaan;
Pukkila on suineen ja nokkineen vajonnut huulipartansa sisäpuolille: merkillistä kuinka pidättikin itsensä tällä erällä nahoissansa; Härkäniemeltä, sen näkee päältä, ei lähde ensi loveen
muuta, kuin silmäinluirua ympärille ja ajatuksen kuhinaa pään
kekoon, ja Langholma, hän on aina tynnyri, jonka hanaa ei
avaa kukaan muu kuin hän itse! Akstalolk sähähti pieni
närkästyksen närä nenän tuhaukseen. Niin lihava itsekin,
että ähisee, kun harmittaa, ja huomaa pian joku, Pukkilakin,
ehätti hän kuitenkin malttamaan itsensä ja nieli rykäsi kuin
muita pyyleviään. Vaikka käskee tässä, kun muut ovat kuin
säkit ja saa tuhdota niin, että hiki otsalta pihisee! sadatteli
hän kuitenkin kveoissa liiveissänsä ja veti venytteli taskuliinankin esiin niistääkseen harmiansa. Saisi edes Härkäniemi nyt
ymmärtää senverran, että yskäistä rykäyttäisi ja sanoisi vaikkapa vain semmoisen pienenkin, »että sytytän minä nyt sentään vielä ennen piipunkin, ennenkuin Eenokki parkin rakentaa!» niin olisi alkua lonsotettu enemmän ja joku toinenkin
päästäisi pian vielä pinosta uudenkin halon liikkeelle. Tässäkös pitäisi olla samalla haavaa ja samoissa housuissa sekä keulapakalla ankkuripelissä että peräpiikissä ratin sarvissa, ja minun
itseni sekä nakata sana ilmaan, että sen hemmetin kiiruulla
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olla koppikin korjaamassa kouraan, jotta peli kävisi, ja pallo
suihkisi. Hosukoon hullu kahdella tuhdolla soutamassa ja
juoskoon kappelin pappi kirkossansa alttarilta saarnastuoliin
ja saarnastuolilta alttarille, minkä köyhissä kintuissa on nappulan laihaa, mutta kapteenismies seisoo paikallansa ja anturapari leveänä komentosillalla silloin, kun hihkasee keukpäässä
laivaa kymmenen kurkkua, kymmenen selkää natisee, kettinki
kimpaa ja ankuri löysää saven sitkaasta kyynärän hampaat:
kukas, jollei komentosillalta silloin mies, antaisi vihjettä rattiin, kuinka on nokka vapaalla käännettävä, jotta painuu
silkoille uljaan kokka ja selvät suljuvat sylkivillä kyljillä. En
suinkaan koohonestikaan minä tässä ensimmäisenä hypi ja rynkäse naine pielineni, kun juuri minun pitäisi seistä vahdissa
veräjällä, jotta katras sarven kalahtamatta ja sorkan sotkeumatta sujahtelee taiten ja villan sikhtamatta sinne, jonne esioinas edellä levollisena kävelee. Mikäs nyt olisi esimerkiksi
Langholman sanoessa siinä välillä, kun on lykännyt vehnäsensä kahvikuppiin likoomaan ja ennenkuin nostaa kastetun
sämpylän suuhunsa, mikä estäisi häntä siinä välillä sanomasta
esimerkiksi näin: »Eenokki mainitsi parkin, Akstalolk taitaisi siinä asiassa olla jotain puhumista, näin tässä muutenkin
kahvia juodessa olisi mukavaa kuulustella.» Ei muuta tarvitsisi ja asia lähtisi kuin ratas rasvatulla akselilla, minä sanoisin
pientä, sanoisin enemmänkin, jos sopii, mutta jättäisin hampaan vuoron kohta, kun kela on liikkeellä ja joku toinenkin
siepasee, ratasvärkki eläisi, hammas hampaan jälkeen sopisi
loveensa, mylly alkaisi rytistä ja tore kieputella jyvän juoksevaa kiviparin väliin. Ei muuta tarvitsisi, ja saisi juosta vain
tikkaita alas sovittamaan säkkiä aktoron suulle ja pitelemään
lämmintä jauhoa, joka sylkysuulta juoksee pehmovilleen pussin pohjilla! Ei muuta tarvitsisi, ja sopisi myllärin istua myi-
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lyn kynnykselle ja pistää tupakaksi. Mutta hemmettiä se aika
myllärillä, ennenkuin armit ovat haistaneet tuulen, akseli huomannut, ettei tässä torkkuminen auta ja rattaan tammihammas naukunut lyhdyn lylytolpan poskella sen ensimmäisen
kirauksen, joka sanoo muillekin, että nyt ollaan liikkeellä ja
kohta jyskätäänkin niin, että häntäpuu takana hytisee tönköillään. Ei suinkaan mylläri myllyänsä rattaista liikkeelle
repele, ellei tuuli ulkona ole puhtina armien siivissä, eikä suinkaan suu virttä vetele, ellei kurkku ääntä päästele! Minäkös
tässä olisin virkamies samoin hosumin kinttuineni polkijana
urkujen palkeilla ja kurkkuineni kanttorina parven lehterillä!
Kukas semmoista kuuntelisi, jos minä sätisisin »parkki» ja
»parkki», pärisisin kuin madonlukija saunankolk ja papinpopo kirkonliinalla »parkki» ja »parkki», kuiskaisin Krookklle
vasempaan korvaan ja huiskaisisin Haarlalle oikeaan: »rakennetaan parkki, pentelettäkin parkki!» juoksisin koko riimin
salissa ja nuotin rinkutukset päällekaupan, vahtaisin Eenokille,
nipsoisin sormea Pukkilan nokan edessä, häristäisin viiden
kynnen pamppua Härkäniemen silmien havittimiksi, huitoisin
kieltä ja kortin lievettä, hokisin tälle kulmalle: kuunari on
kuutto, pojat kuutoilla leikittelevät! hokisin tuolle kulmalle:
priki on astia, hameväki astioilla kuka! kajahuttaisin koko
raikuvalle salille: parkki vasta on laiva, jokos meillä on partaa
tarpeeksi leuoissa, jotta tuuli tietää sekä poskenalusten pitelemältä että mastojen luvun laskemalta kapteenin mieheksi
komentosillalla ja laivan alukseksi meren keikkuvilla! kukas
kuuntelisi, sanon, vaikka väärinpuolin kääntäisin puhinassa
koko nahkani niin kvealti kuin Jumala minulle on liivien pielustaa suonut! Ei kalan pentelekään mene kevätkudulla apajaan kuin oman tyhmän allinsa mukaan ja oman purstonsa potkimilta: ole vaikka kärsimättömyydestä haljeta rannalla ja
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katsele kun järjettömät loikkivat kurkulla niin sakona, että
toistensa purstoja pureskelevat, mutta äläst' hiiskase muuta
kuin odota vaan, kiroo, mutta hissuksissa, vaikka nappisi
lentämään liivin rintapieliltä, mutta älä krapauta saappaan
nirkkoakaan kallioon, jos päräytät pahemmin nenääsikin, on
koko liuta villinä ja seitsemän kuorman lahnat naapurin merrassa lahden toisella rannalla, älä muuta kuin noidu omissa
nahoissasi, mutta visusti, ja varro, kuolaa suupieliltä pyyhkimättä ja nenän kirkasta tippuvaa takakämmenellä korjaamatta
vaikka ehtoon vilvaasta aamun viluun asti, varro ja odota
parran karvankaan leukasi sängessä havisematta ja hampun
langankaan jakkusi loimessa kylmäänsä hytisemättä yön vartista selkää kangistuvaan huomeneen saakka, koska viimeinkin
kalanpäässäkin sarastaa meren himmivillä järjen tuiku, yksi
aukoo ja sulkee, toinenkin valppaampi aukoo ja sulkee kiduksien läppää, jo ovat kolmannella silmät renkaina ja neljäs
koettelee eväksiensä eloa, jokos on maaveden makua hulimassa
kuonon kylmillä, jokos on luuhuulten heruvilla hajun tieto,
missä on kuturanta matalan makovana lähellä: yksi on jo kääntynyt sivukulmin, toisenkin pursto elää ja kolmas on jo rohkeana parven sivulla päättävin potkuin ohjaten selkävää suuntaa sinne, mistä saapuvat hukvain miedot viestit suljivaan
kuonoon; kukas sen komensi, että jo on jokainen selkä, niin
monta kuin on kurkulla purston potkasevaa ja kyljen sätkivää
vaellolk, ja vilivillä veden sakoovilk ja hulan tummuvilla
jokaisella selkä samassa suunnassa saman saviperäksen makeoille
mataloille? nyt pojat, nyt ei kysytä, juokseeko vesi saapasvarren suusta sisään, nyt mennään, vaikka vatsa likoon, mutta
nuotta lipotaan, ei väliä, vaikka langat kastuvat, kun vain
sätkyvä jää lankojen sisäpuolelle; saapasta saveen, Vihtori, ei
lahna pure, jos juokset meren puolelta pyrstöä; juokse paula
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vaikka kurkun syvältä, Kustu, verka päästää veden turinat
samoin lorinoin housuista kuin se ne läpäiseekin takapuoleen,
mutta nuotan perse, se pitää lahnansa, jos on mies vain pitämään persettä piukalla, ja sen perseen sako kdotaankin tiinuun,
kun sinä tyhjennät omasi vain laarin läpeen; nyt pojat heilutaankin niin, että mies kuivuu ihonpinnalta vaikka langat
kastuvat yllä, ja haaktaankin niin, että ennen selkä repee
ennenkuin käsivarsi hellittää; saalista odotetaan visusti, mutta
saalis siepataan rajusti, kattikin kyttää aikansa, mutta katti
loikasee myöskin, ja kuta pitempi loikaisun holli, sitä matalammaksi on kyrättävä kroppa! Ei kalamies liiku kalamiehen
asioilla hihkaistaksensa kurkun muhkeasta miehen kirkkaita, ja
keikutelkkseen komean menoa polkavin polvin ja paulan viuhaa
nuotan näyttimiksi päänsä ylitse huimien, silloin kun kutu
kulussa haistelee kurkulta ja vauhkojen parvi selällä sakoaa,
vaanii ja varoo, missäs on rannalla lepikkoisin rauha ja ruovikko
lepoova mätimehkojen meloilla herupainavin kupein huomiin
hulkkuvain mätäkin; eikä kissa ok kulussa kissankäpälin loikkiaksensa pussikan pontimin hyppylystejä kattialk ja nakataksensa kyljen noselaa notkein poukoin vain katin-luontonsa hilpimiksi silloin kun on hiipukka kololla väijyttävänä ja hiiren
silkikkä sen napattavana, joka saa kyntensä huomaamatta
herkukan niskaan; enkä minäkään ennen potkaise, ennenkuin
on viulu vingahtanut, enkä tyttöä ennen sieppaa, ennenkuin
on silmä hempiällä herannut! Pyytäjä odottaa, ja minun vuoroni on omenapuun alla vasta, kun kypsä varisee oksalta! Minä
en hiiskase, ellei kukaan muu hiiskase, minä en puhu parkista,
en puhu topin tikustakaan, enempää kuin toripakalkkaan taitomies ja parhaan harjakkaan kaupitsija hevosmarkkinoilla hiiskasee hirnahtelevastaan paljon mitään ennenkuin joku on käväissyt taputtelemassa niskan kyömyä harjan kenon alla, joku toi-
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läjäyttänyt hyväksyvää kämmentä kiilteleville lautasille,
joku nostanut huulen irnavaa irstaan hampailta ja koetellut
käsin ja pidellenkin rintapielen liehtavaa leveyttä, ja ennenkuin
on kansaa vähän muutakin ympärillä kaartelemassa ja katselemassakin ja vaikka kuuntelemassakin, lokoltakin niinkuin
lähempääkin, kun joku sanoo: »Siinä elikossa on hevosen henki
ja muoto myöskin, jumaliste!» ja toinen parantaa: »katsos kun
kapsuttaa kaapaa niinkuin olisi lempo vietereissä, ne nappulat
näyttävät semmoisilta, että ne oikaisevatkin itsensä, kun tarvitaan ja anturaa on reistattava!» silloin vasta saattaa myyjäkin
virkahtaa: »Toin varsan tännekin, kelpaisiko se kellekään: hevosen muotoiseksi se on kototallissa huomattu!» sanoisi hiljan
verkkaa ja kutittaisi kahmaisi hevosksta leuan alle, niin että
karaisi virma pää pystyyn koko torin näkymiksi ja harjan
paksun leiskumiksi! Ei hyvää varsaa kehuta, hyvä varsa talutetaan tallista kehuttavaksi, enkä minäkään siitä prätise ja silloin
prätise, kun on kaapin parasta kaadettu aineeksi lasiin, silloin
minä odottelen ja kuulustelen, mitä vieras senjälkeen sanoo, kun
on kurkku lakannut tunnustelemasta, oliko hyvää vai vielä
parempaa se tulinen, mikä kulki kulauksessa sisäihon talteen! Eikä
nytkään minun vuoroni ole puhua, vaan toisten, kun minun puolestani ja minun hikoomiltani pitopöytä on sillä tavalla ja siihen
tapuliin pinottu, että nenätön se vieras on, joka ei sieraintensa
halusta ja oman haistimen vetämänä kävele ottamaan sitä, jota
tekee mieli! Ei passaa paljo tyrkyttäminen silloin, kun on hyvän
paras tarittimella: joku luulee pian, että kuoren alla ei olekaan
samaa vehnäväistä, jota kuori kiiltelee yltänsä. Minä tyrkytän
mieluummin vain niin kauan ja sille täpärälle, kun toinen alkaa
itsekin jotain haistella, mutta kun äkkäämisen sarvet ovat syhytetyt karvoista esiin, niin silloin mieluummin ja viisaammin
jättää kunkin asiaksi koetella omia sarviansa itse, niin uskovat
nen
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jokainen oman otsansa puskemalta käyvänsä asiaan. Ja sitäpaitsi: ei ole laita- ja järkikomentoa sekään, jos on pärehöylän
väkipäässä hartiain repelemältä huhkimassa ja hihaa heiluttamassa se, jonka silmä tarvitaan terän vieressä tarkastamassa,
onko kuli asetettu oikealle kantilleen pukilla ja sujahtaako
suusta niin leveätä ja siloisaa, kuin puu lylykyljestään saattaa
leveätä ja siloisaa lähdettää! En minä saa tässä vahdissa enää
olla etukiikissä, vaan taka-airon tyvessä huopasemassa, jos tarvitaan, ja varalta huomaamatta lykkäämässäkin, kun keulan
iiri näyttää tarvitsevan oman pienen avun! Eikös hemmetissä
nytkään kukaan noista, sarvettomista pässeistä sanoisin,
ymmärrä sen vertaa, että sanan pirauksenkin päästäisi, sen einemän, että olisi alku tehty ja loppu lorisisi itsestään, Härkäniemikin, puree poskiinsa Eevastiinan sämpylää niin hartaasti,
ikäänkuin täällä istuttaisiin koolla toppavehnästä makoon sullomassa! Suon minä topninkinsa kullekin, mutta viheliäistä
se on, jos silloin tupotaan taikinaa hanaan, kun hanan pitäisi
kirkkaasti hulista! Alastalo humautti kulmainsa alta melkeinpä
julmasti Härkäniemeen, joka kuitenkin oli parailkan niin hurskaassa työssä: Eevastiinan sämpylä oli todella makuvaa! että
syntien tuntoon ei häntä olisi tällä haavaa herättänyt varrellisempikaan tyrkäys kuin pelkkä silkanen silmäin sihaus, jota
hän viattomissa nahoissaan ei huomannutkaan, tuntemisesta
puhumatta. Eikä tarvitsisi muuta kuin pienen napauksen kylkeen ja täyteen kaadettu pikari vuotaisi liikakitasensa lorona
reunojen ylitse! sadatteli Alastalo sisuksissaan ja ajatteli, mitä
hemmetin tervaa ihmiset kuitenkin kuljettavat päissään ajatusten sijasta, kun eivät sen vertaa saa toimeen, että sanoisivat
sanan silloin, kun sana kuitenkin jo on jokaisella roikkumassa
huulen pieliltä! Alastalolle oli kveutta mitattu melko riittävästi liiveihin, mutta välistä potkasi kuitenkin veren ahven
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niin armottomasti sisäpuolella, että ahtaalta tuntui nappien
piukottavilta kohdilta!
Lahdenperä se oli, joka tässä pinteessä nyt kuitenkin tuli
avuksi. Hän oli sarkaharmaassaan jotenkin yhtä kuumilla kuin
Alastalo englantilaisessa siniverassaan ja lautamiehen neliskulmainen järjenjärkäle jotenkin samassa puserruksessa kuin
pilivinniin iikattu ymmärryksen kuutto kapteenin päässä liukkailla kölipuilkan. Ei ollut jokapäiväistä purtavaa ajatuksen
takahampaille se kyrsä, minkä Alastalo mennäpyhänä oli
lykännyt leukaparin jauhettavaksi. »Vaarniemen metsässä
humisee sinulla tuhannen ruplaa tuulessa niinkuin meillä muilla
nestuukkipyykki nyörillä! Mitäs sanoisit, jos kmmashavun
sijasta ajaa kölittäisk kerta metsästä setelipaperiakin kotiin?
On Langholman kanssa ollut puhetta, että Vaarniemen mäessä
olisi sopiva varvipaikka!» Siitä oli totisesti ollut viikon puhina
päässä, öisinkin semmoinen ajatuksen vahti, että Miinakin
valittaa, ettei saa toinen nukutuksi yökausiin, kun sängyn pää
yhtämittaa rytisee! Jo päältä näki, kun katseli lautamiestä
sohvalla Härkäniemen kapteenin ja Pukkilan Pihlmannin
välissä, että leikki oli sämpylältä kaukana, kun se oli joutunut
semmoisen poskipielen purtavaksi, joka nyt jauhoi täystyössä.
Saman menon olisi väkinaula risahdellut katkikappaleiksi siinä
loukutuksessa, jonka esineenä nyt kuitenkin vain oli Alastalon
Eevastiinan syytön ja melko mehoisa sämpyläpulk. Kun mies
ajattelee harvoin, niin silloin tarvitsee kukapielensäkin avuksi
työssä, ja kyllä näki Lahdenperästä sivullinenkin, paitsi kokeva
sämpylä, että oli tosi hampaissa ja puhti puremisessa. Eikös
tässä nyt siihen päästä, että joku tekee muutakin kuin puhisee
omaan nenäänsä! Kun minä palaan haastematkoilta, ja hellepäivän jälkeen on vari pinnalla ja jano sisukunnassa, niin minä
istun kotopenkille ja sanon vaimoväelle: kalja pöytään: ja kalja
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tulee pöytään! ja kun tuomari keräjätuvan pöydän päässä,
haukoteltuaan ensin leukasaranoistaan loput unen kiskotuksista,
kysyä räyhäsee: missäs se Kiturannan kmmasvaras nyt sitte on?
niin talutetaan Hiikan Vihtori porstuasta tuvan puolelle ja
protokolla alkaa! Sillä lailla ihmisissä: pkääkös tässä täyden
miehen taattihankkinassa arkipäivänä istua ihmisten sohvilla ja
olla kuin nuoliainen ongen päässä odotellen, koska mikä närppää! Sen minä sanon, ja ajattelenkin vielä, että olisin minä
luullut Alastalon Hermannin, Mattssonnin perävämmäksi mieheksi ja semmoiseksi, joka paukauttaa silloin leuastansa, kun
leuassa on lonsotettavaa. Sanon itselleni ja ajattelen, mutta
mene pahus semmoisia puhumaan, silloin, kun on viisaampaa olla
hissuksissa. Turun matkallakin reisupaatissa, kun on pentelettä
ilman hajussa ja lonkaretta taivaan sivuseinillä vähän joka
pielen paksulta ja tuulen viimeinenkin hönkä kuin kuorittu ja
korjattu hornan talteen niin purjeen lotkoista mastoissa kuin
ilman läähöstä yllä ja veden veltolta vatsapuoleka ympärillä,
niin kurkisteleppas silloin vain visusti helvarissasi niskasi
kyrältä ja silmät vähän joka härillä, miltä kulmalta ensimmäiseksi repee taivaan maha, ja iskee tulimmainen tuulen
viha kiljuvana tappurana purjeesi löysättyyn riepuun, jollet
sitä jo ennen ole sierannut mastosta alas kasaksi paatin pohjalle!
En minä koskaan rupea isoseksi rovastin parissa ja pienemmänkään herrassöötingin edessä, minä olen isonen paksuuteni
mukaan ja puhelen puuroisella kurkulla vain silloin, kun on
puolen manttaalin isäntiä ja sitä pienempiä ympärillä ja sivupenkeillä, ja lautamiehen leuka on jukoleuka joukossa! Enkä
minä tässäkään raossa Härkäniemen kapteenin ja Pukkilan
pahuksen välissä niin palvattu pässi ole päänsisuksiltani, että
minä yskäisisin enemmällä äänellä kuin sopii minun rykäistä
Alastalon salissa Alastalon sohvalla, varsinkin kun Langholma-
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kin vielä on istumassa keinutuolilla! Mutta kieltämättä minussa
kiemasee tukanharjaksen alla miilun katku ja nahan peitossa
potkasee pirunmato koko ankeriaana, kun pitää niellä silloin,
kun röyhästää, ja kyörtää ryhää silloin kun selkää kyömää!
Olenkos minä ruokamakoineni mikään enkeli ollakseni
laupias naamanpidolta, vaikka kyljenpielissä sadattelee,
minkä uumahihnat kestävät? Laukasen minä näistä leukaposkistani, kun tarvitaan, mutta minulla on nyöriä pitää
sama närä kiinnikin, kun on viisaampaa olla visusti. Minä en
siellä laula, missä muut ovat kanttoreita, mutta auta armias,
kyllä minun tekisi mieleni räjäistä! »Parkin kaarnoistakos
sinä puhelet, Eenokki, koska parkista puhut, minä kun luulin
täällä tulevan puhetta silkoista puista ja puunrangoista!»
paukautti Lahdenperä yht'äkkiä itselleenkin odottamatta
ilmaan, joka oli jäänyt tyhjäksi Karjamaan Eenokin taannoisen lausahduksen jälkeen. Kun on vuovannut itsensä heikolle
jäälle, niin silloin on paras siirtää askel nopeasti eteenpäin,
ennenkuin on purtilo jalan alla puhjennut, ja silloinkin mieluimmin varvasta kevitelkn. Lahdenperäkin olisi ensi hätään, kun
huomasi suunsa sittenkin lähteneen asioille ja löysille, läjäyttänyt lörppää tasakämmenellä varoitukseksi omaan turpaan,
mutta paatunut lautamies kun oli, ja tottunut keräjätuvassakin
istuessa siihen, että jos lervi joskus muun ajatuksen nuokahtaessa pääsee omille ohjaksilleen, ja sanan kukaistuaan huomaa
tuomarin katsannosta ja silmäin tuimistuksesta, että nyt taisi
pyöräpari puheen vankkurien alla vääntyä tien raiteilta ylös ja
kääntyä kolisemaan tienvarren ojaa päin, niin silloin on valpastuttava, hamssittava ajatuksen nyörejä kouraan, mistä lähimmältä saa ja sekotettava uudella sanalla edellisen sanan varpaanjälki. Eihän sitä aina kaikkea kuulustele korvaläpi ympyriäisenä keräjätuvassakaan, ja jos esimerkiksi havahtuu ja tuomarin
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katsomisesta ymmärtää, että nyt olisi kutamiehenkin vuoro
avata leukansa ja silloin sopumiehenä ja asian myöntämiseksi
sanoo esimerkiksi näinikään: »kyllä niin on laita, ja sillä lailla,
että Hiikan Vihtori on varastanut Kiturannan Kallen mustan
pässin», ja silloin, asian päälle yskäistyään huomaa tuomarin
otsan luimistamisesta, että höylä oli riipaissut lastua väärästä
kantista, niin silloin on parasta yskäistä uusi ja vakuuttavampi
kerta, olla nopea helvarin kääntämisessä ja lisätä esimerkiksi
näinikään: »Kiturannan Kallen hallavan emäkmpaan, sanon,
jolla oli musta, pässinen karitsa, vai oliko se Valkosen villava,
oinaana syntynyt!» Lahdenperä nytkin siis sävähti omaa kursevuuttaan ja kielenpäänsä liika kerkevyyttä tässä joukossa ja
näissä täpärissä, varsinkin sitä, kun oli pakitäysissään tullut
Hipaisseeksi senkin sanan »silkoista puunrangoista» parrastaan,
vaikka juuri semmoinen silmänvalkuaisiin häristävä ja rinnusten pieltä kopeloiva sana oli viimeinen sana sen suusta paukautettavaksi, joka oli tullut odottelemaan ja katselemaan, kuinkas
toiset ja jotkut muut liikuskelevat, ennenkuin kaupanvähti
alkaa. Lahdenperä siis sadatteli itseänsä ja liika löysää suutansa, ja ikäänkuin häveliäs koira, joka huomaa kykyneensä mielestänsä liika julkisella paikalla kohta tekosensa jälkeen on kaikilla neljällä käpälällään hartaassa toimessa rapsutelkkseen ja
raapustelkkseen ruman jäljen päivän näkymiltä vaikkapa kynsi
sitten kiskoisikin pelkkää kallion sileätä kuvetta jakäpäläin taakse
sinkoisi vain laihan vuorisammaleen kuiva pehku, samaten riensi
Lahdenperäkin nyt silittelemään ja peittelemään sanansa liika
näkyvää kikkaretta, jonka hän omien ajatustensa ja pyyntipolkujensa hiipimiltä kuvitteli pahemmaksikin läiskäykseksi,
kuin mitä se oikeastaan oli muitten korville ja huomaamisille.
»He
he»
naurahteli hän äkkipäätä ja sammutti varhemman, varomattoman sanomisensa yskään, jota ihminen aina saa
—

—
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kuitenkin oli puhe saatava ohjatuksi
muuhun, eikä ollut varaa valita asian sarvea, mihin ensi äkkäämältä tarttua, niin oli Jumalan lykky, kun Eevastiinan kahvi
alkoi konstailla kurkunpäässä: sitä oli tullut hörpäisseeksi
hyvän kimiskan suun viruttimiksi ennen yskänhönkäisyä, ja
sai oikein tositoimen ja kakistuksen, ennenkuin oli puuskutellut
henkensä taas käyntiin kurkun käytävissä. »Kapteenskakin
tässä talossa, mitäs papenia hän liemeensä sekottaa, kun on kahvikin kupissa niin väkevää, että miehen kurkku tekee kapinan!»
sojotteli hän jo pärskytyksensä päälle niin muina miehinä
ikäänkuin ei ikinä olisi sama suu hiiren hiiskausta puhunut
honkapuista ja muista asioista, joilla saattaa olla tikkuja raapaisemassa kyljessä. Ja kerta menossa myötämäkeen, niin suksi
laskee soljotellen, jos mies vain pysyy kintuillansa, ja Lahdenperälläkin oli nyt latu laudan alla. »Samojakos kahvinpööniä
Alastalon kahvipannussa vielä keitetään, joita muinen koko
pitäjän voimalla keikuteltiin säkeissä maantakana Kihdin karien
rannoilla?» lasketteli hän jo roimalla lautamiehen suulla ja katseli ympärilleen niinkuin mies katsoo, joka on kirkkaasti selvittänyt paikan, jossa joku toinen ohuemmissa housuissa olisi
voinut lentää pakaroilleenkin.
Sopi nyt kenen hyvänsä
jatkaa, jos tahtoo joku muu mitään sanoa, ja mihinkä päin
kullakin halu nokassa kutittaa! katseli hän ympärilleen: hänen
pesälleen olivat jäljet nyt kumminkin hämätyt.
Niinkuin suvipoudalk lehmäkarjalle, joka aikanansa on
jättänyt itäkitumen aamupuoliset kedot silloin kun aurinkokin
etelän taivaalle kerjeten on alkanut korjata lakanoitansa lakean
ruoholta metsänrannan liepeiltä alkaen, ja keskipäivän helle
seljissänsä yksi kerrallaan, kellokas edellä on painunut metsien
kohtuun samoilkkseen poimuttelevana jonona, sorkan jälkeä
sorkan jälkeen sovitellen, keikkuva pää uskollisesti edeltä-

kurkustansa irki. Kun

nyt

—
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astujan hännänjuurissa pysytellen ja silmä norkuksissa, verkaksiltaan ja väkäisiltään virstaisen taipaleen unettavia polkuja ja
männykkäitä sokkeloita sinne kohden, missä on odottamassa
merituulen huljavissa kuhkeoissa länsikitumen vehmakas ruoho,
jota päivän kehrä vuoroltansa ehtoopuolella lämmittelee suotuisaksi lehmän kielen kääriä ja turvan ahmia, niinkuin tällaiselle lehmikarjalle, jos sattuu matkan polvella alhoja vältellessä
ja pahimpia ryteikköjä kartellessa tiepolun viereen pälvi, jossa
metsä on vetänyt senverran lievettä puoleen, että auringolla
on siellä ollut alaa koetella, onkos nummenkin poski hyväiltävissä, ja ahon aukeama siltä kohdalta lykkää kantojen juurilla
viheriän virkkua aivan nauramalta muun vakavan keskeltä,
niinkuin tällaiselle järkisarviselle lehmikarjalle sattuu, että se
tuokion rupeamaksi unohtaa jonoisen menon vakaiset asiat ja
lypsävän ikänsä ja hajautuu, vasikan luonnoille palaten, hahmimaan korren kärkeä köyhältä kankaaltakin, auringon tällä
hetkellä viekoittelevasti pilkuttamalta, kun joku joukosta vain
tekee alun, vaikka onkin jokaisen polvissa tieto, että vielä olisi
näpsättävä ja kohta lähdettäväkin napsaamaan, jotta olisi
rantalaitumella turvan ahmittavana ruohoa tuppokaupalk sen,
mikä täällä on kielenmakeaksi vain siellä täällä korrenpuikkuna
piipottamassa, samaten tapahtui nyt salissa. Tiesihän Alastalo,
että laiva-asiat tässä olivat aikanansa otettavat puheiksi, sitävartenhan nyt oltiin koollakin ja niitä seikkojahan jo oli jahdattu ja jauhettu viikko- ja kuukausikaupalla, missä miehiä
yhteen sattui, Langholma myöskin ajatteli ja ajatteli vahvastikin nytkin koko kahvinjuomisen kestämän, kuinka juttu
pääsisi selville juonille kohta alussa, niin että saadaan järkipuhein asiat valmiiksi, samaten jahtasivat epäilemättä sekä
Härkäniemi että Pukkila kumpikin omaa ajatuksen jänistänsä
päässään, päätellen toisen verkalloisesta leuanpidosta ja toisen
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silmätällistä, josta verkkaus oli kaukana, ja jänikseksi arvasi
tapauksessa kummallakin sen vikkelöivän, jonka Eenokki
odottamattomalla sanallaan ja Lahdenperä myöhemmin saman
sanan varomattomalla kohentamisella olivat päästäneet salissa
ja hiukan jokaisen mielessä karkuhypyille: paukausta odotellaan
silloin, kun hana limssahtaa vaikkapa vahingossa, ja kropan
maiskahtamista maahan, kun on teurassian takasorkkapari
tässä

hellitetty seinän tammikoukusta. Ajatukset olivat siis menojonossa salissa, kuonopäät käännetyt samaan suuntaan haistamaan ja häntälorvit lerppumassa siellä, missä niiden on lerputtava, kun koko karja kintustaa kellokkaiden askelilla ja turpa
uneksuu uuden laitumen rehuvia kkeoita metsän virstojen
tuolla puolla ja polun poimujen päässä! Nyt kävi kuitenkin,
niinkuin samalle karjajonolle palolla: metsään oli painuttu ja
ajatuksen sorkkaa naksamassa kuivalla polulla niin monta kuin
oli kinttuparia kihnaamassa männikön ummessa, kun nyt Lahdenperän parannettu sana osoittamalla torkotti kedonpälven
helkkuvaan vihantaan, joka parhaassa päivän kilossa vastustamattoman viekottavana kyttäili ja kurkisteli polun puolemmilla veresten nummimätästensä hyötyisiltä kyljiltä. Semmoista
kiusausta ei kestä neljällä sorkalla astelevan elukan kieli eikä
mieli, saati sitten järki ihmisen kielen päässä, joka on kuitenkin elukankin kieknkärkeä elävämpi ja mielivämpi: Mansikki
ei voi olla kurkottamatta, minkä kurkun ja kielen pituutta
on, jos on korren mehukas korjattavana turvan ulottuvilla
polun vierustoilta, ja minkä Mansikki hahmasee askeleensa
ohelta, sitä poikkee Mustikki siepasemaan jo sivummaltakin
ja kohta on koko karja joka niskan nyhtämiltä uutterassa
turpatyössä niin kvealti kuin on palolla ahoa, ja kannon
nokista kylkeä kykkimässä päivän täydessä terässä metsäkorven aukimelk, ja minkäs miestäyteisessä salissakaan, kun
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toimetonta joka seinänpielellä ja leukaa joutilasta
yhtä monta, kuin on selkää venyvää tuolinnojaa painamassa
neljällä vieriäärellä viidettäsyltäisen kattiakkean, minkäs seuraisassa salissakaan siis, jossa tuntijaksoin on istuttu neljän seinän
mitalta säädyn ja sopivaisuuden vuoksi vaieten ja suussa vain
sylkeä herutellen, vaikka ollaankin koolla poskien porinoita
varten ja vaikka kullakin kulmaluun takana on otsassa jauhamassa sama asia ja kielenkanta ladattu melkein sivu sen, minkä
puhuva ihmisluonto oikeastaan säällisesti vaieten kestäisi, minkäs sellaisessa vireisessä ja pakikukulkan olevassa salissa siis, jos
varisee sananvahinko jonkun varomattomasta suusta, niinkuin
nyt oli tapahtunut Lahdenperän kohdalta, minkäs siinä muuta
tapahtuu, kuin että laita vuotaa ylitse ja sitä lähtee juoksemaan, jota on liiaksi: se mikä varisi Lahdenperän parroilta,
se varisee pian ja helposti muilta liukkaammiltakin parroilta,
kukas esimerkiksi Pukkilan takaa, mitä häneltä kulloinkin
livahtaa leuan kerkiästä, ja Härkäniemi, hänelle on myöskin
annettu parran manttaalia semmoinen määrä kannettavaksi,
että jos se liikkuu, niin sen liikkumisen näkee koko sali, ja
silloin on myöskin nopeasti hyrinä yltäyleinen niin kvealti
kuin on kehässä valmiina muutakin partaa heilumaan.
Kun Lahdenperältä siis oli päässyt paremman puutteessa
ja muun kompastuksen peittimiksi se sana kahvipöönistä ja
säkkien keikkumisista Kihdin kareilla, niin oli se sana salissa
tällä hetkellä samallainen teko kuin karjapolulla Mansikin
poikkeaminen muusta jonosta pakkedon houkutteleville vihannoille: kenellekös ei herahtaisi meden kiusa omalle kielelle ja
syhynkuti kosteaan turpaan, kun näkee toisen haistimilla
verestä vehmasta ja itse on saman makuisan ylettämillä ja
yhtä joutilas nykäisemään osansa ruohon latvasta omiksi purtavikseen? Mikä maistuu yhdelle, se maistuu muillekin, eikä
on partaa
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pitänyt. Länsilaidun pysyi länsipuolella
maailmaa poutaisella paikallansa ja polun pään toisessa päässä,
ja parkin asiat parkin askina siellä, missä ne aikansa ja tärkeytensä vuoroa odottivat, miksei siis pientä virkistystä poskeen, koska oli purtavaa tukkoa turvan vierelläkin, maistuvaa
niin lähellä, että sen hahmaisi askeleen oheltakin leukansa järsittäväksi? Menojomo pysyy sarvissa niinkuin ajatuksissakin,
vaikka kielensä päälle myöntääkin pienen heravan ja kintun
kapsaville sen tuokion, että häntä löysikseen huiskasee kärpäsen hurisevia loitommaksi lautasten läikkiviltä kupeilta.
Härkäniemi se oli, joka leppoisiltansa ja kahvin särpimisen
hyriviltä hyviltä joutui tässä salissa siksi Mustikiksi, joka
ensimmäisenä karjasta jo eksyi askeleen puolikkaalla poikkiteloin polun vierimaillekin siellä, missä Mansikki vain oli tyytynyt muun astelemisen sivussa hahmasemaan hampaisiinsa
ruohotukonkin mättään kupeelta suupielenkin pureskeltavaksi
koipien napsahtamisen ohessa, ja joka senvuoksi siis antoi esimerkin muillekin jonossa, että mitämaks virkistäisi tässä omaakin leukapieltä joku muukin ja itsekukin, koska joutilasta
ruohoa on maistumassa puolemmilk ja Mustikkikin muutti
kävelemisen nuotin sorkan siirrossa toiselle tahdille. Härkäniemi siis virkahti kahvinsa ryyppäämiltä, ja katsahti lautasen
heilumilta Lahdenperään vieressänsä: »Sinäkin, kruunun mies,
joisit noin hyvällä maolla lientä, jossa ei olisi tullin suolaa
raettakaan?» hymähti hän muka ihmettelevinään. »Vai tullin
puolestakos sinä ehkä olitkin rantasillalk hikoilemassa ja lautamiehenä kantamassa, minkä henkselit kestivät, kahvisäkkejä
Alastalon rantapuotiin tuolla silloin muinoin, kun Alastalo
tässä samassa salissa punssasi tulliherrojen kanssa totipöydän
vieressä?» Se oli verkkaista hyrypuhetta, eikä oudon korva
siitä olisi muuta arvellut kuin, että sana pääsi parrasta, koska
tässä hätä kiirettä
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ei muutakaan puhuttavaa ollut ja vaikenemisen rakoa oli salissa.
Altanurkkain se kuitenkin oli lykätty, ja sellainen sana, että
salissa havahduttiin vähän eri puolilla; oli niinkuin silloin,
kun pitkän hankkimisen jälkeen poutataivas viimeinkin pitkiltä piukoiltansa hellittää ensimmäiset märät pisaransa nääntyvään maahan: ilmaan humahtaa tuoreen haju, kahaus käy
ruohikossa ja viidakon pensaissa ja vähän jokainen korren
piikki ja lehden korva piipottaa itseään pystymmäksi ahmiakseen vereksiltään ja saapumiltaan valun virkistyksen ja siunatun suhinan horroksestansa herääväin huokostensa juovaan
janoon: salissakin heristyivät korvat Härkäniemen sananharvojen putoamilta, parrat kohenivat siellä täällä valppaammille ja silmät heräsivät harmailtansa kaikkien neljän seinäpielen ympäryksellä. Muisti toinen ja tämäkin, muisti hiukan
joka-ikinen, Eenokilkkin, Karjamaan Eenokilkkin venytti naurun vire vaisua suupieltä, kun tuli sohvan päässä ja kahvia
hörpätessä mukavasti mieleen, että oli hänkin ollut joskus
mukana jossain muissakin tuhtaamisissa ja nuoruuden reistaamisissa, kuin Karjamaan vainioiden selkäsaroilla vääntämässä: »oikein paidan selkää myöten hiessä heiluttiin!» nauroi hän kuivakseltaan itselleen omaan vatsaansa omaa muinaista hulluuttaan ihmetellen ja paheksuvasti hyväksyen. Lahdenperältä taas, joka hieman piti itseään osallisena sanaan ja
sitäpaitsi oli hyvillään siitä, että nyt olivat vaarattomat alat
edessä vähän löysätä melko pingottunutta mieltä, ja päästää
poskesta muuta edes, koska ei kuitenkaan siitä arvannut puhua,
joka kiristi ajatuksia ja mojotti leuassa, häneltä pääsi rämänauru, kun Härkäniemi hänet ikäänkuin veti tanterille. Ei
Lahdenperä niitä miehiä ollut, jotka jupisevat puhuttavansa
partansa sisään, tuomareillekin hän keräjätuvassa aina, jos
sattui semmoinen väli, että juttuja vaihdettiin miessuusta
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miessuuhun, nakkasi sanakopin kirkkaasti takaisin vaikka laamannille silmälasien vilkkuvaan, eikä hän nytkään hämäläiseksi jäänyt, kun oli hammas sovitettava Härkäniemen sananhampaaseen. »Lautamiehen leukapieli on lain saranapari! muista
se poika! opetti minua isätaatto muinen, kun vaari vielä oli
lautamiehenä itse», nauroi siis Lahdenperä Härkäniemen haasteeseen. »Mutta äijä lisäsi sanan sanan selkään: Saranapari
on ovessa sekä avaamista että sulkemista varten, sanoi hän.
Ja lautamiehen suu on lain sarana sitävarten, että hän raottaa
lain ovea silloin kun raottamista tarvitaan, ja sulkee silloin
kun sulkeminen on sopivampi. Älä päästä, poika, lakia silloin
karsinasta kamraatiksesi, kun lain silmä on parempi olemassa
toisella puolella ovea naapuria vahtaamassa! Minä jätin lain
esivallan ja tullin seuraan maistelemaan Alastalon rommeja
salissa siksi ajaksi kun meillä muilla olivat meidän häärinämme
puodin solassa Alastalon rantasillalla! naurahteli Lahdenperä
parasta keräjänauruansa ja katseli Härkänientä partaan.
Nyt oli ruohonhaju jo joka sierainparin haistimilk salissa,
ja jos olisi täälläkin ollut korvaparin piikkolehteä pystyyn
karaamassa tukan nurvilla niinkuin sarviniekkojen karvallisilla poutaketoisen paloahon tuoksuvilla partailla, niin pystynsojoa olisi tällä haavaa keihästänyt ilmaa salissa pari kertaa
se luku, mitä oli hattua ja lakinkaltaista ripustettuna tampuuriporstuan naulakkoon. Krookkkin oli havahtunut oven nurkassa ja Kala-Nordberg länsiseinällä piteli kellonvitjojaan,
Haukisten isäntäpoika vastapäätä pyyhki viiksiensä paksuimmat huuliltansa kuin suuhun särpätäkseen, jos rotevampaa
alkaisi kuulua, ja Langholmakin keinutuolilla hyväksyi polvenmutkan jutuissa ja asettui siihen silmäinpitoon ja kasvojen
leppoon, jolla vakavakin suvaitsee tarpeettomiakin tarinoita
ja turhan jahtaamisia sillä aikaa, kun on parempaa odotuk-
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ja vielä varrotaan. Akstalonkin nyörien mukaista oli
tämmöinen pieni pyöräys esivalssiksi ja polvenverryttimiksi
ennenkuin oikea musiikki alkoi: vaimoväkikin vielä kulki kahvinensa kohisemassa salissa, niin että mitään laita miespuhetta
ei kuitenkaan saisi niisiin, vaikka alkaisikin pujottelemisen, ja
sitäpaitsi oli jutun meno nyt siinä iirissä, että ajatukset asettuivat juuri siihen lakoon, joka sopi myötäsukaan, kun tästä
kerta pääsi lankoja selvittelemään ja juoksuttelemaan. Jaaritelkoot nyt, koska halu näkyy olevan, ja löyhtäkööt ikeniänsä
muinaisissa, niin hammas alkaa syhyä nykyisiinkin! ajatteli
hän. Vaimoväenkin kanssa hommissa ollessa kutitellaan ensin,
ennenkuin parempiin ruvetaan, ja miehiäkin, niinkuin hevosiakin, on kyhnittävä ensin leuan alta tai korvan juurelta, mistä
kultakin tuntuu hyvältä, ennenkuin vikuri suvaitsee päänsä
päitsimiin ja puje on sovulla kuokttimissa! Oikeastaan oli
Alastalo kiitollinen, että anturat olivat osanneet näihin jalaksen jälkiin: myötämäkeä nyt oltiin kolistelemassa! Herat siinä
ahvenellakin huulten kylmiin heruvat ja maistamisen ärsytys
kitalaen kuolaan, kun aikansa närppii särjen palasta siiman
päässä, eikä suinkaan ihminenkään kalaa tuohisempi ole pään
sisäsammalilta: hotkasee ennenkviin itsekään äkkää sen, mikä
haisee maunmieliseltä sieraimen ihoon. Puhelkoot nyt niistäkin ajoista, jolloin raha juoksi kukkaroon kiskoiltansa, kun
oli järkeä miehellä pitää kukkaronsa suuta auki, niin kukaties
nytkin alkaa sarana massissa kangottaa longollensa, ja älli
kuiskutella korvan juureen järkeä, että minkä vakanmitalta
kylvää säkistä multaan, sen korjaa riihen tietä karikaupalk
aittaan, ja että kolikonkin siemen itää, kun sitä kylvää, ja
että kukkaro tyhjennetään, jotta lompakko lihoisi. Puhelkoot,
sanon, niin leuka kyntää pään savea muheaksi ja muisto höystää väkeviänsä ajatusten kokkareihin, niin että siemen istuu
sessa
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itävään, kun kylväjän kouralle tulee vuoro ja vakkamies
astelee vaolla käsivarsi lavein annoin! Alastalo alkoi tuntea
itsensä isännäksi salissa ja komentosillan katsojalta. Tässä vertyvät omat veretkin ja sierain tunnustelee tuulta! Ensin hilataan ankkuri savesta ja miehet keikkuvat pelipakalla, ennenkuin kölin alle tulee henki ja pultaani seileissä haistaa ilman!
Jutellaan! ajatteli hän, ja läjäytti itsekin Lahdenperän sanaan,
ennenkuin Härkäniemi sohvannurkassaan kerkesi hellittämään
parrastansa sitä, joka ilmeisesti oli sieltä käsin lähtemässä, läiskäytti, niinkuin läiskäyttää mies, jolla on tukanjuurien alla
vielä pojanaikuistakin kuria silloinkun veri alkaa vilpastua
ja muutenkin potkasee mieltä! »Vai lain sinä lähetät leuastasi
saliin istumaan rommiksin viereen siksi ajaksi, kun evankeliumi
lihassasi hikoilee säkki selässä sillalla!» puheli hän tikuttomia
ja meiningittömiä mielimuhoja sinnekäsin, jonne tänään oli
otollisinta käyttää kielenharjaa myötäkarvan silittämiseen, ja
nyökkäsi Lahdenperälle niinkuin hyvänlaatuinen mies nyökäsee hyvänlaatuiselle miehelle, jonka kanssa pian tietää joutuvansa hevoskaupan hierojaisiin. Kun luonto kuitenkin oli
semmoinen, että miesseurassa piti ikenettäkin näyttää, vaikka
leikilläkin, ja jollei muuksi tarpeeksi, niin jutun suolaksi, niin
häiväsi hän samaan hengenvetoon sille kantille salia, jossa
Härkäniemi istui ja jonne senvuoksi nykyisissä täpärissä oli
vaarattominta leikkiä pieni viaton hampaan kiristäminen, häiväsi ystävällisen penikan irven, ja osoitti silmäniskulla, ketä
tarkoitettiin: »Kuulin minä nyt siis viimein senkin asian, missä
vika oli, kun niin kauan kähmitte siellä sillalla muinoin ja minä
sain istua tuolillani kuin silakka karistimella täällä salissa ja
vahdata tulli-Blombergia punaiseen partaan niin hartaasti kuin
Gabriel lohimatoa paratiisin portilla: Härkäniemi siis vain
seisoskeli ja syljeskeli sillalla ja katseli, kuinka muut hikoilivat!»

282

Alastalo oli oikeastaan puhunut itsensä lämpimille ja saliin
läjähti jo sana vähän kveammaltikin kuultavaksi: »Hikinen
ehtoopuoli, mutta riksiä te silloin keikutitte selissänne, ettekä
kahvia!» sanoi hän. »Tjah, tjah, tjah!» lievitteli hän kukaties liiaksi äkillistä ja silmillekin hyppivää sanaansa ja syleksi
tuhitteli hienoksikaan jakkunsa rintapielille, jotta saivat vähän
aikaa itselleen ympärillä, ja ajatus sen huokaisukvon, jonka
se tarvitsi löytääkseen omin nenin oikeille jälkien hajuille.
»Kahvia, sanon, kahvisäkkejä, vaikken rahoista puhele, enkä
sokeriakaan unhota!» paranteli hän, kun kerta oli juttu lomssahtanut hyvään varhoon ja passasi painaa päälle vaan, jotta
auran terä leikkasi ja vaon savi kallistui kauniisti sivulle, kun
vähän potkasi tasoktimiksi kyntömiehen saapaskannalk niskaan. »Sokeria!» naurahteli hän. »Sokeria taisi sinäkin ehtoopuolena tulla maihin enemmän kuin on kerjetty sulattelemaan
kymmenen vuoden totivesiin niiltä päiviltä, vai kuinkas, Pukkila? Vieläkös sinulla on rakko käpälänpohjissasi, Härkäniemi,
kun niin oli kämmenihon sikhtamalta sierattava riikinvalkoista
toppa topalta, minkä ilmalennossa paatin pohjilta leiviskän
köykäistä saapui ja minkä oli samanpainoista koppikaaressa
leikiteltävä Taavetille puodin oven suussa, jotta oli kourapari
selvänä, kun uusi pentele jo oli hemmetin pääskysenä tulossa
ilmassa ennenkuin edes oli välillä kerjennyt sylkäsemään kuumenevaan pivoonsa? Mittasitkos, Lahdenperä, pinosyllän puodin takana, kun viimein oli viisikertainen letattu lastista ja
äskeinen upiparras nyt tyhjän kukkuviltaan keikkumassa siltakarkun kupeella ja kuusi kuumaa miestä pyyhkimässä otsiensa
palavaa hihojensa suihin, kuka paatin piittapuulla ilmaa keuhkoihinsa läähkyen, kuka lakan solassa muuten vain paitansa
sisäpuolella huohotellen, kuka puodin sisuksissa suoktynnyreihin selkää tylttyen senverran, minkä miehessä oli riepua pys-
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tyssä nojaamaan, jokainen luissaan ihmetellen, että mihinkäs
kiire näin äkisti nyt katosi, kun ei enää heiluta; mittasitkos,

ja saitkos täyden kolmen syllän seinän semmoista pinoa,
oli
typöpää ja pipopää vuoronperään kurkistamassa ja
jossa
kysymässä: mahdammekos olla jokainen rahanväärtejä vai,
vaikka makeitakin olemme, kuinkas luulet? Vai suritteko
tullin puolesta, kun makasiinin lukko viimein oli väännetty
kolmikierrossäppiin, Härkäniemi vielä koetteeksi potkaissut
saappaannirkolkan oven lankkuun, oliko kuutiotuuman rauta
varmasti sälissyt sälöihinsä, ja kuusi laiskaa miestä lähti
verkakseltaan saapastamaan rantamäkeä ylös taloa kohden
sadatellen synninruotoisissa sydämissään sitä rommia, jota
oli juoksuteltu muihin kurkkuihin, ja keiden kummoisten
kurkkuihin! sillä aikaa kuin toinen ja lähimmäinen oli saanut
raataa enempi kuin paidan selkä kuivana kesti? Minä luulen,
että Alastalon rantapuotiin sinäkin ehtoopuolipäivänä keikuteltiin semmoinen määrä makean toppaa, että joku topinmitta
meidän kuutoissamme vieläkin on prikinmastona pystyssä niiltä
kuumilta ja niiltä tiensteiltä: siemenensä peltokin tarvitsee
ennenkuin se kasvaa tähkää, ja rahankävää pitää olla vakan
pohjilla viskeltävänä silläkin, joka joskus aikoo meren vetelistäkin kihoneloa leikata! Harmi vain, että ennen kylvämistä
pitää heilua saralla tadikoinkin, ja rommittaa tullimiehiä, ennenkuin on oma lasti omassa puodissa!»
Alastalo oli nyt mielestään tarpeeksi ja senverran kuin
hänen sopi, kohennellut vanhoja asioita ja asetellut siinä raossa
vähän nykyisiäkin sihtijyvälle, niin että saivat nyt toiset ajatella muitansa, jos jotain mieleen tuli. Varsinkin oli hän tyytyväinen siihen, kun oli kielenpää kurikseen leikitellyt ja laskenut kompiansa sokeritopista mastontoppeihin: eikös sekin
pientä itävää kutita oraalle siinä paikassa päätä, jossa ihmisellä
sanon,

284

ajatuksen siementä varten multaa? Samaset sokeritopathan
ne niitä poikia olivat, sen tietää jokainen meistä sanomattakin,
jotka lihottivat pakettikipparista kuunarikapteenin, kun vain
oli napinvaraa liiveissä vatsan ympärystän kasvamista varten, ja tekivät sikkkaporvarista prikiparoonin, kun vain oli
miehellä kveutta anturassa komentosilkkin tepastamaan ja
nenänluuta naaman etupuolessa leikkaamaan tietä itselleen
sinnekäsin, missä ilmassa oli menemisen rakoa; ja topit,
mastontopit: pässi navetosta sarvensa luussa ja vaikkapa
Karjamaan Eenokki täällä päänsä peltosavessa ymmärtää, että
topit ne ovat, jotka laivassa humisevat silloin kun rahaa kotorantaan seilataan ja että niin monta, kuin on nuppia kuutossa
vimppelin flakata, niin monta on pakkaa rahdinjaossa retarin
taskuun tupottavaksi! Mutta varsallekin, joka on aisaparinsa
välissä menohöyryssä, läjäyttää ajaja omiksi komeikseen ja
muuksi näkymisen kunniaksi ohjasperät lavealle kahden puolen,
ja niinpä laski Akstalokin vielä nasevia jutun varsan muhkimiksi: »Toppia laivassa ja manttaalia talossa, kun niitä on yksi,
niin se on kaunis alku, kun niitä on kaksi, niin niitä on enemmän, mutta vasta kolmannesta alkaa komeus!» sanoi hän ja
ajatteli, eikös jonkun mieleen tule parkkikin nyt, parkkikiva?
Kyllä kait tulikin, tuli sekä parkki että parkin topit, siltä
kumminkin näytti, jos päätteli Pukkilan parran pureksimisista, joka oli koko kiivas, tai Härkäniemen jalan siirtelemisistä, kun hän nyt vaihtoi toisen säärensä, oikeanpuolisen
tällä kertaa, vuoroltansa siihen etupotkoon, jossa tähän asti
oli ollut laattialla vasen, ja samalla veti tämän vasempansa
rutistamaan pohjettansa sohvan reunalautaa vastaan, kuten
siihen tähän asti oli ollut kiinteästi likistettynä oikea:
varma merkki, että Härkäniemi pian tulisi virkahtamaan
jotain parrastansa, varsinkin, koska silmälaudat samanaikaion
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sesti läpyttivät kansiansa vähän eri vuorossa; myöskin Langholmasta huomasi, että silmä vilkahti siihen asentoon, jolla
peränpitäjä paatissa tähystää ympärilleen vesillä silloin, kun
hän ilman kureista ymmärtää, että puuska voi olla purjeissa
vähän miltä taivaankantilta hyvänsä ja kättä senvuoksi pidettävä sananlöysällä helvarin varressa, ja epäilemättä itse Eenokkikin kahvitassinsa ylitse piti pieniä silmäpapeniansa valveilla ja viivähti kukaties yhden nielemisen tauon ennenkuin
taas palasi toimituksilleen ja hörppäsi uuden siemauksen lientä
talteen suuhunsa; kyllä kait, tunnustettakoon, vähän siellä
täällä salissa korva herkistyi ja ajatus nosti kulmakarvojansa
havahtuneissa päissä, mutta eihän merikään paisu aallossa suoraan, ja yltäselkäänsä vaahtokirnuksi kohise, vaan selvittelee
ensin liepeitänsä, on olevinaan ikäänkuin ei tässä minnekään
oltaisi menossa, noustaan vain muun nousemisen leikiksi ja
näytellään laakson laiskoissa loiskuvan vatsapuolenkin viheriän
silot ja silkinhuiskeet navan kihivillä ja lapakntion paaltavilla,
kunnes on kylki kyljätty, selän kyömy päälläpäin ja vallaton karkuharjalk koko rinnan ryntäämiltä, minkä on syöksyä
meressä ja tuulenpojalk sormenharaa tukantuiskivaan, eikä
salissakaan ennen ollut aika kiireenpitoon, ennenkuin aalto oli
kaatumaharjallansa ja asia niillä heilumilla, että kärjestä kirpoo vaahto ja ajatuksen sinkoomilta kielen kirkas sana.
Härkäniemi oli siis siirrellyt jalkojansa, lykännyt oikeansa
etupotkoon laattialle vasemman sijasta ja vetänyt vasempansa
koukkuun sohvankylkeä vastaan oikean äskeiseen tammiin, ja
siltä lingolta nyt sana laukesikin saliin, kun ensin oli lavea
olkapielikin suorittanut vastaavan pilivknikäännöksensä ja
asettunut manööverinmukaiseen suuntaan, valmiina pusertamaan vasenlaitahalssia, minkä oli köydenpingottuvaa pujottuna tamminakaan ja nokankovaa keulapäässä leikkaamaan
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eteenpäin. Järjestyksen miehenä ei Härkäniemi kuitenkaan
kohta ja oikopäätä tarttunut siihen Alastalon sanaan, jonka
johdosta hän oli jalkaa siirtänyt ja asettunut siten, että hänen
sopi sanoa enemmänkin, kun kerta alkoi sanoa jotakin, Lahdenperä tarvitsi nimittäin ensin vastauksen ja parrasta oli
hellitettävä se, mikä siinä oli ennaltansa, jotta muu puhuttava pääsi vuorollensa. »Vai lautamies on lautaa ja höylälankkua vain etupuolelta ja naamasiivoltansa, mutta seläntakaa
ja niskanääriltä sama veistämätön köllipuu oksankyhmyineen
ja tikunkarvoineen kuin me muutkin!» sanoi hän siis. »Vaikka
suon minä mielelläni esivallalle sen, mikä esivallalle tulee:
tullimiehelle tikun sormeen ja tuomarin sortuutille sileän lavitsan pinnan pyyhittäväksi!» lisäsi hän sopusasti. »Se minua
siinä asiassa vielä tänäpäivänäkin harmittaa, että te imitte
täällä salissa tullimiesten kanssa partoihinne totirommia sillä
aikaa, kun me heiluimme vähissä hengin sillalla ja ähkimme
sokeritoppien kimpussa kuin hullut! Mikä hengenhätä niitä
oli rommittaa, ennenkuin me olimme paikalla ja salissa myöskin saamassa kurkkuihimme sen tilkan, jonka janoinen mies
tarvitsee, joka on revellyt selkänsä hielle yhteisessä työssä!»
sanoi hän ja siirteli silmää ja kysymyksen kaltaista jo sinnekin
käsin salia, mistä Alastalo altakulmain kyräili ympärilleen,
jokos kukaan närpäsee ja päästään topeista asioihin kiinni. Ei
niihin vielä päästy, sillä Härkäniemellä oli ajatus nyt käännetty semmoiselle syrjälle, että sen oli vaihdettava kylkeä,
ennenkuin hänen puolestaan jutun pyörä taas oli kolkahtanut
niille raittikuopille, joilla olisi sälistetty menon huria eteenpäinkin se matkan eine, mikä vielä oli jälellä ennenkuin oltiin
sillä veräjällä, jonka avaamilla oli tämänpäiväinen laidunmaa.
»Eivät suinkaan tullimiesten kurkut janoon olisi läkähtyneet
sen rupeamankaan kestämältä, mikä meiltä meni sokerin los-
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saamiseen viisikertaisesta, koska olivat jaksaneet ilman rommin

pisaraakaan publikaanin kieltään virkistämässä kärkkyä Alastalon rantanurkissa sen viikon ajan, minkä me kryssäsimme
Kihdin luotojen takana engelsmannia piilossa, joka kyttäili
Pohjanlahdelta kuin haukanpahus poutataivaan niskalta kanan
piehtaroivia kylän tanhualk!» lasketteli Härkäniemi leikiksensä vanhaa näränmuistoa, koska sitä laskeutui kielelle.
»Topeista puhelet nyt, niinkuin olisit poikakin ja aika mies,
ja aina ajatellut niitä kräkejä vaikka tusinakaupalk kuuttoosi,
mutta kirosit sinä silloin, niinkuin Bileam aasinsa pystyjä korvia, jahtisi ainokaista vaivaista mastontynkää, kun me olimme
Luuskerin toisella puolella, ja toisella puolella makasi englantilainen fregatti ankkurissa! Vuorenknuppi sattui kyllä olemaan
oikealla paikalla ja kallion hatussa korkeutta riittävästi, niin
että kun visusti pysyi, eikä kironnut hammasrivinsä ulkopuolelle, vaan sisäänkäsin omaan vatsaansa, niin klopin takana
ei ollut mikään hätä, niinkauan kuin ei engelsmannikaan ankkuria letannut: sopi vaikka pelata pitkää torakkaa kajuutassa
koko miehistön päiväkaupalla! Mutta hemmetissä sittenkin,
jos engelsmannilk olisi silmä niinkuin meillä muilla ihmisillä
löysän kitumilla päässä, eikä aina kiikarin suulla tähtäämässä
vain sinne, mihin toron piippu torkottaa, niin haahkan penteleet he olisivat huomanneet ilmassa, jotka lentelivät kuin
hullut pyrähtäen milloin meidän puoleltamme karia, milloin
heidän puoleltansa rantaa, mennä suihkivat kuin Hnjaalilta
ammuttuina matalalta meren ylitse, minkä siipien läpyt vain
kerkesivät viskaimina hyrräämään ruhon raskaan sukkulan
ympärillä, kiilivät kaukaisuuteen, mutta palasivat samassa
levottomina takaisin maston toppien korkeudelta viilettämään
luodon ylitse, ikäänkuin ei vähemmästä ymmärtäisi, että pesiltänsä he olivat lentäneet, jos, niinkuin sanoin, englantilaisilla
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olisi silmää muuhunkin viljeltäväksi, kuin kiikarin lävitse
tirkistämiseen, ja yhdelläkin heistä silloin olisi ollut akkunalasi kirkas silmänkuistin ja järjenporstuan välillä, niin paikalla
olisi ollut sluuppi vesillä fregatin vierellä ja pian senjälkeen
mannia hyppelemässä luodon kivikoilla senverta, että haahkanpesiä kyllä olisi löytynyt, mutta huomattu muutakin klopin
kupeella, ja olisiko meillä senjälkeen ollut paljoakaan vähtiä
sokeritopeistamme Alastalon rantasillalk ja muista tullimiesten
rommittamisistanne salissa! Sinä kiikkasit maston toppiin ja
kävelit koko päivän kannella sen kurisena, ikäänkuin olisi
sama jahdin toppi hauin ruotona kurkkuasi pistelemässä, taisit
jonkun kerran noitua viattomassa päässäsi sitäkin, kun pahus
laiskotteli alastomana tikkuna siinä koko kauniin jumalan päivän jokaisen nähtävänä, vaikka samalla vaivalla olisi voinut
ruveta pensastamaan edes katavapuskaa kuusinupistaan; minä
taas tunnustan, etten minäkään siivoja ajatellut haahkanhupakoista, jotka eivät ymmärtäneet pysyä ihmismäisesti pesillänsä,
vaan pitivät sitäkin elämää ilmassa, ikäänkuin olisi heillä ollut
vasiten asiaa engelsmannille ilmoittamaan, että luodon takana
oli sokeritoppaksti napattavana: se oli perhanan päivä, ja hiki
pihisee vielä otsalle, kun ajattelee!»
Härkäniemi oli nyt puhunut senverran, että silmäparia
alkoi kiilua sekä lähivierillä että loitommallakin salissa. Lahdenperä ensimmäiseksi ennätti rämäyttämään sanansa. »Jumaliste!» sanoi hän, »minä silkin isontorakan voitin kajuutassa,
läjäytin pataässän valttina kistun kannelle samassa tuoksauksessa, kun Alastalo kurkistaa koijun aukosta ja kähisee alas:
»Priisi, priisi! pojat, priisi puhaltaa mereltä! kannelle joka
koipi nyt! päiväkin häpee koiruuttaan senverran, että himmenee vähän; jos krapisematta pääsemme liikkeelle nyt, niin
lensaamme myötäiseen, ja engelsmanni saa niistää nenäänsä,
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vaikka huomaisikin myöhemmin, kun vilkumme sisäkarien turviin!» - Lahdenperä läjäytti kämmenellä reiteensä. »Jumaliste,
sanon uuden kerran, se oli friskiä aikaa! Kun engelsmanni
viimein karin kuppien takaa äkkäsi meidän toppiseilimme

klipun, ja päästi pienen pihauksen pikkukanuunastaan, että
'morjens vaan! koska menovedessä olette ja Jumala on pistänyt karin naakelia sinne, jonne me emme kölinemme vuovaa',
niin juoksin minä kajuutasta tukholmalaisen harmonikkani ja
vetelin meidänkin puolestamme ääntä niin, että silakat meressä
hyppelivät, kun oli musiikkia kahden puolen! Niin oli veressä
nuotin vetävää, että kun päivällä päästiin kotomaihin ja sokeri
oli losattu suoksäkkien alta Eenokin viiskertaiseen Kiiskerin
takana, niin eipäs maltettu pitkältä maata Maantakana, senjälkeen kuin sinä jahtinesi ja syyttömine suoksäkkinesi olit
hävinnyt Nautniemen taakse kotohaminan suuhun, vaan vedettiin me muutkin priiseilit Eenokin »Laiskaan» ja puserrettiin
Viikan juopan suuhun päin sinne, jossa Alastalon Eevastiinan
kahvit olivat lämpiminä ja tuliaisrommit odottamassa salissa,
vähältäpä piti, ettei rriinun käsissäni taaskin rämissyt harmonikka ja peli soinut uljaita, kun sokerikstinemme laskimme
Naution nokitse ja edessämme keikkui Alastalon lahdella makasiinin möljän kyljessä sopuvierin kaksi toppia, toinen niistä
sinun oman jahtisi nuhteeton toppi, mutta toinen saastainen
tullijahdin toppikräki! Härkäniemi, joka istui helvarissa, kiroo
usein tarpeettomasti, mutta kyllä hän silloin kirosi tarpeesta,
vaikka hiljaa ja vain partaansa, ja meillä muillakin meni kieli
kylmäksi. Kuka hemmetissä sitä olisi ymmärtänyt ajatella,
että semmoisen prässin takana, jossa engelsmanni meitä ennen
oli pitänyt, olisi edessä vielä uusi prässi, ja pirumpi prässi?»
Lahdenperä katseli ympärilleen, ja haastemiehen silmät vetosivat järkiin ja ymmärrykseen salissa.

Seitsemäs luku.
Tulli rommitctaan Alastalon salissa ja tullikaptceni haetaan
pöydän alta, niinkuin muukin tullibesättninki,
paitsi kokkia.
»Kuka hemmetissä ymmärtänyt!» Se oli Alastalo, joka
nyt kivahti salissa ja matki turhaa kysymystä. »Lautapää
härkäkin ymmärtää sorkissaan», sanoi hän ja oli vereksiltään
vieläkin suutuksissaan muinaisista, »lautapää härkäkin ymmärtää sorkissaan, että silloin harataan vastaan, kun kävellään
sinne, missä kurkkua kutitetaan puukonterällä, mutta kun
istuu lautamies airon tyvessä ja Härkäniemi tyyrissä, niin
silloin pitäisi harmonikankin vielä soida, kun soudetaan sokerilastia paatin kukullinen suoraan tullimiehen nokan eteen!
Vielä tänäpäivänä minä suutun, niin että nahkaa kirpii, kun
muistan, kuinka minä jahtini kannelta näin ja naine samoine
silmineni katselin, kuinka Kuuskerin nokan takaa alkaa metsän takaa vilkkua semmoista likaisen väristä ja variksen valkoista, jonka minä kohta arvaan Karjamaan Eenokin Laiskan
seiliksi. Mikä helkkari teillä piti oleman, aikamiehillä, tuliko
hätä housuihin vai, vai mamman risaako jano, kun niin tullaan, tulla hopsotelkan kuin juottovasikat sorkat ravissa ja
kurkut pitkinä veräjän taakse juomista kokottelemaan, vaikkei
talossa vielä kuin kiuluja haetaan lypsylle, tulla hamssitaan,
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soudetaankin vielä, istutaan airon lavoissa ja liikutellaan laiskaa selkää, ikäänkuin ei tuuli, se vähäinen tuulen hönkä, joka
silloin viitsi puhallella, olisi laahannut proomua tarpeeksi livaan,
lykkinyt liikakin joutuun sinnekäsin, missä sitä ei tällä einemällä tarvittu ollenkaan, mistä se tällä hetkellä olisi saanut
pysyä niin kaukana poissa kuin viisas hiiri pysyy kaukana kissan pussikan kynsistä, soudetaan kiskotelkankin vielä, sanon,
ikäänkuin ei sitä selän virkistystä olisi voinut säästää parempiinkin toimituksiin. Minä olin niin kiukkunen, että kihisin.
Olimme juuri tullin kanssa niin pitkällä
tulli oli rannassa
kyljessä
paketteineen rantamakasiinin
jo ennen minua, olivat
luusineet rantakhdella meitä odottelemassa jo viikon päivät
olimme siis niin pitkällä, että kun köydet oli töijätty ja
jahti tuuvattu möljän viereen, olivat luukut avatut ja tullimiehet kokkipoikaa myöten muljaamassa suoksäkkejä ruumassa
katsomassa olisiko säkkien alla mitään, joka haisi heille nenään
paremmalta kuin suola. Minulla oli kirkas omatunto, ja selvä,
vaikka vähän vajaruumainen lasti, niinkuin tiedätte, ja puhelinkin senvuoksi parkikaa ja koko miehen suulta tullikapteenille, joka seisoi vieressäni kannella ja kyttäili minkä lyhyttä
kurkkua oli ja silmien pienissä pippuran näkevää, luukun
suusta, tulisiko mitään parempaa näkyville, laskettelen toimellisia siis ja pääsen juur'ikään sanomasta: »Selvä siis, 80 tynnyriä suolaa, tullivapaata tavaraa, muuta lastia ei olekaan
ruumassa, ellei Tukholman möljältä ole juossut hiiriä sekaan!
Saamari sittenkin, vahvistin, kun pitää olla ihmisen rehellinen
tässäkin ijässä vielä, eikä edes sokeritoppaa uskalla pistää joukkoon, saisi silloin edes jotain palkakseen, kun engelsmanni on
luovimassa joka luodon takana ja valmiina niskaan, jos äkkää
topin päänkin. 'Vaikka hyvähän sekin', puhelin lorujani,
'hyvähän sekin, kun saa edes suolaa kotorantaan silakkojansa
—

—
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näin keväästi, kun on kutuaika, ja lykky se, kun on
jahti
töijätty omaan möljään ja kruununmiehetkin turvana kannella'. Noin olin puhellut, asetellut lankoja sikaile
ja sanonut omille miehillekin, että menevät ruumaan auttamaan tulliherroja säkkien siirtelemisessä, niin päästään pikemmin tulkislämpimille, noin olin puhellut ja asiat erinomaisessa
sihdissä, kun vanhaa tottumusta ja merimiehen luonnoltani
vähän vilkaisen sivullekin ja näen teidän penteleen riepunne
vilkkuvan Kuuskerin kuusten takana, näen jumaliste, Laiskan seilit! 'Nauriit ja kaalinkerät!' pääsee minulta vahingosta
sana, kun siinä ensituimaan ajattelin mätiainetta teidän pääkoppienne sisäpuolella. 'Nauriskere? mites kippari ny puhele?'
kysyy hölmö vierelläni huonolla suomenkielellään korvat tutkaimina niinkuin silmätkin. 'Kotoväelle vaan tuolla rannalla
puhelen, kyselen, joko nauriit ovat istutetut ja kaalinkerät
pistetyt maahan itämään!' vastasin minä, vaikka sisuksissa
kipenöi kuin kiukaan kivissä ennen kinkerisaunaa, ja ihon saumat ritisivät paljaasta kiukusta. Kyllä pitää olla päässä nauriinnaattia, eikä ihmisen ajuainetta, kun käskeekin seilata saunaamattomat kroppansa juuri tähän pyykkiin! sadattelin minä
ja ajattelin itsekutakin teistä, Härkäniemestä alkaen. Mikä
helvetin hätä teillä piti ollakin, täysmiehillä, kun oli luotoa
vaikka kuinka paljon pysyä takana, ja luuta ruumiissa laiskotella vaikka tuomiopäivään saakka! 'Piru sentään!' pääsi
minulta vielä synti suusta
se synti lasketaan teidän tilillenne, kun loppulikviidi tapahtuu!
'Piru sentään!' pääsi
minulta ja käsi kynsäsi niskanharjallisiin, kun samassa se, jossa
oli valkoisen hilvaistakin sentään sen verta, että sen ymmärsi
purjeeksi se, joka tiesi, seisahtuu ja verkakseen painuu takaisin
petäjiensä peittoon: tuulella ja rannan kivillä oli ollut parempi
älli kuin teillä, kivi osannut eteen, tuuli reistannut ja teille
varten

taas
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tullut luovin kääntö! TulUmiehellä olivat nytkin olleet kortallella, ja minua katsella tikutti pieni silmäpari niin
kysyvästi, kun tullimiehen silmäterissä saattaa olla kysymyksen tutkainta virantoimituksessa.
Minun ei auttanut muu
kuin ähistä edelleen ja olla pyyhkivinäni otsan hikeä, jota sille
todella oli pusertunutkin hitsissä. 'Perhana sittenkin, kuuma
päivä!' lievittelin minä ja sivelin kämmenellä otsaa, koska käsi
kerta oli koholla. 'Nyt maistuisi lasillinen väkevää hyvältä
kurkkuun!' sanoin minä, kääntyen Pukkilaan ja Krooklan
Mikkeliin, jotka seisoskelivat makasiinisillalla, ja joiden silmistä
huomasin, että he olivat nähneet samaa kuin minäkin.
'Eikös Akstalossa sitten enää rommia ole, että isännän pitää
janoansa haikailla omalla rantasilklk!' tokaisee Pukkila niin
nopeasti rakoon, kuin kerkesi. Hän oli äkännyt manööverin
ja oli kohta apuna kuuteissa, ja sitä paitsi, älä kielläkään,
Pukkila, sinulla ei ollut mitään sitä vastaan, että suulle tuli
kallistettavaa mieluummin hiukka ennemmin kuin vähän myöhemmin! 'Mitäs muuta kuin maihin vain, ja pöytä koreaksi
salissa!' puhelit sinä siis ja hoputtelit. 'Jano tulliherrojenkin
jo on, kun hikihatussa ovat kieritelleet suoksäkkejä ahtaassa
ruumassa!' päästelit poskista ikäänkuin olisit omille rommeillesi käskenyt. 'Isäntäkin paikalla, niin ei suinkaan ihmisiä
janoon näännytellä Alastalon rantasillan lankuilla!' laskettelit, koira sekä ala- että yläleualta, kelmi ja kiusanhenki niin
minulle kuin tullinuuskillekin. 'Alastalon Mattssonilla on
aina parasta Ruotsin rommia kaapissansa!' kehuit, ikäänkuin
jo olisit ollut itse maistelemassa, ja oma kurkku syhynyt ainakin yhtä pahasti kuin se kurkku, jota olit syhyttelevinäsi, ja
syhyttelitkin, sillä tulli-Blombergin killisilmät pelasivat jo
hyvinäkin oravina punakassa naamassa. Ruuman puolellekin
tuntui jo kuullun puheen teksti sillalla, koska liikkumisessa
vat
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huomasi selviä sahtaantumisen merkkejä: eihän hullukaan silloin selkäänsä runtele, kun on ryypyn vuoro lähestymässä,
varsinkaan, jos kuuluu siltä, että vuoro tulee vain toisten parroille, eikä omalle.
'Riuskaka poikia teillä!' katsoin minä tarpeelliseksi sanoa,
'muljaavat säkkejä niin, että jos olisi silmäneukkin tullin
luvatta pinojen välissä, niin sen löytäisivät kirkkaasti: kun
nyt olen nähnyt ja katselen, niin en minä tämän erän perästä
enää kahvinpapuakaan vuovaisi lastin sekaan, saati sokerimurenaa edes yhtä rommitotia varten! Mutta minä nyt olenkin
koko elämäni ollut tämmöinen lammas ja lainkuuliainen oinas,
niin että mitäs minusta ja vuovaamisista muutenkaan! Toista
tuon Pukkilan tuossa, pitäkää sitä miestä silmällä, jos olisi
hänen jahtinsa tässä minun jahtini asemasta, niin minä teidän
sijassanne maistaisin joka suokrakeenkin säkeissä, ettei se
sittenkin olisi kahvinpapu!' Minua harmitti hienokseltaan Pukkilan liika liukkaus suulta, kun oli minun kaappini aineista
kysymys
seisoskelit, hirttämätön, sillallakin siinä puhdissa,
ikäänkuin minun klahvini avain olisi ollut sinun housuntaskussasi eikä minun!
ja annoin pienen nenämaistiaisen edes,
koska ei parempiinkaan keräjiin ollut aikaa.
'Mennäänpäs vaan, kylläpä rommi tosissakin maistuisi nyt!'
sanoin minäkin siis vain kupiaasti ja vahvistin Pukkilan kehoituksen, koska ei muu auttanut ja hyvin ymmärsin, ettei teidän
nylkemättömien luovikaan ijankaikkea saattanut kestää Kuuskerin nokan takana. 'Ja mennään miehissä oikein, herrat ja
matruusit yhdessä, yhdessä työkin on tehty ja samalkinen
janoinen ihmiskurkku kullakin!' panettelin minä ja sojottelin,
kun kerta oli soopa keitettävä ja oltava itseänsäkin liukkaampi.
'Ja kaikella muotoa, kokkipoikakin mukaan, ei suinkaan parasta
miestä joukosta jätetä, kun on puskenut säkkien kimpussa, niin
—

—
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että minullekin tuli hiki katsellessa! Joka koipi kannelle nyt
ja ken kiiliäisenä kerkiää ensimmäisenä mäkeä ylös, sille se
pikarintäysi suuhun, johon vielä raskitaan kaataa tuimaa vaikka
laitojen yli juoksemalta!' yllyttelin minä ja panin parastani,
että olisi valkeata hännän rohtimissa, kun törmättiin mäen
rintaa ylös, sillä ei sitä tietänyt, mikä pää teidän rievullenne
taas tulisi, alkaisi taas kumottaa kuin kuun lakana oksien takaa!
vaikka olisiko sen kumottamisista sentään niin suurikaan
vaara ollut: onkos näinä vuosina enää mahtunut paljoakaan
mustanhilvaa istumaan silloiseltaan lisään niihin tuukkeihin,
joita sinä kutsut reisupaattisi seileiksi, Eenokki? Niin noh!
summa asiasta oli kumminkin se, että nopeammin kuin arvasinkaan, me olimme koko joukolla kirmasemassa mäkeä ylös,
tullikapteenikin oli pehkanan nopea nappuloiltaan, vaikka ähkyi
lyhyestä kurkustaan ja luimisteli julmasti sivuilleen, kun ruumamiehet alkoivat kerjetä kannoille. Pukkila sentään tietysti
ensimmäisenä kerkesi talon nurkalle, hänellä nyt on kurkku
luonnoltansakin niin pitkä ja venyvä, että kun se on janoinen
ja hän sitä kurottaa, niin ei hiivattikaan siitä ohitse mene, ja
varmasti hän olisikin ollut ensimmäinen mies kuistilla, elki
nurkalla juuri kokkipoian pinna, jota ei juostessa huomannutkaan jaloissa, olisi kuin västäräkki puikkinut ohitse ja vilastanut rappusilta kuistille kaikkien edellä niin, että ota hännästä
kiinni vain jos kerkesit! Virkku poika ja oikea merimiehen
penikka, on käynyt merikoulunkin jo, ja Eckerön Ekblom on
antanut parkkinsa fyörättäväksi, viime suvena Hullissa nauroimme yhdessä muinaisillemme, kun istuimme meklarilla toditettavina! Koko liutana siinä oltiin samassa jo muutkin kuistilla, tullikapteeni sentään ja minä viimeisinä, koska olimme
lihavimmat, eikä rankikaan silloin paljoa meinaa, kun on ryypystä kilpajuoksu. Siinä kuistilla tömistellessä, kun alkoi itse—
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kukin taas päästä oman järkensä häntiin, ja kruusailtiin, kukas
tullikapteenikin,
toisten edellä menisi porstuan puolelle
viimeiseksi,
eskotteli
joka oli nokillansa siitä, että oli jäänyt
ja esteli niinkuin oven suussa pastorin tätimamselli, joka ei
päästä emäntiäkään ohitsensa, mutta ei itsekään mene kynnyksen yli ennenkuin on seremonioinnut sen ajan, että hänet
huomataan herrasväeksi
siellä kuistilla minä siis vielä sain
messingin maun suuhuni, kun sopukopua puhellen ja muulla
kämmenen kehotuksella yllytellen ja äijän selkään taputellen
satuin vilkasemaan sivulleni kuistin akkunasta merelle ja siellä
näen rantakhdelk niin selvästi kuin aapiskirjan lehdellä Apuustavin riitingit tikun torkottavan kärjen edessä, tai virren
numerosifran lukkarin taulussa kirkon parven kyljessä teidän
viisikertaisenne niin täydessä lastissa kuin viisikertainen ikinä
on ollut parraspielen vettä maistamatta sokerikstia kukullansa,
ja niin viattomana kuin hurskas tunkio lehmänavetan luukkupäädyn seinämällä! Minä luulen, että tulli-Blomberg joutui
astumaan porstuan kynnyksen yli nopeammin kuin hän oli
aikonutkaan, ainakin on minulla tunto, että tyrkkäsin melko
rotevasti, koska kämmen oli varalla hänen selkäpuolellaan, ja
käsikaupalla minä toisetkin sain porstuan puolelle ilman että
siinä katsottiin tuliko kokki ensimmäiseksi, vai muu konstaapeli. Kiiruut paikat olivatkin, sillä joku kainommista jo
sormi tuvan linkkua: mukamas ei rohjennut odotella ja kokotella saliin käskemistä herrojen mukana! Sinne, tuvan penkeille, en olisi tällä havaa päästänyt tullikoiran kirppuakaan,
saati miestä, jolla oli naamassa tullinuuskin silmäpari, sillä
tuvan päätyakkunan edessä makasi rantakhti kuin avatun
virsikirjan lehti, eikä silmäsankoja olisi se tarvinnut nokalleen,
joka sieltä katseli, mikäs värssy kohta oli veisun alulla rantasillalla! 'Saliin, salinpuolelle vain!' huutelin minä ja hoput—
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telin kaukaa niinkuin lammaspiika laumaansa karsinan veräjälle hätistellen. Kaunis räppä ja nätti asia olisikin ollut, jos
neljä tullimiestä neljän tullimiehen silmäparilla, kokkipoika
viidentenä penteleenä, olisi Alastalon tuvan peräakkunasta
katsellut ja nauraa hörähdellen vahdannut, kun te totisina
poikina hääräätte rannassa ja töijäätte siltakarkun viereen
siltaan kuin suden suuhun lastia, josta täytyi ihmetellä, että
viisikertainen repeämättä kesti laidoissaan senmokomat toppapinot: makeantapulia leiviskän pöntöissä, kuin halon muhkuroita kahden talven lämpimiksi voipaan talon halkovajassa!
Olisinpa melkein suonut, että sekin komelja olisi tapahtunut
teille opetukseksi ja saanut itsekukin teistä raapia sitä tukkaansa, joka sillä kerralla ainakaan ei peittänyt edes palvatun
pässinpään veroista pääknuppia! Läpyttele siinä nyt silmäkutojasi, Härkäniemi, kun tästä puhelen, mutta olisit totisesti saanut sillä kerralla pitää rakoa niiden välillä edes senverran auki, että tullijahdin topin olisit huomannut torkottamassa rantamakasiinin möljän vieressä, vaikk'et jahteja nähnytkään, kun oli talon niemi senverran omenapuineen edessä
ja rantahuoneen nurkkakin peitti! 'Saliin, saliin vain joka
mies!' toimittelin minä siis porstuassa, koska ei muukaan auttanut ja sorkatkin oli saatava samaan säkkiin, mihin sikakin!
'Kun Alastalo vieraita käskee, niin saliin hän vieraansa vie:
taksvärkkärit tuvan puolella istuvat!' puhelin minä sen kuin
sylkeä oli suussa juttua öljäämään ja hangottelin tampuurin
ovea selkoselälleen, että miestä mahtuisi sisään vaikka kaksi
rinnatusten.
Eihän asia aivan siinä järjestyksessä tapahtunut kuin menot
ja seremoniiat olisivat vaatineet, tullikapteeni on sentään tullikapteeni, vaikka Blombergkin, ja karsaasti Blomberg katselikin
sivuilleen, kun miehet kopistelivat hänen takanaan: sopikos
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oikein, ja mitä sanovat reglementit semmoisesta, että päällikkö ja hanttimiehet kävelevät samasta ovesta kakseerattaviksi? Ei minulla kuitenkaan ollut aikaa antaa hänen ajatella,
minä tyrkin häntä selkään vähän ylemmälle kuin siihen paikkaan, mihin minulla olisi ollut halu häntä pehmittää, ja toisen
kerran hän siitä kuin oli kuistin ovesta tultu, meni omaa luonnollista puhtiansa nopeammalla kurssilla kynnyksen yli. 'Ei
täällä kainostella ja turhia kruusailla!' sanoin minä: 'esivalta
edellä! ymmärrän minä sen, että kapteenille kunnia kuuluu!'
puhelin minä, koska oli puheltava, kun oli oma suunvuoro ja
varjeltava toisenkin ajatuksia turhilta pyräyksiltä: kun vasikkaakin taluttaa, niin silloin on parasta pitää juoksumenoa
friskinä omissa sääripiipuissa ja siirtää omiakin nappuloita,
minkä räätäli on housunverkaan mittaa leikannut, niin oma
ajatus ei kerkiä sikiämään mullikan päässä ennenkuin kukaties vasta karsinan puolojen sisäpuolella veräjän takana! 'Viimeisenä miehenä reilingin ylitse, kun partailla on jano ja haahti
hotkona särppää merta, ensimmäisenä miehenä lavitsoilla, kun
on pöydällä kumottavaa ja kukullista kokolla omaan partaan:
se on merilaki kapteenille!' puhelin minä, kun jo koko liuta
saapasteli salin puolelle, kapteeni kävellen tänne peräsohvalle,
miehet hidastellen ovinurkassa ja painuen toistensa selän taakse,
mikäli oli muita tyhmempiä eturivissä seisomaan, arvasi sen
nimittäin hitaampikin järki, että salissa istuminen ei elämänikää kestäisi, ja että joskus palattiin jahtiin takaisin taaskin ja
komentoreglementteihin, ja että silloin oli parempi, ellei nyt
jäänyt oma naama pläsipuoleltaan liika selvästi harmittamaan
kapteenin silmää, koska hänen kuitenkin joskus täytyi karsastaa
miesten nurkkaankin.
Mieliala oli kummallakin kulmalla selvällä lommolla, sen
haisti paikalla, kapteeni tuhisteli vihaisenkaltaisena nenäänsä,

se
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vaikka vielä kulkikin siivolla kriimun päässä, miehet näyttivät
senmukaan kuin kullakin heistä oli huomaamisen järkeä semmoisilta, joilla on jalka vielä astumassa, mutta varvas valmiina
vetämään itsensä takaisinkin, jos vaarallisemmalta alkaa jalan
pohjan alla tuntua, ja Pukkilakin, jolla sentään piukoissa paikoisa tavallisesti on luonto tallella, liikuskeli kapteenin takana
peräsohville päin niinkuin liikutaan omenanvarkaissa, jolloin
pienimmältäkin krapaukselta on löydettävä jalat altaan: hän
oli myöskin kuistin akkunasta huomannut molemmat priiseilinne ja tiesi sen minkä minäkin, että jos rutistaa kasvonsa
tarkasti ruutuun ja kurkistaa tiukasti sivuvinoon, niin salin
merenäärisistä akkunoista, vaikka ne muuten antoivatkin viattomalle kurille, niinkuin muutkin salin akkunat, saattoi nähdä
rantasilklta sen, minkä tällä erällä tarvksikin sieltä nähdä,
jotta tullimiehille tulisi kiiru asia ulos. Minä ymmärsin, että
vaikka minua nyt tarvittiinkin tuvassa niin nopeaan kuin
minun silloisellakaan vatsallani, joka vielä oli aika paljon suiviampi kuin minun nykyiseni, mies kerkesi hopussa ja kiireen
vilkkaa pitäen kääntymään: olihan saatava sana teille, höylättömät höyläpäät ja iduttomat järjen nauriit, että sillä aikaa,
kun kissa nuolee maitoa vadin pohjilta nurkan takana, hiirten
on seinän toisella puolella liikuttava visusti, vaikka nopeasti!
vaikka siis ymmärsin, että tuvassa minua tarvittiin, niinkuin
tarvitaan totolla nopsantulijaa ja emäntää, vaikka rukin kaatumilta, kun kahvipannu kraakun kärjellä on kihipäällä ja
kullanliemi tuhassa tuon tuoksauksen ja toron sylkemikä, jollei
ole ketterä paikalla ja hameenlieve lennossa; tarvittiin niinkuin
tarvitaan nenän niistämiltäkin perämiehen peukalo kuuttinuoran naakelille silloin, kun tuulenpoika purjeessa on heittopäällä ja paatinparras huikentelee juodakseen, niin, vaikka näin
oli, ja täpärät kynsissä silläkin takin liepeen puolella, niin oli-
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kortit toisellakin puolella vielä reiviänsä vailla, ennenkuin
salin uskalsi jättää edes sen einemäksi, että sanan sai päästää
oven raosta tupaan, vaikkapa vain hiiren livahtaman avaamalta! 'Vaimoväellekin tarvitsisi huutaa, senverran juosta
tuvan ovelle, että totiveden pistävät päälle!' puhelin siis
vain, mutta olin kiiruulla klahvilla: 'Kirkastusta kurkkuun
sentään ensiksi, niin ei yskitä, kun saadaan parempaa!' puhelin
ja hain pari pikaria pöydälle. 'Tässä aluksi tämmöistä kotorukiin hopeatakin!' puhelin, kun kaatelin ja karahviinin suu
pulppusi helmiviänsä. 'Kapteeni kävelee nyt tänne ja kaataa
tuimaa suuhunsa: suolan katkuakin on senverran niellyt ruuman luukulla, että kurkku tarvitsee viruttelemista!' sanoin
ja puhelin, lykäten täyttä lasia pöydän kannella sinne kohden,
josta kapteeni jo oli omalta halulta tulossa. 'Kulauta sinäkin
pikari poskiisi, vaikket työn ansiosta tarvitsisikaan!' sanoin
Pukkilallekin. 'Kun sinulla on oma kurkku ensin karaistu,
niin uskaltaa uskoa vaikka koko karahviininkin haltuusi!' puhelin: 'Kaada sinä nyt toisille
senverran joudat auttaa!
niin minä pääsen pistäytymään tuvan puolella ja vaimoväki
tietää toimittaa höyryävää saliin, niinkuin on luvattu!' sanoin
ja lykkäsin karahviinin todella Pukkilan käteen. 'Älä nyt sentään kaada itsellesi muuta kuin toisille antamiesi ryyppyjen
välillä, niin saavat muutkin jotain!' varoitin vielä, kun jo
olin menossa, jotta saliin jäisi pieni naurun ja hyväntuulen
hörä jälkeeni.
Sain minä asiani toimitetuksi tuvassa, koska
kappaleen ajan jälkeen prikantäysi laseja helisi saliin sekä
sokerit myöskin ja posliinikannu kuumana, ja arvata osasin,
että myöskin sillalla oli alettu häälyä, vaikkei siitä krapinaa
kuulunut saliin; mutta kyllä Pukkilakin oli hoitanut asiansa
salin puolella: karahviini seisoi tyhjänä pöydällä ilman tilkan
pisarettakaan pohjallaan ja silmäparit vilkkuivat jo tukkavat
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harjasten alla hiemasen rohkeampina sekä keinutuolin lavitsoilla että ovkurkassa. 'Soromnoo!' ajattelin minä ryssäksi,
tässä pianpäälle täälläkin päristään kamraatteka: tullikapteenikin on jo siirtynyt keinutuolille istumaan!
'Saittekos muut mitään, vai yksinkös Pukkila omaan kurkkuunsa kaiken kaasi!' puhelin minä jutun aluksi kohta saliin
palattuani, ja menin kohottelemaan tyhjää karahviinia pöydältä. 'Pukki kaalinvartia, pukki kaalinvartia ja Pukkila klasin
korkki: sama historia!' tullikapteeni nauroi keinutuolilta:
tuuli oli alkanut puhaltaa hyvältä kurilta! 'Milles kippari ny
viruttama oma kurkku, kun tiskivesi kuitti?' kapteeni kysyi
hihitti vielä samaa menoa hyvältä kyljeltänsä ja silmät
kiiluivat vahingoniloisina nuppeina päässä. Mutta nupit muuttuivat vilauksessa napeiksi: keinutuolilta sopi nähdä piha-akkunasta, kuinka piika-Miina juosta huiski parasta menoa kuistin
ovelta pihalle ja sieltä vilkstaen pyrynä edelleen, kadoten
rantamäkeä alas. 'Mike jahti talossa? Vaimoveki jaaka ja hame
humise, oleko varis peltovaras?' kapteeni kysyi mongersi
huonolla suomenkielellään, mutta silmänpippuroihin virkosi
virka taaskin ja katse vahtasi ruotsiksi!
'Variksen perhanoita tässä juuri vahdataankin, tullivariksia!' oli kerjennyt kiemahtamaan omassakin päässäni, mutta
onneksi oli Eevastiinakin samassa prikkoineen tulemassa
ovesta salin puolelle, niin että siinä helinässä ei olisi piukempikaan mies kuin tullikapteeni pysynyt järkensä jäljillä: Blombergilläkin juoksivat silmät prikan visertäviin ovella, niinkuin
kevätvesi sulanhypyillänsä puron vilivässä, ja keinutuolissa
istui taaskin mies, jolla tullimiehestä oli vain vormutakki yllä
ja kiiltävät napit rinnan pielillä, mutta jolla muuten oli sama
janoinen ihmisluonto hoidettavana kuin meillä muillakin, syntinen kuti, kun lasin hilkku silmään lupaa helmivän tulta
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huiluun. Minäkin olin jo toimillani klahvin edessä ja vedin
avainnippua housuntaskusta. 'Rommiahan tuli luvatuksi, ja
rommillehan tänne tultiin!' puhelin avainnippua selväksi sälistellesäni, ja kutittelin kurkkujen alustaa, että ajatukset pysyivät oikealla nyörillä. 'Vai variksia jaakaamassa?' olin minä nauraa hörähtelevinänikin avainta reikään sovitellessa. Oli parasta
ajoissa nyhtää sekin ajatuksen rikka juurilta, ennenkuin lykkäsi tainta, ja lisäsin siis varoviani: 'variksistakos nyt kerkiäisi
kiirutta olemaan, kun on herroja salissa, vaimoväellä tuvassa
semmoinen hoppu, että tomu huiskii liepeistä, piikatkin mäellä
juoksemassa tikkuja totiveden alle!' Klahvi oli nyt jo avattu
ja minulla kädessä ensimmäinen kiiluva-maha etummaiselta
riviltä. Minä huljuttelin sitä ilmassa ja nostelin akkunan päivää vastaan muka aineen selkeyttä tarkastellakseni, ja saivathan muutkin siinä samassa esimakua kielellensä, kun punanen
välkähteli säihkyväntuliansa lasinkilon sisäpuolella. 'Ja mitäs
viisaassa talossa tarvitsee juosta variksia kevätpelloilta hätistelemässä, kun on kallioille totkujakin leviteltävänä ja variksien nokkia varten pitopöydät tuoksumassa virstojen hajulta!'
puhelin vielä rohkeviakin alettuun uraan, uskoen, että luonto
nyt jo konteerasi tullimiestenkin ajatuksia. Vahinko oli kuitenkin livahtaa suusta, kun samaa laveata lasken rommikarahviinin prikan keskelle pöydällä ja pakisen julkisiani jatkoksi
ja muuksi mielten nostamisiksi. 'Tässä olisi pötyä pöytään
totkuiksi tullivariksillekin!' oli viholainen päästämäisillään
huuliltani, kun ajoissa kuitenkin kerkesin kirkkaan vendan,
ja sanoa puhelin höövelein kielin: 'Parempaa tässä ei talo nyt
voi tarjota, vanhaa Ruotsin rommia vain, mutta eihän näytä
olevan homeessa vielä liemi, niin että ehkä se tulliherrojen
kurkuista juoksee!' puhelin paskottelin ja asettelin laseja sopivammin pöydällä. 'Sopisi kävellä sekoittamaan nyt vain!'
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sanoin ja kehoittelin: 'herrat tietävät omat mittansa ja laimiskansa niin vedessä kuin väkevämmässäkin paremmin kuin minä,
niin että kukin kaitaa oman porsaansa vain: sokeriakin haitte
tongitte ruumasta selät märkinä, mutta turha vaiva se oli,
koska vaimoväellä näkyy olevan murenen muhkuraa tallella
senverran, että rommit saadaan kodon varoillakin makeiksi!'
'Taksiin vain, taksiin vain! ei meidän salissa laiskottelemista
kärsitä!' hehettelin, kun kapteeni jo oli tulossa pöydän viereen, 'taksiin, kapteeni edellä ja besättninki jälessä, niin on
kruunu virassa sekä esi- että takavallan voimalla! Tämmöistä
vain, Ruotsin kuninkaan kelkrimestarin vanhaa rommia!' puheUn vaatimattomia, lykäten karahvia paremmin sille puolelle
pöytää, jossa kapteeni jo oli viranaskarruksissa. 'Kluk, kluk!'
sanoi astia, kun kapteeni hartaasti kallisteli lasiin, jonka pohjalle nimeksi oli kaadettu vettäkin, mutta sensijaan sokeria
sellainen kahmalollinen, minkä tullimiehen tottunut koura oli
'Kelpaavaa
saanut pysymään viisihaaraisessa kahmimessaan.
ainetta siinä pitäisi olla!' sanoin kehoktimiksi, kun katselin,
kuinka astian kurkussa rohkeasti kukhteli. Kelkrimestarikin
kehui antaessaan: 'Ruotsin karvasta Suomessa maistettavaksi!'
sanoi. Kuningas oli kiitellyt edellisen lastini siikaa, parasta
syyssiikaa se olikin! ja siitä tämmöinen taskumakkiainen! Olen
säästellyt klahvin nurkassa sitä varten, että olisi varalla kurkun kastetta silloinkin, kun tulee herrasia vieraita saliin!' puhelin ja autin vielä kevitin karahvin pohjasta, ettei kapteenin
tarvinnut kainostella, vaikka lasin kidoilta jo vähän lorisi
ylitsekin.»
»Totta minä siinä puhelinkin!» selitti Alastalo juttunsa
keskeyttäen. »Kyllä aine Ruotsin kuninkaan kellarimestarilta
saatu oli! Olimme olleet siikatynnyrin kaupoissa ja pullon
hän todella minulle antoi, kun ensin oli vilkutettu silmää, ja
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minä mäiskännyt hintaa tynnyrille niin rohkeasti, että makei tarvinnut laskea kouraani kuin puolet, ja sittenkin
tulin omilleni niinkuin kellarimestarikin omillensa rätinkiä
kirjoihinsa viedessään. Mutta kellarimestari oli kettu muussakin kuin hovin puolesta siikoja ostaessaan, ja aine hänen pullossaan huonointa sotkua, mitä minä olen ikinä klahvissani
tallettanut; en minä sitä koskaan ole muille tosissani tarinnutkaan kuin tullimiehille, siitä on omatuntoni puhdas! Pukkilaa
nimittäin en tässä asiassa laske keneksikään, sillä hän istui
publikaanien seurassa, ja semmoiselle sopii publikaanin ryyppykin! Mutta todistamaan hän kelpaa, oliko keppi valittu peitottavan turkin mukaan, ja juoma sopivaa lientä tullimiesten
kurkkuihin tullimiesten kalaaseissa!» Alastalo viurutteli muidenkin lystiksi silmää Pukkilalle.
Pukkilan meni suu vieläkin pahaan muiruun. »Älä riettaita puhu!» sanoi hän ja oli sylkevinään. »Jos kettu oli ketun
kanssa marjalla siinä siika-rommikaupassa, niinkuin minä sinun
tuntien epäilen, niin minä pelkään, että sinun siikasikin on
päässyt kuninkaan pöytään vain kuningattaren anopin vieraillessa! Hyi saakeli sinun rommiasi, vieläkin tulee maku suuhun,
niinkuin olisi risiiniöljyä niellyt! Tullimiehet kuin tullimiehet,
ja heille minä suon vaikka tervaa sisukuntaan, mutta lähimmäinen on lähempänä, ja mikset minun vuokseni edes sentään
laitaa ainetta pistänyt pöytään! Kun pääsin kotiin, niin minä
vielä viruttelin suutani selvällä viinalla! Sain minä koko järkeni vangita silloin, etten ensimmäistä kimiskaa pruiskauttanut suustani yhtä nopeasti kuin sen olin kaatanut kurkkuuni,
ja viattomassa uskossa jopa aika hyvän kulauksenkin, koko lasin
kerrallaan tyhjäksi! En minä niin vanhaksi elä, että minä sen
räpän sinulle joskus anteeksi annan!» Pukkila kakisteli kurkkuaan, ikäänkuin siinä olisi vieläkin kymmenen vuoden takaista
susta
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Itse asiassa virkisti Pukkilaa sanomattopien puhdistelemista.
masti, kun vapaaehtoisen vaikenemisen jälkeen sai jotain sanoakin viimein. Ei ole mukavaa vilkassuisen miehen istua seurassa
pitkän päälle näräpäällä ja omat sanat oman mielen laskoksiin niellen, vaikkapa sen olisi kotoa lähtiessä päättänytkin ja
manannut itsensä, ettei sekoita itseään tällä erää enempään kuin
tarvitsee. 'Antaa Alastalon nyt pitää pormääkkiään ja puhella
parkeista koko vatsan täydeltä, koska sitä varten koko pitäjä
haaktaan koolle ja hänellä vatsan henkeä on pitempäänkin
praakkiin!' oli hän sluupissa tullessa sanonut Evaldillekin ja
lisännyt: 'istutaan me vain ja kuunnellaan, kuunnellaan visusti,
niin tiedetään, kuunnellaan, koska korvapari on päähän
annettu!' Niin hän oli paatissa puhellut Evaldille ja manannut,
mutta toista on päättää ja toista kyrätä päätöksen takana ja
pysyä nahoissansa. Oikeastaan menee ihminen kaksinkerroin
omassa mielessänsä, ellei suuta viljele, kun kerta on ihmisellä suu
ja suuhun juoksee sylki. Eenokkikin sattui viereen toiselle puolelle istumaan ja toiselle juuri tänäpänä Lahdenperä, niin ettei
sopinut edes korvanlehteen pieni sanansiraus naapurille, kun
pahimmin potkasi mielessä, toiselle ei, koska Eenokille puhuminen oli ainakin niinkuin seinän hirrelle puhumista, ja Lahdenperälle ei, koska sen tiesi ajattelemattakin, että tänäpänä lautamiehen korva ei hahmi muuta puhetta kuin sitä, josta humisee
nuotin alku Vaarniemen metsän kauppaan! Ei ihminen pahalla
päälläkään kuitenkaan koko päivää elä huulipartansa imeskelemisestä, ja oma vaikeneminen on jumalatonta kuulustelemista
korvaan silloin, kun muut prätisevät ja oma leuka saa levätä
jouten! Kun siis Alastalo nyt oli nykäissyt nyöriä
koiruuttansako hän sen teki ja kurikseen, sitä ei tiedä, vai muuten
vain liukasta käärmeen luontoansa, koska hän oli isäntä saHssa
ja hänen pidettävä silmää siitä, ettei vierailla keliäkään päässyt
—

—
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ja että muutenkin pysyi puhti niinhyvin jutun liepeissä kuin muunkin meinaamisen helmahuiskuissa
kun Alastalo nyt siis oli auttanut alulle ja päästänyt
tyrän kokkareelta mielen patoutuneen saon, niin ei Pukkilakaan
enää kristi-ihmisenä ja lähimmäisen veroisena ksellensäkk viitsinyt ja jaksanutkaan kauemmin vastustaa luontoansa ja kiduttaa sitä osaa lihastansa, joka hänellä oli kieleksi suuhun annettu.
Tottamar ihminen sentään puhua saa, vaikka harmktaakk
sisuksissa! ajatteli hän. Ja keneltäs minun oikeastaan lupaa tarvitsee kysyä, jos sanonkin jotain ja omaa partaani käytän? Ei
suinkaan ihmisen itseänsä tarvitse rääkätä, kun kiusa on kuitenkin vain oma!
»Perhanan koiras sinä sittenkin!» sanoi hän siis Alastalolle
ja päästi tunnustuksen. »Minun suustani viis! vaikka olisit
sinä edes minun vuokseni saanut sen kerran kaataa parempaa
ainetta tullimiehillekin, tullimiehen perhanoille, sanon. Mutta
sinun sileä naamasi, naamataulusi: mitkä nyörivärkit sinulla
siinä ovat ja millä sinä ne voitelet niin liukkaiksi, kun joka
kipenä kasvoillasi tottelee ja ne pysyvät hurskaina, lape laupiaina niinkuin vakoansa asteleva härkä, vaikka toinen tietää,
että ihonahan alla vilskuvat pirun pienet
pienet turkaset,
hyppelevät vilskuvat
sanon, vaikka ison köriläitä ajattelen!
ihonahan alla kuin kankurin syöstävä loimen kujassa ja kutovat
peijakoitansa! Sinun naamaasi, sinun sitä pieltäsi, jolla muut ja
viattomammat ihmiset tavallisesti kantavat syntejänsä, niinkuin lukkarintaulu kirkossa virrennumeroitansa, sitä minä vahtasin, katselin kuin tipanlukija rohtopullon suuhun lääkeryyppyä valmistellessaan, tirkisteHn kahden silmäni pinnistetyllä
tutkaimella, näenkö pirun hännästä tupsun livauksenkaan
lakaisevan sitä sileätä, jota sinä viljelet kasvopuolenasi kirkon
penkissä ja kauppa-asioissa ja muissakin semmoisissa paikoissa,
nenä karsastamaan suuhun

—

—
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missä hurskaus vie miehen pitemmälle kuin rehellinen valhe!
Mutta eipä pelkoa: mies puhelee valheen paksua suustansa, niin
että tadikko pysyisi pystyssä kasassa, jos sen siihen lykkäisi
seisomaan, mutta kasvot, ne pysyvät puhtaina ja plankkeina
kuin luudittu tuvan kattia sunnuntaina, ja silmät, silmäin kaksi
vuohipukkia, nekös osasivat pelata vaarattomuutta ja uskollisuuden ylenpalttisuutta yhtä harmaan' hartaasti kuin samat
syntikerät tyttölapsen otsatukan alla vakuuttavat viattomuuttansa, jos joku joutilaisuuttaan, vaikkei uskoakseen kysyy, ovatkos piikaselle nämä toimitukset ja tämmöiset suun suihkaamiset
tuttuja ja totuttuja jo vanhaltaan! Kissanpetokin permannolla
on mukava katseltava, kun sillä on hiirenpoika vahdattavana
pussikkojensa välissä: miksei sanoisi silmänvirkuista, että sirkkuvat hyvinä, ja miksei uskoisi tassukan hivelästä, että siro on
silkinpehmyt, ellei näkisi kellanpakvaa kummankin kiiluvan
viirussa ja ellei tietäisi viittä kynnenvalpasta kummankin
villavan peitossa! Katselin minä maon lystiksi, ja kuuntelinkin
syntisen luontoni ja Aatamin virkistykseksi sinun kissanpelejäsi ja puheitasi tullikapteenin kanssa, ja vaikka minä olin niin
kiukkuinen sisuksissani kuin kihisevä kiuas joka kerta, kun oli
ryypättävä lasista ja nieltävä omaan krääsättyyn kurkkuunsa
sinun saastaista pikilientäsi, niin voiteli minua kuitenkin sanomattomasti sydänseiniä joka kerta, kun siirsin silmäni sinun
kirotulta parraltasi Blombergin tuhmankillivään naamaan:
munaskuuta virkistää, kun pestään sitä, joka ansaitsee pesemisen, ja höylätään tullimiestä, niin että näkee puunsyyt ja huomaa männynrosoksi sen, joka vormunpuleerissa kiiltelee parempanakin mahonkina! Semmoista tullimiestä puijaa paremmissakin asioissa naurussa suin, joka on niin yksinkertainen, että
antaa itsensä puijata lasin vieressäkin ja tyhjentää hurskaaseen
partaan rommin paskaa hyvänä rommina, ajattelin, ja harmit-
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itse ollut enempiä yritellyt. ' Ajattelin kyllä sitäkin, kun sinua katselin välillä ja kurkistelin sileätä naamapintaasi, että tiedän minä vanhaltaan, ettet sinä silmää räpyttele, kun hevoskauppaa hierotaan ja myydään vaikka pattijalka
valakka kolmivuotiaana oriina sille, joka semmoisia uskoo, mutta
että sinä olit niin kypsäksi keitetty pirun liemissä ja niin
lihava omantunnon hylliltä, että sinä lasiakin kilistäessä, jolloin
ihminen kuitenkin on ilko ihminen silmältänsä toista ihmistä
silmäkarvaan, ja rehellisissä maistelemisissa sanot parrasta partaan parran punastumatta rommiksi sitä, mikä ei ole rommia,
ja sekoitat yksinkertaisemmalta hänen viimeisenkin uskonsa,
niin että hän alkaa epäillä oman suunsa maunkin selvää todistusta, sitä en minä ennen sitä erää olisi sinustakaan luullut!
ja kulaus täytyi
Joka kerta, kun otinkin uuden kulauksen
ottaa, sillä sinä olit kuin pentele vahtaamassa ja kilistelemässä,
että jokainen teki työnsä täydestä kakasissa, niin kapteeni kuin
miehetkin: 'ei salissa kiskoja sallita, koskei ruumassakaan!'
puhelit ja hoputtelit, jos joku säästi suutansa ja piti pitemmän
välin, minriakaan, perhana, minuakaan sinä et surkutellut, minä
luulen, että sinä koiruuttasi vahtasit minua pahimminkin!
joka kerta, joka tihuva kerta, kun kulaus siis oli otettava, ja
kun kulauksen otinkin urhoollisesti, vaikka teki mieli saman
tien sylkeä pärskiä tervan rivo suuta polttamasta, joka kerta
siis minä siemauksen niskaan ajattelin ja sadattelin: muista se
aina, Petter Pihlman, että Herman Mattsson on vaarallinen
mies, vielä liukkaampi kuin sinä olet ymmärtänyt ajatellakaan!
Jollei rantasilta olisi ollut kahden kivenheiton päässä, ja minä
arvannut, missä tällissä asiat siellä olivat: sokeritopat, joista
minullakin oli osani, keikkumassa hemmetin kiiruulla viisikertaisen julkisilta rantapuodin laariin, ja selkää heilumassa
sillalla niin monta, kuin teitä oli hikistä äijää tuhtaamassa
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paatin ja puodin välillä! ja ellen myöskin olisi kristitystä sydämestä suonut tulli-Blombergin nahkoihin lipeätä pahemminkin,
kuin mitä hän halulla ja hartaudella silmäini edessä itseensä imi,
niin rehellisyys olisi kuitenkin viimeinkin ottanut minussa urakan, ja minä sanoa läjäyttänyt Alastalolle päin kasvoja: 'Viruta
porsaittesi kinttuja tällä juomalla, mutta älä semmoisten ihmisten kurkkuja, jotka ovat kastetut samalla kristivedellä kuin
sinä itsekin!' jumaliste, olisin sanonut ja sylkenyt suuni viimeinkin saastaisesta puhtaaksi! Mikä pirun juoni kaskikin sinun
hakemaan klahvistasi juuri sen kuninkaan kelkrimestarin rommin
lieneekös sekään mies vielä hirtetty!
ja vaikka
ymmärränkin, että toisia oli vahdattava, jotteivät ajatukset
juosseet tarpeettomiin ja kurkut kerjenneet tunnustelemaan,
mitä helvetin ainetta kulisi loroissa, niin hemmetissäkö sinun
oli vartioitava niinkuin viholainen minuakin, että minäkin olin
uskollinen lasini kimpussa, ikäänkuin minäkin olisin istunut
kruunun knapeissa sinun salissasi ja ollut virantoimituksissa:
hyi saakeli! suussa vieläkin rivon maku!»
Alastalo nauroi hyllyvän vatsansa täydeltä Pukkilan sydämenpurkaukselle, oli mukavaa ja parempikin, kun Pukkilakaan
ei kestänyt närässään, vaan taas oli friski poika joukossa ja
leuka kistolk: eihän katrilli mikään maistu anturoissa, jos yksin
loiskii permannolla! »En suinkaan minä lähimmäisenä saattanut katsella sinua yksin janoisena ja tyhjää ilmaa nielemässä
pitkään kurkkuusi, kun muut paksukaukisemmatkin ympärillä
imivät märkää nahkoihinsa kuin sienet!» oli hän puolustelevinaan itseänsä ja härnäämässä toista jatkettuun sanavänkään.
»Ja mitäs muinaisia suret, koska elävänä istut siinä ja hengissä
pysyit! Vai vieläkö tunnet sääressäsi, kun minä pöydän alitse
potkasin sinua: sinä sähiset korvaani kuin viskuri akanoita sylkiessään, puhisit pahemmin kuin ruistynnyrin kantaja vasta—

—
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juostuaan: 'mikset sinä parempaa ainetta saanut antaa,
minun tähtenikin, kurkkukin menee ihmisellä sijoiltaan, kun
vääntää lorttia alas!' potkasin, kun en muutakaan kerjennyt
ja taisin potkaista liikakin makeasti, sillä kokki, tullikokki kliputteli oven suussa korviansa niinkuin jänis ennen loikkaamista,
ja kuka muukin hyvänsä olisi kuullut sen, minkä sinä luulit
suhisemiseksi, jos vielä olisi ollut kirkasta päätä salissa muuta
kuin kokilla ja minulla! Turhia sinä kelkrimestarin ainetta
morkkaat: täyttihän se tehtävänsä, ja seurakunta oli harras
pöydän ympärillä, jonne vähitellen kaikki olivat siirtäneet tuolinsa lähemmälle Bethesdaa! Ja koetithan itsekin jotain sekotella ja selvitellä, senverran sinullakin oli vielä selvää järjenrakoa päässäsi, hämätä ja peitellä jälkiäsi, jos joku olisi sattunut
kuulemaan, kun kuhiset korvani juureen: 'Olenhan kuitenkin
minäkin mukana ja paikalla ja minunkin kurkkuni kaltattavana, ajatteles sitä!' olit saanut sanotuksi ja katsonut minuun
semmoisilla silmillä, että piironki seinällä tuossa olisi järkkynyt
jaloillaan ja paremmat rommikarahvit kilisseet sen mahassa
pahoina ominatuntoina, jos minun sijastani olisi silmäsi lävistänyt sen ovikkhvia. Jos minullakin sinä hetkenä olisi miehen
sydämen sijasta ollut tinanappi kylkiluiden sisäpuolella, niin
tinaliemeksi se olisi pihauksessa sulanut pelkästä paljaasta
surusta ja mielensärystä toisen ihmisen puolesta ja lähimmäisen
luontokappaleen surkeuden tähden! Ties kuinka olisi käynytkään ja minä vielä prässännyt itseni pystyyn uuden kerran
kolistelemaan klahvissa ja katsomaan, olisiko siellä vielä sittenkin jotain muutakin sopivaa haettavaksi pöydälle, jotain semmoista, joka olisi saanut sinunkin suupielesi leveiksi ja hyvänhörölle, kun olisit lukenut ja tavaillut kullan pränttiä kyljen
prameassa plakaatissa, ties kuinka olisi käynyt, sanon, ellei
viholainen samassa olisi istuttanut sinunkin päähäsi ajatuksen
mäen
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planttua, ja sinäkin äkännyt, että äskeinen kuhisemisesi ja kuiskuttelemisesi kukaties tarvitsi vähän kkasemista ja luudan viljelemistä. 'Tulimmaisen hyvää ainetta!' sanoit sinä siis päistikkaa kapteenille ja maiskuttelit suutasi niin väkevästi, että
hiotumpi mies kuin kapteeni olisi paikalla huomannut sinun
juoksevan valheen köyttä naakeliin. 'Kysyin juuri kuiskuttelin, puhisin Alastalon korvaan', puhuit sinä ja toimitit ja olit
viattomia selittelevinäsi kapteenille, vaikka silmäpenteleesi
lähetti siltä nurkalta, joka oli minulle päin, myrkyn makkiaista
minun maistettavakseni. 'Puhisin Mattssonin korvaan ja
kysyin!' sanoit sinä ja olit silminesi kuin kärppä kuonosuippoinensa kahdella kivenkololla yhtä haavaa, 'kysyin Mattssonilta,
sanoin, millä kurinjuonella hän on tullin haistamatta kuljettanut sodan aikana näin hyvää tavaraa klahviinsa, tämmöistä,
että kieli hihkasee, ennenkuin on päässyt makuunkaan!' Minä
pysyin kuitenkin hurskaana levolliselta naamapuoleltani, ja
koska kiiruun paikassa toimen aina pitää olla ripeämmän kuin
sanan, niin oli minulla rommipullo jo koholla kädessäni ennenkuin sinä olit vienyt nylkemättömät sanasi ameneen, ja minä
pulputtelemassa uutta kirkasta aineenlisää kapteenin puolityhjään lasiin, jotta hänen sai silmäinsä ja ajatustensa mieliteko otollisempaa askaretta kuin sinun puheittesi joutavien jälkien haistelemisen. Pöydän alla potkaisin kuitenkin sinua sääreen uudemman kerran ja sähisin sinun puoleisellasi suupielelläni
sinun ripittämättömään korvaasi, mitä sähisin ja kerkesin:
'Menetkös sinä kutittamaan nukkuvaa karhua huulikarvoihin!'
harisin pinteessäni. Turhan taitse minä kuitenkin kellon naputusta kuuntelin Hivini taskussa, niinkuin minun on pään selkeentymisen ja muun valmiuden vuoksi tapani tehdä silloin
kun on piukka paikka ja edessä äkkiluovi, sillä tullikapteenin
järki oli jo pukseerissa ja mieli rommin hinassa. Ei kapteeni
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siis tällä erää sinun jaarituksistasi suurempaa asiaa tehnyt, kuin
ansaksivatkaan, eihän koirakaan silloin sääriin töytää, kun
sille luupalaa kuonoon kokottaa, ja harakorvaisempikin mies
kokoo korvanlatvansa luppuun, kun istutaan sopujutuissa ja
rommiksi tuoksuu sieraimiin nokan edessä. Jotain kapteeni
kuitenkin oli viran vuoksi ja takin nappiensakin tähden sekä
muunkin siivollisuuden ja esivallan arvon nimeksi puhella
mongertavinaan vaivalloisella suomenkielellään: 'Ettei vaan
olemas smuggelitavara, Mattsson? Ei saapi tuoda vekeviä Ruottista! Kotona lupa poltta, ei smuglata! Paluviina talonpoja
suuhu tarppe hyve ainette, ei tarvis mouka suu, ei kunjakki, ei
rummi! Ei haaska variksille kruuti!'
Pukkila keskeytti Alastalon ja naurahti: »Muistatkos, mitä
hän vielä sanoi muuta: 'Sinu viljele rummi liika paljo, Mattsson, liika suuri vatta, suurempi vielä kui minulla. Kuka kunnioittama minu sinu vieress ja esivaltta, ku sinu paksump?
Mitä teke talonpoikakippari nui suurella vattalk? Liika herranen vatta, liivin knappi pullottamas julki syndisest, rasuva
liika paljo, sinu olemas liukas mies, vaaraline mies, sinu olemas
angerias sorme välis, kun pitele: minu eppele sinu, vaikk juoma
sinu ainett!' Miltäs tuntui, Mattsson, kun oli nieltävä karvaan
marja ja pidettävä suu höövelinä ikäänkuin mamsellia puhuteltaessa? Kokki oven suussa nauroi niin, että hihkui tuolillaan ja
minäkin sain kakistella ison aikaa, kun meni pyrskähtäessäni
sinun pahuksen pikiöljysi väärään kurkkuun!»
»Olisit tupehtunut silloin, niin et nyt olisi kiusana, kun
pitäisi saada asia selitetyksi!» ärähti Alastalo, mutta nauroi
kuitenkin. »Kyllä sinä parhaasi teit, että minä sain hikoilla!
Mikäs virka helvetissä sinullakin lienee aikanansa varattuna:
kekäleiden kohentajana paistinpatojen alla kait sielläkin juoksentelet? 'Vanhaa ainetta!' puhelin minä ja rauhoittelin kapne
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kerjennyt siinä hongassa antamaan sinulle näpsäystä nenänpäähän. 'Tallessa ja kaapissa jo isävainaan ajoilta!'
sanoin minä ja valehtelin kerran elämässä minäkin, vaikka siitä
valheesta en minä ikinä joudu vastaamaan, kyllä se on viety
sinun kirjoihisi: sinä asian siihen pistit, että valehdeltava oli!
'Enkä suinkaan minä itseäni varten ja oman kurkkuni viruttimiksi tuommoisia aineita kaapissani tallettele!' selitin minä
asian jatkoksi ja olin hurskas, vaikka olikin semmoinen mies
kuin Pukkila seurassa. 'Mitäs minulla sitte olisi tarktavana,
jos omiin nahkoihini parhaat pulppuisin, kun tulee herroja
taloon ja isosia vieraita, niinkuin nyt? Vai minä uskaltaisin
kuljettaa jotain salaa tullilta maihin? Halu kyllä olisi, sitä en
minä kiellä, valehtelisin, jos kieltäisin, tälläkin matkalla, voi
pahus, kuinka minua kiusasi, kysyin itseltäni ja tukustin omaatuntoani: enkös sittenkin ostaisi jotain tuliaisiksi, Ruotsin
punssia edes pullollisen; jos sattuisi tullijantikin olemaan kotorannassa odottelemassa, olisi kuitenkin tuoretta suunavajaista
tarjottavana, eikä tarvitsisi vanhoja kopeloida kaapista, tuoretta ja friskempää, että herratkin saisivat virkistystä, kun ovat
saaneet kuivin suin odotella, kysyin ja koetin parhaani, mutta
eipäs, luonto ja rehellisyys pysyivät kankeina vaan niskakarvoiltaan, ja tyhjän vesiä nyt litkottaisiin, jollei olisi ollut vanhaa
tallella. On jumalaton asia tuo, kapteeni, että ihminen on
sydämeltään liika rehellinen ja pelkuri! Eikös olisi nyt mukava
asia sekin, jos minä olisin uskaltanut, ja meillä olisi tässä edessä
pöydällä iso mahakas Ruotsin keltaista? Mutta minä en vuovaisi kuljettaa salaa maihin housunnappiakaan niin kauan kuin
te olette tullikapteenina näillä vesillä!' 'Tuo Blomberg!' sanoin
muillekin pöydässä ja nostin lasia, etteivät unohtaisi työntoimitusta, 'tuo Blomberg, hänellä ovat silmät päässä kuin pavunvierivät, niillä on kantti pyörivä, ja ne ovat joka paikassa,
teenille, kun

en
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ihmettelen välistä tosissani, osaisiko semmoisilla pipanoilla, jos
olisivat omassa päässä kiilumassa, pujottaa langanhiuksen
vaikka neulan puikkokärkeen, kun omilla silmillä on tosi
käsissä ja naisapu mielessä silloinkin, kun olisi saatava edes silmukankin nenässä jotain pysymään; ja nenä hänellä, olettekos
koettanut salavihkaa pitää silmällä, millä voiteilla, millä saamarin narduksilla hän sitä ruumiinpaikkaansa sivelee ja silaa,
kun niin on hieno hajuiho sen sieraimissa, että enkelin istuinpuolikaan ei ole hipiämpi, ja että kahvinpavun ainoa pipanekin
lastissa pistäisi sen aivastelemaan, vaikka vaivainen olisi kahden
lankkukerran taakse kätketty ja upotettu tervahulikon pohjaan! Voi, Blomberg, mikä mööpeli ja jalokivi sinulla kuitenkin
on tuossa nenässäsi: jollen minä niin vissisti tietäisi, että partani jokainen karva kasvaa minun omasta leuastani ja on juuriltansa rehellisesti minun omassa manttaalissani kiinni, niin
uskaltaisinkos tätäkään luutaa huiskia näin vapaasti siinä
ilmassa, jota sinä haistelet? Kerrankin muistan tässä samassa
salissa, kuinka sydän hyppeli kurkussani, kun olitte taaskin
virantoimituksissa ja maistelitte kanssani, olitte ottanut hyllyltä tuon samasen piipun, jota nytkin hypistelette käsissänne,
ja jumaliste, silmiäni en ollut uskoa, kun kuljetatte noin vain
ikäänkuin muissa ajatuksissa ja niinkuin muuten ajankuluksi
nenäkarvojanne kutitelkksenne piipun vartta koko sen pehmeältä sahviaaniosalta nenä-alustaanne myöten: te haistitte
asian, vaikkette sanonut mitään, ja tosi olikin: samalla reisulk
minä olin varustanut Tukholmassa uuden nahkavarren piippuuni, vaikken ollut arvellut asiata sen arvoiseksi, että siitä
olisi ollut tehtävä tullille ilmoitus ja dekkratiooni! En minä
teitä ja teidän nenäänne jutkuttamaan uskaltaisi ruveta, en
unennäössäkään, en vaikka kymmenen ruplaa maksettaisiin
paikalla käteisellä kouraani! Toista tuo Pukkilan Pihlman
ne
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tuossa!' sanoin, kaataen viidettä kertaa kapteenin lasin täyteen, ja lainaten Pukkilallekin semmoisen silmän katsauksen,
että hän ymmärsi minun liikkuvan velan maksuissa. 'Toista
tuon Pukkilan laita tuossa!' sanoin. 'Ikävä sanoa oman pitäjän miehestä, mutta kyllä hänen kanssaan on viisainta kapteeninkin olla varovainen. Parta hänellä kyllä on rehellinen
ja oman leuan kasvattama, niinkuin minullakin, mutta muusta
en minä takaa miehessä mitään. Kiittäkää onneanne, että se
mies on vienyt sekä jahtinsa että kaljaasinsa Vehmassalmen
pohjukkaan sammaltumaan! Sentähden istuu nyt täälläkin
norkkimassa, että saisi suoksäkin säynäitänsä varten, kun sen
saa riskittä rannassa kierittää paattiinsa. Mutta, auta armias,
että se mies vuovaisi oman nahkansa ja köliastiansa semmoisen
luodon taakse, jonka toisella puolella engelsmanni saattaa kyttäillä, niin syntiä tapahtuisi, ja hänen lastiansa saisi muljata
aikalailla, ennenkuin sokerin joukosta löytäisi suoksäkinkin,
joka avattaessa ei olisi kahvisäkki. Minä sanon ystävän sanan,
koska yhdessä juomme: varokaa hänen partaistansa miestä,
hän on sitä lajia kylmäveristä sorttia, että hän voisi istuttaa
teitä salissansa ja juottaa koko tullibesättningin salakuljetetulla rommilla Silläaikaa, kun oven takana porstuan puolella
kahvisäkit pinotaan seinän nojoon ja sokeritopat marssivat
ullakolle!' Minä tikistin silmäni melko vahvoiksi, kun minä
tätä sanoin ja koetin kuinka likelle tullikapteenin ymmärryksen karvoja jo sai käydä ilman, että järjen valkuaista alkoi
läpytellä.
Liika varhain minä sillä kerralla vielä kuitenkin olin kohennellut nauriin naattia: vielä ei ollut muhkuran mukula niin
paksu juureltansa, kuin minä olin uskonut. Tullivarikset, niin
kuin variksia ovatkin, ovat tottuneet karvaampiinkin liemiin,
ja niiden kurkkua saa viruttaa väkevällä niinkuin ankan selkää
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vedellä, eivätkä pahukset muuta kuin pyristele höyhenkarvojaan niiltä paikoilta, joita on kastettu, ja ovat raittiita taas
ja pyristelevät tupsujansa niinkuin kukko tunkion harjalla!
Tullikapteenin pentele oli nopeammin ketarilkan kuin arvasinkaan, siemasi kyllä lasinsa tyhjäksi pöydältä poskiinsa kaiken varalta, ja tuoli kaatui kolisten kattialle selän takana,
mutta minun sanani porstuasta ja kahvisäkeistä oli istunut
päähän ja eikös vainenkin äijä keikkunut porstuan ovelle käsin,
vaaperoinut kintuillaan kuin samanen ankan kyntys, josta
äsken sanoin! Eipäs olisi uskonut, että tullimieskään liikkuu
viidennen lasin jälkeen ketaroillaan niinkään livakasti kuin
siinä liikuttiin, huomasihan kyllä sen, että pääpuoli ruumista
jo oli stuuvattu vahvaan ylikstiin, ja että jaloilla olivat omat
meininkinsä siitä, mihin päin kurssi oli sträkätty, pyrkivät
vimmatusti etukamarin ovelle silloin kun nenänpriimas kuitenkin selvästi torkotti puksprööttiä porstuan ovea kohden,
mutta kun on urhoollinen ja ottaa luovin mutkia, kun kakluunin kulma tulee eteen, niin klaaraa mies asian kuitenkin, kun
komennon pitää. Koetin minä rauhoitella ja tyynnytellä, että
ei mitään hätää, että ei totivesi vielä ole loppu, kannussa on,
ei tuvasta tarvitse mennä hakemaan, ja kaasinkin jo, hulistelin,
hädissäni kaptenin lasiin, tällä kertaa kuitenkin silkkaa sekoittamatonta rommia, niin paljon kuin laitojen sisäpuolella varisematta pysyi, koska huomasin, että kiuas oli sitä lajia, joka
vaatii vahvan löylyn. Porstuan ovelle kuitenkin tultiin ja se
saatiin kuin saatiinkin auki vaikka saranapuoklta aluksi haettiin kahmittiin lukon kahvaa, ja kapteeni katsoi kuin katsoikin,
niinkuin virka vaati, porstuan puolelle.
'Jokos ovat saaneet kahvisäkit pinotuiksi porstuassa!' pääsi
minulta pirunkurillinen kysymys, kun en malttanut itseäni
ja kapteeni kurotteli senverran kuin lyhyessä kurkussa oli
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ovenraosta porstuan puolelle, vuovaakuitenkaan sitä askelta kynnyksen ylitse, joka varmasti
kaikkien merilaskujen mukaan olisi kumonnut ainakin yhden
miehen säkiksi porstuan permannolle. 'Jokos kapteeni on haistanut tarpeeksi raitista, täällä olisi taas uusi lasi pöydällä odottamassa!' sanoin ja nostin kolistelin taas kapteenin tuolinkin
pystyyn pöydän viereen, vaikkei se manööveri enää minultakaan peräti sulavasti tapahtunut, kokkipoikakin oli jo juoksemassa auttamaan, vaikkei sitä apua tarvittu: taisi minullakin
olla jo jonkun lasin aavistus päässä, kun oli tyhjennettävä
muille esimerkiksi. Kapteeni oli kuullut minun sanani ja arveli
kait muutenkin, että viran velvollisuudet olivat kunnialla täytetyt, sillä kurssi oli nyt jo taas pöytää päin, vaikka arvata
sen sai, että pöytää päin oli matka, sillä aikamoisia koukun
konsteja osasivat jalat keksiä lystikseen sillä lyhyellä reitillä,
joka oli ovelta tuolin hamkaan.
Jos yleensä voisi ihmisellä tulla surku tullimiestä, niin kyllä
sydäntä olisi rääkännyt katseleminen, kun miesparka yrittää
pari askeletta vinoon ja kolme yhtä harrasta päinvastaiseen
sihtiin ennenkuin on puolen askeleen mitan eteenpäin sitä
kurssia, jossa on pöydällä täyteen kaadettu lasi odottelemassa,
kun sinne asti pääsee. Mutta visu pääknuppi miehellä oli,
se on sittenkin tunnustettava! vaikka jaloista ei enää ollut
paljon mitään tietoa, niin annas, kun hän noukkii kahden
askelen välillä ja vaarallisen ylihaakuksen jälkeen silmäntikkuihinsa kokkipojan, joka on kattialk palaamassa paikalleen ovensuussa, autettuaan minua tuolin pystyttämisessä pöydän vieressä, niin on järki paikalla kintuillaan miehen päässä: 'Mite
sinä siine kävele laiskana, poika, juokse kippa puuriin, meiden
jahti tarvis vahtin!' sanoo hän ja silmät ovat päässä kuin knapit.
'Mitäs kapteeni turhia!' tuli minulle kiiru. 'Tuossahan jahti
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keikkuu touveissansa möljän vieressä akkunan alla. Eivät meidän västäräkit varkaita ole, vaikka hyppelevätkin kannella!'
sanoin nauroin ja torkotin peukalollani merenääriseen sivuakkunaan, jonka takana näkyi palanen tullijahdin täkistä
omenapuun oksien välitse, ja siellä todellakin pari västäräkin
viatonta tullibesättningin virkaa hoitamassa. 'Pojan totilasikin
vielä tyhjentämättä pöydällä: ei miestä hirteenkään viedä, jos
totilasi on kesken juomisen, mitäs te parasta miestänne kuivin
suin lähettäisitte ulos! Älä lähde!' rauhoitin minä kokkiakin.
'Kapteeni laskee leikkiä vain, pienin mies vasta oikein totinsa
tarvitseekin, että kasvaa! Näet sinä sen kapteenin kävelemisestäkin, ettei kapteeni tosia meinaa: kun varvas sieppaa kolme
kvarttia sivulle ja yhden kvartin eteenpäin puolen kyynärän
matkasta, niin varvas hijoo silloin valssia, ja sanakin hänellä
veivaa samassa tahdissa, niin että sitä on noudatettava nuottien kaarteissa eikä travikaupalk karaten!' Pojalla oli vekkuli
tukan alla ja taisi veijari pitää vähän meidän puoliammekin
niinkuin kristitty aina pitää kristityn puolta, ellei siitä itselle
ole vahinkoa ja jos asiasta on kujetta oman mielen hyryksi,
kokkihan hän sitäpaitsi vain olikin tullijahdissa, eikä hänen
takissaan vielä kruunun knappeja kiiltelemässä, hän siis meni
kuin menikin taas ja palasi takaisin tuolille oven suuhun istumaan, silmät taaskin kileinä vahtimassa tukan alta ympärille:
minä pidin siitä pojasta, sillä olivat silmät virkut kuin kerät
päässä, ja mies hänestä on tullutkin, kuten jo sanoin kerta,
vaikka tikku hän sillä erällä tunnossani oli, ja epävakaisesti
minun oli joskus varastettava silmä häneen. Kapteeni oli kuitenkin unohtanut asian, kun poika oli poissa silmistä ja totilasi
houkuttelemassa pöydällä vielä totisen matkan takana ja monen
koukeron ja jalan kompastelun päässä. Mutta kuc kapteeni
kryssiensä jälkeen viimeinkin oli taas pöydän namuilla, ja niin-
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kuin mies, joka täyden taksin jälkeen ja prässit kestettyään
tarvitsee ansiosta täyden kulauksenkin, siemaissut seisomajalalta janoonsa sen, mikä oli kumottavaa hänen täyslaitaisessa
rommilasissaan, viristyi hän kuin krapu veteen päästyään ja
järjen tali alkoi taas lepatella kynttilän toimituksissa päässä.
'Kaadas lisään, kippari!' sanoi hän, kun tunsi taas vakavan
tuolinkudan selkätyvensä alla eikä enää jalkoja huiputellut,
ja lykkäsi pöydällä tyhjän lasinsa eteeni. Merkillistä kyllä,
puhui hän tällä kertaa selvää suomenkieltä, eikä enää herrasmaisesti mongertaen niinkuin ennen, eihän hänen sitä aluksikaan olisi tarvinnut tehdä, sillä Rymättylän Naatilan poikia
hän oli, mutta virka ja herrasuus pani isottelemaan. Mutta
äskeinen tuimaus oli ensi leiskaukseltaan selvästi kirkastanut
hänen pääknuppiansa. 'Mite varte sinu, Mattsson', sanoi
hän äkkiä terävästi ja mongerrukseensa palaten, 'mite varte
sinu, Mattsson, aina seik jahdissa knappi lasti, lommo lasti,
kun minu syynissä?' kysyi hän, kun kaatelin uutta rommia
hänen lasiinsa. 'Minu aina ihmettelemä ja eppelemä, kun
luukku avata ja ruuma pohjall lasti kui kana tripaus kana
perssest: kiikari tarvittema, ett näke, onks lasti! Mite varte,
hullu mies, sinu seilama tyhjä jahti Stokholmist? Miks'ei ota
teys lasti sisään? Tienä parempi, ku on teys lasti suola ruumasi' jamasi hän ja ärisi korvan vieressä kuin hörhiäinen.
Minä huomasin, että nyt oli juttua venyteltävä niinkauan,
että äskeinen tuikaus kerkesi päähän asti kapteenilla. 'Riski
liika suuri, riski liika suuri!' panin minä ja kaasin rommia
niin rohkeasti kapteenin lasiin, että kimiska juoksi pöydällekin. 'Engelsmanni nappaisi pian, kun kyttäisi luodon takana
ja niihin suihin menisi koko kallis lasti jahteineen päivineen!'
puhelin minä ja työntelin varovasti, ettei aine läikkyisi yli,
lasia pöydällä lähemmäs kapteenia. 'Minä olen köyhä ja varo-
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vainen mies, minä en mene riskeeraamaan liikaa, puoli lastia
suolaa, siinä on kaikki, mitä minä vuovaan engelsmannin kynsiin!' sanoin minä ja olin totinen. 'Kun saisi seilata maahan
sokeria ja kahvia, silloin olisi laita toinen, silloin kannattaisi
seilata täysi lasti, lastata ruuma täyteen ja pinota täkillekin
senverran kuin reilinkien sisäpuolella varisematta pysyy!' lisäsin ja olin vielä totisempi. 'Kui sinu puhele, Mattsson? sinu
olemas sittekin yksikertane mies, vaikka sliipattu pentele!
sokeri ja kahvi paljo tyyris, engelsmanni nappa sokeri myös,
riski paljo suuri, sinu ruineerattu mies! ymmärrys hoi!' Blombergin silmät alkoivat olla kyllä aika sameat, ja niiden oli vaikeata molempien yhtkikaa tämmätä tutkainta minuun, mutta
harmaan perukoilla piili vielä kuitenkin joku epäilyn koira
vahdissa ja minun täytyi pysyä nahoissani. Tosi kyllä on,
että minun alkoi kärsivällisyyteni olla lopussa ja minua rupesi
kiukuttamaan, kun ei mies pehmene, vaikka niin rehellisesti
juo: hän oli jo tyhjentänyt lasinsa taaskin ja hivutti tyhjää
minun eteeni uuden kerran täytettäväksi. 'Sinulla hoono järki,
mutta hyve rummi!' sanoi hän.
Ei minun muu auttanut, kuin jatkaa nuottia siis vain,
minä asetin naamani taaskin laupiaaksi niinkuin olisin istunut
kirkonpenkissä isonpitäjän rovastin saarnaa kuuntelemassa, kaasin pulputtelin uutta karvasta tyrkytettyyn lasiin ja puhelin
paskottelin: 'Te olette sitte viisas mies, kapteeni, järki hieno niinkuin hiuksenkarva, merkillistä, kun ei kruunukaan ole huomannut, teidän kaltaisianne miehiä kun istuisi förvalttareina
tullikamareissa keinutuoleilla keikuttelemassa ja sikaaria polttelemassa, niin milläs me vaivaiset enää eläisimme luodoillamme:
mennäyötisen unen te noukkisitte ihmisen päästä kuin täin,
ja sakottaisitte, jos syntiselle on sen aikana näytetty tullaamaton kahvkpapukin vaikka lasiraameissa! Voi totisesti, niin

321

ymmärtänyt järjelläni poutosi
se
toisenkin
kerran tosiasia, selvä, kuin
on,
mutta
plakilla kirjoitettu: miks'ei engelsmanni voisi napata täyttä
kahvilastiakin niinkuin täyden suolalastmkin! Ei kaiketi aut-

pitkälle en minä olisi surmikseni

kata,

taisi siis muu, kuin seilata minun kahvia ja sokeriakin vain
puoli lastia!' sanoin minä nöyrästi ja olin entistäkin hurskaampi. 'Mutta eikös oteta lasia vielä, jos sopii!' lisäsin ja lykkäsin auttelin hänen eteensä sitä lasia, jota hän jo itse sormin
harkteli. 'Prehti mies, prehti mies! sinu Mattsson!' taputteli
kapteeni minua olalle, 'sinu olemas prehti mies, mutta saakelin
yksikertane: engelsmanni nappa poole lasti yhtä hyvi kui te}^
lasti! Skool, Mattsson, sinun järkesi kulkee kuin täi, täi tervassa, muta minun hyppää kuin kirppu, kirppu lakanalla!
Perhanan mukavaa ryypätä rehtien miesten parissa! Tulliherra
ja tullipreijari ovat kamraateja, kun he ymmärtävät toisiansa.'
Visanen knuppi samalla Blombergilk, niin virutettu pää
sisäpuolelta kuin vuoden vedessä maannut katiska, ja nyt vasta
alkoivat merkit puhua, että ajatuksen nilkoilta olivat holtit
helppaamassa: mies puhui vääntämättä sitä kieltä, jota osasi!
Aika jo olikin, sillä minulla alkoi kelkrimestarin rommi jo
veisata viimeisiä virsiään karahvissa ja astia pahasti kevktää
käsissä; sitä oli viljelty tihuvasti viimeisen tunnin kestäessä,
eikä se mikään Zarpathin lesken kruukku ollut, kyllä sen pohja
aikanansa paljastui; minä olin jo ihmetellytkin ja sadatellut
sisuksissani, että se tosi tässäkös vielä todella on edessä, että
minun sittekin on kuitenkin haettava kaapista oikeata ainettakin, jota miehet raskitsevat juoda vain keskenänsä. Ei pullossa enää todella ollutkaan kuin kimiska pohjalla, kun sitä
huljuttelin ilmassa, ja koettelin, olisiko enää puoltakaan lasin
täyttä lähtemässä perukoilta poroa, jos lääkettä ikäänkuin
vielä tarvitsi parantaa. En minä sentään enää ollut nopea ja
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hätiköinnyt turhia; kun f lakun kärjet kerta ovat kääntyneet
ilman mukaan, niin kyllä myötäisen veto seileihinkin kerkiää,
ajattelin ja säästin laimiskaa. Tiesinhän minä lasin mitoistakin
laskien sen, että tullikapteenilla ihmisjärjen mukaan piti olla
täysi lasti päässä, ja että nyt oli maltettava odottaa vain niinkuin kylvömiehen kylvönsä siunausta. Sen tunnustan, että
hengitin minä helpotuksesta, kun tälle tällille oli päästy ja
tervaskanto käännetty kyljellensä, sillä kyljellensä oli Blombergin ajatus jo selvästi kallistanut: hän ei enää huomannut
siirtää tyhjää lasiansa minun eteeni täytettäväksi. Nyt saisivat miehet jo ruveta kuulumaan rannastakin pian! ajattelin
minä ja siunasin muutamassa ajatuksen välissä jo muinaista
kellarimestariakin ja hänen rommiansa: oli sinullakin viisautesi,
vanha kettu, kun tämänkin minulle aikoinasi petkutit, ajattelin: oli nyt sitäkin sorttia minulla, jota raskitsi antaa tullimiehille tarpeeksi! Turhia sinä, Pukkila, sanon uuden kerran,
ainetta morkkasit, ja suutasi väänsit: maistumisen laita olkoon
kuinka hyvänsä, mutta asiansa se ajoi tullimiesten päissä kuin
poika! Vai kummanko olisit sinä hetkenä ottanut helpommin
taksiksesi: tanssinut potkutusta tuvan laattialla täysi taikinahulikko sylissäsi, vai pistänyt Blombergin liikkeelle rantasillalle tullisyyniä toimittamaan?»
Alastalo naurahti juttuunsa hyvällä omallatunnolla ja katsahti ympärilleen rauhallisella vatsalla. Hän tunsi, että hyrinä
oli juossut parrasta sillä nuotilla kuin tottuneelta mieheltä pitää
silloin kun isännän on kohenneltava mieliä salissaan ja pidettävä vieraitansa semmoisella suun höröllä ja mielen mehulla,
etteivät leuat piukistu, ja istuta joukossa kuin kirkossa silmät
sitkaina. Tiesi hän luonnoltansa ja vanhalta pyytäjän tottumiltaankin, ettei ongelkkaan auta pitää vavan vartta pitkän
päälle liikkumatonna, sillä ahvenkin on luontokappale ja nuo-
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saman houkuttehievahtamattomiin,
levan syöttilihavan
vaan on vavan vaappuvaa taiten pidettävä elonhengessä ja semmoisessa hienossa
värinässä, joka ei äkkiseltään säikytä viisaskuonoista haistelijaa,
mutta joka ajan oloon herättelee halun huolet hersyville kylmän kitaluun pohjilla ja ärsyttää lopulta varovankin närppijän paremman järjen uhallakin hotkasemaan kiduksiinsa sen,
jota oikeastaan oli alunalkaen asettanut vain joutilaisuuttaan
ja vuoroin kummankin silmärenkaansa huvitukseksi katselemaan. Siten on kalamiehen tehtävä, jos tahtoo kalan onkensa
kärkeen, oltava elävin toimessa, vaikka liikutaankin hiljaa ja
huomaamatta, ja sittenpä ihmistenkin silmien edessä ja niittenkin nokan haistavilla lihavan syöttiä vilkutellessa, silloinkin
on liikuttava sekä taiten että rohkeasti, sitä visummasti taiten,
mitä ihmisen ihon alla on kavaluutta kätkössä enemmän kuin
kalan suomusten peitossa, ja sitä kalpeammin rohkeasti, mitä
ihminen on samoilta luontonsa haluilta kalaa ja ahventa
ahneempikin. Kun porsasta taluttaa, vaikkapa sen omille ruuhipurtiloille sikakkumella, niin sitä on pidettävä hyvällä päällä,
kyhnytettävä korvan juureen vuoroin ja vuoroin siihen paikkaan kylkeä, jossa harjasten juurten mukavimmasti arvaa syhyvän, ja se kävelee koreasti kuin kytkyimessä jalan vieressä ja
nöhisee röhähteleekin siankiitostansa, pyöreä turpa mielen ja
rapsutuksen hyvästä hupahdellen, ja kun ihmistäkin, saappaissa

kahtaa, jos silmä liika pitkän ajan torkkuu

kävelevää miestäkin, kahdella jaknanturallansakin luonnoltansa
paljon uppiniskaisempaa elukkaa kuin neljällä sorkanharalk
asteleva porsas, tahtoo suosioin taluttaa, vaikkapa hänenkin
ruokaruuhilleen ja parhaille popsimakepuilleen, niin silloinkin
on parasta kyhjytellä hänessäkin niitä paikkoja, joissa mielihyvän nystyrät istuvat hänen nahoissaan, syhytellä sanan sormenpäällä ajatuksen saivarpaikkoja korvan takana ja kutitella
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kähnytellä puheen peukalolla mielen kylkeä harjasjuuriin niiltä
ihonhelliltä, joilta koipi alkaa uneksia ja sätkytellä turhia
ilmassa ja kuono nöhkiä ihkahyviänsä kuin ruuhen ruokavissa
kyntäisi, vaikkei ole enempää sorkalla potkittavana kuin kärsän päälläkään tongittavana muuta paksumpaa kuin jutun
ilmaa ja kyhnytyksen höystettä! Haistellaan muinaisia, niin
on mieli miesmäisissä tänäpänäkin, kiukaankin täytyy ensin
kihistä, ennenkuin löyly karaa laolle, ja ryypyn täytyy ennen
Hemaista kieltä, ennenkuin se potkasee tukan alla. Koskas
kukon poikakaan ennen kukonkurkulla kiekasee, ennenkuin
sillä on sulan pystyä purstossa keikkumassa, ja koskas miehelläkään miehen harja paisuu, ellei ajatus sitä ennen poikaviansa nostele? Ikenet helliksi yksiin puheisiin ensin, niin kuola
on liikkeellä ja suu löysällä muuhunkin parempaan ja poikivampaan juttuun!
Alastalo katseli ympärilleen saHssa: asioihin päästään, kun
ensin on hierattu ne nystyrät pehmeiksi ja juoksuherulle, joissa
ajatus on mahlalla! 'Ne olivat tienstin aikoja ne, ja tuhansia
riksejä keikutitte te rantasillalk puodin turviin suoktiinujen
taakse sillä aikaa kun meillä oli meidän hitsimme salissa!'
sanoi hän, mennen jo pitemmälle nuoteissa ja siirtäen tammilautasellaan nappulaa jo eteenpäinkin. Eihän hän sitä tarkoittanut, että juttu jäisi tähän kesken ja loppuisi näihin sanoihin, eikä hänen sitä tarvinnut pelätäkään: liika selvästi olisi
vähemmänkin tarkka katsoja kuin Alastalo huomannut, että
salissa oli monta, jotka jo odottivat sitä vuoroa, jonka väliin
heiltäkin olisi sopinut sana, olihan rantasillalk myöskin ollut
oma kuhinansa sillä aikaa kun salissakin, ja jos Härkäniemi
saattoikin tyytyä piipun imemiseen silloin kun joku toinen
oli äänenpäällä, niin oli siellä ollut sillalla toppien kimpussa
muitakin, niinkuin esimerkiksi Lahdenperä, jolla jo virankin
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puolesta oli lautamiehen leuka ja tämän leuan saranat hyvin
löysällä silloin kun suukeräjiä pidettiin. Ei Alastalo siis sitä
tarkoittanut, että juttu jäisi keskosilleen, niin lörppä ei ole
järkimiehen koskaan lupa olla suultaan, ettei sitä juttua vetäisi
hän vain
solmuun, jota kuuntelemaan on muut narrannut!
sanoi tämmöisenkin sanan, koska arveli otolliseksi opastella
ajatuksia oikeille torkotuksille: sitävartenhan hän oli koko
jutun virittänyt, että muistuttaisi mieliin ne ajat, jolloin oli
yhteisväellä kierretty rahaa kokoon niin, että nyt oltiin miehiä
isosempiinkin! ja koska sitäpaitsi oli puheeseen jätettävä rakopaikkakin niinkuin isännän sopii, jotta vieraistakin kuka, jos
hänen huultaan siihen venytti, sai loven sanalleen: huono pelimannihan se semmoinen soittaja olisi, joka itse loikkia loikiskelisi, minkä säärtä on koipiin suotu, permannon keskikveoilla
sillä aikaa kun pitokansa istuisi nurkissa penkeillänsä ja sihtaisi
nenäorsiansa myöten lankun rakoihin kattiassa! Ei vieras sitä
ateriaa kiitä, jossa isäntä noukkii lihanpakset padasta omalle
lautaselleen, eivätkä jalakset sen miehen reen alla viuhkien virstoja jätä, joka valjastaa hevosensa reskn taakse itse revelläkseen aisapuissa! Vieraalla talossa suunvuoro, niin ei hän kehtaa
puhua kuin myötäsukaa, vaikka ajatus olisikin vängän kynsillä,
ja mitäs hauen ajatuksista, jos vain koukku istuu omalta nielemältä poskiluissa! Puheleva mies on mies puheen siiman hinassa,
kun vaikeneva on kala vielä oman purston potkimilla. Saappas
miehet leukavireeseen, niin muu painavampikin leiviskä suomusten alla ui itsestänsä ja halusta jälestä, mihin kuanpielestä
piukottaa! Alastalo lähetti ympärilleen vilauksen silmistään
kuin kahden pihdin raosta: puhelkaa nyt, jos ikenille on laskenut jutun kuolaa, liukkaammin seuraatte, jos oma nilja voitelee
kupeita! Ettekä minun katiskoihini vahingoksenne ui! ajatteli
hän vielä ja oli lihava hyvän mielen suopeudeltakin. Katraakin,
—
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lammaskumaa on etupässin laitumilla ohjattava sopumääkin
edeltä astellen ja kutsutellen, eikä sarvipari harassa takaa kyöräten, kun on saatava, jollei järjellä niin viekkaudella, syytön
ja omaa nenänhajua vailla oleva joukko siirtymään nypityiltä
ketokankareilta lihavammille noromaille, jotta kun taaskin
hyviksensä puree vehmailta ruohon runsasta poskiinsa vierillä
kuuluisi muittenkin mukava narskutus ja seura olisi turvallisena ja villavana yhä ympärillä. Ihminenkin on suopa ja seuralias elukka, kun vain on laitumen ketoa niin avaralti, että
omat sarvet mahtuvat vapaasti ja kalisematta liikkumaan, ja
ruohon mehoovaa purtavana poskiin niin viljalti, ettei oman
turvan hopulta ja hahminalta kerkiä kuljettamaan kadesilmää
vierilleenkään ja vahtaamaan niitä korsia, jotka katoavat suihin naapurinkin kielen korjaamina. Sopunahkaisena miehenä
ja kehoittelun suopuus silmissä katseli siis Alastalo nyt ympärilleen salissa vieraittensa kehää ja ajatteli vierasvaraisen isännän sydämestä, että jätkänkin, jos korvat kuuntelemiseen kallistuvat, mutta lopetankin ja annan vuoron muille, jos kellä
on kieli poikimassa.
Olihan siinä sohvalla paikallansa Pukkila, Pukkilan Pihlman, joka aina oli valmis kattian keskelle, kun viulu vingutteli sitä nuottia tai puhepolskaa kierrettiin, ja jota, ilman sitäkin, Alastalo äskeisillä jutuillaan oli vasken kärttäillyt sanannuotan piuvaamiseen, oli hänen vieressään Lahdenperä, lautamies, muutoinkin ja tavallisissa oloissakin hiljaksittain ja sanan
pukahtamatta istuttaessa leuan mallilta ja huulien lerpalta semmoisen näköinen mies, että niillä silloinkin oli kuulevinaan
pientä protinan muistoa ja puhumisen pihinää, ikäänkuin
puuropadassa, joka vast'ikään on käännetty tulelta kraakun
nokassa jäähtymään ja vielä lieden nurkallakin pohahtelee kypsiänsä sisuksissansa, ja muistelee kyhähtelee vielä paaden kyl-
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milläkin äskeisiä kuumiansa: nostappas tämä samainen puuropata uuden kerran kraakulle ja käännä verekseltään nokinen
kylki taaskin liekkien nuoltavaksi, niin paikalkpas on elämää
padassa, puurolla ahdas 010 laitojen sisäpuolella ja hidas nopea
nuoksemaan sitä paikkaa äyrästä, josta vikkelimmin pääsee
ylitse, sitenpä istui Lahdenperäkin sohvalla nyt niillä mielen
hiilustoilk, joita Alastalo juur'ikään oli jutuillaan kohennellut
ja liekkiin puhallellut, ja ihmepä oli jo päältä katsellenkin, jos
miehellä luonto enää kauaa voi pysyä kannen alla, ja se pata
juoksematta reunojen ylitse, jonka sisuksissa jo omin pihauksinkin sylkähteli se kiha, joka koettelee, miltäs kohdalta parraskantti on matala! Sekä Pukkila siis että Lahdenperä olivat
peräsohvalk niitä miehiä, joista vedonlyöjä salissa ei olisi mennyt kuin riskin kaupalla sanomaan, kumpi heistä ennen toistansa kerkesi ääneen, kun Alastalo näin oli jättänyt sananraon
muillekin, ja sitäpaitsi istui sohvalla kolmantena vielä sohvan
päässä Härkäniemikin, josta itsekukin tiesi, että sanaa hänen
taholtaan ei tarvinnut vartoa, jos muut vaikenivat ja tuli tilaa
verkkaalle puheelle.
Tällä erällä ei kuitenkaan ollut peräsohvalla kukaan niin
nopeana leukansa liipasimella, kuin tässä täpärässä olisi tarvittu,
jos olisi tahtonut tarinalle ennen Krooklan Mikkelssonia, Mikkelssonia uunin kulmassa, oven suussa. Hän, Krooklan Mikkelsson oli muuten, ja tavallisissa oloissa sitä lajia miestä, joka
ison paikan isäntänäkin istuu suuremmassa joukossa vain yhtenä
lisäksi sekäpielellä muun joukon muuna jatkona sillä kohdalla
miesriviä, jolla leukaparia vierustoillakin käytetään etupäässä
vain vaikenemiseen. Karjassakin on aina sitä nuhipäätä jälkijoukkoa, joka kkttulaiskana vielä kuhnii ja kyhnii tarhan
veräjissä, kun toiset valpassarvisemmat jo nopeassa sorkkapolkassa rientävät kapsavat kaukana tanhuoilla laitumen luvat-
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tuja ketomaka kohden, ja jotka ehtoostikin vielä nuhjustelevat
toisten jäljestä esiin pajupehkoista ja muista metsänrannan
alhopuskista silloin kun muut valmiimmat ja utararaskaat jo
ovat aikoja seisoskelleet lypsyveräjän takana veisaamassa ja
korvaparien etukenolk hoputtamassa: eikös tänäpänä kiuluväkeä kuulukaan talosta! ja samatenpa on miesparvessakin
aina se joukkonsa, jolla kihtaa järki ja leukapieli hitaammin
kuin toisilla, ja joka senvuoksi luonnostansa unisena jää hännän
taakse astelemaan siellä, missä nopeammat kävelevät keikkuvasarvisina edellä menopolulk. Jos nyt tästä tämmöisestä vakaasta
jälkijoukosta joku odottamatta saa kiiliäispaarman häntänsä
alle tai järkensä juureen ja lähtee pyräsee karkumenossa ja
pyyhkäsee takasaparo sojona muitten ohitse etummaiseksi koko
jonon johtoon, niin silloin tyrmistyy kyllä kukaties aluksi
kellokas, ja joku muukin turpakorska etukarjan ylvähistä jää
askelen vaihtaman ajaksi lavein kintuin ajattelemaan, onkos
tuommoinen meno järkeä, mutta kun puhaltaa koko liuta,
niin monta kuin on kinttuparia karkupotkoon ja sarven kalskivaa ravistettavana ohitse, niin ei auta viisaammankaan muu
kuin siepata kaksi paria itsekin alleen ja kerjetä jälestä, minkä
sorkka kurottaa ja polvi naksaa: heilukoot utarat, kun lautanen keikkuu, ja pirskukoon maito täysistä maahan, kun kirmasee mahamahtava ketoa! Sitenpä salissakin nyt: Mikkel
ovinurkassa, Krooklan Mikkel, Mikkel Mikkelsson, nuhju mies
nenältä ja mitätön näöltä, vaikka rikas kuin raato isän perinnöiltä ja oman näpin pennin pitimiltä, nirson venyvä naamaltakin ja piimänhapan alahuulen killumilta, mies, jota muulloin ei muistanut seurakunnassa kukaan, paitsi silloin, kun oli
kellä laihan kurki vierailla kukkarossa ja sormi turhaan haki
setelinkaltaista massin jokaisesta tyhjästä oltavasta, silloin ehkä
tuli Mikkelkin mieleen muiden mahdottomien asioiden ohessa
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ja Krooklan tupakamarin kitisevä klahvin ovi piukkoine lukkoineen, Krooklan Mikkel siis, Mikkel Mikkelsson, jonka läsnäolon niinhyvin tässä tilaisuudessa nyt salissa, kuin silloin muinenkin yhdessä tullikapteenin kanssa tässä samassa salissa laseja
tyhjennellessä, kumpikin, sekä Alastalo että Pukkila olivat
kokonaan unohtaneet, niinpaljon kun heillä kummallakin juuri
nykyisissä täpärissä olisi ollut oma syynsä, ja hyvät syynsä
kummallakin kummankin pitää tarkassa mielessä varsinkin
juuri Krooklan Mikkel, Krooklan rikas Mikkelsson, Alastalon,
koska sen, jolla on isonuotta apajalla, on katsottava, että isoselkäiset varsinkin ovat hartaita hartiaväeltänsä ja kouran
tarttumiselta touvin haakamiseen, ja Pukkilan, koska tämänpäiväisistä asioista ei vielä tiennyt, ja vaaka kukaties keikkuisi
siten, että laihalle olisi tarpeen lihavampi ystävä oman punnuksen lisäksi, Mikkelsson nyt siis itse muistutti itsestänsä,
koska eivät muut tuntuneet muistavan, ja rykäisi ovennurkassa
kurkkuansa, rykäisi vahvankisesti. Tämä vakuuttava rykäisy,
joka siltä kulmalta salia kuuluvana, jossa Krooklan isäntä istui,
ja Mikkelssonin kurkusta lähteneenä oli niin odottamaton, että
sekä Lahdenperä että Pukkila, jotka molemmat peräsohvalk
olivat varoviltaan kurkistellet vierilleen toisiinsa, kerkiänkös
minä nyt edellä hönkäsemään, vai sinä pahus, että kumpikin,
sekä Pukkila että Lahdenperä saivat kuin laastarilapun suullensa ja vaikenivat kuin kaksi veräjäntolppaa, joiden välitse
kirmaisee kuantaiehtoon irstaudessa sunnuntaisille laitumille
päitsimistään päästetty vanha valakan koni, tämä porstuan
oven pieliltä salin muille perille kantava rykäisy, joka lähti
Krooklan Mikkelin kurkusta, oli suoritettu paristakin eri syystä.
Ensinnäkin siitä merkillisestä syystä, että Mikkel Alastalon
kertomuksen sillä kohdalla, jossa tullikapteeni, samainen Naatikn Vihtori ja Blomberg, oli niin käkihumakssa, että virka
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putosi mieheltä mielestä eikä kieli enää hokannut askeliaan
ja kävellyt arvolla, vaan päästeli suusta silkkaa, vääntämätöntä suomea, että Mikkel tällä jutun kohdalla elävästi ja
odottamatta muisti, kuinka hänelläkin samaisissa tullimiesten
kakaseissa juuri tässä napakassa oli viimein hänelläkin karannut voima päähän, niin että hänkin, kauemmin jo ajateltuaan
ja aikailtuaan, lopulta oli kesken kaikkea, tässä samassa salissa
ja tällä samalla paikalla kirkastanut kurkkuansa, rykäissyt ja
rykäissyt voimallisesti, ajatelkoot muut ympärillä mitä hyvänsä,
rykäissyt miehen kurkkua merkiksi, että nyt häneltäkin lähtee sana, kuunnelkoot muut vuorostansa, niinkuin hän tähän
asti, tämän rytäkän Krookla muisti ja häneltä pääsi nauru
naamaan: ryjäsen nytkin, ajatteli hän. Sitäpaitsi oli toinenkin
syy Mikkelssonilla nyt ohjata huomio itsestänsä muihin toimellisempiin asioihin ja otollisempaan katseltavaan kuin hän
itse oli: Siviä oli salissa jo prikkoineen kerjennyt kiertämään
koko merenäärisen akkunaseinän ja oli järjestyksessä nyt tulossa
kakluunin kulmitse Mikkelin eteen kakluunin nurkassa. On
ainakin noloa miehisen ja täysikasvaneen ihmisen, joka on tottunut istumaan seurassa visusti ja turvassa nurkassansa, kun
siellä ymmärtää pitää leukansa kiinni eikä muutenkaan syljeskele, on noloa hänenkaltaisensa noukkia kaikkien katseltavana
ja silmien edessä kupin kopero käteensä ja pistellä pala palaselta sokeri liemeen, jota ei kuitenkaan muuhun tarpeeseen
sekoteta, kuin omaan suuhun ryypätäkseen, ja eritoten on
paikka paha ja kampela silloin, kun prikan takana lisäksi on
tyttöihminen kuin enkelien orpana katselemassa semmoisin
silmäpuhtain ikäänkuin olisi pari kynttilää kinannut päähänsä
joulukirkon kynttiläkruunusta ja pitäisi semmoisten tuikkujen
edessä omin karvapäällisin kämmenin hakea tarjottimen tusinasta oma tassinheläjävänsä siivolla kouran pihtiin: sieluansa

331

siinä kuumassa ajattelee ja sitä, ettei kotoa lähtiessä tullut
leuasta rapsituksi mennäviikkoinen sänki! Tämänkin tähden
Mikkel nyt siis rykäisi ja rykäisi perinjuurisesti, kun Siviä
nyt todella oli kupinkantamuksineen edessä ja nyt oli tosissa
toimittava, jotta kunnialla oli tämäkin seremonia ohitse ja
ihminen taas kylmillänsä omissa oloissansa. Kupin Krookla
oli kuitenkin saanut manövreeratuksi käteensä, ja koska nyt
oli kurkku jo rykäisty valmiiksi, ja muutenkin oli mukavampaa, että ympärillä oli muutakin tekemistä kuin hänen näppeihinsä tirkistäminen, niin jatkoi hän samaa sojoa ja ohjasi
huomiota muuhunkin kuin itseensä ja siihen pinteeseen, jossa
hän pahimmiltaan oli.
»Minä se olin», sanoi hän siis poikki salin Alastalolle Alastalon juttuun, »minä se olin, joka syljin laattialle ja sanoin
tullikapteenille, että 'koetappas poika, kumpi kurkku enemmän
vetää, sinun paksusi vai Pukkilan pitkä huilu; minä olen tässä
istuessani sitä asiaa ihmetellyt!' Mikkelsson laukaisi tämän
suustansa yht'äkkiä kaataessaan muutenkin kermaa kuppiinsa
astiasta Siviän tarjottimelta. Hänestä tuntui, että kun kerta
on toimessa, niin samassa vahingossa sanookin jotain ja tapahtuu huomaamattomammin. »Minua harmitti Pukkilan suuhun katseleminen, kun muikistelee semmoiselle tavaralle, joka
on ulkolaista ja värjättyä ja ostettuna maksaisi rahaa, ja sitä
paitsi ymmärsin minä sinun nuoteistasi, että tarkoitus oli, että
Blomberg tulisi täyteen kuin leili. Senvuoksi minä sylkäsin
laattialle ja sanoin, että joisivat kilpaa, soin Pukkilallekin harmin, koska ei ollut maksanut inträstejä päivälleen!» selitti
Krookla asiata, koska suu oli käynnissä, eikä sokurikaan vielä
ollut kupissa. Julkesi ottaa paremminkin eteensä, kun puhui
muuhun saliin, vaikka kaksi palasta sekaan, koska Eevastiinakin oli tulossa sämpyläkori pannoillaan: kahta palasta ei kotona

332

ja karsasti vierastakin,
ottaa näin ja korjata vieraissa,
koska tarjotaan, karaisi hän luontoansa: eihän omaansa ihminen
kuluta, kun naapurin hyviä maistaa! Silloinkin, samoissa tullimiesten kakaseissa, otin itsekin rohkeankisesti lasiini, vaikka
ajattelinkin, ettei Pukkila niin väärässä tainnut olla, kun pyrki
irvistelemään joka ryypyn jälkeen, mutta kun ilmaiseksi saa ja
rahan maksamatta juo, niin kaataa kurkkuunsa vaikka tervaa,
kunpa liemi vain karvastelee sisukunnassa. »Hoto tratti koko
Blomberg!» kuului ovinurkasta ääneenkin sana taas: nyt oli
koura sokeriastiassa, niinkuin äsken kermanekan korvalla.
»Vaikkei asia minuun kuulunut ja aine minun omaani ollut, niin
neljättä lasia ladatessa kyllä minun jo teki mieli paljaan jumalan viljan ja rahan väärtin haaskaamisen vuoksi pidätellä Blombergia hihapuolesta ja sanoa hänelle, että hän oli käki jo muutenkin ilman, että enempiä pulputtelemisia enää tarvittiin!
Mutta mitäs minä toisten asioihin enää rupesin, kosk'en itse ollut
vielä pehmeä, ja minun taksini vasta kolmannessa kvartissa.
Mutta mukava päivä se oli ja minäkin, joka en joutenpäiten
naura, nauroin vatsani heikoksi, kun pidin silmäni vahdissa Pukkilan naamalla joka kerralta kun kulaus oli nieltävä ja painettava kurkusta alas, ja vaikka sana minusta omassa poskessa on
liki kopeekan väärti, eikä niitä siis ole varisteltava löysältänsä ja
kasakaupalla niinkuin lehmä jälkiänsä, niin rupesin minä kuitenkin puheisiin ja kysyin viidennen lasin jälkeen kurillani
Blombergilta, että tietääkös herra kapteeni, mikä on ero sokeritopan ja suoksäkin välillä, jos lastissa sattuisi olemaan kumpaakin lajia ja on kirjoitettava protokolla tarkastuksen jälkeen.
Se on visu paikka, ettei tapahdu sekaannusta, sanoin, sillä
suolaa pistetään silakkoihin, mutta sokeri sekotetaan totiin.
Hiukka liika varhain minä sentään vuovasin kysymykseni,

kumminkaan koskaan raskinut
jos kahmi liika rohkeasti. Sopi

ottaa,
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jota minä jo olin ruvennut jahtaamaan kohta rommipöytään
istuessa, sillä porsaalla oli vielä joku rommittamatonkin paikankohta omassa päässään, ja sensijaan että hän, niinkuin kuka
muu järki-ihminen hyvänsä hänen tällissään olisi alkanut aprikoida asian vaikeutta, niin sensijaan tirkistääkin minua silmien
sumusta kaksi kysymyksen tikkua niinkuin neuknkärkeä puurolusikasta, jota juuri vie suuhunsa: 'Sinukin puhele! olekos
sinullakin leuka? Sokeritoppa? Sanoko sine sokeritoppa, puukuva? Missä saakelissa sokeritoppa?' Alastalolle tuli peijakkaan kiiru karahviininsa kanssa, kuudennen lasin hän huomasi
tarvittavan, että viimeinenkin nurkka tulisi virutetuksi siinä
osassa Blombergin päätä, jossa tullimies vahtasi, ja minä itsekin
tulin tuokion ajaksi selväksi mieheksi, niin paljo pelästyin.
Turha kuitenkin oli kummankin säikäys ja turhanpäiten sinä
minua luimistelit Blombergin selän taitse, Alastalo, ikäänkuin
olisit luvannut syödä minut, kun ensin olin keitetty, sillä kintut Blombergin järjen alla olivat kuitenkin aika pehmeät jo,
ja ajatukselta meni, pystyyn karattuaan, sääret lenkkiin. 'Sokeritoppa?' sanoi hän ja vasen silmä haritti kysymystä haaralleen.
'Suoksäkki?' sanoi hän ja oikeatakin silmää sumetti. Minä huomasinkin, että nyt tarvittiin minun apuani, ja minä olinkin järjen käsikynkässä, jottei samalla rysäyksellä lonsottu nurkkaan
koko kropalta nukkumaan! 'Sokeritopan, katsokaas', sanoin
ja selitin, 'sokeritopan erottaa lastissa suoksäkistä, kun nostaa
kummankin kannelle ja alkaa pyöritellä: sokeritoppa on silloin
kuin lempo, anna sille vaikka kuinka hemmetinmoinen kyyti,
niin paikallaan se pysyy, huiskii tyvipään paksulta ympäri niin,
että surku tulee katsellessa, kun virstat jäisivät, jos vaan olisi
pääsö, mutta supopää, topan kärkipää, liikkuukos se mihinkään? ei tuuman vertaa, ei hivenän palasta, vaan istuu paikallaan kuin piru housujensa istuinpieleltä pikipukilkan, kuinka
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kiertääkin; niin istuu kuin pyöriäinen ilman lävessä, etkä sitä
siitä mihinkään siirrä, vaikka tuhtaisit maksun edestä: suolasäkki sensijaan kannella, se on rehellinen ja talonpoikainen
pideltävä, se kierii sinne, mihin vierittää, mennä noksahtaa
kyljen olkoselta vaikka kidan yli, jos on hullu ja pudottaa sen
sinne, kierähtää kellahtaa vaikka rantasillalk ilman konsteja ja
samaa menoa puodin kynnyksen yli, jos on kääntäjää, ja tarvitsisi kätkemisen tarpeettomalta näkijältä! Kapteeni ymmärtää
itsekin!' sanoin ja katsoin pingotin rehellistä silmänvalkuaista
kapteenin kumpaankin eri aikana läpyttekvään silmään. Kapteenikin oli kovassa pinteessä ja koki ajatella: hiki pisarteli äijän
otsalla. 'Mutta kääntämä toppa toisin käsin ja kierittelemä!'
valkeni hänelle. 'Kierittämä kirkkaasti rantapuodin kynnyksen
yli!' Hän tuli ylpeäksi ja taputti minua olalle: »Kollo, pässinpää ilman sarvia, klaari asia, selvä kuin kuu: käännä toppapahus, suippo pentele nord-ost-sträkistä syd-vest-sträkkiin,
paksu piru sydvästistä nordostiin, niin toppa kierimä kannelle
kuin pilli, ja mine, tullinuuski saama nuolla näppi, kun sokeri
flinkisti puodissa! Ota vaarin, ja neuvo takeen, kun viisas
sanoo!' 'Jaakh, se oliskin, sitä minä en ole ajatellutkaan, kun
ei ole tullut mieleenkään!' sanoin minä puhelin, mutta nostelin
taas ryppyjä otsalleni. 'Mutta mitäs perhanaa sitte, jos tyvipää
silloin vuorostaan istuu navaksi ja sojopää alkaa huiskia, milläs
sen enää seisautatkaan, sillä tyvi on tykevämpi navaksi kuin
kärkipään nirko ja kärjen köykäisempää huiskia ympäri kuin
tyven perseen?' Nyt tuli totinen paikka, sillä kapteeniltakin
heltesivät järjen nyörit lopullisesti käsistä ja kaksi harrasta
silmäparia tuijotti harmaan neuvottomana toiseensa pöydän
poikitse: kantapää ei enää tuntenut pohjaa aliansa ajatuksen
syvillä! 'Kapteeni ymmärtää nyt itsekin', sanoin minä ja
vilkutin silmää Akstalollekin ja Pukkilalle pöydässä, 'ymmär-
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tää itsekin, että hupsun hypyillä se mies häärisi, joka topin
tevanoita tullilta puijaisi: Täkin kannelle ne kyllä nostaa, mutta
mihinkäs sitte, kun alkaisi kierittäminen ja pitäisi saada pahukset tullin silmiltä korjoon? paikallansa pyörisivät kuin kana,
jolta on pää vierähtänyt jalkoihin, ja joka sitä hakee viipottaa
siivet räpsytellen, mutta mitään tietysti löytämättä, koska silmätkin ovat pään mukana permannolla! Sitä minä olen elämänikäni tai kumminkin sen ajan kuin olen kapteenin tuntenut, ihmetellyt, että kapteenikin, järkimies ja jolla vielä on
pääknuppi tallella ja paikallansa kaulan tyvessä, eikä varpaitten edessä kierimässä, niinkuin äskeisellä kanalla, että kapteenikin, jolla on silmät kuin pesty klasi ja ymmärrys kuin ahvenan
selkäpiikki, että kapteenikin, lihava mies, hosuu turhia ja potkii
tyhjää niinkuin tuulennussija ilmaa niitunojan yläpuolella,
hakee semmoista, jota ei hullukaan tuo lastissa maihin tullin
korjattavaksi, ja tekee työtä, kun viattomat niistävät nenää
ja katselevat vieressä päältä. Minä olen moniaasti ajatellut, että
jos minä joskus pääsen praakkeihin kapteenin kanssa, niinkuin
minä nyt olen päässyt, niin minä sanon ja selitän asian. Katsokaas, kapteeni, jos minä joskus kallistaisin korvani pirun huiskutuksille ja saisin halun olla petollinen, niin minulla on se
järki, että minun silloin olisi oltava viekas kuin käärme: jätettävä topat Ruotsin puolelle, koska niitä ei kumminkaan kannelta kellistele ja tullilta pelasta, kukka hikoo ja kieritteleekin,
ja seilattava kotiin vain suolasäkit: ne laskisi mennä kolistelemaan toistensa ylitse vaikka langongia pitkin maihin ja pyöriä
huristamaan itsensä pinoiksi rantapuodin perälle sillä aikaa, kun
tulliherrat istuisivat salissa ja maistelisivat minun rommiani
pöydän ympärillä.» Puhelin pakisin ja olin hartaampi kuin itse
uskoinkaan silmiltäni: en hellittänyt silmänläpytyksen verraksi kapteenin killiviä omistani muille valloilleen.
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'Sinu olema kelmi mies ja studeerattu koira, minu pitämä
sinu rantapuoti nuukasti silmä alla!' puheli tullikapteeni, jolla
jossain nurkassa päätä oli enemmän kynttilää valveilla kuin
minä olin uskonutkaan. 'Mutta sinu olema pässi, oinaspässi,
palvattu oinaspässi pääknupilta: mite varte fuskarna suolasäkki tullilta, ku suola tullivapa tavara?'
'Jaa'ah? mitä varten?' aloin minäkin ihmetellä. 'Se asian
puoli kestääkin ajattelemisen!' sanoin ja nostelin taas otsaryppyjä. 'En minä sitä selvitä! Ei minun päävärkkki sellainen
ole!' sanoin minä. 'Se on vain kototarpeeksi veistetty ja kirveenterän jäljet näkyvät. Mutta kuulkaas, kapteeni!' sanoin
ja siirryin toiseen asiaan, 'kuulkaas kapteeni, koska teillä on
järki leikkaamaan kuin partaveitsen terä, ja ymmärryksen eläväinen asioiden kruusuissa kuin piippaussakset pappilan mamsellin tukassa, niin sanokaas minulle kapteeni, mikä on tullimiehen
ja nuuskikipparin provisuuni silloin, kun lasti on matkalla vuotanut täkkiluukun kautta ylös ja ruuman puolella tullimiesten
tullessa puuriin on enää vain jälellä se, mitä sinne oli pakolastiksi ladottu suolasäkkejä Tukholman rannassa?' Minulla oli
mennyt tukkaan paitsi muuta ja rommia, myöskin pieni suuttumuksen kihaus, enhän minä siitä vielä olisi mitään asiaa tehnyt,
jos hän olisi kutsunut minua vain pässiksi, yksinkertaisesti pässiksi, sillä pässejä on monenkaltaisia, viisassarvisia ja tyhmänhareja, mutta kun hän sanoi minua pässinpääksi, jopa oinaspässin pääksi, ja vielä palvatuksi, niin se minua kismitti, karvasteli oikein todenperään ja minä kysyin senvuoksi ehkä tihuvamminkin, kuin kukaties oli otollista siinä manööverissä. Ennenkuin minä sentään kerkesin itse vastaamaan kysymykseeni
kapteeni oli omasta puolestaan jo itse siinä tällissä, että häneltä
olisi voinut kysyä vaikka sitä, kummallako jalkaparilla kirppu
hypätessään loikkaa, etupussikoillako vaiko takakäpälillä, taikka
—
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sitä, onko rommi todiksi sekotettuna merikin mukaan ja tullisäännön jälkeen makeata vai karvasta ainetta, ja hän olisi jäänyt
vastauksen sijasta vaikka tuntikaupalla kiipeämään järkensä
ylisillä ja ymmärryksensä tikapuilla ikäänkuin olisi Athanasiuksen tunnustusta itselleen selvitellyt
ennenkuin minä siis itse
olin yskäissyt ja itse kerjennyt vastaamaan omaan kysymykseeni, täräyttänyt selkeästä suusta, niinkuin se, jolla verkkaamminkin kallisteltuaan on kolmen totilasin voima hattunsa alla,
sanonut, että tullimiehen provisuuni siitä syynistä olisi pitkä
nokka, leiviskän painoisena naamassa killuva ja kärsäpäästä
paksu kuin sokeritopan tyviperse!
ennenkuin minä siis olin
läjäyttänyt päin tullimiehen taulua ja puhunut silkkaa suomea,
niin olit sinä jo, Alastalo, hätähousu, senkin seitsemällä kiiruulla silktelemässä ja sovittelemassa, hoit ja puhelit, hissasit
seiliä ja solmit reiviä, minä muka juonut itseni juovuksiin,
riskit merellä, kun engelsmanni kyttäsi, eikä uskaltanut seilata
kuin vajaksteja kuutossaan,
'vajaksteja!' vuovasit itsekin
sen sanan!
hosuit suullasi kuin soopankeittäjä harikolkan
patansa vieressä, raaputit kynsien paukkuen kuin koira kalliolla
sammaleen nöhtää takajälkiensä peitoksi: paskoja prätisit ja
turhaa tohisit, sillä, jos tulli-Blomber gilla joskuskaan oli järjenhiiri juoksentelemassa hänen älykoppansa sisäpuolella, niin kyllä
se hiiri silloin ja niissä täpärissä jo nukkui niin hurskaan unta,
että kuorsaamisen kuuli, jos kuulusteli!»
Krooklan isäntä olisi pyyhkäissyt suupieltään, jos hänellä
olisi ollut jompikumpi käsi vapaana. Hänellä oli nyt korjuussaan sekä kahvikuppi, että Eevastiinan sämpylä ja rinkilä,
niiden näppiminen oli tapahtunut huomaamatta, kun samaan
aikaan oli sopinut puhella, eikä turhanpäiten salissa tirkistelty.
Nyt ei hänellä puolestaan enää ollut mitään sanomista, sillä
kuppinsa tyhjentämisen sekä vehnästensä syömisen suorittaa
—

—

—
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mies kyllä hämäytymättä, kun ne kerran ovat kunnialla kouja se toimitus tapahtuukin parhaiten omassa rauhassa.
Niinpä oli siis Krooklan Mikkelsson vaiennut, eikä Eevastikakaan mitään sanonut lähtiessään Mikkelssonin edestä Nordbergia kohden, joka jo oven toisella vierustalla odotteli kuppi
kädessä sämpyläänsä, Eevastiina oli nimittäin tottunut siihen,
että hän ei miesten päristessä enää pukahtanut sanan taivaallista suustaan: niillä oli toinen nuotti puheissaan, koska niillä
oli parta veivattavana mukana, kun leuka väänsi, eikä siihen
tahtiin päässyt kiinni helmaihminen, sitäpaitsi oli joskus mukavaa ihmeen vuoksi levähdellä omaakin kieltään, kun oli aikaa.
Krooklan Mikkelsson oli siis vaiennut salissa yhtä umpiäkkiä kuin hän oli odottamatta ruvennut sananvuorolle, ja kun
hän nyt oli alkanut pistellä Eevastiinan sämpylää, senverran
kuin siitä kerrallaan mahtui kumpaankin, vuoroin kuppinsa
sisuksiin, vuoroin hartaan suunsa kätkimiin, niin olisi saanut
odottaa hyvän jumalanpalveluksen ajan, ennenkuin hänen taholtaan ja hänen leukapielestään taas sanankaltaista olisi lähtenyt:
yhtähyvin olisi kaakelikakluuni hänen vieressään avannut messinkipeltiset luukkunsa ja alkanut saarnata saranain täydeltä
kuin Krooklan Mikkelsson tällä hetkellä olisi viljellyt niitä
poskia sananhaaskoon, joita tarvittiin sämpylän korjaamiseksi
kristilliseen talteen. Salissa syntyikin semmoinen tuokio kuin
silloin meren vesillä, kun navakassa länsietelässä itäetelä odottamatta saa päähänsä koetella, ovatkos sillä hänenkin poskensa
puuskutällissä ja pahus puhaltaa kesken kaikkea ja hampaitten
irveitä tuhattulimmaisimman tappuran pyyhkimään kkean
laitumia ja turjuttamaan tukkaharjaksia, mitä merentupsua
sattuu sokean menossa silmittömän kynsiin, koko pyräyksen
hävkäksi samassa sen hännättömän tien ilman ummille, joilta
oli järjettömänä tuiskahtanutkin niskaan: henkäyksen kestärassa,
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kiskumilla, laukan
sotkettu kaapaa nostavilta ja niskojen virmoilta roiskeen
ravistus, ennenkuin taas on kaulain kaari mcnoharjoilla suoristettu selkeään kyömyynsä, selkien lautaset kiviensä puhtailla
notkumilla ja aavojen laumaisat ratsut taas vaahtisella vaelklla
rannattoman vellovalla laella, jota tuuli tannertaa, niinkuin
sillä on mieli ja matkan selittämätön määrä. Tuommoinen
tuokio oli salissa niillä murtumillaan, jolloin äkkipyräys jo on
hellittänyt hyppysensä harjojen tuiveroista, mutta jolloin aaltojen seljat ensi tuperrukscssaan vielä eivät tiedä, vanhoilleenko
on niskan sojoa yhä kyömytettävä, vai istuuko uusi herra jo
varmana satulassa ja onko kuolatin temmattu nelistävillä jo
uuteen pinkaan!
Ei Pukkilakaan, niin liukas kuin hän olikin järkensä elohopealta ja merimiehen nopea kouransa näpeiltä, ollut kohta
Krooklan pyräyksen jälkeen selvillä, olikos nyt nuoteissa vuorolla enää jahnaus Alastalon kanssa vanhoista rommeista, vai
oltavako kuuteissa Krooklan puheitten vuoksi, joissa sopi
ymmärtää hyppelemistä hänenkin nenälleen, vaikka hänellä
kuitenkin oli kapteenin nenä omana ja Krookkila vain rusthollarin peritty orsi naamassa, ja vielä vähemmin oli Lahdenperä, maantonkija pellon kankeoilla ja kvitsanistuja keräjäpenkeillä kun hän vain olikin, perillä tässä manööverissä siitä,
kuinka käsin ratti nyt oli käännettävä ajatuksen meinassa ruorisarvia pidellessä, höläytettäväkö hyvä nauru Krooklan Mikkelille palkaksi,
sillä oli juutakselk se revärssin paperikin pahus
tallella kaapinkkhvissaan häneltäkin ja ilmaiseksihan mies
maostansa nauraa!
vai oliko visumpaa tänäpänä olla koko
rustholliltaan höyli Alastalolle ja säästää kaikki voide siihen
akseliin, joka näissä tärkeissä nyt kääntää ratasta: nauraa räjähdellä tässä salissa ja näillä sohvilla vain Alastalon puheille vatsan
män ovat vetelän varsat hämässä lavean

meno
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pohjilta ja muitten jutuille korkeintaan toisen suupielensä
kukulla, niinkuin keräjätuvassakin on pakinanvälillä saaliista
ja säädynmukaista mitata naurun paksuus erkouviseksi silloin
kun tuomari laukaisee jotain leuoistansa ja silloin kun kirjuri
vikertää höystäviä nälkäisen linnunnokkansa alta. Oli siis hiemasen sillä tapaa salissa kuin pitkospuulla kävellessä metsäpolulla alhon silmän poikitse: oli pideltävä silmä tarkantärkeänä, ettei astunut jalka kummallakaan puolella vetelään,
enempää oikealla, jossa oli suota, kuin vasemmallakaan, jossa
mättään turvas myöskin saattoi livettää.
Akstalohan kuitenkin istui tässä salissa helvarin varressa,
eivätkä hänen kuutossaan purjeet muutenkaan saaneet pahemmissakaan pyräyksissä omilla konsteillansa lystäillä: pieni nykäys
varteen, sen ohuen vertainen kuin kämmeneniho tuntui käskevän ja henki sanoi keulan tarvitsevan kulkemisen hajuille noustaksensa, ja taaskin olivat kliput mastoissa huudintiedossa ja
vedonhengessä ja kuuttinuorat kiristämässä menonpuserrusta
parrasvieriin. »Peijakas sinua!» rohkaisi hän siis aluksi Krooklaa, jota oli suotuisaa pitää häntäkin hyvällä mielen karvalla,
ja sanoi sinnekäsin sen sanan, joka tarvittiin, jotta Krooklan
ommel sujaviltaan juoksisi silmukan lisänä jutun nuotan muitten verkkosolmujen jatkoksi, ja Krookla jäisi vuovauksensa
jälkeen tyytyväisin poskipakein ja kunnialla hörppimään kahviansa, »peijakas sinua!» sanoi Alastalo siis ja katseli niillä silmin Krookka, kuin katsellaan miestä, jolle tahdotaan sanoa ja
kehotella, että olet sinäkin koko koira sinäkin leualtasi, kun
paikkaan tullaan ja tarvitaan, vaikkei uskoisi kesyiltä karvoilta!
»Olit pinteleessä pistää minut pirhanan knääkkiin! Mikäs
Zarpathin lesken ehtymätön kruukku minun rommifkskuni
sinun mielestäsi oli, että sen pohjilta enää kaiken kaatelemisen
jälkeen vielä olisi ollut kimiskaa kuin Bethesdan lammikossa
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juoksuteltavaksi kilpaliemenä Blombergin ja Pukkilan alipäiskurkkuihin? Vai täydellä tolkullasiko ja pahahenki kuiskuttelemassa korvasi juurella sinä tarkoitit, että minä
tosissani ja tässä lihavassa ruumiinmajassani, jonka Jumala
minulle on antanut, olisin vaivautunut tuoliltani ja mennyt
uuden kerran klahville ja ruvennut juottamaan tullimiehille
oikeita ihmisten aineita? Pois minusta semmoinen! ajattelin
minä kohta ja torjuin voimalla kiusaajan niissä verkaisissa housuissa, jotka Muntilan Eevert, kraatarivainaa aikanansa oli leikannut sinun sääriäsi varten ja ommellut prässisaumoihin!
Lieto mies tuo Mikkeli kieleltänsä, vaikka enimmälti pitää sen
karsinassa!» kehäsi Alastalo suojelevasti laveammallekin, jotta
jäisi Krooklan nurkkaan hyvitetty ja hengen mielessä päälaen
tuntuville taputeltu mies niihin leppoisiin askarruksiin, joissa
ihminen on sopuviltaan, kun on suun vahingolta tullut hellittäneeksi omastakin mielestä mukavia parrastansa ja samalla on
vehnästä purtavana poskeen ja kahvin lientä särpättävänä
päälle nisusen painimiksi. Otsaluun karvoille kyhnytetty
vasikka ei veräjässä hangottele! ajatteli Alastalo, silmä jo muilla
isännän jäljillä ja ohjasperäin rihmoilla. »Pukkilasta tietysti se
silloinkin oli pahin risti!» sanoi hän, koska pataa on härkilöitävä
kaikilta reunoilta, jotta puuro kiehuu tasan, ja jo oli aika, että
sohvanpuoklkkin salia muistivat ennen nuokahtamistaan, että
istuttiin yhdessä muutakin varten kuin tuijottamassa omaa
nenäortta myöten lankun rakoihin kattkssa. »Mikkel oli tuskin kerjennyt sanomaan pahankurjen sanansa Pukkilan pitkästä
ja Blombergin paksusta kurkusta ja siitä, kumpi tosipaikassa
vetäisi enemmän rommia, kun Pukkilan silmissä jo hyppeli
orava kummassakin: orava, sanon siivosti, vaikka tarkotan
pirunpenikkaa polskimassa tasa-anturalta kummankin pakanan
kiiluvissa. En minä ymmärrä, millä syntisellä pelillä kristityn
tään vuotaviin
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ihmisen silmäpari kerkiää ja uskaltaa pelkän paljaan ilman
niin nopeat ja niin rohkeat kikaukset rommipullon tyhjiltä pöydällä avaimen lehteen klahvipiirongin lukon suussa ja
sieltä takaisin omaan tyhjennettyyn lasiin, kuin vuohikilit
Pukkilalla sillä kohtaa naamaa, jossa muilla ihmisillä ovat silmät, siinä vilauksessa kiskasivat! Ja kun joskus loppuselvitykset tapahtuvat ja pukkienkin puolella ansiot mitataan ja isosyntiset tuomitaan isommalle kiukaalle ja pikkusyntiset pienemmille pihipaasille, niin jos minut silkin käsketään todistajaksi
pöydän eteen Pukkilan Petterin asioissa, niin siinä paikassa
minä en puhtaalla omallatunnolla ja totuudessa pysyäkseni voi
muuta kuin peittelemättä sanoa, että vahingon ilon lieska oli,
surku sanoa, aika isonen samaisissa Petterin silmissä, kun hän
siinä kiipelissä ja niissä kulman kiertämisen täpärissä silloisissa
tullkuuskien kalaaseissa katseli lähimmäistänsä, eli minua, ja
että, jos minun yksinkertaista mieltäni kysytään, niin kyllä
minä pahasti pelkään, että Petterin luissa istuu perisynti perin
lujalla, ja että pienet valkeat ja tavalliset silakanpaistokekäleet
eivät riitä, jos hänestäkin on kärytettävä pulmunen taivaan
puitten oksille visertämään! Juu, juu, Petter, mutta liika varhain sinä sillä kerralla sentään kieltäsi liposit, sillä Blomberg
alkoi niissä veisuissa jo olla pulmunen maanpäälläkin ja hurskas
poika tuolilla. Se ymmärryksen tolkku hänellä vielä oli jossain
pään nurkassa valveilla, että sai käännetyksi niskan kankeata
senverran, että ihmeissään katseli Mikkeliä uunin kulmassa
tuossa, missä Mikkeli nytkin istuu, tirkisteli kummissaan
Mikkeliä naamaan siihen paikkaan, missä parran liuskare oli
Mikkelin puhuessa Mikkelin leuan päässä liikahdellut. 'Puhelikos muurin kaakeli, vai mies muurin nurkassa?' kysyi hän paki
ällistyneenä, kun ei sieltä käsin enää enempää pilkahdusta
kuulunut, ja se mikä oli ennen ollut liikkumattomana, oli taasvarassa
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kin liikkumattomana. 'Kaakeli sanoi, että minulla paksu
kurkku ja rommilla lyhyt reisu vatsaan!' riemastui hän nauramaan koko sen tyngän hyppimältä, joka hänen ruumiistaan
istui tuolilla, ja siemasi naamaansa sen kimiskan, mikä hänellä
vielä oli jäljellä lasissa pohjilla. 'Pränsthaka nurkassa, mutta
viisas mies kuin Salomon sananlasku!' hoilasi hän ja killisti nauriin silmiä naamassansa Mikkeliin, kuin seitsemänteen ihmisenihmeeseen Naantalin kadulla. 'Naamalta kuin kaakelin neliskantti, mutta puhuu kuin Daniel Baabelissa: pitkä kurkku,
sanoi, niin viinalla virstan matka, lyhyt kurkku, sanoi, niin
rommi kohta kotona! Blombergilla priima järki, Blombergilla
järki kuin kanan nokka: noukkii viisaan sanan kuin jyvän
tunkiosta, ja ajatuksen madon vaikka kollomoukan poskihampaasta! Kurkku lyhyt, jestan-kiesus sitä ajatusta! niin
rommilla lyhyt matka ja talonpojankin rommi pääsee taivaisiin ja tulliherran hattuun! Missäs sinulla, Alastalo on enempi
ainetta? Blombergin kurkku on lyhyt, niinkuin Salomo ja
kaakeli uunin nurkassa sanoi, jakipparinkin rommi kiipee sitämyöten kunniaan ja pääsee herrasseuraan kapteenin päässä!'
Hän työnteli tyhjää lasiansa minua kohden pöydällä, ja minä
jo vähän peljästyin, että tuleekos tässä tosi sittenkin eteen ja
Pukkilan perhanalle nauru, kun minun sittenkin olisi käveltävä
vielä kkhville, ja haettava sieltä pöydälle sitä, jota Pukkila tiesi
siellä olevan. Mutta Blombergilla olikin jo järki siltä päivältä
viimeisillä niiskauksilkan, ja kun minä maltoin vielä sen ajan
vartoa ja pitää mieleni kuuttia kovana, että lasi hänen torkotellessaan kaatui hänen kourastaan kumolleen pöydälle, niin
ymmärsin minä, että ellen minä kiiruuta pidä, ja hätiköi, niin
rymisee kohta muutakin, ja tullimiesten suihin ei tule minun
salissani sitä ainetta, jota ei ollut tullimiesten varalta minun
klahviini talletettu! Blomberg jäikin tirkistämään kaatuneeseen
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lasiinsa ja siihen laimiskaan, joka sen pohjilta kuitenkin vielä
vuosi pöytäliinan aivinalle, kuinka tyhjille sen kulikaan kallistaneensa: hänelle tuli kai sydämen surku, kun senkin tilkan
piti juosta suulta hukkaan aivinan lankoihin! Se haikean puru
sydämen syrjässä jäi siltä päivältä kuitenkin hänen viimeiseksi
selväksi tiedokseen, ajatukset olivat äsken heiluneet liika väkevillä notkumilla hänen päässään, ja nyt pyyhkäisi ylihaalkki
viimeinkin miehen sinne, minne hän olisi varhemminkin joutanut: ensin pehmeni yläruumis pöydän laitaa vastaan, silmät
äijällä harittivat siinä sumussa, jolloin tuntuu samanvietävältä,
hoiperteleeko itä lännen kulmilla taivasta vai luutiiko omia
nurkkiansa kotokantillaan, eikä senjälkeen enää tarvinnut
kauvaa odottaa, ennenkuin tuolin jalat kolisivat ja kuuli sen
ryminän, millä mies kypsänä kellistyy lavitsoilta ja pöydän
partaan näkyviltä ja löytää ansaitun levon permannon lankuilla.
Minä olen kristitty mies ja minulla on kristillinen sydän,
mutta minun kärsivällisyyteni rihma oli juossut loppuun, ja
kun minä myöskin olin huomannut, että muutkin tullimiehet
olivat kytänneet laseihinsa tarpeeksi hartaasti ja että besättninki
oli likipitäen samassa lastissa kuin päällikkökin, niin minä en
pidätellyt itseäni enää, minä olin pystyssä kuin piru ja piikki
kiiskisen niskassa, koura tempasi lähimpään tuolin karmiin ja
kapteenilla oli seuraa seuraavasta miehestään pöydän alla, kun
oli kiskaistu peräpakarain alta tuolin turva. 'Mitä helvetin
komentoa semmoinen on, että kapteeni makaa kattialk tullisyynissä ja miehet killuvat nokkineen laiskoina pöydän ympärillä!' kiljuin minä, ja tuoli jyrisi tuolin jälkeen, kun minä
tein puhdasta protokollaa ja mies miehen jälkeen kieri säkkinä
sinne, mistä ei enää oma kinttu nostanut, kuinka tullisaaret
sätkivätkin. Kokkipoikaa minä en sentään kerjennyt lonsottamaan, sillä se pirunpaknen oli jo oravana omilla nappuloil-
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laan talon töissä minun apunani ja kiskomassa kuin kerjäläinen
kyrsää tuolin puuta hän puolestaan Pukkilan housunpaikkojen
alta, niin että Pukkila oli helisemässä, ennenkuin sai kahmaistuksi taakseen tuolin karmin ylitse senverran, että oli viholaista
niskavilloissa ja vinktänyt pojanpenikan aikamiesten joukkoon
pöydän alla. Krookkkin oli ruvennut liikkumaan uunin nurkassa, hän oli alkanut kirvottaa tuoliltansa sitä miehen mittaa
pystyyn, mikä hänellä oli luiden varaa vinkkelien saranoilta
oijennettavaa, ja oven yläkarmin tasalle sitä tavallisesti riittää
hänellä, kun kaikki on venynyt paikoillensa. 'Minun kaiketi
tästä nyt täytyy lähteä rantaan kävelemään ja hakemaan apuväkeä, kun sinäkin turhan päiten nakkasit pojan naskalin
pöydän alle, vaikka hän olisi ollut nuorempi ja liukkaampi
juoksemaan!' marisi hän Pukkilalle, kun kumarteli niskojansa
mennäksensä ovesta. 'Joutavat sieltä tulla säkitkin kantamaan,
kun ovat topitkin souvanneet!' arveli hän vielä tampuurin
puolelta ja katseli taakseen, päätä senverran kallistellen, että
sopi nähdä koko rivi pöydän jaloissa. 'Talolla ovat sikansa ja
kruunulla tullinsa, ja kummatkin tonkivat, mutta siat pääsevät kaaduttuaan pöydän päälle vateihin, kun tullimiehet jätetään pöydän alle saappaisiinsa!' lähti viisautta vielä poskista,
ennenkuin Mikkel tosissaan hävisi porstuan puolelle ja alkoi
saapastaa rantaan päin.
Sähimistä pöydän alla piisasi, eihän siellä ollut polstareka
kylkien pehmittimiksi, vaan honkaista lankkupuuta, ja joku
sitkaampi koetti kahmia itseänsä pystyynkin vielä, vaikka yrityksiksi se jäi muilta paitsi kokkipojalta, joka viholainen yks'
kaks' oli taaskin kärppänä kintuillaan ja kuin messiäinen nenänkärkineen jokaisen lasin suulla pöydällä, jossa vielä oli ainetta
pohjalla haisteltavana. 'Hyvä pappi siunaa oman sielunsa ensin,
ennenkuin muille pakanoille saarnaa!' hihkui huuditon, siepaten
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Pukkilan nokan edestä Pukkilan melkein kajoomattoman lasin
ja juosta vilkaisten hirttämättömänä siihen päähän pöytää,
johon ei Pukkilan käsi ulottunut. Ei Pukkilan tämän jälkeen
enää olisi tarvinnut vääristellä suutaan tälle lasille niinkuin
hän nyt vääristeli entistäkin pahemmin, sillä liemi oli nielty
saman menon, ja poika pärskyttelemässä niin kuin aikamies
pärskyttelee kelpo kulauksen päälle. En minä sentään nauruani
kerjennyt loppuun saakka nauramaan, kun minunkin lasini jo
oli kadonnut minunkin edestäni pöydältä. 'Saamari!' sanoin,
mutta se oli myöhäistä, sillä poika oli jo kyykyssä pöydän
jaloissa, käsi tullikapteenin niskan alla tylttymässä ja pulp,
pulp! sanoi minun totini, kun se juoksi Blombergin röhisevään
talteen. 'Pasuri puurissa, niin pasuri täälläkin!' puheli poika
vain, kun Krookknkin lasi hävisi pöydän partaalta ja kallistui
kostuttamaan uutta janoista tullimiespartaa. 'En minä tukan
kynimisiä muistele, kristillistä se kaiketi oli, kun se tapahtui
kokin niskassa, ja kristillisesti minäkin jaan jokaiselle!' kuului
pöydän alta vain, kun lasi lasin jälkeen vuoroltansa katosi
pöydän syrjältä ja palasi paikalleen takaisin pohjakimiska tyhjennettynä. 'Minä olen mönsträtty kokiksi puuriin, ja minulla
on kruunun virkana tiskata, kun muut ovat muissa virantoimituksissa ja juovat!' lykkäsi pahankurki sananselityksen minuakin varten askareensa raosta ja läpytteli silmäpakanoitansa niin
syntisesti minulle, että vähemmästäkin ymmärsi meidän perkaavan samaa kiiskistä.
Pöydältä olikin tiskattu joka ainoa juokseva pisara, ja
Ruotsin kuninkaan kellarimestarin tullaamaton rommi viimeistä
tippaansa myöten tallessa tullin sigillin takana pöydän alla, kun
porstuassa viimeinkin alkoi kolista ja ovelle ilmestyi miestä kuin
enkeliä, edellä Härkäniemi partoinensa, ja hänen takanansa
Lahdenperä, muut sikäli, kuin naamaa mahtui toisten olka-
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päitten ylitse kurkistelemaan miesriviä kkokarheessa laiston
mitalta permannon niitulk. 'Tarkkapas täällä onkin syyni,
kun kattian raotkin luurataan!' puheli Härkäniemi ja oli olevinaan, ikäänkuin tässä olisi lusikka kuletettava vain niinkuin
muuhunkin tavalliseen papuvatiin, mutta kynsäsi hän kuitenkin toisen kerran, tai tarkemmin sanoen kolmannenkin kerran
elämässänsä niskakarvojansa. Ensimmäisen kerranhan se tapahtui hänelle, niinkuin tietty on ja kylä kertoo, elämässä silloin,
kun miehenalulla ei vielä ollut housuja säärien peittona
vesa
oli silloin jo Mallena ja kolmivuotiaana koltturessuna sama
vakaaleukainen ja järkäniskainen Makkias, joka tänäpänäkin
ja tällä haavaakin istuu Härkäniemenä edessämme tuossa sohvalla katseltavanamme ja imeskelee piippuansa sillä leuanpidolla, ikäänkuin ei niissä pihdeissä ikinä olisi istunut imutukon kaltaistakaan
no niin, imutukon tumppi hänellä
niinä päivinä kuitenkin oli nykyisen piipun sijasta roikkumassa
hampaissansa, kun miehen tamppi helmat heilahdellen tallusteli
rauhassansa kotokylän suviraitteja sen seikan hämmentämättä,
naureskelivatko vastaantulijat aikamiehelle ja valkovilktukalle,
vai olivatko nauramatta, tai röhkäisikö sianporsas sivuveräjän
puolojen takaa ihmeissänsä; olivatkos kotonakaan vaimoväen
valta ja äitimuorin torat riittäneet riisumaan leuasta sitä, mitä
mies oli tottunut ikämuistoiltansa leuassansa kantamaan?
menkääpäs tänäpänäkään ja tuolta sohvalta hellittämään
Härkäniemen leukapielistä sitä, mikä Härkäniemen hampaissa
istuu!
niinpä siis, samana Makkiaksena ja Härkäniemenä
kuin tänäpänä, vaikkei silloin vielä luukkuhousuissakaan, käveli
Malle taaskin kerta keikutteli tanhualk, kun sattui kylän kaivon
ohitse ja tuli vakaviltaan mieleen mennä poutapäivän ratoksi
kurkistelemaan kaivon luukusta sammakkojen peliä alhaalla:
katselikin sinne, mutta tällä kerralla jäivät sammakot tarkasta—

—

—

—

348

kuinka kyykkivätkin hyppyvalmiina sammalrakojensa
suilla, sillä kaivon pohjilta tirkisteli kuvastimiltaan hullunkurinen vekana miessilmään, hiustuppuraa sillä oli pellaviltaan
päänympärillä niinkuin itselläkin ja naaman nauriissa samat
silmänkippurat, mitkä tiesi omiksi akkunoikseen ja nenänpäänä
juuri semmoinen nysä, jota omana nenänpäänään paraastansa
piteli, mutta suussa, selvästi suussa, oli jortikalk sokerituppu,
ilmi-ilkonen sokeritotti tupunimuna täysmiehen suussa, isossa
koltussa astelevan niinkuin itse: silloin ja siinä ällistyksessä
harasi Malien kynsi ensimmäisen kerran Makkiaksen niskakarvoja, kunnes suu vähitellen laveni miehen-alun naamassa,
äijänkyynärä nauroi itseänsä ja Härkäniemen silloin vielä
parrattomalta höröltä tipahti kaivoon jotain semmoista, jota
luukkuhousuijän saavuttanut mies ei enää mielellänsä perästäpäin muistele leuassansa ikinä kantaneensakaan, ja jota minä en
Härkäniemen läsnäollessa nytkään vielä kutsu vauvantutiksi.
Toisen kerran harasi Härkäniemi elämässään niskakarvojansa siinä ijässä, jolloin ei enää kävellä koltussa, vaan jolloin
mies jo kohentelee housuja jaloissaan hihnavyötä nostelemalla
ja joikin jo on viiksenvesaakin versonut huulille niin paksulti,
että leukapieleen mallaa jo vaikka piipunnysäkin entisen tutin
paikalle. Tässä ijässä siis, kun miehen naaman jo eroittaa
kauempaakin katsellen karheoiltaan naispuolisen siloisista, mutta
jolloin Llärkäniemen akeinenkk mies kuitenkin vielä on
penikka ja ujo, erehtyi Malakias kerta ullakosta Herras-Heikkilän suurissa häissä Isonpitäjän puolella muinoin. Kun on miehenmuotoisella jo nuoreltansa Härkäniemen vakaat luut ja muu
mielen luonto, niin sattuu ijässä semmoinen välimaa, jolloin ei
ole kotonansa paremmissakaan pidoissa, ja jolloin roikkuu salin
ovenpielillä, sen ajan kuin siinä viitsii, ja pitää harakoimisena
sitä poukkimisen peliä, jota siitä katselee, mutta jolloin ei myösmatta,
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kään vielä tunne itsessänsä sitä tykevyyttä ja muuta mielen
potkoa, että lykkäisi itsensä kamarin puolelle muitten partaisempien pariin istumaan ja hyrisemään toisten joukossa totipöydän vieressä omine leukoineenkin, ja niinpä oli Härkäniemen Makkiaksellekin näissä häissä aika alkanut käydä lopulta
ikäväksi, ja ehtoouninen kun jo silloinkin oli, oli hän arvellut
viimein viisaimmaksi lähteä hakemaan itselleen lepopaikkaa
omin päin ja omilta kompuroimilta, mistä parhaimmin löysi.
Olihan hän viimein muutamalle vinnille löytänytkin toisen
pitorivin ullakolla, hyväksi hän paikan katsoi, polstareita
jonossa toistansa pöyhempiä vierivierellä kattialk päädystä
tietäähän ison talon
päätyyn kymmenen syllän määrät
polstarivarat, jossa on viisi tytärtä naitettavana!
yliskkanakin herrasesti taitettu kauniiksi laskokseksi jokaikisen täkin yläpielen päälle, niin että oikein juljetti täysmiehen katsellakin,
saati ajatella, että semmoiseen liinaiseen pehmoon oli omat
sääret pujotettava. Saihan Makkias kuitenkin housut jaloistansa, ja tunnusteltuansa itsellensä keskipaikoilta vinttiä mielestänsä parhaan ja pehmoisimman sijan, karaisi hän kuin karaisikin luontoansa, nosti lievettä ja pujahti kuin pujahtikin lakanan: eivät siellä oljet kahisseet selän alla, vaan mies oijenteli
jäseniä kuin mamselli höyhenissä, siunasikin itsensä kerta taas
monesta vuodesta oikein kunnollisesti. Ei yöstäkään ole enempää sanomista kuin että hyvästi uni maistui, minä en usko, että
Härkäniemi on elämässään kuorsannut hurskaammin kuin sinä
yönä, sillä tapaa sanovat ainakin ne, jotka olivat sitä kuulemassa, ja niitä on nyt emäntinä kolmessa pitäjässä, jollei
useammassa. Mutta sikeästäkin unesta herätään aikanaan, ja
Härkäniemen herääminen tänä häähuomeltaina oli syntinen.
Eihän aluksi hätää ollut, kaskotteli niinkuin tavallisesti käsivarsistansa ja poskilihaksistansa unen loput ja ravisteli virkis—

—
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tyksekseen hartialihoja, ihmetteli vain, kun ei jalkapohjissa
rytissyt sängynpää. Mutta sitte tottui silmä aamunhämärään,
katse heltesi vinnin orsipuista vaellukselle vinnin ullakolla,
ensin verkakseltaan vasemman olan ylitse länsipäätyä päin ja
senjälkeen koko vireästi oikeallekin käsin itäpäätyä kohden, ja
silloin se tapahtui, että Härkäniemi toisen kerran elämässään
harasi kourin niskakarvoihinsa, nyt tällä kertaa jo melkoisesti
paksutupsuisempiin kuin muinen kaivonluukulla kolmivuotiaan
pojanjallin järkiröyhälöillä. Istuviltaan oli mies polstarilkan,
ja uskoiko tyrmistynyt silmä todeksi vai ei, niin niin pitkälle
kuin vinnin ullakon hämäriin kantoi kahdella puolen suviaamun sarastuksessa vakaan vanhanpojan alun ja pöpperöisen
miehen jänistävä katse, oli letin kevytmielistä palmikkoa leveänään jokaisen tyynyn valkoisella kaiteella ja hempeätä hengittävää joka lakanan huokuvilla, ellei tirskunut mistäkin nurkasta nenänpäähän asti vedetyn peiton varjosta silmäpari kuin
västäräkki varkaisilk! On tunnustettava, että Härkäniemi
myöhemmin elämässään on tiukoissakin paikoissa ollut pelvoton mies, jonka housut eivät vähistä tärise, mutta silloin oli
hänen ensimmäinen tekonsa senjälkeen kun hän oli raapaissut
tukkansa takalistoa ollut se, että hän nopeammin kuin syöstävä oli pujahtanut takaisin peittonsa alle, vetänyt, mitä
käsiinsä sai, korvainsa ylitse, niin ettei miehestä näkynyt peiton
alta kuin päälaen ylin hiustupsu ylhäällä harittamassa tyynyllä
ja toisen jalan isovarvas kurkottelemassa esille jalkopäästä
alhaalla. Lukuvuoroilla, kun ei mies osaa papin edessä palastansa, ei ihminen seiso kattialk ja nahoissansa niin hiiren hissuksissa ja niin pienenkään karvan liikkumatta järjessänsä, kuin
Härkäniemen Malakks nyt makasi lakanan alla pikkuvarvastansakaan häälähtämättä sen einemän ajan kestämän, jonka
varpunen kuljun partaalla tarvitsee noukkiakseen nokkaansa
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vedenpisaran ja livauttaakseen sen kurkkuansa myöten alas
janoonsa, vain molemmat silmät arvatenkin läpyttelivät miehellä selkoselällään hupun pimeässä niinkuin jäniksellä puskassa,
jonne pupu on saanut edes päänsä piiloon. Sen enemmän kuin
varpunen tarvitsee juodaksensa kulauksen kurkustansa alas,
sanon, sillä vilauksessa olivat mielessä syntiset miehen housuparit peiton julkipuolella vuoteen jalkopäässä niin näkyvissä
kuin viisaripari ikinä kellon taulussa, tai oma nuhainen nenä
kirkon liinalla, kun puhiseva pärskähtää aivastukseen keskellä
sakramenttia, ja samassa vilauksessa möyri jo peiton alla niin
jumalaton pöyhy, ikäänkuin kuhisisi Herras-Heikkilän emännän taattitäkin verhoissa valloillansa vähintäinkin kahden talon
porsaspahnan nöhkäväki. Katosivathan nyt tosin pöksyt täkin
päältä ja hävisivät kumpinekin tromppuineen lemmon nieluun,
kuin noidutut, mutta koko vinttikin oli nyt valveilla ja niin
monta kuin oli Herras-Heikkilän suurissa häissä Heikkilän ison
rivin avaralla ullakolla lämmittänyt tyynynpielustaa neitoisa
poskipää, niin monta oli tyynyä nyt kylmillä ja päänpalmuvaa
pystyssä, kun oli niillä silmäntirskuilla, joita kussakin tytönpäässä on kaksi, ja molemmat välistä liikaa, katsottava, kuinka
nopeasti mies todella kerkiää housuihinsa, kun hänellä on tosi
kiiru. Nopeammin se tällä erällä tapahtui, kuin Härkäniemi
on ikinä elämässään missään asiassa liikkunut, ja kyllä myös
kolisivat ullakon raput, kun se Aatami oli päässyt pöksyihinsä
ja pötkinyt paratiisista, joka ei ikinä olisi ansainnut naisväen
ullakon rappusia kavuta. Vasta ullakon alarapuilla, ja korvien
kimistessä sitä naurunkulkutusta ja mahdotonta huikutusta,
jonka muutaman tusinan tyttöihmisen kurkkuhuilut saattavat
lähdettää rekistereistään, kerkesi peljästynyt mies vielä uudemman kerran ja tällä erällä perille asti kahmasemaan niskakarvojaan, ja minä luulen, että pelästynyt silloin vannoi tukkansa
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alla sen valan, jonka lykyssä Härkäniemi vielä tänäpäivänä
polttaa piippuansa vapaana poikamiehenä keskellämme!
Kolmannen kerran elämässään raapaisi Härkäniemi nyt siis
tukkansa takametsän pensaita, kun toisten edellä salin puolelle
astuessaan näki esivallan pöydän alla ja tullin virkatoimkuksissa kattian syynissä. 'No en minä kapteenia vielä ole sopivammalla paikalla nähnytkään', sanoi hän toiseksi sanakseen
ja ajatuksen välipuruksi huomaavaisuuttaan Blombergille, koska
tämä kuitenkin oli kattialkkin kruunun mies, ja besättningin
ensimmäinen, sekä pyyhkäsi otsaltansa niitä karpaloita, jotka
vielä kiiltelivät ihon kuparilla jäljellä rantasillan tuhtauksesta.
Blomberg unohtui kuitenkin, koska arvovatsainenkin mies
näyttää melko vaarattomalta pyllyviltään pöydän alla, ja
Härkäniemen silmä suoritti luovinsa pöydän jaloista pöydän
päällekin. 'Mitä ketunpeliä tämä ja tämmöinen on!' oli hän
suutahtavinaan, kun siirteli haikeata silmää tyhjän rommipullon kyljestä tyhjiin totikseihin pöydällä. 'Kristittyjä miehiä ja lähimmäisiä, niinkuin meitä, rääkätään rantasillalk, niin
että rinta pihisee prässistä ja selkä juoksee vetenä hiestä, sillaaikaa kun penikat ja publikaanit istuvat jouten joutilaina pöydän ympärillä salissa ja tyhjentävät tullimiehen kurkkuihin sen,
mikä kelpaisi ihmisenkin suuhun!' murahteli hän ja olisi ollut
vaarallisemmankin näköinen, ellei olisi jo kaivon luukullakin
muinen oppinut naurun nuottia leuan pitoonsa. 'Vai mitä lientä
sinä niille olet juottanut?' kysyi hän samassa minulta, ja katsoi
silmällä kuin auki riipaistulla linkkuveitsen terällä paremman
kerran pulloa pöydällä. 'Tuon kamraatin minä luulen tuntevani!' pääsi häneltä hampaistaan samaan menoon, ja parran
karvat rintapieluksilla alkoivat liikahdella niinkuin ne liikahtelevat Härkäniemellä silloinkun poskipakarat hänellä valmistautuvat hellittämään naurua täydeltä rikiltä, mutta vielä
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Ruotsin kuninkaan kelkrimestarin rommipullo
oli kuitenkin jo nostettu niin korkealle pöydän pinnalta kuin
miehen käsivarsi ulottuu ylöspäin kurottamaan tyhjää lasia,
ja sitä ravistettiin semmoisella puhdilla, että jos lasi pelkkänä
lasin kuorenakin hikoilisi, niin viimeisenkin herunhempiän se
olisi siinä hulkkinassa hellittänyt seinäsiliöistään. 'Totisesti,
tyhjä se on, ja viimeinenkin pisara juotu!' laukesi Härkäniemeltä pakirehellinen tunnustus, ja hän katsoi minua semmoisilla silmillä, ikäänkuin olisi minulla ollut omallatunnollani
vähintäinkin anoppimuorini murha, jos muija olisi silloin vielä
ollut elossa ja puheentämmissä. 'Olet sinä koiruuksia ennenkin
elämässä tehnyt, mutta suurempi koira sinä sittenkin olet kuin
minä olisin ikinä sinustakaan uskonut!' sanoi hän; niin vilpittömästi hän oli ihastunut, että kun hän oli saanut kirvotetuksi
kädestään kelkrimestarin pullon takaisin pöydälle, molemmat
kädet hänellä menivät sulasta kunnioituksesta housuntaskuihin.
'Vai viimeinkin sinua luonnisti ja sinä olet sittenkin saanut
kekatuksi tuonkin liemen kurkusta alas!' sanoi hän, ja astui
pari askelta taapäin, että sopi kallistella päätä näkemään
pöydän allekin taas. 'En minä ymmärrä, mutta surku minun
sittenkin tulee, niin tullikoiria kuin ovatkin ja pöydän jaloissa
mukavampia kuin täkillä!' puhelit sinä ja vankkasit pään runtavaa kahtapuoleen. 'Penskaa tuommoisillakin voi olla tuvan
nurkissa tuhrimassa jossain enemmän kuin toimellinenkaan esiliina kerkiää kunnolla nenänalustoja siivoamaan, muija kotona
ja surunsaivarat oman pääkuoren sisäpuolella hurisemassa tämän
vuoden adventista tukvuoden adventin aattoon, kun ei leipä
paloteltunakaan muutu monemmaksi eikä lantti kiskottunakaan
veny syrjiltänsä kopeekasta ruplaksi: ihmekös siinä ajossa ja
nälkäjahdissa, jos hiiri livahtaa siitä reiästä, joka on kolona
kuonon edessä ja mies ottaa hyyryn sieltä, mistä penninki on
eivät rullaa.
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luvassa näppiin, lainaa rehelliset luunsa vaikka tullimiehen takkiin napitettaviksi! Ei miestä tuomitse, jos ajattelee itsensä kulloinkin kunkin nahkoihin ja siihen paikkaan varvasta, josta
kellä kenkä puristaa, enkä minä tullirakkareidenkaan niskaan
pyri, vaikka häpeänkin senpuolesta, että ihmisen kuvaisen pitää
joutua elättämään itsensä ja siemenvesansa sillä koirantoimella,
että vahtaa toisilta heidän leipäänsä ja rehellisellä hiellä tuhdattua ansiotansa, ja totta puhuakseni ja kielen kyljiltä syljen
vaahtoa virutelkkseni täytyy minun nytkin sanoa, että surku
minun nytkin on todenperästä, jollei juuri tullimiehiä, jotka
voivat olla mitä hyvänsä, niin kuitenkin heidän kurkkujansa,
jotka ovat syytöntä ihmislihaa. Liika on liikaa kaikissa asioissa,
ja semmoinen on minun mielestäni liikaa, jos viljavaras vieraisillaan koputtaa isännnän uniltansa ja sängyn lämpimiltä yönselkään rehkimään apuna, kun talon aitta tyhjennetään ja jyväsäkit keikutetaan parempia suita varten kestin paattiin,jajostullin
niistäjä tullin nenää nipistäessään vielä rääkkää tullia muiltakin
hellemmiltä ruumiinpaikoilta, ja ottaa palvelukseensa tullin viattomat kurkutkin, jotka kuitenkaan eivät ole tullimiehilläkään
kruununpalkoissa ja kruunulle myydyt, vaan jumalan luomalta
juomisen tarvetta varten ihmisellä, lainaa nämäkin lähimmäisen persoonan koto-osat ja itsekullekin Paavalille itselleen pyhitetyt sisäpinnat hänen sielunastiassaan souviin virantoimituksen
ulkopuolellekin ja viljelee niitä ränneinä omien hylkyrommiensa
kaatamiseen ja klahviensa siivoamiseen semmoisista aineista,
joita lasikaan tyhjennettynä pöydällä ei jälestäpäin irvistelemättä muistele seiniensä sisäpuolelle sulkeneensa! Rääkkäät,
sanon, jos se olisi rääkkäämistä, jäniksen, puhumattoman
luontokappaleen rääkkäämistä, jos jäniksen olisi juostessansa
harpattava oman turpansa sivutse ja ihmisen, munteeratun ihmisen ja kruunun virkamiehen rääkkäämistä on se, jos tullimiehen
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pitää ruumiinensa ruveta tullimakasiininkin virkaan, kätkeä
kupunsa leiliin se kelvoton, jota aikoinansa ei ole virantoimituksessa haistanut ja korjannut vaarattomaksi kruunun takeen,
maksaa nokkansa erehdykset, nokkansa, joka kuitenkin on vain
ruumiin ulkopuolustaa ja virkamiehen palkoilla, maksaa nokkansa erehdykset kurkkunsa kidutuksella, kurkkunsa, joka sentään on ihmisen sisäihoa ja itsekunkin omaa sielunpintaa!'
Härkäniemi saarnasi kuin poika ja Pyhämaan rovasti, ja ties
mitä olisi parta vielä paasannut hurskaita, ellei silmä juuri tässä
puheensträkissä olisi sattunut kompastumaan siihen lasiin, joka
kokkipojan laskemilta seisoi tyhjänä ja pisarankaan pohjallaan
kiilumatta pöydän partaalla Pukkilan nenän alla. Tyhjästä
lasista ei ollut kuin kananloikaus Pukkilan pitkänkaltaiseen
naamaan lasin yllä, ja Härkäniemeltä loppui puhe parrasta kuin
varsalta juoksu seinän eteen. En minä tiedä mitä happamia
Pukkilalla tällä erällä oli pureskeltavina viiksiensä haruksissa,
mutta kyllä minunkin mielestäni Petterin kasvot sillä haavaa
pikemminkin olivat sennahkaiset kuin mennävuodelta kaapin
hyllylle unohtunut juuston kuori, ja nauruun olisi mennyt
minunkin suuni, ellei samassa olisi salissa läjähdellyt Härkäniemen leuasta senpaksuinen naurunhulkutus, että kristi-ihmisellä ei ollut samojen neljän seinän sisäpuolella ensi hädässä
muu edessä, kuin omien korvalumpeittensa varjeleminen. 'No,
jokos sinäkin olet ruvennut syntiesi pesoon ja viruttanut sisäpuolustaasi: lipeätä minäkin arvelen, että siihen toimitukseen
on käytettävä! Alastalon rommi voiteena ja viisi tullinaakelia
krapoina, niin pyykistä lähtee vaikka mustalaisen paita pulmusen valkoisena ja sinun kurkkusi enkelin huiluna: muista minuakin, kun Pietari aikanansa vahtituoliltansa käskee sinun laulamaankin koetteeksi, kun eivät muut neuvot auta, ja kolmannen
kiekauksen jälkeen kieltää järkensä niinkuin kerta kukonkin
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kirastaessa, ja avaa portit! Vai sinä sen kalkkiveden viimeisen
pisaran sittenkin jouduit tyhjentämään, jota Alastalo rehellisesti on kymmenen vuoden aikana koettanut meille prakata
joka kerta kun yhdessä istuessa hänellä on ollut asiaa klahvinsa
ovelle, ja jonka kostutukselta sinä olet sanonut unen painajaisissakin höpiseväsi rukouksia kurkkusi varjelukseksi! Lähimmäinen minä olen sinullekin, ja tunnustan minä, että tervan makua
minullakin on kurkussa nieltävänä tällä haavaa, kun minä
katselen sinun tyhjää lasiasi! 'Jaakh! kyllä ihmisen on lunastettava sielunsa ja omatuntonsa kalliista maksusta!' arvaan
minä, että sinä olet ajatellut joka pisaran välillä, kun lääke on
juossut kurkusta alas, ja arvaan senkin, että rikkiä sinulla on
ollut silmissäsi joka kerta, kun katse tullimiesten vilkumilta
salaa on päässyt Alastalon käryttämättömälle parralle! Laki
kieltää, ja lupaa raippoja kaakin ja hevosen rääkkäämisestä,
mutta ihmisestä ja hänen lihallisesta kurkustaan se ei puhu
siinä paragraafissa mitään! En minä laukkaa tahdo kaataa
sinun mielesi palohaavoille ja muuhun sydämesi verilihaan,
mutta kyllä minä sinua ja sinun kurkkuasi surkuttelen jumalattomasti ja enemmän kuin liivin napit laillensa kestävät!'
Härkäniemellä ovat härän kintut sanavältin vetämisessäkin, ja
kun vako kerta on avattu, niin vetonuotista ei helpoteta eikä
kakkuka löysätä, ennenkuin sorkka on saran päässä ja juhta
puhaltaa. 'Kirookin puolen fientelin sana, niin kukaties helpottaa vähän!' lohdutti hän siis vielä viime nykäykseksi Pukkilaa.
Mutta Härkäniemi on rupeuksilta merimieskin, jos niskakankeoilta härkä, ja merimies on riuskas poika touvin päähän
ja kimpa kampela piuvissa, kun on venda menossa, keulapuu
kääntymässä ja sylki mäjäytetty valmiiksi miehen pivon pohjaan! 'Mitäs tässä seurakuntakaan enempiä rukoilee, koska
papitkin jo ovat palkoillansa pöydän alla!' sanoi hän alkajai-
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siksi ja pyyhkäisi parran läämää valmistukseksi pois tieltä rintapieliltä olan taakse. 'Pojat!' lisäsi hän samaan vetoon niinikään
selkänsä taakse miesliutaan, jota oli kiertänyt porstuasta salin
puolelle oven suu täyteen, niin että viimeiset eivät päässeet
sisäänkään,

kurottelivat kurkkujansa etumaisten olkapäiden ylitse korjatakseen jokainen silmänsä nokkaan osankin
siitä, mitä oli nähtävänä sekä pöydän alla että pöydällä ja
pöydän ympärillä. 'Pojat!' sanoi hän ja valmisteli selkäänsä ja
kinttujansa siihen potkoon kuin ojamies ojan pohjalla ennenkuin saven sitkaasta nostetaan lapion lasti pyörtäneen partaalle,
'täällä tarvitaan miesapua niinkuin näette: salikin on putsattava, kun kerta siltakin on siivossa! Ja leikin paikathan meillä
ovat olleet ulkona toppain kimpussa, kun täällä on prässätty
hengen edestä pöydän ympärillä: katsokaas Pukkilaa ja katsokaas Blombergia, toinen kalpiaana pöydän vieressä ja toinen
punasena pöydän alla!' Härkäniemi oli nyt tammissa ja kumpikin koura Blombergin hartiaharuksissa, mutta suuta oli vielä
viljeltävä, ennenkuin punnaus tosissa alkoi. 'Ei talon auksuuniakaan vasaran kopauksen jälkeen jatketa eikä saarnaa amenen
perästä, ja mitäs tullillakaan siellä enää on virkaa, missä syyni
on suoritettu loppuun pöydän laseista kattian rakoihin saakka!'
puheli hän ikäänkuin selitykseksi, kun verkakseltaan haaksi
tullikapteenia näkyville pöydän alta. 'Ota sinä jalkakakkuloista
kiinni, etteivät patiinit varise!' käski hän Lahdenperääkin, joka
lautamiehenä ja esivallan jäsenenä seisoi vieressä ja veti sormikoukkua paremman järkensä kanssa siitä asiasta, oliko hän
paikalla lähimmäisenä vaiko virantoimituksessa, ja oliko hänen,
niinkuin ihmisen ja kristiveljen tulee, autettava jalkopäästä,
etteivät Blombergin potkimet kolisseet maassa ja kynnyksiin,
kun muulla ruumiilla oli vapaa kyyti, vai oliko pidettävä kädet
viisaina ja housuntaskuissa ja kunnioitettava kruunun miestä
vaan
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niin, ettei häneen kajoo sormensa päälläkään muuta kuin päälle
katsomalta, paukkukoot palkoissa olevat luut kuinka hyvänsä

ovenpieliin, ja sätkykööt virkaverkaiset sääret, mitä vakoa kyntävätkin tien pölyyn. Kristillisyys voitti kuitenkin tällä erää
viisauden kuiskutukset, ja sydämen neuvo järjen varottavat
paragraafit: ennenkuin Lahdenperä itsekään huomasi, oli hän
kumpinekin kourineen kiinni Blombergin vilksukkaisissa sääryksissä ja tullille tuli köykäinen lähtö salista, kapteeni rankinsa mukaisesti juhlallisesti edellä, muu besättninki mönsträysjärjestyksessä sopivasti jälestä, sillä rotevaa kouraa oli karannut
muuhunkin miehenkaltaiseen pöydän alla, ja mikäs säkillä kannettuna muu on edessä kuin mennä sinne, minne keikutellaan,
vain kokkipoika juosta livisteli omilla nappuloillaan, puikki syöstävänä ohitse, mistä pääsi, ja kirmaisi velho kuistin ovesta
pihalle huudittomana jo samalla tunkemalla kuin Härkäniemlkin kiskoo kapteenia hartiapuolesta ulko-ilman henkiville,
Lahdenperän ähkyessä sätkyvässä jalkopäässä. Minäkin olin
päässyt liikkeelle ja seurasin kapteenin kunniaksi Lahdenperän
takana katsomassa, että ovet olivat auki saranoillaan ja prosessilla tanhua selvänä. Ulkona ilman raittiissa, kun taitettiin saHn
päädyn ohitse ja lähdettiin rantamäkeä alas jahteja kohden
makasiinimöljän kyljessä, oli kuitenkin piru päästä katiskaan.
Oli raikas pohjatuuli ja kuinkas kävikään friskissä ilmassa, niin
kapteenilla rupesi järki lykkäämään isovarvastansa tohmelon
peitosta ja kurkistelemaan ympärilleen, lakkikin, tulliherran
punanauhainen virkakkki, jonkakokkipoika kyllä kohta noukki
maasta ja pisti omaan päähänsä, oli Härkäniemen rintaa vastaan hieratessa pudonnut päästä ja silmiä peittämästä, joille se
oli vahdissa valahtanut, niin että näkikin mies taas ympärilleen, ja pääsi vilposan henki pitelemään otsaa ja löyhyttelemään
tukan juuria pääihon marrolla. Alkoikin kohta kuulua puheen-
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murinan kaltaista niiltä paikoilta Härkäniemen rintapielustaa,
joilla tullikapteenin pää oli siinä sykkyrässä, johon se näissä
ahtauksissa mahtui. 'No jollei peto tai pahempi minun silmiäni
riivaa, niin totisesti tuo on Alastalon rantamakasiinin viirisalko, jonka knupin joku perhana on pystyttänyt torkottamaan
juuri siihen paikkaan taivasta, johon minäkin katson!' puhisi
puhe selvästi Härkäniemen ja Lahdenperän knyytistä. Ja kun
ymmärrys kerta oli kirvoittanut kapakkansa, niin se alkoi
potkia. »Minu ole kruunumies, ja mite saastaisen tekemistä talonpojan tangolla torkottamassa samaa plättiä taivaalla,
kuin kruunumiehen silmä?' alkoi pahus rikeerata riitaakin,
ennenkuin oli selvillä siitäkään, missä vatupassissa hänen jalkansa olivat. 'Käveleekö minu neljällä jalalla, kaksi kopisee
kainalokuoppain alla ja kaksi kantapään takana?' oli hänen
seuraava ajatuksensa. 'Kiikutk-keikutk, kiikutk-keikutin!'
hoilasi hän samassa, kun Lahdenperä ja Härkäniemi ähkivät
eteenpäin kumpuraisella tiellä ja raskas osa tullikapteenin ruumista nytkähteli välillä kuin enkelien keinuissa.
Mutta nyt olivat ainakin silmäpkneetat jo Blombergilla
toimessa ja kieli myöskin löytänyt herrasille jäljillensä. 'Paljo
meehi, paljo meehi, ei pöydässä ryyppäämässä noin paljo meehi!'
hoki hän ja vilhui ympärilleen, minkä päätä sai kääntymään
Härkäniemen ryntäyksillä. 'Ja mike perhanan kaakinpuu kangottamassa minu niska takana?' harmitteli hän ja väänsi päätään senverran, että Härkäniemestä tuli tullin horisonttiin
leukapuolustalk se osa partaa, joka oli juurillansa, kun muu
luuta oli lykätty pois tieltä ja kiusaamasta olan taakse selkäpuolelle miestä. 'Minun renkejäni vaan, ja taksvärkkärejä!'
koettelin minä selitellä. 'Huusin pellolta ja käskin töistä auttamaan herroja rantaan ja jahdin puolelle, ettei tarvitse itse vaivata ja prässätä itseään, kun on mäkikin trampattavana!' puhe-
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Un minä ja rauhoittelin. 'Tämä tässä on minun voutini, meidän iso renki!' sanoin vielä ja nykäsin takakulmalta päätä sinne
käsin, jossa Härkäniemi puhisi parmauksineen tulliherran niskan takana. 'Fogdi!' ihmetteli tullikapteeni. 'Fogdi?' vahvisti
hän uuden kerran ja kangotti lyhyttä niskaansa niin paljon
taapäin, että nyt hänellä oli Härkäniemen naamasta koko
eturiki näkyvissä. 'Fogdi!' kiljaisi hän kolmannen kerran, ja
oli samalla aivan selvä mies ainakin kielenpäältään ja niiltä
paikoilta otsaluun takana, jotka pistävät ihmisellä silmät killimään vuohen kileinä päässä, niin selvä, että kieli vahveni
kangerruksissaan. 'Eikös olemaskin Herkkeniemi, piru pärkkele!' mongersi hän ja hammastarhasta poukki sanaa kuin katrasta karsinan veräjästä, mustaa ja valkoista lammasta sekaisin.
'Herkkeniemi, piru pärkkele, ko myy sokeri Turu rännas minu
noka edes, minu niistety noka edes, ko minu kattele sillan päält
alas paatei, kattele ja vahta, minu nekemäs, omi silmi nekemäs
sillan peelt, ko luura, pahus, kyttä ymbriks, mutt ei ylöskesi,
vete, venyttele sokertoppi paatis suoPsekkette peitost, kattele
ymbriks visuste, mutt ei ylöspei ja vete framil sokertopi
frouva varte möljäll. Minu nekemä, minu juoksema, hutkima
kova kyytti rantta, huutama jo kaukka, trapuilt, huutama ja
huikkama: 'Onks suli, pahus, sokeri paatis suoktte ali!' mutt
mites teme, Herkkeniem, pärkkele? jette sokertoppis siihe
paikka, o kui kiäl suulävel ja vesi ränni suus pestis kimpus,
repele ja nytki, potkaseki, ja ko minä ole paikal, nii siilo paat
keikku jo ulkon rannast keskel jokki, ja minä kattele möljält,
kon priiseil vähä liukkaste nouse mastos! 'Om mar kyl minul
sitäkin lai, sopi juost Kuuva nokka kurottama', huuta viel
jälkkes, ko sai helvari vårrest kii ja istus tyyri. Minul o vähän
kiir ny, kosk o hyvä tuul ja pyhki!', puhele viel pirujas taakseskin, ko vahvas briisis lähte seilama jokki alas. Mine niisti ensi
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nokkan, ennenko minä ymmärsi, mut sitt minä läksi travarna.
'Trott, trott', sanos vatt liivi all, 'hot, hot', sanos sukan kantpää patiineis, ko minu oi kiir ja minä juoksi! Ensmäises kadunkulmas minä kirosi, toises minä pyyhen ottatan, kolmanes minä
törmäsin yhde muijan katurännisse siunama itteäs, ja neljenes
nuokus isvosik troskilas kaduvieres suvikuumas. Minc niinku
kere troskil ja nakoma ja hosuma isvosikka selkke niin ko vimman. Se heres ja rupes vuorostas hosuma hevostas, ja nii lähdetti, että pöörä firisivä, mut pei Raunistula, ko minu meininkin oi Ottkantti! 'Mihi helvetti sine aja, ko joki juokse pci
linna!' huusi minä ja repeli ohjasperist isvosika korvatte ohitte
niin ett laki nurkis kuumott. Kyll me Ottkantti sk tulttinki,
mut ko me peesti Kanavanokal nii seila piru jo kui kooho Pikisaart kohde ja vihtaa pärkkele, punasel nesduukil paattis ahterist minul ko minä seiso möljäl ja häritä kalppia nyrkki rannal.
Kyll minä miähen tunne silt erält, vaikken muust viss' oi, kon

parrast!' Blomberg puheli lopulta jo selvää rymättyläläistä,
niin että minä ymmärsin, ettei enää ollut hätää ja vaara ohitse
siis ja aloin rauhoitella miestä, varsinkin koska Härkäniemi
oli jo tullut kärsimättömäksi ja murahteli kapteenin pään
takaa kapteenin kiroomisiin.
'No, sillä erällä sinä et vielä päässyt pirun paattiin, mutta
paatissa piru sinut kuitenkin kaiketi joskus varmasti perii, sillä
kyllä sinä olet raskas raato kainaloista kantaen!' ärähteli Härkäniemi siis, ja oli äkäinen, kun oli raskaampi pää miehestä hänen
kiskottavinaan.
'Ei tämä ole sama mies, vaikka prikulleen
saman näköinen!' riensin minä hätään ja selittelemään: 'Härkäniemellä on vain parta pitempi kuin tällä, ja se kasvaa hänellä
rinnoille eikä olan taakse, niinkuin vouti on kasvattanut partansa: siitä heidät erottaa helposti!' Härkäniemikin hörötteli
jatkoa minun juttuuni ja suurusteli asiaa paremmaksi: 'Täällä
—
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merimaissa kun puhaltelevat aina nuo tuulet, niin traakaa pelloillakin ja parta kasvaa saralla astuessa tällaiseksi vinoksi!' selitti
hän vakavissaan ja askel askeleelta kuormaansa rantaa päin
kolutellen.
Tullikapteeni ei kuitenkaan enää näitä selityksiä tarvinnut,
eikä hän niitä kuullutkaan, sillä heti juttunsa lopetettuaan hän
oli nukahtanut taaskin viattoman uneen, ja pää herkahteli
Härkäniemen turvallisilla ryntäillä joka askelen kompumalta
kahtia käsin kuin naatistansa roikotettu nauriin kerä. Ei tullijahti sen pitemmällä ollut kuin makasiinirannassa tuossa kivenheiton päässä päädyn edessä ja myötämäkeähän sinne kävelee,
mutta katselin minä, että karpaloa puserteli otsapinnan kuparille vähän itsekullekin teistä, ennenkuin huohoteltavat olivat
huohotellut ja tulli tuuvattu tullijahdin reilinkien sisäpuolille:
eivät tullimiehetkään ruumiitansa näkyleivillä ravitse, vaan
rukiisella! Ei siinä pitkiä seremoniioja pidetty ja hyvästejä
kätelty senjälkeen kun vuoroltansa jokainen säkki sorkkinensa
oli vieritetty kruunun täkille; vain Härkäniemi ja Lahdenperä
ähkivät vielä kuorminensa ja harasivat kapteenin alas koijun
puolelle, nostivat äijän sänkyynkin ja tupposivat peittoa korville, minkä roittia löysivät, ettei ensimmäiseen kolinaan heräisi:
'mies ansaitsee unen rauhan, kun on tuhdannut senkin souvin
kuin Blomberg tänäpänä, siivonnut oman kurkun urakalla Alastalon klahvin ylivuotisista kelvottomista ja hoitanut kruunun
virassa tukvuotiset sokerinsärpimet talteen parin pitäjän varalta',
oli Härkäniemi puhellut ja huolitellut, kun kerta elämässään säälitteli kpsenpiikankin askareissa ja kiskoi lievettä parran peitoksi
vauvan posken alla tutun hyviksi. Avuliaisia me olimme muut
täkilläkin, juoksimme falleissa, minkä kurkun henkeä oli,
hissasimme seilit ylös, kiinnitimme kuutit naakeleihin ja kevitimme tullijahdin ankkurin, kokkipojan olin minä jo varhem-
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min käskenyt menemään ruoriin, koska hän oli ainoa selvä mies
besättningissä, ja koska sitäpaitsi tullimestarin mainittu lakki
kenollansa viikarin päässä nosti penikalla sekä nenänpäätä että
virkarankia ja kokinkloppi korvat peitossa kävi, reilingin partaan ylitse nähtynä, vaikka paremmastakin Blombergista
lykkäsin puolen riksin lantin hunsvotin kouraankin, koska pidin
Parhaimpojasta ja hän ymmärsi pysyä nuoteissa pelin ajan!
pamme mukaan me siis huusholksimme jahdissa: hyvä myötäinen oli, ja kun keula vain haisti menon pään, niin ennen Turun
möljää ei tarvinnut kynnen kopeloida köysissä, jos ruori vain
piti keukpuuta torkotettuna sinnepäin, missä raumat olivat
raollansa edessä ja kivet poissa kolisemasta kölin alta, ja sen
asian taas vahtasivat kokkipojan västäräkit silmiksi varmasti
paremmin kuin kapteenin talinpölköset. 'Terveiset Naantaliin
ja katsokaa ohiseiktessa, mitä aikaa kello näyttää viisarittomasta taulusta, jos rannalla polskii jotain ja vilkkuisi matamista aurinkopuoli!» hoilasimme me oman jahtimme täkiltä,
kun Eenokkikin, joka viimeisenä kähmi tullijahdin puolella
häneltä oli sähinässä pudonnut piippu kannelle, ja se oli korjattava leukapieleen, vaikka mies samoine leukoinensa olisi jäänyt
tullin kniippiin!
oli loikannut kruunun reilingin ylitse omille
lankuille, ja tullijahti niisteli keulaansa alkaaksensa painella
meren peltoa sinne käsin, josta sen kunniaksensa ei olisi koskaan pitänyt nokkaansa Alastalon lahteen pistääkään: kokkipojan pirpana ruorissa vain huiskautti kerran pari ilmassa tullimestarin lakkia päänsä ylitse hyvästiksi maihin ennenkuin
kumosi sen miesmäisesti takaisin knupillensa korviensa ylitse,
ja miehen prikku lakin alla aluksen perässä hävisi aluksen
mukana Nautluodon nokan taakse kiskoen kurkustaan »Engelskan sotaa» niin kimeästi kuin pilliä oli heljässä huiluntorvessa!»
—

—

—

—
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Alastalo sylkähteli tuttua vihiänsä rintapielillensä merkiksi,
juttu nyt oli lopussa, ja naurunhöräys siellä täällä saHssa
palkitsi hyvätuulisen pakinan. Vanhaltansa tuttuja asioita ne
olivat jokaiselle, itsehän olivat enimmät olleet mukana, ja koskas
ei noita muistoja kerrottu, kun paremmalla päällä oltiin ja
yhdessä istuttiin: mukaviahan mukavat muinaiset aina! Eikä
Akstalokaan niitä nytkään olisi hyrissyt, ellei olisi ollut joutilas
aika, kun vaimoväki juoksi kahveinensa ympäri salissa, eikä
muukaan todempi puhe sopinut, ja isännän kuitenkin on pidettävä höröä parroissa valveilla salissansa, jotteivät vieraat nenäorsiansa mittaa odotellessansa. Sitäpaitsi on takan tultakin viritellessä aina viisasta kohennella halkoja kuiville kyljille ja kehitellä tuohet hyville riisteille ennenkuin valkean sytyttää, jotta
liekin kieli pääsee kohta alussa ruokavain mauille, ja samaten
on ihmisiäkin ja miesköllejä aseteltava pinoillensa ja käännettävä sopupitelyllä ja taitopuheilla niille kanteille, joilta mielen
haruset luonnostansa ovat rohtimilla ja halun haituvilla, niin
että virikkeellä, kun sen viimeinkin lykkää likelle tikun karvoja, ei ole enempiä viran vaivoja, kuin krihaista kuiviin, ja
lieska ritisee niin kuusisessa kuin koivunmähkässäkin sinne asti,
josta toro nuolemiltaan nielee nokiseen kurkkuunsa niin savun
sakeat puuhkat kuin puikkivat tulen kieletkin ja liehtavan valkean huiskavat latvat! Alastalo siis vihitteli tyytyviä rintapielillensä ja kuljetti salissa miehestä mieheen sitä ystävällistä
silmää, johon lammaskarjan kaitsijalla on varaa, kun katras
loikkii kesynä karsinassa ja uuhta kuhisee vierillä altisna vuoroltansa polville niin villavana kuin saksilla on keritsimenpieltä
purra: määkytään muinaisia laitumilta, niin heruvat suut
hyville märehtimisille keritessäkin! ajatteli hän, Alastalo.
että

Kahdeksas

luku.

Muinaisia siitäkin, kuinka sokeritopat pelastuivat ja tulli
seilasi myötätuulen kyörillä Turkuun.
Peräsohvan päässä luirutteli kuitenkin jo Härkäniemikin
silmiänsä. »Kertoisit saman menon sen toisenkin jutun, kun
tullikapteeni tuli seuraavan kerran katsomaan vieläkös Akstalossa oli rommeja jäljellä kaapissa!» kuului sieltä käsin salia,
kun Härkäniemi ensin oli siirtänyt piipun suupalan hampaistansa puolemmas!
Härkäniemellä pohotti hyvännahkainen
vahingon muho parrassa, kun hän verkakseltaan alta kulmain
siirteli silmäinsä kuria piipun pesän puhoovilta ylös Alastalon
ryntäitä myöten Alastalon yleensä hiukan punaviin kasvoihin:
hän tiesi vanhaltaan, että tämä juttu ei oikein maistunut
Alastalolle, siinä oli paikkoja, joissa Alastalon oli, kuunnellessaan sitä muittenkin suista, pureskeltava omaa huuiipartaansa,
niinkuin esimerkiksi varsinkin se, että Blombergin sittenkin piti
olla knupiltaan juoksevampi kuin hän oli arvellut, ja perästäpäin, sumuista selvittyään, mies asettelemaan omassa päässään
peli Alastalon salissa ja vähin rantapuodin sillallakin tolkuille
ja riitinkeille; Härkäniemi siis naapurina ja yhteisten marjamättäiden noukkijana muisti ystävän makkiaisiksi pienellä silmännurkan vilauksella Alastaloa, ennenkuin aloitti tarinan,
josta hän tiesi, että se Alastalon alkamilta kernaammin jäisi
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puhumattomana ikenien juuriin, niinkuin Kitulan Matin luusuurus syömättömänä pussin pohjiin. Myöskin salissa katseli
Härkäniemi ympärilleen, ja arvasi naisväen toimista, että vielä
menisi hyvä aika siihen, ennenkuin taas jäätäisiin miesten kesken ja asiat saisivat rauhansa: ensimmäinen kuppi vasta oli
tarittu, ja Siviä huiski ympärillä, tällä kertaa Rauhan kanssa
kokoomassa paikoilta ja miesten käsistä tyhjennettyjä kuppipareja prikoillensa. Juttelenkin tässä, ajatteli hän, niin toinen
kierros kannetaan huomaamatta, ja aika kuluu, niin että ollaan
valmiit, kun alkuun päästään.
Härkäniemi siis yskäisi ja siirsi piipun suupalaa puolemmas
parroiltansa. »Blomberg minun muistaakseni palasi vielä kerta
tänne!» sanoi hän siis. »Sinä et ollutkaan sillä kerralla mukana
Ruotsin puolella!» lisäsi hän selitykseksi Lahdenperälle vierellänsä, ikäänkuin olisi hänelle puhellut lähimmiltään, vaikka
koko salissa kuunneltiin, koskei muutakaan virkaa ollut korvilla, ja koska silloin tavallisestikin istuttiin hiljaksktain, kun
Härkäniemen parrasta huomattiin, että se oli pitemmillä liikkumilla.
»Se tapahtui paria viikkoa myöhemmin äskeisiä, ja meille
sattui erinomainen tuuli kotomatkalk, tulla pursutettiin
Ahvenanmeren ylitse niin kiiruulla, ikäänkuin Akstalolk oHsi
ollut tieto, että sauna oli lämpiämässä kotona; engelsmanni oli
pyyhitty Pohjanlahdelta kuin hyttynen härisemästä joulukirkossa, Kihdin salmet noukittiin kuin sukan varras langan
silmät, ja pikemmin kuin te täällä kotona olitte osanneet
arvatakaan, olimme me Maantakana ja Nautrauman suulla:
oli puhaltanut merillä myöskin toinen tuuli kuin täällä sisävesissä, niin että sekin prilksi teidät ja olitte jokainen Jusseina
kotonanne, kun me jo olimme Markkuina markkinoilla. 'Loukkeet ja ahvenanpojatkos tällä kerralla ovat vahtivuorolla sokeria
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passaamassa!' harmitteli Alastalo, kun ruoripakalta kurkisteli
tyhjille rannoille, joiden kivillä vain tiirat kirastelivat ja pitivät
elämää. Minä puhelin, että pistettäisiin ankkuriin ja lähetettäisiin mies ruuhella viemään sanaa maihin, että tietävät tulla
lossaamaan ja saadaan sokeri turviin. 'Blombergin pahus voi
taaskin olla kyttäämässä!' sanoin. Mutta Alastalon Hermannilla
on välistä kukon harjalehti pystympänä päässä kuin järjen
sarvi, ja tällä kerralla häntä kukotti. 'Mitäs turhia!' kopeili
hän, ja nakkasi, kun ei purstossa ollut höyhenkertaa keikkumassa, vilknkarvaista niskaryhää! 'Seilataan komeasti kotorantaan vaan, sitä varten sinne on siltakarkut veistetty, että
talon jahti laskee talon naminaan!' ylvästeli hän harja paksuna.
'Sai Blomberg sentään viimeksi semmoiset nuuskat kuonoonsa,
että aivastelemista riittää joksikin viikoksi, ennenkuin taas tekee
mieli Alastalon möljille!' paasasi hän ja paisutteli liiviensä
vatsapuolta. 'Ja kismittävät minua unikeot maissa, kun ei sitä
nyöriä nenissä ole, että olisivat variksina siellä, missä kraakun
marjat kypsyvät! Jumaliste, tekee minun mieleni katsella
Pukkilan naamassa nenää, venyykö se orttansa pitemmäksi, kun
hän on paikalla vasta, kun tuliaisryypyt jo ovat maistetut ja
tallessa! Löysille kuutit ja puomi lavealle, koska tuuli pyyhkii, tällä erällä ei Blomberginkaan tarvitsisi ihmetellä, että
Alastalo seilaa puoliksteja rantaansa: ruumassa toppipinoa
ladottuna, minkä laidat ryyppäämättä kestävät, suolaa vain
se säkkikerta päällä peitoksi, etteivät loukkeet pudota ilmasta
piilojansa suoraan kahvisärpimiin, kun luukut avataan!' Sillä
lailla Alastalo silloin kerskaili, vaikka nyt läpyttelee silmälautojansa niinkuin lammasvaras keräjillä tai klipo-Fiina katekismusläksyillä lukuvuoroilla, ja purjeet kahtapuolen virsikirjan leveälti me pyyhkivässä myötäsessä laskimmekin Alastalon lahteen, lippukin oh komeudeksi hissattu läiskämään
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kahvelin kärkeen. Uljuutta kesti vielä siihenkin, kun muhkeassa kaaressa siepattiin tuuli siipevästä purjeesta ja jahti viistävin viiletti kuin käskystä hiljeten kylkevän laidan poskelle
sopuvan kotomöljän. Jo oli kotoväkikin juossut vastaan sillalle,
köydet töijätty paanuihin ja Alastalo tyytyväisenä hieromassa
kämmentä ennenkuin läiskäsee reilingin ylitse kättä kotolaisille
Tukholman tervehdyksiksi, kun joku rannalta alkaa kurkistella Kaaskerin nokkaa päin ja Alastalokin kääntää niskaa sen
puolenkvartin verran, että näki Kiviveden suulle. Minäkin
olin jo katsonut sinnekäsin ja kuinka halu kielsikin, niin silmä
ei voinut evätä sitä, että sieltä oli nokan takaa pusertamassa
esille tutunnäköinen kruunun seili, pukspröötti näkyi jo, ja
jos pienen ajan vielä katsoi, niin varmasti oli tullijahti koko
kylkensä pituudelta kohta rantalahden suulla niinkuin reekeli
lukon sapessa.
»Saatana!» pääsi Akstalolta samassa sydämen pohjasta, ja
tyrmistyneinä seisoimme me muutkin, rengitkin sillalla. Minä
olen katsellut vierestä välisti, miltä näyttää naaman pidolta
ja silmäin kuljetukselta mies, jolla helvarin varressa jo on
sinänsä täysi kynsissä ylälaidan puuskupäiden vartioimisessakin ja alalaidan kaitsemisessa ryyppypäältä, ja joka keskellä
kihivää menoa äkkää juuri niillä kiljumilk, jonne keulan
puskevalkkin parhailtaan on löysin lentonsa, kivenkärjenkin
kiehumapaikallansa näyttämässä kaljua kylkeä kuohuvista,
valmiina koettamaan, kumpikos tässä myöten antaa, kiven
harmaakos syrjäviltään, vai puun rauskasko kutaviltaan: jos
mies helvarissa silloin on mies, niin silloin on poskien peliä
mukava katsella miehen naamassa, ensimmäisinä muuttuvat
silmien viilut kasvoissa pureviksi kuin rauta, senjälkeen on
kuin terästä piukalla kasvojen joka juonessa silmien singahtavilta suupielien kiristyvään kuiruun, ja vasta kun keula kiih-
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taviltaan nousee ja venheen kylki sylen matkalta viistää vihojansa sylkevän kärjen, arvaa, että jousen pingalta on helähtänyt käsky ja kasvojen teräspiuvi suorittanut teräksen työtä
käsivarressa helvarin kurjelk. Samaa peliä minä siinäkin katselin Alastalon Hermannin kasvoilla, kun tulhjahti jalka jalalta
kirvotti koko maalatun kylkensä Nautniemen nokan varjosta
ja silkoilla ollen käänsi pilivinnikurssia pusertamaan meitä
kohden rannassa, hissasi pilkan vuoksi ja muka tervehdyksen
komeljaksi sekin Hpunkirjavaa kahvelinsa tankoon, niinkuin
läiskytteli meilläkin meidän kahvelimme kärjessä vielä värituukki viattomana penteleenä, huiski kuin lempo, vaikkei
kukaan käskenyt huiskimaan, katselin sekä tullijahtia, joka
pursutteli joka syljennielemän kuivimalta kitalaessa lähemmäs
ja lähemmäs, että Alastalon kasvopuolta, jossa kitisi, niinkuin
rikissä, kun tuulen puuskunperi ja karkupuosu koettelee joka
tuukin poskella, onkos sauma tihuvaa pultaanissa ja mitäs
ainetta köyden hamppu naakelien piukoissa, katselin ja ihmettelin, vieläkös tämäkin kerta helvari kerkiää alalaitaan ja kivi
kihdataan sivupuolitse kyljen kutimatta, vai jokos nyt rämähti
astia!
Niin katselin ja kirnusin sylkeä poskissani, mutta Akstalolk potkasivat jo silmät päässä, kuin kiiskinen verkossa:
'Janne!' kiljaisi hän samassa. Kiljaisi, sanon, mutta niin tiiviisti
nahoistansa, että ääni jo kolmen sylen matkalla oli umpikuulumaton kuin veden lukkoon suhahtanut kivi meren ummessa.
'Janne!' sihahti hän siis hampaittensa välitse renkipojalle sillalla,
samalle nykyiselle Janne Pihlmannille tuolla seinän vierellä.
'Ovatkos sinulla nappulat aliasi nyt, poika? Niin nopeasti
kuin kerkiät Kumpelin vuorelle, ja sieltä vielä liukkaammin
takaisin! Ruplan saat joka sanasta, jos olet ajoissa takaisin ja
läähkytät jo rantatörmän takaa, että engelsmanni on tulossa,

370

Kumpelin harjalta näkyvät topit ja fregatti Seksmiilarilla!'
pitempiin raamatun selityksiin ja plaraamisiin, eikä niitä tarvittukaan, Jannella, Janne Pihlmannilla
tuolla, oli lakin piippa jo sivaistu hiusharjalta käteen, ja kun
tullijahti samassa tekee käännöksen siepatakseen tuulen pois
seileistään ja laskeakseen kaaressa meidän jahtimme kyljelle
möljän sivussa, varoo poika itselleen sen tuokion, jolloin tullijahdin puomi peitti tullimiesten näkyviltä sen sillankulman,
jolla hän seisoi, ja katoo kuin riivastus makasiinin nurkan taakse.
Ei Akstalolkkaan ollut nyt aikaa, kun tämä kuutti oli
hellitetty, enempiin toimituksiin sillä puolen rikiä. Levollinen
mies asteli nyt, leveä ruho keinaviltaan täkin poikitse keikkuen, ja kasvopuoli tyvenenä kuin vuorokauden vanhan viilipiimän sileä taalekerma punkan partaiden sisäpuolella, rauhassansa jahtinsa sitä reunaa kohden, jonka vierille tulli juuri oli
loksavin, löyhdetyin purjein laskemassa kruunun kylkeä. Tyven
silmä tarkasteli manööveriä ja katsoi Alastalo tarpeelliseksi
varoittaakin vierasta, ennenkuin laskeutui lapakalleen käsivarsiensa varaan reilingin laitaa vastaan paremmin seurataksensa menoa. 'Älkää kamfiiktko vaan kylkivieriä, pielet ovat
tuoreeltaan tervatut ja tulee tullijahdin maalikin turmelluksi!»
neuvoi hän hyvänahkaisesti ja sylkeä tupsautti kuin pehmikkeeksi kitojen väliin. Minäkin olin mennyt seisomaan Alastalon
rinnalle reilingin viereen, nojaskelin sunä ja katselin, jotta
tullilla olisi höyliimpi vastaanotto, ja puhelin minäkin jotakin
puhuakseni, kun ensin olin lykännyt mallini, jota siihen aikaan
vielä pureskelin, toisesta suupielestä toiseen. 'Sopivasti tulittekin!' sanoin, 'katselin juuri lootaa eteeni!' sanoin, ja sylkeä
mojautin minäkin harmissani, ja aika kimiskan, mutta tullijahdin kannelle. 'Älä hiivatissa, Härkäniemi, ärsytä niitä, on
tässä muutenkin peliä tarpeeksi!' ähisi Alastalo korviini, mutta
Ei siinä ollut aikaa
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tullikapteeni oli jo kuin pyhä pyry

oman

takana, silmät krihasivat päässä niin,

että

jahtinsa parraspuun
piippunsa olisi sytyttänyt kipinöistä. 'Ele sylkke, kollopärkkele, fiinil kruunun
täkil, kylP mine sinu viel' opeta, Herkkeniemi fogdipahus,
parttatas siivoma!' tiuski hän ja punotti niin vihaisesti, että
minä jo olin kysymäisilläni, 'Rymättylästäkös ollaan ja silakanpää nielty kurkkuun', mutta Alastalo kerkesi ennen. 'Vai tuli
kapteeni tänne rommipitoja jatkamaan?' puheli hän ja seisoi
niin leveänä, kun minäkin autin hartiamitaltani vieressä, reilinkinsä takana, että tullijahdin puolella saivat tosissansa katsella, miltä puolelta parraspuuta miehen sopi luikkia ylitse, jos
ikäänkuin oli asiata meidän kannellemme, jota heillä ilminähtävästi oli siitä päätellen, että niin monta nokanpäätä kuin
niistettäviä oli tullijahdissa, nyt tungeskeli tullijahdin partaan
takana. Alastalo kuitenkin vain jatkoi levollisia hampaistansa
ja puheli, niinkuin tullikapteenilla olisi ollut kiiru Turusta
hänen pakinoilleen. 'Paraaseen aikaan osasittekin tulla, kun
juuri on Tukholmasta palattu ja rommi tuoretta, viime kerralla jäivätkin pidot kesken: mikä kiiru kokille tulikaan, kun
toimitti lähtemään!' puheli hän ja siirteli reilinkinsä takana
tukevaa liivipuokansa huomaavaisesti ja sopumiehenä aina sille
kohdalle parrasta, josta edestakaisin kannellansa hyppelevä
tullikapteeni oman reiUnkinsä takaa katseli itsellensä paikkaa,
mistä sopivammin harpata yHtse meidän puolellemme: täytyihän kruunun miestä puhutella höövelisti ja suoraan partaan,
eikä noin vain karsaasti ja olan ylitse sivukantilta! 'Rummi,
rummi!' kihisi kapteeni ja ähisi laitansa takana kuin pörriäinen
ruudun pinnalla, josta ei pääse puskemallakaan lävitse. 'Sinu
rummi kui sontaliemi: kokki kuulema kui Pukkila Pihlman
hokema sinu korvalehte: sinu juottamas hoono rummi tullihärroil, Pukkila, prehti mies, sanoma: hoono rummi! ja syl-
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kemä! Sinu, Mattsson, puheli viimis kerta paljo kkokust, minu
ajatteli perä, ko minu klaarantus: sinu ei ole yxikertane mees,
niinku sinu naama, sinu olema kaks'pohjanen mees, sauma ali'
toist' tyykki ja siin tyykis vast langatte oikki färi. Minu funteerasi koton, ajatteli sängys ja muistin kaike: vaarallinen mees,
site poikka teyty pittä silmä ali!' ajatteli ja sanosi muijallekin,
heretrn kuorsamast ja sanosin, 'ens' viikol', muist' se, ja san
se minul, ens viikol minu teyty taas Alastalo rantta ja luurama, ko Mattsson tule uudelt reisult, se seila flinkist!'
Tullikapteeni oli jo viimeisiä puhuessaan ja Alastalon hiljaisista manöövereistä huolimatta jahtimme kannella, oli loikaissut tasajalkaa minun ja Alastalon välitse, ja luikkivat siellä
jo muutkin tullihessut, oli jo joku vääntämässä kannen luukkuakin auki, ja lasti näkyvillä, suolasäkit viattomina päällimmäisinä. Tullikapteeni seisoi jo luukun suulla ja katseli täyttä
lastia ruumassa: 'Sinu seikma teli kertta teys lasti, Mattsson,
oikke iso lasti, paljo soola?' puheli hän pirusiaan ja silmät
pelasivat Akstalossa niinkuin olisi ollut hyvänahkaisempikin
mies kannella. Ei nyt ollut kiirukaan enää, kun oli niinkuin
kourassa se, mikä oli otettavissa: ei kissakaan silloin enää kiirettä pidä, kun on hiiri leikitettävänä pussikkain pitimissä.
'Flinkki mees, sinu kelmi!' puheli hän siis ja taputteli kehoitteli Alastaloa olkapäälle: esimaku oli niin hyvä, että kuolan
märkää tihkui äijän toiselle suupielelle. 'Rummi maistuma
hyvi, ko syyni ohitse!' sanoi hän ja pyyhki tuhri parran karvoja kämmenellään, ikäänkuin olisi totilasin kumoomika jo
jouhia kuivattava. 'Teys last!' puheli hän pakisi kiiluvin silmin
ja oli niin tyytyväinen, että kieli nytkin pääsi rymättyläläisille jenkoillensa, niinkuin maistellessa. 'Oikke lysti katel
noi toimelist lasti, ko o nii uskolisest tuuvattuki, ete rao kaltastakka nää säkkette väUs, vaikk nenäklaseil sihtais. Onks
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sinu lastis ruuman pohji myöre noi tihuvast larot: sualsäki
saaki tuuvatuks pali tiivemäst lastisse, kon sokertopi kiäriväise, vai kui? Joku teist sanosikki, ett sokertopi ova paluiksi
kiärimä! Mut sanommar vaa, ett paljo sinul o suaki lastis,
jos kölipuuhu ast säki kaik o sama natsuuni. En minä mitta
eppäl, mut viran pualest täyty ruvet muljama. Paremi minä
sinu järjestas ny kuitenkis ajattele ko enne, kos ain oles seilan
pualilastei hamkaha, nii et o harmktan sinu turh vaevas ja
engelsmanni pualväline kiussamke!'
Blomberg oH niin hyvänpaisteilla, että kieli hikosi sanaa,
kuin heruva kinkun kylki rasvan helmeä hauteessa. Eihän
silloin ole ryypyn kiirettä, kun tuoppi täytenä vaahtoaa edessä,
ja sieraimet ensin ahmivat osansa lemasevasta ennenkuin kurkku
siemaisee omansa nahkoihin! »Suala kuitenkis tarvita!» puheli
hän, »ja kruunu o kovaste tytyväine semmossi alamaissi, ko
ova nöyri ja kuppiai ja seilava riskiläs ilman tiänstiäkki rehelist suala maaha. En mar minä semmossi ihmissi kyll ymmärr,
enk usk olevanka, mut häppe minä rehelisest ja ihmettele perästkässi, jos täsäkin paikas ny kölihin ast tuhdata, eik enämppä
tul framil, kon kärvast suala ja tyhmi säkej. Mut täyre lasti
sinä täi kerral ole seilan, Alastalo, ja siit sinul pitä oi kunni!
Minä kiro ain ja väliste väkevämmästenkin, ko luuku avata
ja ruuman pohjal on lasti semmone kasa kon kirpun paskamurunen, ja säki päälpäätteks sikisoki hajustoil ruakottomast
pisi ruuma, niinko joku olis oli sohrimas lastis enne minu!
Sinul ovakki säki vähä nätiste tosa rivisäs!' kehui hän ja katseli Alastaloa silmävalkuaiseen, niinkuin kahvinkäristäjä paahtimensa sisuksiin, jokos pavut ruskettuvat. 'Tekis miäl vähä
häälyttä päälmäist, ja katto, mitä ali mahta oli!' sanoi hän,
ja katseli miehiänsäkin, jotka seisoskelivat luukun partaalla,
odottaen, mitäs kapteeni käskee. Koirakin nuolee suupieliänsä,
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kun oikein on herkunpala pussikkain välissä, ja nuolasee parikin kertaa, ennenkuin malttaa sovittaa kulmahampaan sille
katsotulle paikalle, jolta luu narskuen murskautuu ja ytimen
hyyde pihoo hersettään ikenten ahnaville.
'Joo, joo!' venytteli Alastalo, jolla ei ollut mitään syytä
joudutella jutun menoa, ja joka väliaskareeksi luurasi rantamäkeä päin, joko Jannea mistään kuuluisi. 'Juu, juu, sanon!'
puheli hän, ja nieli, jos kapteenin sanoissa tuntui ruodon kaltaista. 'Kapteeni viime kerralla neuvoi salissa, ja minä ajattelin, että koettaisko pahus sitäkin, kuulustelisi kokeneen
puhetta ja pistäisi kerran täyden lastin, ei hullummin kuitenkaan käy, kuin siten, kuinka luonnistaa! Ja hyvinhän kävi,
koska lasti nyt on kotorannassa ja haminassa, säkit siivosti ja
kapteenikin kiittelee, tullikin paikalla kuin tilattuna, niin että
syyni menee siinä kuin kssauskin! Hyvinhän lykästi, sanon,
ja kapteenin ansiosta tässä nyt on täyden ruuman lasti muljattavana, ennenkuin taas päästään rommeille. Vaikka eipäs
sitä aina tiedä harpassa, kriipaseeko jalka sittenkään partaan
kamaraan ojan toisella puolella, vaikka luulee hyvänkin puhdin saaneensa. Tälläkin erällä —• Alastalo kääntyi, ennenkuin
jatkoi, verkakseltaan katsomaan olkansa ylitse Kaaskerk raumaa kohden Seksmiilarin puolella ikäänkuin tarkastaakseen,
oliko kurkun suu mereltä käsin puhdas.
'Tälläkin erällä
aikoi hän jatkaa, mutta Blomberg oli
liika hyvillänsä malttaaksensa odotella, kunnes jotain valmista
läksi Alastalon leuasta. Hän oli jo taputtelemassa Hermannia
uuden kerran olkapäälle, täytyihän hyvitellä edes miestä, joka
oli niin selvästi kiikissä, kuin Alastalo tässä pilivinnissä oli.
'Sinu vaarinottavaine mees, nouta hyve neuvo ja seik teys
lasti!' puheli hän ja kehui läiskytteli toista niinkuin tyytyväinen paistinostaja hyvää reisipaksta kaupungin torilla. 'Hyve
—'
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reisu sinul' Mattsson?' kyseli hän hyvänläämältänsä ja oli silkkaa kamraattk. 'Sinu jahti seilama flinkist, minu melkkest
förseenasi itten!' maisteli hän lykkyänsä. 'Mainio matka!'
myönteli Alastalo, 'ja onni vielä parempi!' lisäsi hän. 'Sitä
minä tässä juuri rupesinkin sanomaan', jatkoi hän, kun sai
pitää suunvuoron, 'että lykky on joskus parempi ihmisellä
kuin ansio. Kelpaa minunkin tässä nyt kruunun turvissa,
mutta parituntia sitte en minä olisi maksanut koko minun lastistani enempää kuin jahdistakaan, en rommiryypyn hintaa:
engelsmanni ei leikittele jahdin kanssa, jonka se on napannut.
Onneksi on Jumalalla kuitenkin ollut järki ja hyvä aika Kihtiä
vaarnatessaan ja pistänyt sinne karinaakelia pystyyn, niinkuin
piikinharia hevoskrapaan: manuaarikin pelkää kolisemista kölin
alla, ja fregatti, peto lennolla ja haukka siivillä meren lakeoilla
muuttuu kkeaksi linnuksi vesillä ja saa siipensä siivoon, kun
karit kihisevät keulan edessä ja jahti varpusena puikkii kynsistä sinne, missä rannan irvet avaavat raumain rakoa vain
pyrstön viistämän leveälti! Sinne Seksmiikrille minä Kihdin
karien taakse engelsmannin äsken jätin niistämään nenäänsä,
jos kanuunoista lähti räkää, ja minun puolestani saa siellä
pysyäkin, jollei äkkää Kaaskerin raumaa tuossa ja lähetä luuppiansa katsomaan, oliko meillä suolaa vai, kun niin oli kiiru!'
Alastalo väänsi taaskin niskaa ja selkäpuolta katsellakseen
uuden kerran Kaaskerin rauman suuta kohden, ja kuulusteli
palasen aikaa Seksmiikrin kohinaa. 'Vaikkei nyt sentään pahempaa hätää enää ole, kun on kruunun miehiäkin puurissa!' puheli
hän kotvan perästä ja kääntyi turvallisen näköisenä Blombergiin.
Tullikapteeni sai kuin äkkitikun naurunsa sormenpään helIkpään ihopaikkaan, parrasta oli paikalla hörähtely hävinnyt
kuiville kuin viheriänmehevä lakastuneesta perunannaatista
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aidan riukupuulk, ja kaksi hyvin pylleröistä silmää tirrasi
harillansa Kaaskerin rauman tyhjään suuhun, ikäänkuin sieltä
härisisi jo engelsmannia lahdelle kuin puskiaista potkaistusta
kannon tyvestä. 'Engelsmanni!' kiljahti hän, ja kaksi tukevaa
tullimiehen kinttua vavahti täkillä, niinkuin neljä seipäävää
sääripiippua vikurin varsan alla, kun puskassa krapahtaa tien
varrella. 'Engelsmanni!' sanoi hän toisen kerran, mutta karku
ja kakspari oli kuitenkin lykätty siihen seuraavaan tinkaan,
jolloin niitä ehkä tarvitaan, ja epäluuloinen silmäpari riippui
nyt kärkineen Alastalon tällä hetkellä liikkumattomassa parrassa. 'Luuraako sinu pahus minu taas, sinu kelmi mees?' heltesi hädässä Blombergin hampaista, silmä oli kerjennyt hyppäyksen avoimen luukun suullekin ja säkkien kutsuville pylleröille ruumassa, livahtaakseen takaisin Kaaskerin nokan salaperäisesti viljuville vesille ja sieltä nopeasti epätoivoisen kerran
Alastalon yhtä suljetuille kasvoille. 'Sinu olemas koira ja totinen ketun naama, ja sinu jekuttama minu päi silmi?' koetti
kapteeniparka kolkuttaa tiedon murenetta itsellensä, niinkuin
takoo voimattomin käsin rautaporttia se, joka huomaa itsensä
teljetyksi lukon taakse, ja tirkisteli Alastalon hievahtamattomaan partaan, kuin mihinkin hyvän ja pahantiedon puun
lehvävastaan.
Armahtihan Alastalo toki miesraiskaa. 'En minä kapteenia
uskomaan pakota, jollei kapteeni uskoa tahdo!' puheli hän ylen
tyvenesti, vaikka kuitenkin hiukka terävämmällä äänellä kuin
ennen: hän huomasi, että hänellä alkoi olla sakara käsissä.
'Mutta kyllä minä engelsmannin tunnen, kun minä engelsmannin olen nähnyt. Eikä se ole sanottu, että he juuri tänne
ensimmäiseksi löytävät, vaikka laskisivatkin sluupin vesille.
Eikä kaiketikkaan tämä se sama laiva ole, joka mennä suvena
lähetti sluuppinsa Kaaskerin lävestä Kivivedelle nuuskimaan?'
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puheli rauhoitteli Alastalo tullrkapteenia, joka seisoi täkillä
kuin tulisilla hiilillä.
'Tuosta ne tulivatkin, minä istuin juuri tuvan akkunassa
ja katselin, kun sousivat lahdelle kahdenkymmenen miehen
voimalla!» lausahteli Alastalo edelleen kuin hyviäkin muinaisia muistellen ja osoitteli peukalollaan Blombergin kalpevaksi
muuttuvan nenän ohitse Kaaskerin nokkaa kohden. Alastalo
naurahteli. 'Tulimme miesmäisiksi silloin kylässä, ja kun engelsmanni meitä syhyttelemättä
minun oli jahtinikin Naution
takana piilossa
sousi sisään Kivivedelle, niin lähetimme sanan
minä luulen, että se oli Härkäniemi, jonka pääknuppi silloin
hullutteli!
lähetimme sanan Karjamaahan ja muihin lähitaloihin, että nyt on hyljeparvi sihdissä, jos vaan on hyljepyssyä mynningillä ja miestä takana tarpeeksi Kaaskerin rauman kummallakin rannalla. Parin tunnin kuluttua meitä olisikin ollut koko liuta paikalla ja koolla ja reikiä olisi vissisti
paukuteltu engelsmannien punaisiin takkeihin kummaltakin
puolelta rauman läpeä, ellei engelsmanni lykyksemme olisi ollut
meitä liukkaampi ja jo soudellut ulkona Seksmiilarilla, kun
me olimme pyssyinemme postissa kivien takana. Lykyksemme,
sanon, sillä mitäs olisi taloistamme ja kylästämme jälellä muuta
kuin kekäleitä, jos olisimme päässeet paukuttelemaan, ja engelsmannikin tullut fregattinensa katsomaan rauman suulle, mitä
leikkiä täällä pidettiin. Kyllä engelsmanni tien tänne osaa,
jos tahtoo!' puheli Alastalo kuin muita hyviänsä vain olisi
puheskellut ja rauhoitellut, vahdaten kuitenkin koko ajan
vaivihkaa myöskin rantamäkeä päin. 'Mutta en minä sentään usko, että engelsmanni tällä erällä nokkansa tänne
pistää, en usko oman lastini ja suolojenikaan vuoksi!' lisäsi
hän, kun alkoi nähdä valkoisen tukantupsun vilkahtelua
ahteen takana.
—

—

—

—
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'Kas, kun tuulikin on täydessä luoteessa ja puhaltaa koko
vahvasti!' puheli hän ja katsella tähysteli tuuliviiriä tullijahdin
topissa. 'Hyvä tuuli teillä Turkuun, kun syyni on lopetettu,

kapteeni, lykkää pyyhkii perästä astiata kuin piru noitaa
luudan tyvellä pääsiäisenä! Mikäs hätä teillä, jos engelsmanni
aivastaisikin Kaaskerin lävestä sisälle: miehet puuriin vaan,
seilit länsiin, ruori alalaitaan ja sen hemmetin kyytiä tyhjin
astioin Turkua päin, niin että ota kiinni, engelsmanni, jos
hännästä saat, ja soutaen kerkiät! Toista minun, seilit alhaalla,
trossit kiinni, jahti raskaassa lastissa: minun suolojani ei pelasta
mikään, vaikka piru messuisi ja piispa kiroilisi!' Alastalo
oli nyt jo huomannut, kuinka Janne, Janne Pihlman tuolla,
tulla vilkaisee rantamäkeä alas, minkä tukanharja juurillansa
päänahassa pysyi ja jalannappula kerkesi tromppua siirtämään, pojalla hekotti naama punaisena kuin keitetyn krapun
pinta.
'Mitäs odottelemisia ja kirkonmenoja me nyt tässä oikeastaan enää pidämme, suoritetaan syyni, koska luukkukin jo on
avattu, niin päästään pikemmin rommeille!' puhella hoputteli
Alastalo, kun oli saanut kirvotetuksi silmänsä pojasta. Hän
oli nyt ylen tyventä miestä, selvästi hänellä ei ollut muuta
mielessä kuin ilman kantit ja tuulen haisteleminen. 'Luodetuulellakin ovat semmoiset konstinsa, että se ehtoommalti
lakenee, ja mikäs silloin lakaisee tullijahtiakaan Kivivettä pitkin, jos tässä niinkauan laiskotellaan ja nenänkyynärää kasvatellaan, että engelsmanni sittenkin lykkää nokkansa horisonttiin!' sanoi hän ja siemensi ajatusta Blombergin päähän. 'Likistävätkös kapteenilla patiimet varpaita vai?' lisäsi hän samassa
muka osanotolla katsellen, kuinka tullikapteeni todella tanssi
semmoista varvasvähtiä täkillä luukun partaan ja reilingin
välillä jahdin kannella, että yksinkertaisella olisi sillä hetkellä
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voinut tulla mieleen pahempiakin pelkoja kapteenin ja vaikka
hänen housujensa sisällön puolesta, kuin varpaan ahdistukset.
On sitä sisukunta lyönyt löysäksi miehellä helpommissakin
tapauksissa, kuin niissä pinteissä, joissa Blomberg ilmeisesti nyt
hyppeli sielun ja ruumiin henkselit yhtä piukalla: selvä asia
kuin oman nenän knuppi oman kouran pitelemiltä oman naaman taulussa, että suoksäkkejä luukulla ei tarvinnut kuin
kyhjiä kyljilleen ja sokeritoppaa vilkotti ruumassa enempi kuin
oma mako uskalsi ajatella, mutta pääsikös niitä kyhjimään
nyt! Silloinkos juuri hellitettävä kynsi nuotan köydestä, kun
apajassa polskii näkyviltä siian niskaa niin paksulti kuin padassa
puuron puhivaa!
'Engelsmanni tulee, engelsmanni tulee!' kuului samassa jo
mäen törmältä. 'Ne tulevat, ne tulevat!' huohotti Janne jo
sillalta, minkä läähöttävistä keuhkoista ilman ääntä lähti.
'Minä juoksin, minä juoksin!' puhisi hän sillalla, ikäänkuin
sitä tietoa saattaakseen olisi vähissä hengin törmäissyt paikalle,
ja ikäänkuin tullikapteeni sitä asiaa kuullakseen olisi silmät
tapilla karannut meidän jahtimme maanäärisen reilingin viereen. 'Kumpelilta näkee, Kumpelin vuorelta minä katselin!'
hoki Janne niin hengästyksissään, että minäkin olisin uskonut
toden olevan kysymyksessä, jollen olisi paremmin tiennyt.
Pojan pahus oli luhdin nurkan takana vähdännyt tallipässin
kanssa, joka siellä oli vasikkain kanssa laitumella, ja jonka hän
kureissansa talvella oli opettanut puskusille, kun sitä tarttui
sarven tynkiin: siitä hän oli hengästynyt. Oli, naskali, järkevästi kyllä, arvellut, että mitäs hän Kumpelille asti turhia
karaa metsiin, kun häntä likempänäkin tarvitaan ja kukaties
pikemminkin kuin arvaakaan, oli jäänyt siis luhdin taakse,
josta sopi kytätä kattian aktse, miltä asiat sillalla kulloinkin
näyttivät, ja välillä mänkiä sarvisilla pässin kanssa, että sai
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verensä vähän liehtomaan. Sieltä, luhdin nurkan takaa, hän

siis nyt oli kiilinyt paikalle, kun hänen mielestään tullikapteeni
oli luhdin alitse katsoen vihtonut käsiään semmoisella tavalla,
että nyt hän kikasee luukun suusta ruumaan, oli kiilinyt paikalle ja huohotti nyt liehotti pässin tappelujaan jahdin reilingin varassa sillalla. Siitä teosta Alastalo hänet sitte palkaksi
ottikin myöhemmin kokiksi ensimmäiselle reisulle kuunariinsa
ja opetti pojasta merimiehen!
'Kumpelilta minä katselin!' puheli poika, 'laskivat manuaarista juuri sluuppia vesille, kaksikymmentä miestä minä laskin, kun istuivat airoihin.' 'Mitä sinä kohiset, poika!' puheli
Alastalo, joka myöskin oli tulla kävellyt samalle puolelle jahtia
reilingin partaalle tullikapteenin viereen. 'Poika on nähnyt
vuorelta jonkun fiskarin viskekmässä paatistansa verkkojansa
veteen merellä, ja silmät iiranneet niin, että tulee puhumaan
historioita tänne!' rauhoitti hän kapteenia. 'Missäs sinä olet
lorvaillut keskellä parasta arkipäivää, kun et ole auttamassa!'
marisi hän Jannellekin. 'Saat hypätä ruumaan ja autella
tulliherroja säkkien siirtelemisessä, niin että päästään alkuun
ja tullaan valmiiksi!' käski hän. Tullikapteeni oli kuitenkin jo
saanut Jannea takinrinnuksesta ja pudisteli käsissään häntä
siitä, ikäänkuin totuus lähtisi paremmin napeista piukottaen.
'Mite sinu nekemä? Mite poika puhele? Engelsmanni tule?
Joko kohta tule?' Janne oli nyt jo puhaltanut pahimmat puuskutukset keuhkoistansa ja oli siriä puhumaan. 'Kumpelilla
minä olin, Kumpelin takana uukolk koskelon pesää hakemassa.
Kiipeen juuri ja olen uukon suulla, kun katselen Seksmiikrillekin, Katan taakse. Iso engelsmanni siellä ankkurissa, kolmimastoinen fregatti, kanuunat luukuilla. Laskivat juuri sluuppia vesille, kaksikymmentä miestä airoihin, keula päin Kaaskerin läpeä. Minä puusta niin nopeasti kuin pääsin: tulevat
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polttamaan kylää ja taloa!' Tullikapteenilla olivat silmät Ilarillaan päässä. 'Olekos vissi asia, poika, vissi asia silmän Hinkkaamatta?' 'Niin vissi kuin pässin sarvi!' vastasi Janne, jolle
kai tuli mieleen äskeinen vahti, ja räpyttekmätön silmäpari
katsoi valkuaisen hievahtamatta rehellisen pojan naamasta tullikapteenin vielä rehellisempään, vaikka tällä erällä levottomanläiseen partaan: minäkin silloin ajattelin, että pojasta tulee
vielä flinkki merimies! 'Paljoko pitkä matka Kumpelin vuori,
mine juokse kattorna, puhuko tosi?' hätisi kapteeni. 'Runsas
ruotsin virsta!' sanoi poika pleikkaantumatta. 'Ja kaksi alhoa
välillä, jotka täytyy kiertää, toinen oravapetäjän puolelta ja
toinen jänispuskan takaa päin ketunkiveä teerenkuusen vieritse!' lisäsi poika kuin hihasta omia kurejansa riimaten. 'Oravapetejä? jenispuska?' hölmistyi kapteeni, mutta ei kerjennyt
selvittämään sekaisin meneviä järjen lankojaan päässään, kun
Janne jo painoi omien livistimiensä peittimiksikin helvarin
vartta tihuvammin sitä laitaa vastaan, jolta nyt keula nostettiin ventaan. 'Kohta ne ovat Kaaskerin lävessä, niillä oli iso
kanuuna ahterissa ja toinen keukpiikissä ja sousivat repelivät
kuin vietävät, mies keukkanuunan takana kyttäsi niinkuin
pässi sarvenvarttansa pitkin ennenkuin pukkaa!' lateli poika
niin syntisesti, että minäkin jo, vaikka leukani sillä hetkellä
oli viaton, aloin tuntea synninsaivaraa parrassani. Enkä kiellä
sitäkään, että mekin, minä ja muut myöskin, jotka jahdissa
asian paremmin tunsimme, että meilläkin silmät sillä hetkellä
olivat vähän knapilkan päässä ja vahdissa samassa Kaaskerin
nokassa, ja että selässä kulki semmoista, jota kutsutaan
viluksi, kun ajatteli, että jos sittenkin kallion takaa juuri sillä
haavaa stryykäsee lahdelle kanuunan mynninki ja punaista
mannia takana: Janne oli totinen poika kuin Jooseppi veljiensä
viljasäkkejä muljatessa!

382

Mitä tullikapteeniin tulee, niin häntä ei tässä puhdissa
enää olisi pidättänyt pirun pihtikään meidän täkillämme, ei
vaikka Alastalo olisi auttanut vierestä ja roikkunut silloisten
kymmenen leiviskänsä painolla Blombergin jakun korttien liepeissä: tasajalkaa oli kapteeni oman jahtinsa puolella ja muukin besättninki saman viikan kruunun reilinkien takana. Olen
minäkin manöövereissä joskus ollut, mutta niin sivaa minä en
elämässäni ole nähnyt liikuttavan prässeissä, kuin tullijahdin
täkillä silloin, yks' kaks oli ratti nakattu kapteenin omissa
kourissa siihen kehrään, että keulalla ei ollut muu edessä kuin
pusertaa päin sinne, mihin myötätuuli painoi ja purjeet köysien kurottimilta leveöinään naakelien kiristyksiltä pyyhkivät.
Siunaamaan emme me kerjenneet jahtimme kannella, saati hattua hyvästiksi heiluttamaan, kun Naution nokan takana enää
näkyi tullijahdrsta vain vanavesi, ja Blomberg keulapuun kiehumilta paineli Kivrvettä myöten sinne käsin, jossa engelsmanni
jäi ahterin taakse, jos oli takapuolella, mutta jossa järkikään
ei saavuttanut äijää tukanhaivenoista kiinni, ennenkuin kukaties joskus vasta Turussa Turun möljän kyljessä.
Emme me sentään häntä suremaan kerjenneet rannassa,
ennenkuin joskus vasta totipöydän ympärillä täällä salissa,
sillä sillalla oli sillä kerralla lastista totisesti tavallista piukempikin taksi ja miesten selkien höyryttävä, ennenkuin ruuman
kaikki pinot olivat losatut. Kyllä sinä sillä reisulla, Alastalo,
olit ollut tavallistakin ahneempi, ja kun viimein sai ojentaa
selkäänsä ja pyyhkiä hikeä otsalta, niin tallessa oli makasiinissa
sokeria ja kahvia pienemmän maaherran läänin varalta ja jokaiseen rantapuotiin porvattavaa suvi viikoiksi!
Härkäniemi vaikeni. Jutun kestäessä oli toinen kahvikertakin kannettu ympäri salissa, tällä kertaa yksin Siviän
hoimin, koska enää ei ollut vehnäskoriakaan tyrkytettävänä
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ja Eevastikalla oli tuvassakin tarpeeksi juoksemista ja kansien
nostelemista, käskemistä sinne ja hohkaamista tänne, ennenkuin totivedet ja muut räätk ja ateriat olivat, mikä kiehutettu,
mikä paistumassa, mikä muuten vain valmiina kuoreltaan ruskeumassa, haisteltu, maisteltu, sokerin suurusteltu tai suoloin
höystetty, kaneelek ripoteltu tai kauhoin kuohkarstu, puheltu
vasemmille ja hoputeltu oikeille, toimiteltu käden täydeltä
ja hyöritty hameen pyörimiltä. Härkäniemi siis vaikeni ja
huomasi kummikseen tyhjästä kahvikuppiparista kourassaan,
jota Siviä juuri oli noutamassa häneltä pois muitakin tyhjiä
kuppeja salissa kootessaan prikalleen, että hänkin oli juttelemisen kuumissa noukkinut toisen kahvikuppksa itselleen prikalta edes Siviää silloin huomaamatta, ja juonutkin sekotellut koko hyvän liemen niin äkkäämättä, ettei maun tietoa
ollut suussa enää muuta kuin muistelemalta.
»Puhelin paskottelin ja meni mistiin koko kupin täysi
suulta!» harmittelikin Härkäniemi Siviälle tyhjää kuppiparia
prikalle laskiessaan. »Kiusankappaleet koko Blombergit ja,
miksen sanoisi, koska ajattelen, Jannet myöskin, kun juoksevat parroille parastikään, kun ihmisellä olisi parempaa tekemistä ja tyttölapsi on kantanut kahvinkultaa maisteltavaksi!
Pitäisi minun ij ässäni miehen olla oppinut sen, että viljelee
kahdesta samanhaavaisesta asiasta niin silmäänsä kuin suutansakin aina parempaan: unohtaa muinaisten sumut silloin kun
paistaa edessä tuore poskipari vereksiltään ja kasvojen kukkivilta katseltavana, ja painaa jutun sammaleet poskihampaansa
juureen siksi ajaksi, kun kuppi lemuviltaan tuhka hajujansa
kourankoparoilla ja liemenaltis tuikuttelee tassin pohjilla hemanmakujansa huulen hörpättäväksi!»
Härkäniemi naureskeli partansa muhoovilta ja silmäinhiiret
kulmakarvojen alla viliskelivät rohkeasti omilla luvillansa,
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koska hänellä nyt kuitenkin taas oli Siviä edessänsä sen tuokion kestämän, jonka koura tarvitsee sovittaakseen tyhjän
kuppiparin odottavalle prikalle, ja koska aina on jokainen
mukava elämänpisara maistettava niiltä kierahtamiltaan kuin
se tipahtaa kielen päähän, jottei katuisi perästä päin ja nielisi
tyhjiä. »Jauhaa jaarittelee tässä niin, että päästää nekoihmisen ja sinun kaltaisesi jumaknihmeen prikankukkuroin ohitsensa sanan puhuttelematta ja suunsyljelläkään kiittämättä,
vaikka käsi korjaa kupin, ja että nielee liemensä tuntematta
suussansa kahvinmakuakaan omaksensa jälestäpäin!» haikaili
hän ja pahoitteli itseänsä. »Ikäloppu ja vuosien hamilo semmoinen lammaskin, joka ruohon purtavilta ja vastaan vehmaksilta kiipee kallion kaljuille veisaamaan ja suree määkii
tämänvuotisilla vihannoilla mennäkevään kuivuneita kuloja:
haikii kaluaa aidan harmaat seipäät ympärillään sammaleen
kuoriltansa sensijaan, että hahmisi turvan kerkiämiltä tuoretta
hampaisiinsa, minkä keto verestä kasvaa! Vanhaksi ihmisen
täytyy tunnustaa itsensä vasten luontoansakin ja ymmärtää,
että ijän kaihi on kutonut verkon silmukkaa silmäin kaihtimiin ja kangistanut veren viehtimiä, jos vasta senjälkeen kun
aurinko jo on maillansa, ehtoo laskenut ja selkää värisyttää,
alkaa kääntää vilupuolta päivän lämpimille ja hahmia sädettä
yllensä ilman kylmyviltä, ja jos vasta kupin tyhjää prikalle sovitellessaan myöhiksi katumisikseen ymmärtää, että kuppi on täytenäkin liekkunut käsissä, vaikkei siunattua ole huomannut kourassansa kiittää sen parhaitansa lemutessa, ja että neitosen armo
on tarittimensa kuormin kukkaviltaan kulkenut ohitse, vaikkei
silmä suomuiltansa ole tuntenut liehtivää luomillansa eikä veri
varjoiltansa lämmön läsnää vierillänsä, ennenkuin kaunis on
askelilla kaukaisiinsa, ihana loitoilk siipiensä viuhkein, ja jäävällä
vain sydämen karsinassa muiston värisyttävä vilu!»
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Flärkänremi puhui nauroi muhooviltaan ja vakakten kasvojen srlmävarkaissa kiktteli tosi ja pila kuin tumman heije
ja välkyn pilke auringon hilkuttamilla veden läikkymillä:
eihän kaiketi, kun sanan lykky ja suunvuoro oli ihmisellä,
pitänyt koreata laskea kiittämättä sivutsensa ja päästää nertosenkuvaista korvalehden hiilumatta laattian laveoille loittonemaan!

Kahta asiaa minun omatuntoni ei niele tikun pistosta sielun kurkussa tuntematta: siunaamatonta nukkumista ilman
ristikäden rukousta ja tytönheleää askelilla ilman sanan hivelää korvissansa! ajatteli Härkäniemi ja oli tyytyväinen partansa peitoissa. Eikähän Siviäkään muuta tainnut tarittimensa
takana kuumilla jalansijoillaan kuin nauraa hänkin helkkivin
hampain, vaikka punan lento lehotti valtoiminaan kasvoilla.
Eihän sopinut suuttuakaan, kun oli sydämenpohja hyvillänsä:
kukas lepposiltansa närkästyy? Tunsihan Härkäniemen sedän:
Vilhovelhokin pihalla, turrukarva, tupsukorva, vihoinkos sitäkään raski kovitelk, kun se yltämiltään hyppi kömpelöltänsä
ympärillä ja valtoimiltaan killisteli uskollista silmäparia ja
tuhri turvallista turpaa ylenpalttisen suosionsa ja karvapussikkaisen ystävyytensä osoitukseksi. Ja olihan korvan kajailemilla
vielä Jannenkin nimi, Janne Pihlmanin, korjattu valppain
askareen juoksuilla äsken puheen kuulumilta hienoisiin lehtiin
hiuskuherain varjossa ja kätketty nopein neitomielen sopukkoihin: sitäkös kättä yrmien tyrkkisi, joka parailtaan kurottaa
kukkurantäyttä marjarovetta kouran hahmimilta noukittavaksi,
ja siitäkös torupalkoin kiittäisi, että sydännupukka visertää
iloa enemmän kuin poskiparat mahtuvat onnensa ylpeyttä
punastelemaan! Ei Siviän, Alastalon korean Siviän muu auttanut muhoileviansa katselevan vanhan Härkäniemen sedän
edessä, kuin punastella, minkä nuorilla kasvoilla oli ihonhipiätä
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herkkimässä ja kerjetä tarjottiminensa ja tytön hiusmarron alla
kiertävine ajatuksinensa niin nopeasti kuin kepeä nilkka kantoi
sinne päin salia, jossa oli etukamarin ovi avoimiltaan pelastamassa kenen hyvänsä silmiltä niin kiirehtivän neitosen kuin
heläjöivän kuppitaakankin: ei edes Janne olisi puoleltansa salia
saanut tällä hetkellä luvalta katsoa rientävää kasvojen helakkaan kuumaan.

Yhdeksäs luku.

Luku, jossa jo todenperään puhutaan parkistakin, parkkilaivasta.
Salissa oli miekk melko kohenneltu, vaikka vähän vartoileva. Niinkuin merillä, kun puhaltelee pyrähtelee milloin minkin nokan takaa riuskas maanpäällinen tuuli, ja iskee manterilta pussejansa purjeisiin kuin lempo, pyyhkii porottaa koko
penteleenä milloin vasemmilta poskipuoliltansa, milloin oikeanpuolinen pakara paksuna, ellei unohda hengennielemän hetkeksi koko puuskuttelemisen toimitusta ja kiskottele lekottele
purjeen löysissä kuin kärpäsiä kupeiltansa huiskiva ja turpansa
kuonoa nuoleksiva lehmä suvitarhalk, niinkuin merillä tämmöisillä vetelän ällipäillä, jolloin taivaan merkit pilvien karkusuunnissa kuitenkin muistuttavat ja virvan kuplat meren kellumilla vaahtoketjuissansa opettavat, että kohta voi ilma kääntää kylkeänsäkin ja toinen totisempi poika reistata vesillä ja
seilin saumoissa, etelä Hehtoa meren vapaitten keuhkojen väeltä
ja rehellinen tuuli pyyhkiä kvaista lakeoika idän pyräykset
harakkoina manterillansa, niinkuin merillä tämmöisissä huiskauksissa, jolloin käsi jo varailee ruoripuuta vakaville painamille leikin kurien perästä, mutta silmällä vielä on vahdin
pitoa, mitäs kukonpojalk harjassa äskeisillä vierilläkin, siten
salissa nyt: sielläkin istuivat jutun pyräykset vielä parranpensaissa ja veri virkisteli joutilailtaan korvapareja ympärillä-

388

kk yhä pälyilemään sivuille ja naapureihin, olikos kenellä
muutakin vielä hampaissa ja muinaisten mukavaa jatkuviltaankin piuhimassa mikä kurilta kulloinkin ajatuksen parraspuuta kallistelemaan ja ryöpsäykseltä kastelemaankin, mutta
silmäinkerät olivat kuitenkin jo vähän itsekunkin kulmakarvojen varjoissa vanullansa muillekin taivaan kanteille ja ajatuksen näpit valmiina niillä mielen kuuttirihmorlla, joilla niiden
pitää levätä, kun odotellaan, koska ilma näyttää toden kyntensä ja puhaltaa niiltä laitasilta, joilla sillä tänäpänä on pilvikarjansakk lammaslakumilla, ja sillä puhdilla, jota veden väri
salamyhkiltänsä vihjoktelee.
Tietysti Härkäniemen jutuille naurahdeltiin, hiveläähän
niitä muistoja oli meheviltään muistella ja suu asettui kuunnellessa itsestänsä maun mujuille ja mukaville. Mutta kun
vaimoväkikin nyt kahvin kantamisiltaan ja muilta juoksun
toimituksiltaan viimeinkin oli jättämässä salin
enäähän
vain Siviä kumarteli ja taivutteli tupakamarin ovella nuorin
neuvoin ja notkein uumin, kuljettaaksensa onnella ja pujotellen helisevän tarjottimensa kuppikuorman koko kveudelta
pihtipielien lomitse salista!
kun nyt siis oli syntymässä
hiljaista salissa ja miehet jäämässä omiin rauhoihinsa keskenänsä, niin ei oikeastaan enää ollut kenelläkään aikaa ja tilan
vuoroa jäädä täydeltään ja pisara pisaralta maistelemaan mielessänsä korvan noukkimaa tarinaa, niin myötäsukaa kuin se
ajatuksen karvaa silittikin, vaan nyt oli löysättävä huomio
siltä kurilta ja heristettävä silmä niille kääntymille, joilta
kuutti uudella kyljellä saattaa kiepaista piukkaan. Olihan
Alastalo hyvillänsä, että tämäkin luovi oli asiainkryssissä tehty
ja pinnistetty tuulta likelle tältäkin keulan nousemalta: mukavaa, että verestivät mielissänsä, kuka ennenkin oli tihuvissa
paikoissa istunut peräsimen varressa! mutta silloin ei maisku—

—
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teta suuta niellylle palaselle, kun on parempaa lusikassa poskeen, eikä se hauki tämänpäiväistä ahventa ahmaise, joka

vielä pitäisi eilistä salakkaa kidan kiduksissa istumassa! Kirkonpenkissä ihminen siunatkoon itseänsä ja mutiskoon kiitoksia,
ellei silmä nuoku, mutta nuotalla ja köyttä kiskoessa miehen
on vedettävä! ajatteli Alastalo ja kuljetti silmää salissa ikäänkuin sirppinsä hijonnut elomies saran päässä vainion tuleentuneella kiholla. Suihkasenkos terän näille kahiseville tässä,
vai tuossako oljenkulta kallistelee otollisinta vartta sirpin nirkon pujotella korsien karheen! tuumi hän, kun arvellen siirsi
katsetta Lahdenperän leukatarhan kuhioilta lammasvilloika
niille siistityille ja suan kurittamille poskipihoille, jotka ankara
Langholma tunnusti ja tiesi omiksensa niin julkisissa, vaikkapa
maaherraa paremman miehen pakeilla kuin kotovainioilkkin
kymmenen taksvärkkärinsä käskijänä. Kumpaas partaa tässä
nyt on parempi ensiksi kohennella, sitä, joka on supukallansa ja
kuhukoholk lentolehovana, kun vain hiukankaan henkeä puhaltaa puskaan, vai sitä, jossa on joka jouhi kireöillä ikäänkuin
olisi myllynkivi killutettu puntiksi jokaiseen haivenen hiutuun
leuassa? aprikoi Alastalo ja tunsi näränalkua mielessään, kun
ei koskaan luudankvea ole samalla kertaa neuknteräväkin, eikä
vieterinpotkaseva höyhenhelpeäkin. Mitäs siitä, jos tapin päästääkin ja laskee Lahdenperän pulpuille: vettä täysikin vesitynnyri kannuun sylkee eikä kaljaa! Ja Langholma taas: kiveä,
joka on paasi paikallansa, käy lapsi ja mukula kukaties hypistelemään kyljiltänsä paljain kynsin, mutta ei järkimies ikinä
ennenkuin hänellä on käsissänsä kangottimena teräskanki, ja
pienet kivet ja maaturpeet pehmitetyt ympäriltä!
Alastalo antoi silmänsä viistää muuallakin miesriveillä.
Sinäkin istut, niinkuin olisit täällä piipun paimenen palkoissa
laiskottelemassa, eikä miesavuksi, kun tarvitaan! harmitteli
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Alastalo syyttömälle Härkäniemellekin, kun silmä osui siihen
sohvankulmaan, jossa Härkäniemi tällä haavaa onnettomuudekseen istui ja tarkasteli savun viisauksia piipun pesänsä haikumilla. Karvaa tuhlattu sinullekin poskipieliin enemmän kuin
pienen talon ladon suusta mahtuisi kerrallaan pistämään, mutta
imeväinen ilman parranhajuakaan poskiensa maito-iholla ja
pahnatukku ilman piipun varjoakaan mättäänsä pensaasta torkottamassa hoitaisi mytyillänsä samat puhumisen virat pieluksella kuin sinä nyt viisikymmenvuotisessa miehen rikissäsi!
harmitteli Alastalo nahkojensa kipenöivissä sisuksissa uskolliselle naapurilleenkin ja parhaalle varatykyrilleen, kun katseli
tämän liikkumatonta partaa, joka sentään saattoi liehuakin
joskus ja liehua välistä tarpeettomillakin ajoilla ja tarpeettomissa asioissa pitkän reisun kryssejäkin ja ruotsin virstan luoveja! Sinullakin partaa leuassa vaikka luutana kvaisemaan
tomut ajatuksen ahtaammistakin nurkista ja rikat laveammiltakin mielen kattioilta, ja poskipielillä karvan kankeata harittamaan vaikka jäykemmänkin jahtikoiran härisemiltä: miks'et
niitä nyt viljele ja päästä kistoille naamapintasi lahjoja, kun
on pyyhkimillä laiskan unet pitäjältä ja paimennettava veräjille
se lauma, joka ei haukun härinättä osaa omille kitumillensa!
Akstalolk oli tosissakin pippuraa karvastelemassa ajatuksen
ikenillä, kun hän nyt katseli naapuria ja lähimmäistänsä, ja
ajatteli sitä, että miehellä on tuumastukilk mitattuna lainattu
naamatauluun sekä pituuskanttiin että varsinkin leveysriitinkiin rehellisyyden honkaknkkua, vaikka kubiikilta myytäväksi,
eikä sitä älliä otsan takana, että silloin kävelisi markkinoilla,
kun rehellisyys on mynttiä! Mikä perhana sinua nyt estää
tuumin kääntelemästä ja vakavin kallistelemasta salissa sitä
laveata otsapielen pintapuolta, jota luukuorta Jumala sinulle
on erehdyksestä sorvannut vielä enemmän kuin viisauden mätiä
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päähäsi, ja jonka levoilta ihminen vaikka hammassäryn poltoissa palaa rauhoittuneena mieleensä totisesti epäillen omien
porottavien ikenäjuuriensakin elävää ja repelevää todistusta,
ja mikä kravun pihti juuri nyt on istunut nipistimintensä
purimin sinun kielesi päähän, niin ett'et sitä nyt saa näillä
kääntymille liikkeelle, tai mikä lukonsälä ripustettu juuri näiksi
rehutalkoiksi sinun suuktosi oviluukulle, ettei nyt ole kuormalta jutunheinää sullottavana odottaviin häkkirekiin, vaikka
sinulla kaikkien tietämiltä on sekä kielenpaknen suussa että
pahnaa poskikdossa kymmenenkin talon nautakarjan varalta,
ja vaikka itse tiedät niinhyvin kuin kuka muukin, että suusi
avaamilta sinä silkalla sanojesi rehellisyyden piimällä ja pelkän
turvallisen naamataulusi paljaalla kirvestetyllä uskollisuuden
näöllä kuljetat kuin ikenistä vetäen ja huulista haakten vaikka
koko pitäjästä ajatuksen siiman päässä niinkuin kalamies hauenpotkivaa koukunväkäsessä paattinsa kitavierille! Haljeta voisi
kiukusta, kun pitää omin silmin kärsiä näkyvissään miestä,
jolla on suu poikittain naamassa niinkuin kellä hyvänsä kristityllä Jumalan luomalla ja kirkonkirjoihin merkityllä ihmissielulla, ja joka ei tätä läpeä taulussansa silloin avaa kun tarvitsisi ja kun hänen leukansa saranoilta järki voisi poikia penikkoja seurakuntaan! Sitä varten härkä on saranpäähän talutettu
ja ies rynkäillä, jotta juhta silloin kiskasee ja kiskasee ryhän
väeltä, kun vako on aljettava ja saven rinta avataan, ja sitävarten sinä salissa, että sinä kynnät leukapielen voimalta ja
väännät järjen hartiaparilta silloin kun minä huiskasen ja auran
on leikattava kärjen terä rytisemään viiltoa turpeen pintaan!
Alastalo puhisi sadatteli sisuksissaan, niinkuin papupata
tulella kantensa alla juuri ennen kiehumisen ryöpsähdystään,
ja koska juuri Härkäniemi sattui näissä kuumissa onnettomuudekseen olemaan hänen silmiensä sihdissä, niin tämän viat-
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tukkatappuran ylle ja Härkäniemen suhteellisesti syyttönyt kaateli mielen purku sydämen noiteita valaanlihaan! Ei ihminen helvetissäkään laiskotella saa, ja hoidella
piipunnysää hampaissansa muun kärymisen välillä, vaikka siellä
on aikaa ijankaikkisuuden kyynärmkoilk ja almanakan lehdiltä
präntti pudonnut niin ennen alventtia kuin alventin jälkeenkin, niin mikäs kruunun kirja ja maaherran lupa silloin päästää miehen vietereiltä ja Härkäniemen ajatuksen syytingeille
täällä maanpäälläkään, jossa aika on karkuhevonen ihmisen
edellä ja mies potkija semmoisen nelistäjän hännän takana,
jonka jouhen karvoja ei kouraansa tavota, ennenkuin kavio
suihkii santaa suuhun, ja kumpikin on kuopassa, niin koni
jalattomana kuin hengen läähkö somerpalkoin! Alastalo naurahti omalle ajatuksen pyräykselleen: jokos nyt oinas poikii ja
nilkku valakka travaa, kun minäkin puhelen psalttaria! hymähti
hän. Mutta mäski peruna vadissa voisi haljeta kiukusta ja
konttipuoli puupukki havutarhalk kadottaa kärsivällisyytensä
ja loikkia nelistää harmin karkua neljän veräjän lävitse, jos
niiden olisi katseltava kiireen paikassa semmoista miestä liikkumassa kuin Härkäniemen Makkias! Onkos laitaa se ja laissa
sallittua, että ihminen saa omilta leuoiltansa painella peukaloa
pesänsä puhimiin ikäänkuin ei miehenkaltaisella muuta tekemistä olisikaan maailmassa, ja asetella rauhassa tupakan pehuja
tiiviimmälle piippunsa suulla silloin kun lähimmäisen silmät
ovat kekäleinä hänen poskiparroillaan ja kärynkin jo pitäisi
haista karvoista hänen nenäänsä, että nyt hänelläkin sopisi olla
suunvuoro salissa, ja että puhukin, perhana, nyt jotain, kosk'et
muuta ymmärrä ja parempiin kelpaa ja koska odotetaan! Ei
kaiketikaan sinunkaan pääsi pajupehko semmoisia ajatuksia
haudo, että kokki juoskoon edeskäypänäkin pidoissa, räättien
kypsääjä räättien keittämiltä räättien tyrkyttäjänäkin räättien
toman

mille parroille
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kulumilla, ja minä jakajana juoksuttelemassa lirppua kannukin
sen tynnyrin hanakrolta, jonka harjatorolla minua paraastaan
tarvitaan ämpärisouvissa kaatajan puhinoissa! Ei suinkaan se
kiljuttava kapteenin kurkusta ahterin komentotäkillä samalla kortin kääntämällä repele matruusin selkäväellä keulapakan ankkuripelissäkin, eikä suinkaan minun ole
täällä salissa samalla nenänniistämällä kivettävä tulisen turkasena ajatuksen humisevissa rikivärkeissä päästelemässä järjen
pultaania puhdille mielten raakapuilta kiiliäkseni samana oravana samoin loikin saman kiiruun käpälillä täkin kaikuvillakin
kiinnittämässä sanantouvia vetokiriin jokaisen korvaknupin
tyhmän naakelin taakse niin monta kuin niitä norkottaa
pareina tukanpuskain varjosta neljän seinämän reilinkimitalla
salissa!
Alastalo ähkäsi paksun ruumismajansa sisäseinien täydeltä,
kun viimeinkin nyt alkoi olla aika kirvoittaa sikiähakaset
Härkäniemen parroilta: viili ennen kiikkuu viinan välkkyjä
pytyssänsä ja lehmä juoksee lirkuttaa oravan poluilla männyn
oksalla, ennenkuin sinulta Kristuksen ajanlaskuun sana lähtee
suusta, silloin kun huuli on tuossa tupussa piipun sarvipalasen
ympärillä! ajatteli huokasi hän, ennenkuin enempää puhisi.
Nostaisit silmiäsi sen tuuman osan, jonka tarvitsisi ja katsoisit
Pukkilaankin, niin näkisit vierilähiltäsi päälle katsomattakin
ja sormen pitelemättä, miltä mies näyttää, joka itse hulluuttansa on vanginnut luontonsa, ja jolla on suun sisäpuolella niin
paljon pidäteltävänä, että hammasparoillakin on horkka, kun
pitää niiden ajaa reekelk virkaa semmoisen kielikurpan kammksijoka, joka tottumattansa on lukittu häkkilinnun hypyille
rautalankojen taakse!
Alastalo oli nyt jo unohtanut koko Härkäniemen ja harminsa, kun silmän jyvällä nyt oli todella hänellä itsellään se
mies, jonka

on
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jonka hän toisen katseltavaksi oli suonut. Vissisti mies
rääkkää itseänsä, kun ei puhu, vaikka mieli tekee! oli hänen
lähin seuraava ajatuksensa, kun hänelle selvisi, että Pukkilan
kasvoja hän nyt avoimelta kirjalta katsellen luki. Orava puolahyrrän sisäpuolella ja ajatus sinun silmäkerissäsi, kumpis kiertää
turkasempana kerän ketterää pussikan viskaimilta? kysyi Alastalo mielessänsä, ennenkuin muuta ajatteli. Voi viskuri sinuas
siipipyörin, jyvät ja akanat sinä pyryn lentona syljet, jyvät
jyville, akanat akanakasaan, kun vain on käsi veivillä ja lapio
ruumenta ahtaamassa seulan suihin! Alastalon Mattsson oli
kotonansa laveissa liiveissänsä: silmä oli vilauksessa siinä terässä,
jolla siepataan tähtäimille neulan kärki, jonka silmukan lävitse
langan pää on pujotettava! Vai sinä olet ajatellut, ettet sinä
puhu turhia poskistasi tänäpänä, että odottelet ja olet luurilla
väijymässä? Vai niin, mynninki sihdattuna ja sormi hanalla,
sana hampaan liipasimella valmiina, kun jänis on loikaissut puskasta ja otus sihdin jyvällä? Mutta entäs, jos joku seisoo vieressä ja tyrkäsee kyynäspäähän, joku pahus: hana vireessä on
hyvä varalta, mutta hana vireessä on viekaskin sormen syhymillä ja saattaa lipsahtaa pamahtaa pelkän kynnen ällin painamilta ennenkuin järki on haukotellutkaan, saati nostanut etusormen päätä ja laskenut kolmeen! Mattsonilla hierasi Hermannin koura pienen hierauksensa Hermannin kouran sisuksissa: oli kakporvarinakin muinen äkättävä tukholmarin silmäparin tällistä, koska tinkimisen kauppa oli kypsä ja äyrin
pudottamilta koko ruuman lasti rikseinä! Siitä päästä pinoa
halkosyltä puretaan, josta puunköllit itse ovat lonsoomilkan
ja koko kasa romahtamassa!
»Jalkaa pitemmäksikös sinä parkkrsikin puksprööttiä olet
ajatellut, niinkuin Uskoosikin pistit prikinmittaa ainakin keulatikkuun samasen jalan mitan pitemmälti kuin minä Siwiään?»
naama,
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sanoi Alastalo äkisti ja ummisti toista silmämunaansa, jotta
ainakin sen saattoi ymmärtää hurskaaksi, vaikka toinen pelasikin pirusia Pukkilan parroilla. »Puoli tuumaa pitempi, jalkaa
päälle vai vaille, vai kuinka sinä ne mitat taas justeerasitkaan!»
korjasi sekotteli Alastalo vielä tasusiltaan sanojansa tyytyväisenä siitä, että nyt oli kumminkin korkinpaknen saatu liikkeelle pullon suulta ja salissa viattomiltaan mainittu, vaikka
vain naurunkin pakeilta ja pikpuheen vahingoilta semmoista,
jolle korvat olivat heriöillä ympärillä, ja jota oma kielenpaksukin jo oli ollut poikimassa niinkauan, että itseäkin harmitti.
Nyt on siis sekin ruuhi uitettu vesille, ja parkin nimi sanottu
saHssa niin nätisti, ettei kenenkään tarvitse olla salissa huomaavinaankaan, ellei tahdo! ajatteli hän helpotuksesta ja vilasi silmän viistämältä Pukkilan sivutse Härkäniemen piipun ohitse
Langholmaankin keinutuolilla ja hiukan koko salin seinäpielien
kvealti.
Nyt oli Pukkilan vuoro purra partaa. Tosi niin, että hän
oli päättänyt pysyä nahoissansa, pysyä visusti! Kotoa lähtiessä
jo ja vielä Maijastiinalle ovesta hän oli sanonut, sanonut puhellut, palannut tuvan puolelle vielä kerran porstuasta ja sanonut:
en minä puhu, en puhu, en minä puhu mitään, en parkinpenteleestä kielsnkrapaustakaan, en hiirenhaukotukseen avaa
suutani, en kirpun pieruun! Mutta kun toinen on Muhamettina rinnuksissa! Parkit ja prikkpröötk ja jalantuumat! Mittaisi omat liivin västrnsä ympärysruntalta! Siihen fasuunaan
kait laivojenkin pitäisi olla mallatut! Kysynkös minä kerran,
ja olen tainnut kysyäkin joskus: Hylliinkös ja ruuman limppumakoon Siwiällä prikin puksprööttiä on upotettu, niin ettei
alusparalla torkota keulassa tikunalkua enempää kuin pilanteoksi ja samanverran kuin nenännypyn näkyvää nysää sinun
oman poskinaamasi naurispuoliskojen keskeltä? Vai kamppi-
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jalka taaskin siitä, että Uskolle tuli rikinkin se hivene keulapiikkiin, ettei Siwiä ole pitäjän pisin astia!
»Kakkuakos sinä parkistasi ajattelet, kakkuakos? kysyn,
kakuksikos leivot, pyörität, taputtelet? niinkuin luonnisti
kupiksi, vesikupiksi, saunavesikupiksi prikisikin pilkkumin
pohjiltaan, astiasi tuolla lahdella, Siwiätä tarkoitan, vaikken
nimeä sano, kakkuakos, kakun pullikasta sinä parkistasikin
sanon,
leivot, kysyn, kuppia, kupin kuppuraista, puhelen
mahaajattelen,
padan
pohjaa
vaikka pannua, konttipannua
kuvun nokipuolilta!» Pukkilalta oli sanaa ratkennut melkein
suun luvatta, tulkoon, koska tulee! ajatteli hän ja katseli vihaisesti ympärilleen, mielessä oli närää niinpaljon, että äänikin
tuhisi kuin nuhan paksuilta nenän kautta kurkusta. Puhelee
piikittelee alinomaisiaan Uskon pukspröötistä, ikäänkuin ei se
asia olisi selvä ja mitattu ja kruunun rekistereissä, että Usko
on piikistä piikkiin ja rehellistä rungon mittaa tuumaa vaille
jalan Siwiätä pitempi, haljetkoon Alastalo vaikka kateudesta!
Tuumaa vaille selvän englannin jalan, jumaliste! ajatteli Pukkila ja nieli kitalakeansa. Vaikka sekin tuuman vajaa vain
mistiltä! kipenöitsi hänellä mielessä. Täysi englannin jalka oli
riitingeissä, täysi niin varmasti kuin amen saarnan lopussa ja
minun pääknuppini minun omani, montakos kertaa minä naputin tuumastukkilinjaaliin ja montakos kertaa minä hoin mestarille: jalkaa pitemmäksi kuin Siwiä! sanoin, näytin paperilla
ja mittasin linjaalilla: jalkaa prikulleen pitemmäksi kuin Siwiä,
sanoin, Alastalon priki, sanoin, pahus, sanoin ja kirosin! »Jalkaa pitemmäksikö minä ajatellut parkkinikin pukspröötin?»
kysyy, ja on hurskas edessäni vatsaltaan! Pukspröötti ja ohran
hius! Sammakko minä olen iholtani, jollen minä nyt suutu
ja veri kuumahda! »Hiuksen tutkaimiakos Akstalossa ohrariiheltä laariin kvaistaan ja pukspröötin tikkukos tarhakdon
—
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nokkapäässä rikaa Siwiän meri-astiaksi ja laiva-alukseksi?» kysyi

Pukkila kivahti pippuraa silmiltä ja käärmettä kieleltä. Eikä
huojentanut vielä tämäkään sydämen paksuja keviämmille.
'Justeerannut!' karvasteli, kirventeli munaskuun hellillä kuin
haukan kynsi. Vai minä justeeraisin, kun mitat ovat selvät
ja sifrat plakilla kruunun kirjoissa: vajaa tuumaa vaille jalkaa
pitempi, vaikka hirtettäisiin sekä Usko että Siwiä ja Alastalo
vielä kolmanneksi killumaan potkimaan Siwiän keukpiikkiin!
»Jokos sinä sitten olet justeerannut riitinkisi, parkin riitinkisi,
parkin-parkin, sanon, parkin penteleen riitinkisi, miltäs
partaalta tässä astiassa pukspröötti haistelee ilman kuria, paapuurikyljeltä vai styyrpuurikidalta vai ahteripiikkiinkös sinä
keuktikun sopivimmin pystytät pulkkakun häntäpyrstön koristukseksi?» kysyi hän ja laskotti silmänsä laupiaiksi. Saa kuulla
justeeraamisensa ja syödä myöskin! ajatteli Pukkila myrkyllisesti hampaisiinsa, mutta lisäsi kuitenkin jupisi selitykseksi
huuliparrastaan: »Parkista puhelen, parkinpaskasta!»
Laveoidenkin laitojen sisäpuolilla voi välistä ruveta tuntumaan ahtaanlaiselta, ja tosi sanoen niin lensi Alastakllekin
hiusten juuriin pientä kuuman kihinää löylyn kihaukseksi,
ennenkuin taas naurunlaskot olivat kesytetyt vanhoille muhoilleen poskilihoilla ja silmien vilhaus vetänyt kynnen kärjen
takaisin naurun nahkoihin. »Juu
juu, jänis heinälaistolle
ja Pukkilan Usko rahtirersulle!» myönnytteli venytteli Alastalo, koska sittenkin piruutti sisuksissa ja tarvitsi aikaa, että
nieli kaunat kurkusta selviksi. »Joo
joo», panetteli hän,
»se tiedetään: jäniksen kopisee varvas nikynakaan ennenkuin
nokka äkkääkään, ja Uskon krapisee pukspröötin tikku Kielin
möljään ennenkuin kapteeni on putsannut nenänsä kotohaminan pehkuista puhtaaksi, mutta mitäs asiaa on luokkoojan
haravalla jäniksen jäljille niktonikylle ja mitäs setelinvaahtoa
—

—
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kokoo retarin sormi karhelle siitä vanavedestä, jonka Uskon
köli on Itämeren niskaan jättänyt: ei heinä jäniksen juoksemilta kistolle kaadu, vaan viikatteen vikhtamilta, eikä rahtia
kölin kerkeämiseltä makseta, vaan ruuman kisattavilta!» Alastalo tuhisi nenäänsä: pitikin Pukkilan taaskin nakata vanhat
ajanaikaiset riidanhaasteensa kapuloiksi tielle, ikäänkuin astian
autuus olisi vain laidan liukkaudessa eikä kivalla laahattavana
kölinsä päällä myöskin ruuman vatsaa! »Neulan kärjenkös
pistämiltä vain, ilman langan liehaa luikun silmässä, sinun
paitasi saumat ovat ummellut, ja kölin viruttimiksikos vain
ilman enempää rihman järkeä päässäsi rahan palttinan solmimisiksi sinä Uskoasi Itämerellä uittelet suven mitat?» kysyi
hän. »Ei lipoominen pöydän vieressä lihota, jollei ole lusikassa
kuoppaa rokan varalta, eikä se laiva rikkauksia seilaa, jonka
riitinkistä ruuma on unohtunut pukspröötin puikon takaa!»
Alastalo yskäsi ja tunsi mielen pivon pitimiltä, että kilvankiimassa ja kiivastuksessa jutun kuutti nyt oli tullut siepaistuksi kukaties hieman äkkikireälle, ja luovi nostettu liika
ahneesti tuulta likelle: hyvähän, että tämäkin tihuva oli
noukittu seilin puhtiin, mutta parasta kuitenkin aina myötäillä
helvarin varressa sen eineen haistama, että tuukki pysyy hyvässä
vetopuristuksessa täysiltä pyyhkimiltään, kun se kerran on
korjannut tuulen lykkää poskensa pussiin! Alastalo siis yskäsi
rykäsi itselleen varotukseksi: hyvää iiripuuskaa ei saanut päästää maston taakse harmin peleille ja kiusan kliputuksille! »Parkista taisit sanoa jotain, parkkikivasta?» sanoi hän kysäsi muuttuneella äänensiivolk, silmät puhuivat nyt leppovia ja vakaita,
ja kasvoilla oli höylätty kantti päälläkäsin: eihän hän salissa
nyt puhellut Pukkilalle yksin!
Eikä; eivät nämä sanat, vähän kohotetustikin sanotut, ei
paljoa, hieman vain, mutta senverran kuitenkin, että asian
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huomasi, jos oli korvaa mukana kotoa ja älliä korvain takana
pään sivupuolilla, eivät nämä sanat enää olleet tarkoitetutkaan

suuruksiksi jutun entisen padan porinoihin! Eipäs: uusi räätti
oli nyt kantamilla, jonka kantamista pkokansa jo hiemaksilja
taan oli odotellutkin pöytään! Ainakin syntyi salissa
avara,
suurin,
sali
oli
kieltämättä
viidettä
pitäjän
sylAlastalon
tää nurkasta nurkkaan Pukkilankin mittaamilta, ja sitäpaitsi
tällä haavaa neljän seinämänsä mitalta niin täystuuvattu
isännänlevuisilla ja kapteeninpaksursrlla, että oli sähimistä ja
väen puhinaa jo paljaastaan siitäkin, kun kukin istui paikallaan siivolla vierivieressä ja piti säädyllä ja tungeksimatta hartraksa tilan hallussansa
syntyi salissa Alastalon Mattssonin
näiden sanojen jälkeen ja parkin mainitsemisen perästä semmoinen äkkihiljaisuus, että korva tottumattomiltaan alkoi
odottamattoman äänettömyyden humauksissa hakea muun
askareen loppuessa työn tärkeätä itselleen siitäkin, erottiko
todella kuulollaan sen erilaisen rrtinän vieriltään, millä saumat
pingottuvat miehen yllä, jos naapuri vasemmalla hengittää
ähkii pehmeässä englantilaisessa verkahankkinassa, mutta oikean
käden naapurilla on piukkapaikoilla ja palkeen pintimillä kankea kotokutoken sarka totisena paisuteltavana.
Oli siis äkkiryöpsäykseltä pakrpukahtamatonta miestäyteisessä saUssa, niinkuin laiduntavassa lammaslaumassa metsäaukean liepeellä, kun etupässi odottamatta on puhaltanut pärskäyksen sieraimistaan ja kopauttanut sorkannappulallaan varoitusnapauksen prennartantereeseen: silmänräpäyksessä on niin
monta valpasta päätä pystyssä kuin katraassa oli turpaa toimessa ja samanmokoma sojoista korvaparia tyhjää ilmaa keihästämässä kuin äsken askaroivaa hammasriviä kedon kangarta
nyppimässä: mikäs nyt järjeksi villakarvojen juuriin, pyräys
pakoonko, niin että saparon tyngät pyllyvät pensaissa, kun
—

—
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parvi vilkstaa, mihin kullakin sorkka napsaa, vai karku päinkö,
niin että tanner tömisee, kun meno on uljas, joukko polkee
ja sarvi ravistaa? Etupässi menon sanoo, etupässin sarvipari
ja etupässin polvinivel! Usko sarviisi, harakruunu ja luota
kapsaviin aliasi, sorkkasankari, niin neljän varpaan väellä sinä
viet lauman vaikka valkeaan, peittäköönkin lammassydämiä
lammasvilla! Alastalo, Alastalon kapteeni, Mattsson nyt salissansa ja tykevä mies lankulla niin kotona kuin kirkonkon gilla
ja Siwiän komentosillalla, vaikka olikin joskus ollut vain
Herman, Alastalon laiha Herman, liukas Herman kalakaupoissa
ja kova Herman killinkinuotalk, finn-Herman Tukholmassa
ja fan-Herman tullin muistossa, Alastalon Mattsson nyt nosti
harjaa ja salilla oli edessänsä liivipuoli, jota kelpasi katsella;
mies kehtaa näyttää itseänsä julkipuoleltakin miesten keskellä,
kun hän tietää, että oma laveampikin runta on omissa napeissa
ja omassa verassa ja oma paino joka leiviskältä oman permannon notkumilla! »Minä olen ajatellut, että pitäjään olisi rakennettava parkkikiva, siitä on ollut puhetta Langholmankin
kanssa ja sitävarten minä olen pyytänyt tänne tänäpänä muitakin koolle!» sanoi hän tyventä tyvenemmin, niinkuin luotsi
tietonsa silloin, kun silmä tuijottimiltaan on pimeän sokeista ja
sumun sakeoista erottanut uran ja viimeinkin tähystänyt juopan
selkeät, ja käsi varmoiltaan taas saa oiko-ojennukselta osoitella,
mistä väylä on vapaa keukpuun kurotella ja meren selkä kirkas
kölin puserrella. »Että puheltaisiin jahnattaisiin ja kirnuttaisiin
suut syljestä puhtaiksi!» lisäsi miedonsi hän sanojansa ja peitteli liikaa juhlallisuutta, vaikka paisuttikin, levitteli kylkipinteissä ja muissa ruumiin isosuuden paljepielissä niin, että piti
lähteä kävellä keikuttelemaan kattialk ja astelemaan permannolla sitä toista keinutuolia kohden saHssa, joka vielä seisoi tyhjänä, Langholman keinutellessa toisessa. Ei ollut tullut ketään
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käsketyksi istumaankaan siihen, ja oli Pukkilallakin sentään ollut
omast'takaa se nenä, että oli jättänyt paikan pyhille ja mennyt
itse istumaan vain peräseinän nahkasohvalle! Parempi puhellakin täältä keskeltä laattiaa, kuulevatkin ympärillä! ajatteli
Alastalo sovitellessaan kapteenin lavuista ruhomajaansa keinutuolin käsipuiden väliin ja pinnapuiden rytistessä pientä napinaa, kun leiviskät löysivät vaakapaikoillensa. Näkee ympärillensäkin tästä, jos tarvitsee ja kun tekee mieli katsella ähistä
salissa! ajatteli mies keinupotkolta, ja neljän seinän kehältä
leikkasi salia kokeeksi mies mieheltä silmäpari, jolla oli oravanvirkana vahdinpito Alastalon Mattssonin otsalakan varjossa.
Puntti oli nyt paikallansa salissa, ja isäntä omaa tuoliansa painamassa vierastensa keskellä.
»Oletkos sinä nyt ajatellut sitä parkkiasiata paremmin, josta
mennä talvena ja varhemminkin joskus on ollut puhetta, ja
josta viimisviikolkkin oli juttua, kun minä ja Härkäniemi seilasimme asiassa Langholmassa?» Kysymys oli osoitettu salin poikitse Langholmalle toisessa keinutuolissa ja lausuttu sillä sopivalla mielen levolla ja muulla isännän tasaisuudella, jolla mies
puhuu miesten keskellä miehenarvoisista asioista sille, jolle joukosta miehenvertaiset sanat kuuluvat. Olihan hiukka juhlallistakin näin puhua julkisiltaan salin ylitse keinutuolilta keinutuolille ja kuulustella kampapuun naristessa alla, miltä vakava
sana kuului ilmassa, kun oma huuli sen oli päästänyt painaviltaan Langholmalle ja se teki työtänsä muittenkin korvissa
ympärillä salissa. Mukavaa kuitenkin, että aikoinaan tuli ripikin nurkatuksi tarpeeksi avaraksi ja salun tämä tiknverta, että
mahtuu seinien ahdistamatta puhumaan tärkeistäkin asioista,
kun semmoisia sattuu!
Tosi vie ja lempo uskokoon, kun tuntuu ahtaalta saumoissa!
pääsi Alastaklta keinutuolilla puoPääneenkin huokauksen
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pihaus keuhkoista, kun mielihyvä tihuviltaan liika potkasemalla
orjentelr jäseniänsä kylkiluitten varjossa, ja oli ikäänkuin päästettävä lirvinnappeja löysemmälle piukottavilta paikoilta. Kelpaa joskus olla lihavakin, niin luulevat, että ihminen pelkkää
pieUensä prässiä ähisee! ajatteli hän kuitenkin nopeasti mielessään, kun huomasi sanansa ja nieli äänensä. Mukavaa sekin
sentään, että on näin ruumiiltaankin ruumaava, niin ei arvata
hyllin alta aina ja tarpeettomasti pidellä ajatuksen ruotoja!
kerkesi Alastalolla mielihyvän kärsä vielä pienelle hunajanpisaralle, ennenkuin oli silmä taas lähetettävä asioille ja järki
vahtipaikalle ymmärryksen akkunoissa. Mitäs Langholma nyt
sanoo? ihmetteli hän. Viikate on vilautettu ja laiston pää
avattu nikulla: kaatuvatkos korret siivolla heinäluokoon paksullekin karhelle? Eikä riitä nrktonrkyllä ensimmäinen viikatteen sivallus, vaikka laveallekin kurotettu, vaan on laiston
lakealla selkä varattava venymään, vaikka virstan heilumille!
Mitäs sanoo Langholma nyt, ja kuinkas sujahtaa sana senjälkeen, ja kestääkös hellittämättömänä hartiain pinko ja
uuman tempo, saentukoonkin ruoho viikatteen tiellä niittäjän
edessä jokaiselta raudan laulamalta ja suihkikoonkin heinä säihkrvältä terältä olan taakse kasoina joka askeleen vinhamalta
paahtavalla lakealla?
Langholman puolella salia oli keinutuoli seisahtunut keikkumasta. Ei sieltä käsin tovin aikaan muutakaan äänenkaltaista
lähtenyt, paitsi että piippu
Ristikylän vanhan tuomarivainaan ja Rehbinderin entinen pitkä paroonin piippu, jonka
Langholma oli toisen kahvikupin juotuaan ja kuppiparista
päästyään käynyt hakemassa käsiinsä piippuhyllyltä ja sytytettä piipun luupala siirrettiin puolemmaksi
tänyt itselleen
hampaista ilmaan torkottamaan, ja että otsakulmain puskat
rypistyivät likemmäksi toisiansa. Ei ollut savun hiustakaan
—

—
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kaksi harmaansalia,
sinistä naulasi tutkivaa tutkainta sille taholle
missä Alastalon tukeva henkilöllisyys hyvin näkyvällä ja rehellisellä
tavalla täytti toisen keinutuolin, oman tuolinsa omassa salissansa. »Sinä olet siis ajatellut, että jaksamme ilman vekntekoa
ja rahan juoksemisia rakentaa parkkikivan pitäjään?» kysyttiin
nyt kysymys salin halki äänellä, joka oli verkas eikä tarpeettomasti korotettu, mutta kuitenkin kulmasärmiltänsä sitä paasikanttia, että piti olla sekä kestävän ajatuksensa kintuilta että
turvallisen sydämensä huoneentaululta sen miehen, jonka
omantunnon hartioille sana laski kämmenen tämänvaakaisena.
»Ei sitä kiivastakaan lähtijää juoksijaksi kiitetä, joka läkähtyy
kesken matkaa, ja ojan ylitse on viisasta hypätä vain silloin,
kun tietää, että varvas kaapasee kovan kamaran toisella rannalla! Oletkos sinä siitä asiasta varma, että saadaan topeillekin
se, mikä parkin mitalta oijennetaan kölipuuksi petille? Tynnyrin säkki on komea miehen selässä ja vielä komeampaa, kun
isäntä tyhjentää tynnyrin kantamusta laarinsa suulla, mutta
tynnyrin ruissäkki maassa on painava paakka jyviä, ja kylän
nauruksi on joskus joutunut tykeväkin selkä, kun mies
vääntää minkä sisu puskee, mutta säkki jää isännäksi paikallensa ja säkin perse istumaan isosena kedolla! Prikejä
ja kuunareita meillä on, se on tosi, mutta puolentynnyrin
säkki ja täyskynnyrin säkki ovat erilkisia pideltäviä sormissa, ja prikit ja kuunarit ovat puolentynnyrin säkkejä parkin rinnalla! En minä pahempaa tarkoita, mutta minä kysyn,
onkos jää koettu ja tie reimattu, ennenkuin minä varsani
rannalta ajan?»
Keinutuoli lähti liikkeelle taas ja piipun
lupuala palasi huulille, mutta otsakulman alla pysyi vahti
levollisena akkunain suulla ja Akstaloon oli kattian poikitse
keinutuolilta keinutuolille liitetty silmäpari, jonka omisenää ilmassa silmien teräksen

—
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taja oli tottunut siihen, että hänelle vastattiin, kun hän
kysyi.
Salissa kirvottelivat muutkin jo ajatuksiansa, ja jos tarkasteli ympärillä niin huomasi, että niskaiho punotti Akstalosta
puhumatta jo jonkun muunkin takinkauluksen yläpuolella
kuparille, niinkuin miehellä, joka vielä ei vuovaa sanoa sanaa
ja avata suutansa, mutta aikoo. Höllimmällä olivat nyt saumat
Lahdenperällä, joka ilmankin oli saanut tuntikaupalla istua
sanattomana isosempiensa joukossa, niin että partaat olivat mielenastiassa jo paljaasta puhumattomuudesta ylihukhtamaisillaan, ja joka sitäpaitsi jo Vaarniemensäkin vuoksi ja metsäkauppojansa ajatellen arveli otolHseksi muistuttaa itsestänsäkin
ja olla samantien höylinkengissä Langholmankin edessä: Langholmahan kuitenkin lopulta se mies on, joka kakkukn pistää
koukun taakse, ennenkuin kuorma liikkeelle lähtee! »Pitää
miehen tarkastaa hihnansa ja kiristää solkivyö piukemmalle
uumilla, ennenkuin itsensä paininvääntöön antaa!» sanoi
Lahdenperä siis ja myönnytteli vahvisteli Langholman sanoja,
osoittaakseen, että hän ymmärsi tarkoituksen. »Kun on ihrakakku hilattava orteen, vaikka iso möhkälekin, niin sen haaka
nätisti kattoon killumaan, kun vaan sylkee kämmeneensä, mutta
jos on koko sika koukunpäässä painamassa, niin silloin on paras
hakea taljat ja juosta kukaties naapurikin avuksi touvin päähän
piuvaamaan!» lisäsi laski hän sopivia, koska sanankelkka kerta
nyt oli liikkeessä ja mennä keikutteli jalaksillaan ilman enempiä
lykkäämisen vaivoja, ja koska ei ole koskaan vahingoksi ja
rasuvan haaskiota, vaikka tiputtaa pisaran enemmän voidetta
siihen paikkaan ratasta, josta akseli pyörii navalla! Sanonkos
enemmän vielä ja puhelen kampaan karvoja myötäsukaan ja
siihen lakoon, johon mielen harjakset ilmankin ovat kallellaan,
ajatteli hän, esimerkiksi siitä, että langan pasmatkin lasketaan
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ja punnitaan, ennenkuin kelaamaan ruvetaan, jos on talossa
loimelle luotavana kolmenkymmenen kyynärän kangas. Ei
sopupuhe suuta murra, eikä muuta miehelle maksa kuin syljen
kulutuksen! tuumi hän.
Lahdenperältä jäi kuitenkin kesken hyvä travi paraassa
jutun myötämäessä, sillä Eenokkikin, Karjamaan Eenokki sohvan päässä oli odottamatta hoksannut, että hänelläkin oli ajatus penikoilla kielen kärjessä ja järjenkanalk munanpyöreä
pudotettavana. »Säkin nostaa selkäänsä se, jolla on säkki kannettavana aittaansa ja säkki mitattu selän mukaan, ja sian
haalaa palviksi saunankoukkuun se, jolla on sika lahdattu ja
aikoo sianpalvia syödä talvella, mutta laivan rakentaa se, jolla
on rahaa klahvin kaapissa ja parkin jakoon pääsee se osalliseksi,
joka on maksanut osansa: minä olen täällä sanomassa, että
fienteli parkin ottingista on se säkki, jonka minä ryhälleni
nostan ilman seremoniaa, ja kolmaskymmenestoinen osa parkin
tienstistä se reisipak, jonka minä vuosijaossa leikkaan rahdinpalvista omalle osalleni ilman praakkia!» Se oli Karjamaan
Eenokin leuka, joka nämä sanat laukaisi saliin ja sekotti Lahdenperältä enemmät jutun langat, ja koska sama leuka työnsä tehtyänsä taas oli ummessa ja piipunnysä kotona suupielessä, ikäänkuin ei sitä olisi äsken siirrettykään kouran pohjiin siksi ajaksi,
kun leuka jauhoi jauhettavansa, niin olisi saattanut aluksi ja
ensi hämäyksestä toivuttua kuvitella, ettei kukaan ollut puhunut sanan saranan naraukseltakaan Eenokin kulmalla salia.
Täytyihän kuitenkin korvan todistusta uskoa, ja sitäpaitsi
oli Alastalo liika kokenut merimies ollaksensa ottamatta tuulenhönkää talteen seilinpuhtiin sieltä, mistä sillä kulloinkin oli
älli pyrähtää, kunhan se vain pyyhkäisi eteenpäin ja keula
hän tiesi, että Lahdenpusersi. Olivat tässä manööverissä
perän sanoihin oli vastattava niinkuin lahna ruodittava lauta—

406

sella, ennenkuin kalaa sai pistellä poskiinsa lahnan lihan makuisena!
olivat sekä Lahdenperä että Eenokki kerjenneet tässä
manööverissä ennen häntä, Lahdenperä tavallisella lervillään,
jossa ei ollut hampaitten takana järjenpapuakaan kirnua kiusaamassa, vaan vain silkkaa suurustamatonta syljenvettä suusta
projautettavaksi, kun tuli sanan paikka, ja Eenokki sillä suuvärkillä, joka sekin kyllä kerran vuodessa saattoi lähteä liikkumaan saranoillaan, mutta silloin aina niin odottamattomaan
vuoden ja vuorokauden aikaan, että sitä tapausta ei olisi itse
pirukaan voinut hetkelleen edeltäpäin arvata, saati että sen
aika olisi ollut almanakan plarille merkitty! Mutta vastattava
oli, siitä häkärästä ei päässyt, ja vastattava mieluummin pikemmin kuin myöhemmin: Langholma oli niitä miehiä, jotka kyntävät vaon saran päähän asti, kun kerta on auran terä avannut
kamaran ja Pojulle huiskaistu selän takaa, että nyt painetaan
rynnästä lankiin ja savi rytisköön! Alastalo siis yskäsi toisella
keinutuolilla, kokosi mieleensä, mitä vielä oli korvissa Eenokin
sanoista ja Lahdenperän puheista, ja puhisi niinkuin mies, joka
viimeinkin pääsee hevosparinsa kanssa ajamaan häkkikuormineen
veräjästä, jonka suulla varsat ovat vallattomissaan ja irtaimiltaan kiiliskelleet kiusana tiellä.
Alastalon silmänluonti
»Karjamaa tässä pääsi sanomasta»
oli näissä sanomisen vaiheissa liitetty Eenokkiin sillä tunnustavalla ja väkäisellä viivynnällä, jolla seinäkellossa heilurinlaatta
hätäilemättä irtii itsensä kunnioituksella, mutta päättävästi
tältä kaapinsyrjältä lähteäkseen säädetyllä matkallansa pysähtämättä uudelle juhlalliselle vuorolle toista seinäpieltä kohden,
joka odottaa kaapin vastakkaisella puolella
»Karjamaa tässä
pääsi sanomasta, ja samaa minä uskon sinunkin arvelevan»
nyt oli heiluri jo äskeisen arvelun huipuilta ratkaisevasti laskemassa laaksoille uusia nousuja kohden ja Alastalon silmä vakuu—

—

—

—
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tuksella ja vakuuttavana siirtynyt sille puolelle salia, missä
Langholman keinutuoli kitkui ja minne nyt oli vuoroltansa
kannettava kunnioittava sana ja arvonosoituksen paino, jotta
asian viisari pysyisi kulussa
»Karjamaa tässä pääsi sanomasta,
ja samaa uskon minä sinunkin arvelevan, että kukin kimpaiskoon ryhänsä väeltä touvin päästä, niin liikkeelle lähtee vaikka
isokin kolopuu, lähtee jumaliste yhteistempauksella irti, vaikka
joku kirvestämätön oksankränä väkäisisi harittaisi vastaankin
turpeissa ja puskan pehkuissa, minkä härkiläällä on kräkin
nämä viimeiset sanat pääsivät
vaivaista kynsäsemään!»
Akstalolta kuumemmin kuin tarkoitettu oli ja oikeastaan oli
viisastakaan, sillä silmä oli omin lupinensa käynyt matkoilla
muuallakin ympärillä, kiertänyt salissa ja noukkinut takaseinän peräsohvalta vilaukselta Pukkilankin kasvopuolen kärkeensä, pahankurjen Pukkilan huuliparran, jota pureskeltiin
sillä kiivaudella, joka ei tietänyt hyvää ja saman harminkappaleen silmänkiusat, jotka oHvat salissa niinkuin kirpun vilskuva
lakanalla jokapaikassa paitsi siinä, josta poukkivaa peukalonnäppiinsä hakee! Mitäs tuollakin on mielessä pahuksia? kysyi
kiemasi Alastalo itseltänsä sen havahtuman aikana, joka ihmisellä on omanansa silmäkudan räpyttämiltä umpiin ja ennenkuin taas tarvitsee avata luomensa ja näyttää hurskasta akkunaa
silkasksisena sille, jolle puhelee. Alastalo malttoi kuitenkin
itsensä, ennenkuin ajatuksen palanen poikineen oli nieltykään
potkimasta kurkussa: ei sovi silloin kyhnyttää kyynärpäätä
syhyväänkään kylkeen, kun on knganpujo parastaikaa neulansilmän närpillä eikä miehen silloin hätistellä variksia oksilta,
kun on pyy pyssyn sihdissä! Kukas säädyllinen ihminen ajattelee kirkonpenkissä kirkosta lähtemistä ennenkuin pappi on
lukenut siunauksensa ameneen, ja kuka järjellinen ja leukansa
arvoa kunniassa pitävä mies taluttaa suunsa tallista silloin
—

—
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varsan tanhualle, kun toimenkakkulat odottavat oven edessä
ja valjaisiin on pistettävä talon paras vetovalakka!
Alastalo oli silmäkudan ummistamalta manannut itsensä
levolliseksi, ja oli nyt taas miehen katsannoltaan vaikka kolmen
kyynärän syvältä kirkas lähteensilmä katseltavaksi, kun nyt
oli kestettävä Langholmaa silmäterästä silmäterään ja oman
äkkipyräyksen jälkeen ja peittimiksi taaskin palattava asioihin,
ja sopupuheella ja sukasanoilla tulkittava Eenokin tosia tarkoituksia. »Kyllä Karjamaa oikeassa on!»
Karjamaa sai taaskin
tunnustavan katseen, joka kyllä jäi tuhlatuksi, koska Eenokilla
tällä haavaa enää ei ollut silmää muuhun kuin piippuunsa
»kyllä Karjamaa oikeassa on: muuta ei tarvita kuin yhteinen
ryskäys jokaisen ryhän väeltä, niin ihmeitä tapahtuu pitäAlastalon silmäkulmain alla oli tässä vaiheessa nyt
jässä!»
sitä vinhaa katseessa, ja sitä kveutta silmänkuljetuksessa, jolla
mies taistolla huitasee selän heilumilta viikatetta kahtapuolen
niin kauas kuin vasemmalle ja oikeaan käsivarsi ylettyy terää
vilauttamaan vierille kaatuvassa heinässä, silmä sieppasi Eenokista palatessa samaan sieraukseen peräsohvan vakaat ja Mikkelit
ovensuussa, otti puhtiin istujat meriseinän vieriltäkin ja
vaippasi nököttäjäin riviä pihaseinänkin pituudelta, ennenkuin tiivisti miesväkistä terää taas sinne, jonne oli kannettava uskon ruohoa kasalta kahden silmän rävähtämiltä,
ja vakuutettava silmäntutkaimesta silmäntutkaimeen Langholmakin siitä, että viikate viuhtoi vehmaissa, ja heinää
kaatumassa paksultikin terän edessä, kun tämä vain sujahteli
toimessansa!
»Jokainen vain kouransa pivolla touvin piuviin,
niinkuin Karjamaakin, niin laulaa kohta köysi, ja auta armias,
jos ovat leiviskät paikallansa ja vanhoissa painoissansa, niin liikkeelle lähtee vaikka vuoren perse juuriltansa, kun haaktaan!»
Alastalo vaaputti päätä niin painavasti kuin kirkonkello
—

—

—

—
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malmilakansa kallistuvaa ennenkuin läppä läimäsee laitaan ja
kaiku karkaa kierroillensa vainioiden lakeoilla ja metsän raikumilla.
»Parkin, parkkilaivan, kolmimasto-astian kolmin toppiviirein, semmoisen haahden mies omaksensa kehtaa tunnustaa
vaikka Lontoon möljän kyljessä, ja semmoisen me rakennamme,
jos meissä on miestä muuhunkin kuin istumaan sen ruumiinosan päällä, joka painaa keinutuolin puuta! Mitäs parkinkaan
pantterit muuta ovat kuin honkaa, ja honkaa kasvaa metsissämme, vuorihonkaa tihuvaa kuin merimiehen kirous, ja mihinkäs parkinkaan topit muuanne kurottavat kuin taivasta päin,
ja tikun tilaa on siellä käsin pilvien krapisematta vielä joku
raa'anvälr ylemmällekin kuin mihin prikimme piikit torkottavat? Ei muuta tarvita, kuin että mies nousee penkiltä ja
oijentaa selkänsä, niin hän on pitempi kuin istualta, eikä muuta
kuin että kita kangottaa tuumankin rakoa, niin kurkku karjasee ääntä karkaamaan vaikka virstan selkiin! Astuen penikulmat kuljetaan, ja silmä silmältä pkkäkin sukanvarsi kudotaan!
Parkki rakennetaan lankuista, lankkupuuta kylkiin ja lankkupuuta kanteen, eikä lankku lankun mitalta iso puupalanen ole,
mutta ison astian niistä tekee se, joka rakentaa! Raamattu!
nahkakansissa on paakava kirja pöydällä, mutta a-sanoista
sekin on puustavi puustavilta präntätty jokaiselta plarinpuoliskoltaan! Kun on inttiä istumisessa ja suutarilla kolmenkymmenenkin ajastajan taksi saman kolmikontin nokassa lankunpieltä
hieromassa, niin kuluttaa uskollinen pakara lopulta sopiville
kuopille kovemmankin männynpahkan lautanaaman, ja kun
järki säilyttää hampaansa ja mies pitää järkensä, niin miehen
tahto menee aidan lävitse sieltä, mistä se ei pääse aidan ylitse,
ja kiertää kettuna käpälillänsä sen vuoren, jota se ei mäyränä
kalva kyntensä raaputuksella puhki! Ei vetohärällä muuta
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ole kuin ryhänsä paino ja sorkan taive, eikä sääskihaukalla
muuta kuin silmäin vasa ja kynnenkäyrä, mutta kuorma liikkuu, kun juhta astuu ja jänis karkaa saaliiksi polvillensa, kun
siipisanka hävittää ilmassa niskan yllä, eikä meilläkään muuta
kuin järjen väki päässä ja toimen terä kynsissä, mutta jos
järjellä on hartiota painamaan, niin se painaa, kun hartaasti
painetaan, ja jos toimen kynsissä on luun käyrää tarttumaan
ja vää'än hrjottua iskemään, niin saalis vikisee nurin niskoin
nurmella oman kannuksen polkemana! Haukankin täytyy
taivaan laelta terästää sihdata silmiänsä ennen ja katsella korkealta, ennenkuin kynsi on kanan niskassa ja höyhenet sinkoavat tarha-aidan juurella!»
Alastalo suolsi sanaa suustansa muhkeampaa joka jousen
vetämältä, ja keinutuoli sousi. Ei silloin puhella partaan, kun
puhellaan koko pitoväelle, eikä silloin saapasta säästetä, kun
viulu vinkuu polkassa sitä heittoa, jolloin korko kopasee puhtia
kattiasta, polvi tempasee potkoon ja käsivarsi kevittää vyötäriitä ilmaan sen, joka lentää huiskavin liepein, kun on tämmiä
nostajassa! »On lankkua ennenkin naputettu laivan kyljeksi
pitäjässä ja vaarnaa ajettu nuijan huhtoimilta pantterien honkaan, minkä kaikua on varvin paukkumilta mahtunut talviilman teräkseen, miksei vieläkin ja isompia, koska olemme isompia itsekin!» Alastalo käännähti keinutuolin käsipuiden välissä
niin että näkyi, että tilansa mies tarvitsi, jos täyttikin: sopi
samassa puhua avarammallekin salissa, koska potkasi mielessä.
»Voi sitä pihkaa, joka on pihkaisessa puussa, ja voi sitä tervaksen hajua, joka miehenkannossakin istuu! Minun nenänsieraimissani haisee varvi, kun minä teitä katselen! Pantteripuuta,
parasta pihkaista pantteripuuta niin monta kuin seinävierillä
miehen niskaa punottaa tykyrinä takin kauluksen verasta!
Tuommoisetko miehet eivät metsistänsä köllejä löytäisi
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vaikka kymmenenkin parkin ruotopuiksi, joilla on pihivän väkeä omassa järässäänkin niin, että tervaa vielä keittäisi pinnasta vaikka viidenkymmenen vuoden likoomisen
jälkeen?»
Kenellä ovat nuottasaappaat jalassa ja astelee pitkävartisissa, hän ei loikiskele turhia, mutta kävelee komeasti. Alastalo
oli muhkea nähtävä sekä pielipuolika että kuanpidolta, ja
keinutuoli sousi ja kattia notkui kun mies puhui; sanaa luotiin roteviltaan suusta kuin savipaakaka lapion kiskomilta
kuormakaupalk ojan pohjista pyörtäneen kumoille! »Jumaliste!» sanoi Alastalo, »harakat lentävät pyristelevät ilmassa
ja pitävät räiskyttelevät elämää pajatahtomen aidalla, mutta
ei siitä enempää synny kuin valkoinen liraus riun nokalta ja
likainen mäiskäys katavapuskaan, meillä miehillä ei ole sulkatankoa heilauteltavana takapurston päässä, eikä meille sovi
muukaan harakkain meno, meillä on otsakulma, kun harakalla
siipisätky, ja otsakulmain tallessa siellä on miehellä tallissa
monelkista hirnaturpaa, joista hammasrivin porteille talutetaan
vain se varsa, jolla on kaapa kengillä ja kavioraudoissa virstain
henki! Sitä varten varsa valjaissa hirnuu, että se tienselkään
pääsisi, ja sitävarten mies selkää oijentaa, että hänellä on isännän selkä venymässä! Karvainen parta parta on, ja se Miko
Miko, joka Mikon suulla kiroo! Jollei mies piilu kädessä ja
ranka rihmattuna palkkia kanteille veistä, niin päästäköön housunsa kintuille ja lainatkoon peukalonsa tikuksi takapuolen putsaamiseen, sillä muuhun toimeen sillä kynnenpakselk ei ole
virkaa, ja jollemme me naine naamatauluinemme ja niine orsine,
joita meille on nenäluuhun tuhlattu, sitä toimeen saa, että
pitäjässä vielä on parkintoppikin flakulla, niin kävellään silloin
mieluummin kohta joka tromppu porstuan lävitse tuvan puolelle, ja pyydetään Eevastiina hakemaan rukit ylisiltä, että
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meistäkin olisi jotain hyötyä talossa, kun ensin olemme saaneet
hameet hankituiksi yllemme!»
Alastalo ähisi keinutuolilla oikein totisilta paljepuhkuimika
ja katseli ympärillensä kuin Elia tulisista vaunuista. »Sitävarten
on moukarin silmässä varsipuu, että puolen leiviskän mähkä
mäikyisi kymmenen leiviskän puhdilla, kun mies heiluu salvoksella, käsivarsi nousee, taltta huimasee ja tamminaula taputettuna hattunsa humauksesta ymmärtää, mistä tienura pusertaa
läpi parkuvan honkahirren, ja sitävarten on miehellä tahtonsa
kärjessä tuikkuina järjen näkimet, että kippari anturasijoilkan
kantensa lastulla kuljettaisi kulmainsa alta silmäin haukkaparia penikulmaharpoin valtoimina vahteina lännen pielitse ja
idän kuohumitse korkeuksien kannen kiiluviin neulasiin, kun
on rannattoman viskeillä tähtien tutkaimista urkittava ja taivaan naukmerkeistä pideltävä, missä on vellovan vierteillä
tienura silkasna edessä, ja minne on kiehujen sokeassa huippivan
keukpuun torkotettava kärkensä piikkiä sataman kaukaista
turvaa kohden: ei se salvuri hirttä häikää, jolla on moukarin
mähkä varren päässä kuriksi hirren niskaan, eikä se ohjasten
pitäjä varsan mieltä kysy, jolla on ohjasten nuora kieraistu
kouran pitimiin! Miehiä mekin olemme ja housut meillä ovat
yllä kraatarin leikkaamat: ei parkki muuta ole kuin alus, jonka
kirves veistää ja triivi tihtaa!» Alastalo päätteli puheensa
tasaisesti. »Mies ylettyy käsivartensa mitan ja vielä varvallisen
venytyksen lisäksi, kun hän kurottaa itseänsä!» sanoi hän ja
jätti vakuutetun silmäparin katsomaan Langholmaan.
Onkos jokukävellyt talvituimalla ja seisahtunut tieltä katselemaan, vaikka vain parin kolmen kivenheiton päästä, kuinka
mies nuijinensa liikkuu salvoksensa nurkkauksella maaliskuisen
aamukorkean pakasraikkaissa: nuija nousee kahden käsivarren
kurottamana, nousee nousemistaan koko vaakansa huhmaka
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yli pään kohden taivaan sinisiä, minkä vartta on huhmaron
visalla ja rannetta venymään hihain verasta, nousee sitäkin
ylemmäs, kun mies telineen lankulla kasvaa varpaisilleen ja
kokoo olan kirpooville vartensa linkoavan puhdin, ennenkuin
huhkaistaan keuhkojen pohjilta ja ilmassa huimii mäikän raskas
kaarensa matkan väeltä miehen hartiain ja pötköltä kimmoovan selän? Näkee nuijan, kuinka se putoo honkahirren raikumille, huomaa, kuinka ponnahtaa taltta kimpansa takaisin mäikätyltä männyltä, ja arvaa, kuinka sammalrako tihteni tuumansa tuimatun alla, mutta korva ei vielä nouki kumausta
ilmasta ennenkuin vasta ajatuksen nielemän kulumilta, jolloin
jo metsän rannatkin talvisilta lumiltansa raiuttelevat toisillensa
kiirivää ääntä niin kauas ja korkeille kuin on pieltä ja loittoa
teräksisen maaliskuun aamuisissa äärissä. Siten nyt Alastalon
salissakin: sana oli sanottu, läjätty kehällä hartkväellä taltan
huimilta mahtava isku seinäsalvoksen vonkuvaan honkaan,
mutta ensin eroitti vain silmä nuijataltan kimpaavan paon satutetulta puulta ennenkuin järkikin oli kerjennyt paikalle ja
ymmärrys perillä, että nyt oli sauman rako yhdellä mäjäyksellä ajettu viiden syllän mitalta hengittämään hongan kylki
honkapuun kyljellä, ja että kohta oli kaiun kiiri rapiseva ympärille niin pitkälle kuin oli neljä seinäviertä salissa ja valmista
leukaparia puheenpajoiksi viidettä syllän seinämillä.
Lahdenperä ensimmäisenä äkkäsi sanoa jotain. »Totta meillä
pöksyt ovat, ja miespuolisiksi me olemme kirjoitetut kirkonkirjoihin!» sanoi hän röhäyttr lautamiehen suusta Alastalon
sanojen vahvistukseksi ja kiskoi hartioitansa röyheämmälle
peräsohvan keskellä. Hän säikähti kuitenkin omaa äkkipäistä
kerkeämistään, koska toiset vielä olivat vaiti, ja peitti äänensä
äkkiyskään. »Piippukin kun röyhää ja kakistuttaa kurkkua!»
selitti hän, ikäänkuin ei olisi muuta puhunutkaan, ainakaan
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lehdenväli
päälläpäin ja näkyville käännettynä, jota ymmärtäväisen
miehen keräjäpenkilläkin oli sopivaista kantaa naamapuolenaan
muitten ja tuomarien nähtävillä: Lahdenperän silmät olivat
nytkin omilta pyräyksiltään ja pieniltä polkanyrityksiltään
taas kotona, ja vakaviltaan ja laitamiehen silmälautaa räpsytellen luodut Langholmaan: sieltähän käsin Alastalokin näytti
päänsä kallistumilta ja silmäin vahtaimilta jotain odottelevan
ja siitähän puolelta salia omakin järjenhämy ilmoitti pian jotain
kuuluvan.
Ei tarvinnut muittenkaan kauan odotella salissa, sillä Langholman keinutuoli narahti taas kampoilkan hiukan ja piipun
luupak oli jo jonkun aikaa ollut siirretty huulilta. »Minulla on
se käsitys, että varsasta näkee jo tallin pilttuussa, onko sillä
sieraimien vavahtelussa se levitys, jota juoksija tarvitsee puhaltimiinsa, kun rinnan palkeen huohottamatta on virstain lennon
jälkeen vielä uudenkin virstan kiito sierainten ahmimilla ja
onko orhinhirnalk sääripiipun silkin peitossa sitä hienoa jänneterästä, joka sinkoo penikulmat keviöiltänsä kavion taakse,
olkoon tienselkä pitemmäksikin mitattu, ja minulla on sekin
usko, että miehenkin tietää miehen mielen hengittimiltä, ja
pitelee ajatuksen potkosiepan järjen polvikimmosta!» Langholma vaikeni ja imi pari haikunvetoa piipustansa, tuomarivainaan pitkävartisesta. »Minä kylvän savimaahan ruista ja
urpamaahan perunaa, ja tiedän korjaavani laatuisen kihon kummastakin, ja kun Alastalo sihtaa laiva-asioissa, niin tiedän minä,
että silloin on sihdin jyvällä sellainen metso-otus, jonka jaolla
itsekin mielellään istuu, kun saalis on kapsahtanut oksalta ja
lintu nypittynä käristetään syötäväksi. Juomapöydässä täytyy
valita seuransa, että istuu järkijoukossa kolmannenkin lasin
kumoamilta, ja sahuri hakee pariksensa lankku-urakkaan sen
sanankaltaista, ja kasvot olivat nyt virsikirjana,

se
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miehen, jonka hartiat ja selkäpknan hän tietää kestäväksi
sahapukilla aamuhartaasta ehtoon sitkaaseen saakka: minä luotan Alastaloon, sillä minä tiedän, että hänellä ei pää huipi kuohuvankaan kannun partailla pitopöydässä, eikä selkä väsy arkiviikolla sahan laulaessa pitkänkään hirren taipaletta! Minä olen
mukana, kun sinä oijennat petikehälle parkkilaivan kölipuuta,
vaikkapa jalanmktaa pitemmäksrkin keulakurotukselta ja korttelin paksuutta lihavammaksikin pantteriruodoilta, kuin sinä
olet ajatellut!» Tämä sana oli sanottu avaralle salissa, vaikka
silmäin kiinto turhitta harhailuitta siirrettiin Alastaksta
tuomarivainaan merivahapiipun ruskoiseen kupuun ja varren
luupala vakaalle paikalleen rusthollarin suuhun kuin ruhtinaan
leukaan: keinutuoli oli nyt vapaa keikkumaan juhlallisemminkin.
Nyt olisi salissa kellä hyvänsä, joka vain olisi rohjennut ja
ensi kotvaan vuovannut avata suunsa, ollut mainio sananvuoro,
sillä Langholman vaikenemisen jälkeen ja hänen keinutuolinsa
taas ruvettua notkumaan, kesti hyväkin hetki semmoista äänenrakoa ja hiiskumatonta hiljaisuuden kunnioitusta, ikäänkuin
olisi yhteisestä sopimuksesta ja korvaparien terottimilta kuulusteltavana, äännähtelikö keinutuolin kampa kattiapalkilla erilkisella narahdukselk etusoudussaan kuin takakenoon painuessaan. Eihän Alastalon sopinut omasta puolestaan hiiskaista ensi
hätään mitään, sillä myötämäessä ja varsinkin hyvässä myötämäessä on aina viisainta liikkua visusti ja odotella ohjaksissa,
minkä vauhdin pyörät itse huomaavat otolliseksi: vastamäessä
punnattava on, mutta myötämenossa huokaistaan ja ehkäpä
pidätelläänkin, jos näyttää tarpeelliselta! Pukkilalta taas puuttui muista syistä vire juuri näissä kääntymisissä käydä jutun
nappuloihin käsiksi, istuihan hän kyllä sohvalla niinkuin tulisilla kekäleillä ja luonto kiehui sisuksissa pahemmin kuin teki
mieli itsellensäkään tunnustaa ja kuin oikeastaan jaksoi nahois-
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sansa pidätellä: istuivat vielä nielemättöminä ruotoina mielen
kurkussa Alastalon äskeiset harmittavaiset tikkupuheetkin, ja nyt
vielä tuo lakkaamaton praakinpärinä samasta alinomaisesta
parkista, ikäänkuin ensimmäistä kertaa maailmassa olisi kolmimastoisesta astiasta puhetta! Ei varsaa, hirnuvaakaan, kuitenkaan silloin taluteta tallista, kun tie on lumiummessa ja kinoksen harjaa tanhualk aidanseipäkten tasalta: Langholmakin
Alastalon käsipuolessa kuin paaden nelikulma veräjäntolpan
tykyrinä! Ei Pukkilakaan siis vielä muuta kuin puri partaansa,
Lahdenperäkin pysyi pukahtamattomana sohvalla äskeisen yrityksensä jälkeen ja muillakin salissa oli ksekulkkin ajatuksen
veräjällä enempi sanankatrasta tungeksimassa kuin sopi samalla
mahtumalla laitumen nikuille purkautumaan: Härkäniemikin
vasta puhalteli savunpilviä puolemmalle ympäriltään. Vain
Eenokin puolelta salia vahvisti muun vaikenemisen keskeltä
lyhyt sana Langholman juhlallisen puheenkerran. »Sama meininki minulla!» kuului Eenokin äärisestä sohvanpäästä, ja
paremmaksi vakuudeksi siirrettiin piipunnysän puutynkä
samassa Karjamaan isännän vasemman poskipuolen hammaspenkistä istumaan hänen oikean leukapielensä kangottimille.
Härkäniemen ympäriltä ja parran lähettyviltä oli nyt
savunhurstia jo löyhennetty niin paljon ja puhallettu palloiltaan kiirimään loitommalle ilman paksuvilla salissa, että miehen alkoi taaskin eroittaa sakean keskeltä ja arvata hankkeista,
että sieltäkin käsin kohta alkaisi kuulua jotakin. Sen olisi jo
kyllä varhemminkin voinut ymmärtää ja mielessään päätellä,
jos kellään olisi ollut muilta järjenpknistyksiltä aikaa ajatuksiansakin viljelemään, sillä niin pölläviltään oli kuitenkin jo
kotvan aikaa savun villaa rakennettu makkaroimaan ilman
kuormiksi niille seuduin saUa, missä Härkäniemen piippu oli
toimessa, että semmoista ei tapahtunut Härkäniemellekään,

417

niin vahva tupakkamies kuin hän tunnetusti olikin, muulloin
kuin joko silkin, kun suu pitkän pärnäämisen päälle ja kymmenen virstan jutun jälkeen tarvitsi hyvitystä kestettyyn
savupäästöön, taikka silloin kun täytyi poskia varustella vastaisen varalta ja ajatella, että laistolla en kumminkaan kerkiä
itseäni muonaamaan, niin muonaan nyt! Koska siis Härkäniemi nyt oli ollut pitemmän aikaa sanapuolena
ja hän
piti leukaansa yhtä mielellään levossa kuin sitä viljelrkin vilniin nykyiset savupilvet hänen kohdaljelemään ruvettua!
lansa sohvanpäätä olisivat tihuvuutensa vuoksi jo varhemmin
selvästi ja ilman tunnustelemisia opettaneet, ettei ollut säpsähdettävä, vaikka Härkäniemikin kohta sanoisi jotain.
Ja Härkäniemi sanoikin nyt, ei kuitenkaan kiireellä. Puhallellut hän oli lokommille kerrostelevia pilvipaakaloita ympäriltään, ja kerkesihän asiansa senkin jälkeen sanomaan ja suuta
viljelemään, kun ensin oli levätellyt silmää ja katsellut ajatuksen huviksi savun kiiriskelyä, kuinka sillä oli juonensa ja
toimensa, kun se levitteli laikkojansa salissa, venytteli venyviänsä ja palleroi paksuviansa, laski kuin sinihurstin leijuvia
lakanoimaan niille ilman paikoille, joista akkunat tunkivat
valokeiloja miessakevan salin halki, ja pöyhi polstaroi harmaan
röykköinä edemmäs nurkemmille ja kaakelimuurin kulmitse
varjon peittoihin kuin olisi itsensä niellyt. »Miksemme parkkia rakentaisi?» virkahti Härkäniemi siirtäen silmänsä savun
samoamilta miesten kehään. »Sen ajan kukko kiekasee, kuin
kurkku on kurotettu ja sen ajan mies aivastelee kuin hänellä
nenää syhyttää. Mikäs virka kellon taululla seinällä, ellei kaapissa naksuttele ja veto piukota vietereissä? Vasta silloin on
viisarin tikulla lupa ajatella nukkumista, norkahdanko yhteen
kohta, vai vieläkö on nirkuttava kahteentoista, kun nyörit
ovat juosseet loppuun rattaissa ja luodin leiviskä asettunut
—

—
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levolle permannon lankulla, ja vasta silloin miehelläkin aika
arvella, minkäs mastontopin jätän elämässä pystyttämättä,
kun tomuäijä jo juosta nilkuttaa vieressä kyynäspäästä nyhien,
ja korvapielinauruin torkottaa rankasormissansa katseltavaksi
tiimalasia, jonka suppilossa viimeiset sannanhirut sirahtelevat
toroon!» Härkäniemi hymähti itsekin sanoillensa, kun huomasi, että äänilaji oli uruissa mennyt alikertoihin, ja sivallutti kämmenellä partaansa, ikäänkuin luutaa löyhemmille
huljutellen. »Miksemme parkkia rakentaisi, koska vielä on
nenänniisto omissa hoimissamme ja puuainetta metsissä muittenkin kompeitten varalta kuin kolmekyynäräisen arkun?»
sanoi hän kysäsi suopeampiakin päästelläkseen suustansa. »Savukin kyljeskelee ilmassa sen ajan kuin sillä on paksuutta ja
aurinko sitä pitelee, mitäs ihminen sen laiskempi olisi ja
jättäisi kyljeskelemisensä elämässä niinkauan kuin tanterilla
ollaan ja saa venytellä itseään päivänpuolisilla piehtarpientareilla! Rakennetaan me parkki vaan, niinkauan kuin lastu
irkenee puun kyljestä meidän kirveemme piilumilta, eivät
meidän lastujamme muut kuitenkaan meidän jälkeemme veistele eikä savun pelmu sammuneen pesän haikumilta enää
kiekuroita kähertele: saunassa on kyllin levähtelemisen aikaa
varalta pahemmankin peuhtomisen päälle, ja tarhan tilaa tuulilla huipitella helmoissansa sakeatkin savut ilman haihtumilta!»
Härkäniemi siirrähti olkapäätä, ikäänkuin olisi kantaa saven
sotkosta kiskonut. »En minä enempää kysele, minä olen
myötä silloin, kun saapasta siirretään ja sora kannoilta huiskii: saapas on ihmisellä anturoku tien niskaa tallaamaan, ja
nenänpiikki nirkottu naamatauluun leikkaamaan kärkenä ilmaa
siltä paikalta, jolta iho humisee, kun mies tekee matkaa! Valmis minä olen puolestani: kolme toppia on yksi enempi luvultansa kuin kaksi, ja tammipeliä pelataan siten, että nappulaa
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lykätään siirron vuorolla eteenpäin laudalla. Paremmille pastoraaterlle pappikin virassansa pyrkii, ja koska meillä ovat laivat
leipäsäkkkämme, niin priki on pastorin puustelli, kun parkki
rovastin, ja laiha vatsa jää kutsumukseksi sille kappelin
papille, joka ei elämänijässänsä emäseurakunnan rovastin
levättiä yllensä napita! Parkin retarrksi minä itseäni olen
ajatellut, jos meillä joskus vaarnaa naputellaan varvimäessä
semmoisen astian kylkikumuun: ei matka kävelemättä kulu,
eikä mies astumatta paikaltansa pääse!» Härkäniemi oli jo
siirtänyt piipun luupalan takaisin hampaisiinsa taaskin, ja
savun pelmu pesän röyhtymillä samoinkuin vielä paksumpi
sakean tupru poskipielen päästelemiltä ilmoitti sille, joka ehkä
odotti enempiä siltä kulmalta peräsohvaa, että Härkäniemi
nyt oli puhunut ja täksi eräksi lopettanut.
Alastalon oli oikeastaan aika mukavaa ollaksensa tällä haavaa: heinäkin kaatuu lakonaan! ajatteli hän, kun katseli ympärilleen ja kuljetti silmää salissa kuin isäntämies niktonikyllä
laistoväessään. Langholma keinutuolilla, mies seurakunnassa
kuin Mooses korvessa lyömään sauvan sivaltimilta vaikka
vuoren harmaan seinän vuotoraoille, Härkäniemi hänen takanansa sohvanpäässä Aronina jauhamassa järkipuhetta kuin
myllyntoro leipämannaa vakavasta suusta, ja toisessa sohvanpäässä Eenok, kuanjuko kuin amenen nykä pitkän saarnan
loppuun: jollei niiden miesten hartiahekolk kisto kaadu ja
ruoho laskeudu kupiaasti karhelle, niin jo on ihme! »Langholma hissaamassa lipunliehaa takamaston kahveliin, Härkäniemi keskimaston tyvessä ja Eenokki etumaston tykyrinä,
siinä on besättningin alkua parkkiin ja miestä hoilaamaan
käsky komentosillalta pitkätkin mastonvälit keukpiikin kuulumille asti!» sanoikin Alastalo komeutta koko salin kuulumille keinutuoliltansa. »Ei parkkiin enempiä mastoja tarvi-

420

takaan kuin kolme!» lisäsi hän vielä juhlallisuuden vuoksi
ja siirsi silmää parralta parralle neljän seinävieren mitalta,
ikäänkuin olisi oman partansa jouhien hyviltä lohdutellut
surkutellut itsekutakin: siinä näette nyt, kyrsänkannikalle se
nahjus jää, joka ei ajoissa korjaa koppiinsa vehnäsen neljännystä kakkukorista!»

Kymmenes luku.
Pukkila ja Alastalo kilpasilla.

Ei Pukkila, se on tunnustettava, ollut tähän asti liiaksi
viljellyt suutansa salissa. Visusti hän oli pysynyt, niinkuin
kotoa lähtiessä jo oli päättänytkin ja niinkuin hän vielä matkalla oli itsensä vahvistukseksi Evaldiakin paatissa, sluupissa
manannut, niin visusti muutamia pyräyksiä lukuunottamatta,
että Akstalonkin silmät keinutuolilla jo olivat aina useammin
ja arvelevammin alkaneet saksyrjiltään karsastella peräsohvalle
Lahdenperän ja Eenokin välimaille ja ihmetellä, mitäs merkkejä tämä ilmassa on, kun Pihlman istuu kuin piimä pytyssä
kannen alla eikä pirun pihaustakaan ala kuulua Petterin
papupadan porisemilta! Tietysti sen luki poskipielten pieniltä
nykähtelyiltä ja arvasi silmäin myrkyllisiltä viittauksilta, että
minävaivaista ei ainakaan lukea jupistu Pukkilan hampaissa
ja että, jos mikä potkaisi vanteita piukalle mielen astiassa
Pukkilan liivien sisäpuolella, niin hurskauden kupiutta ei
humaknkäynti ainakaan ollut sen astian maltaissa!
Kysyy turvallisenkin miehen luontoa pysyä nahoissansa,
kun harmittaa joskus, harmittaa saakelisti sisuksissa joskus,
eikä älliltänsä saa kiskaista pukaistua sanaa, kun on päättänyt ajattelemattomasti, että nyt ei puhuta, ei puhuta vaikka
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halkeaisi! Ihmekös sitte, jos Pukkilassa, Pukkilan Pihlmannissa
kipenöitsi tällä haavaa, kipenöitsi niin, että saumapaikat ritisivät, sillä häkää oli totisesti hänellä nyt peilien palkeissa niin
pakkaamalta, että muurin kaakelikivikin, saati miehen luinen
kylkikehä olisi siinä rutistuksessa huokailla natissut. Sen vielä
olisi kärsinyt, niellyt ja kärsinyt, niellyt ruotona ja kärsinyt
kiiskisenä kurkussansa, että Alastalo, Alastalon Mattsson, Herman juuri, olisi saanut puhella parkista, puhella parkistansa,
pahus, puhella vatsansa täyteen parkin pahuksestansa, koska
mieli tekee ja hänen vatsansa muutoinkin puhisee, mutta,
jumaliste, mitä tarvitsi siihen asiaan sekottaa Uskon pukspröötti, mitä tarvitsi, kysyn, sillä minun puutani minun
puksprööttini on, minun omaa puutani, Vaarniemen metsän,
meidän Vaarniemen puuta joka tuumaltaan, vaikka olisikin
liika pitkä, jalan liika pitkä, niinkuin tosikin on! Harmitti
niin, että syljetti! Korjaisi ennemmin oman liiviriitinkinsä
röhisevää runtaa, kuin kynnen piirtoa minun prikini, minun
Uskoni, minun kaks'mastoisen silmäteräni etustäävin kaaressa,
joka on kuin ihmisen mieli ja laivan henki ja valssin sikhdus
tyttölapsen lentävän anturan alla! Ja tuommoisen semmoisia
puheita kuunnellaan korvat pystyssä ja järki Ruotsin reisulla,
niinkuin kappelikinen isonpitäjän rovastin saarnaa!
Langholmakin, vaikka on perinyt isot korvansa vielä mahtavammalta isältään, lainaa samat perintömanttaalinsa lehtien
ahmimilta ladoiksi ja sulkma-aumoiksi, kun Herman, olkoonkin Alastalon Mattsson, puhelee heinänrehua saliin, minkä
suun luukulta mahtuu; ja Härkäniemi sitte, ymmärtää sen,
missäs härkä häränturpaansa peuhisi, ellei kahisevissa, olkoonpa
kahina vaikka pelkkää oljenpahnojen kahinaa! Kolme mastoa,
Eenokki tonkimassa etummaisen juurella! »Eenokki etumaston tykyrinä!» juuri sillä lailla Alastalo sanoi: vieläkin kruu-
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vasi korvissa!

Missäs minä

ennen

olen nähnyt Eenokin teli-

neillä? Missäs miehen pönkimässä? Missä hemmetissä? Sanoisinkos sittenkin jotain? Kysyisin piruuttani vain! Pienen
myrkyn päästäisin, koiruohon tipan Alastalon korvaan? Näinkös sanoisin esimerkiksi, alkaisin kupiaasti: Sikapihattoakos
Akstalossa nyt rakentamaan ruvetaan, kun Eenokki rakennusmestariksi tarvitaan: sikapihaton kehällä minä joskus olen
nähnyt hänen liikkuvan, mutta koskas varvitelineillä ja keulamaston hissaamisissa . . ?
Tällä paikalla ajatustansa puri Pukkila kuitenkin yht'äkkiä
mielensä poikki, vähältäpä oli, ettei läjäyttänyt läämäkämmentä lappeeltaan suuläpensä tukkimiksi, ja siunasi seuraavassa silmänräpäyksessä lykkyänsä, että vielä olivat huulet
piukassa ja sanat hampaitten takana. Siinäpäs se oli: ilmankos olikin niin elävästi mielessä Eenokki, tuo samainen Karjamaan piippuleukainen Eenokki tuosta vierestä möyrimässä
etumaston juurella! Pahankurjen Mustaklupu ja Pettrereesan
raato: teihinkös vielä kerta olisi pitänyt möksähtää samana
päivänä salissa! Niin lähellä oli ollut samaa menoa pyrähtää
päistikkaa kuilun partailta alas, että päätä pyörrytti, kun
perästäpäin ajatteli, millä täpärillä varvas jo oli liikuskellut:
Pukkila vahtasi vaivihkaa kulmainsa alta ympärilleen, oliko
kukaan pahus koiruuttaan kerjennyt äkkäämään ajatuksen
hännän hänen silmissään, ennenkuin penikka pääsi piiloon?
Mitäpäs vielä, harmin siitäkin sai nieltäväkseen ja messinginmakua kielelle: kukas nyt hänen asioitansa ja hänen kompastelemiansa mielen kynnyspuihin vahtaisi salissa, kun kaikilla itsekulkkin talipölkösellä joka seinän mitalla ovat silmät
pystyssä ja renkaillaan, ikäänkuin olisi merkillisiäkin tapahtunut ja kuun talikakku pudota mäiskähtänyt taivaan orsilta
kierimään Alastalon salin permantoknkuilk silloin kun vain
.
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parkin-sanakin oli päässyt Alastalon Hermannin paksuista
poskipakaroista!
Ei sontiainen kaivele hevosenkasassa tiellä vilhiämmin kuin
järki tyhmissä päissä! sadatteli Pukkila sydämessään, kun siirsi
karvasta katsantoa Eenokin piipunpahkasta vierillänsä salin
syrjäseinää myöten naama naamalta Krooklan Mikkelin halkvanlikaiseen pukinpartaan asti kaakelimuurin kupeella oven
suussa vastapäätä häntä itseänsä peräsohvalk. Niin raasitaan
ihmistä välisti kuin hampputukkua häkkiläpenkin piikeissä:
Pukkilankin väänsi tällä hetkellä luontoa kuin olisi kairanterää
kierretty rauskuvan puun sisuksissa! Pitäisikö suunsa kiinni
koko päivän ja kostaisi, jumaliste, niin että ymmärtäisivät ja
ihmettelisivät: huulten läppä sigilliin ja pönkkä suuläven eteen,
niin ettei sananhurellekään jää saumanrakoa juosta parroille,
vaikka jumottaisi hampaitten juurissa mikä? Myöhäistä oli
kuitenkin Pukkilan nyt enää manata luontoonsa järkeä, jos
epäjärkeäkään: ei kallistettu vesiämpärikään silloin enää kyselemillä partaitansa tuki, kun täysi jo kaatamiltaan hulisee yli
kitojensa, eikä honkapuukaan silloin enää tyvellänsä herrana
seiso ja humistele latvaa oman tahtonsa huojumilla, kun kirves
jo on kalunut juurella kolonsa rungon sydämiin ja kaatuvalla
ryskii murtuvan kyljen liisto! Liika valmiiksi oli ajatus jo
kyyristynyt käpälillensä Pukkilalla hyppyä varten, jotta loikattava oli, ellei tahtonut niine mielinensä lentää tupsahtaa
kuonopyllyssä nokillensa maahan: liipasinkin laukee melkein
itseltänsä ja sormen syhyvältä vahingolta, kun sitä on aikansa
painellut!
»Rikinkös vain sinä laivaasi rakennatkin, koskei muusta
puhetta ole ja tönkömiehctkin jo ovat katsotut?» sanoi hän
aluksi, että jotain pääsi veräjästä ja tuli tilan ruumaa enemmällckin puhumiselle.
»Rikin-rikin, sanon, rikktikut!»
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puheli pisteli hän sanaansa pureskellen väliin, jotta ajatuksen
varsalle jäi aikaa selvitellä kintut aliansa ja haistella ilmaa
sieraimiinsa, ennenkuin varvas päästettiin maantannerta maistamaan ja kavio kurotti! »Amenen pappikin sanoo lailliselle
paikalle saarnaansa, kun puhumiset ovat poskista lopussa, ja
amenen paukutti entinenkin pappi varoiksi kohta saarnansa
alkuun, jottei jäisi seurakunnalta rästiin joulukirkossa ainakaan saarnan loppu, ennenkuin kieriminen alkoi ja pastori
kolinan jälkeen pääsi kunnialla tallustelemaan takaisin työtä
jatkamaan sinne, josta oli kotoa jouktodin vierestä talutettu
kainalosta pönttöön! Mikäst'ei
mikäst'ei, miksei amen paikallansa ole, kun se on praakin lopussa, mikäst'ci! sanon!»
venytteli Pukkila sanojansa, huulilla vielä evankeliumi ja sopujutun laupias myötäkarva, vaikka silmät jo hijoivat hemmettiä
jakielenkärki poiki lain kymmeniä jakiiskisen piruista! »Miks'ei
amen paikallansa praakin lopussa ja hännänkrvi siivo selänjatko,
kun se heiluu koiraprskin tyvipäässä, mutta alappas saarna
amenen hännällä ja kohenteleppas peniä pyllyn pystyiltä,
niin lortin päästi suusi ja lortin läpeen tirkisti silmäsi!» Pukkilan silmät kipenöitsivät päässä, ja hän alkoi olla hengessä:
kuulkoon Alastalo, koska aljetuksi tuli! »Paskoja sinä puhelet,
kun amenia prätiset ja mastoista jo puhelet, vaikkei laivasta
vielä ole edes kölrpuun kuoresta hiiren penikkakaan unta nähnyt, saati parkin karvasta parkiksi maistellut! Pikkukamarin
matkalla on parasta katsoa tikut jo mennessä valmiiksi käteensä,
mutta laivaa rakentaessa nostetaan mastontikut viimeisinä pystyyn-viimeisinä pystyyn!»
Pukkila nakoi sanojansa ja katsoi voittoisasti, kuulivatko
ympärillä kun suusta pääsi reheviä. »Mastontikut nostetaan
viimeisinä pystyyn laivassa, ja senjälkeen lasketaan topit, montakos tuli!» vahvisti hän, muhkensi sanojansa, eikä nyt puhuta
—
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jupisteltukaan enää Alastalolle yksin,

vaan

koko sali sai kuun-

nella, vieläkös miehen suusta läksi miesmäistä. Jukuliste, ajatteli hän, istuttaisiin nyt ja tällä haavaa minun salissani, minun
uudessa salissani, minun siinä salissani, jonka minä vielä pykään,
ja puheltaisiin, puheltaisiin paskoteltaisiin, puheltaisiin muhkeoitakin minun parkistani, minun uudesta parkistani, minun
siitä parkistani, jonka minä vielä pykään, pahus vie, pykäänHn, vaikka Alastalo halkeaisi harminkateudesta, kun toinen
kuutto voi olla isompi kuin toinen, niinkuin toinen salikin
voi olla toista suurempi, viidettäsyltäistäkin, sanon, suurempi nurkiltansa, istuttaisiin, sanon, minun salissani, ja puheltaisiin, ajattelen, minun parkistani, minun kuutostani, minun
kolmkoppisestani, jossa on raa'annuppua rikissä kuin tähden
vilkkua seulaisissa, niin, voi taivaan kiesus ja kirkkaat herran
enkelit, kuinka minä puhuisin nyt, päästäisin ääntä irroille
joka jouhen hellittämiltä kuin vklunkoppa vinkaa kyynäspään kiskoessa koko käyrän vetämillä! Pukkila purrasi partaansa, karvoissa tuiskahteli kuin olisi taula kipenöillä: jollen
minä nyt puhu ja kieli kriipase liekkiä rohtimik, niin minä
olen lammas ja määkivä enkeli, enkä piru ja Pukkila! kerkesi
pää vielä munimaan pienen ajatuksen pirauksen, ennenkuin
sana oli kynsillänsä ja järjen käpälä varvasvirstalla kahden
parin kikolla.
»Tappi-tappi, tynnyrin tappi, toppi-toppi, parkin toppi,
juokse häiskin tappi kädessä, hae huiskin toppi pystyssä, kysy
kirpulta, kosi krapulta, missäs tynnyri, kun täss' olis tappi,
kussas laiva, kun täss' olis toppi: hiiret kierittävät tynnyriä
tyhinänsä Tyhjälän mäessä Marjattulan markkinoille, ja parkin pantterit jäivät mennävuodelta metsään kasvamaan kaarnankuorta vielä tulavuoden tikkajouluun! Pistä pesti kiinni
tuulen nirkon taakse, ja veistä kakkulan koukku laarklaudan
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läpipaikasta, mutta älä puhele mastoista silloin, kun orava
vielä niistelee nenäänsä kölipuun latvassa männyn heilumilla
Vaarniemessä, ja ketunmiko nostaa ketunkoipea pantteripuun
juurella kuusen kyljen kastimiksi!» Pukkila tikutteli julmana
kulmainsa alta ja katseli niin turkasena Alastaloon, ikäänkuin
nyt olisi seuraava toimitus se, että mies keinutuolilla, niin
paksu kuin olikin, nyt oli tromppuineen päivineen nieltävä
hampaan purematta kurkusta alas yhtenä suupalana.
Eihän Alastalo sentään ollut heikkoverisintä lajia miestä,
ja niinpä istui hän toistaiseksi vielä verrattain turvallisena ja
lavealiivisenä äijänä keinutuolinsa kitkumilla ja sulki toista
silmäänsä, siepatakseen Pukkilan hyppelevät kasvot sitä tarkemmin toisen silmänsä sihtiin. »Tjah, tjah!» sylkäsi hän
tapansa mukaan pientä vihman hienoa rintapielillensä merkiksi, että on hänelläkin suu, josta lähtee jotain tarvitessa.
»Tjah, tjah!» sanoi hän vahvisti vieläkin, ikäänkuin silakan
käristäjä, joka valmistuu kääntämään pohdinrautaa toiselle
kyljelle, jotta silakka pääsisi pihisemään hiikstalla molemmiltakin puoliltansa. Kieltämättä alkoi Alastakllakk kihitä harmi
tukanjuurik, vaikka nauru kutkuttelikin vatsassa. Käskee sitä
kärsiä hörhiäisen härinää liika lähellä silmäkarvojansa! ajatteli
hän. Samassa oli Alastalo muutttinut kasvoiltansa: silmäinkerät puikkivat kuin olisi Pukkilan Petter itse kurkistellut
tulimmarsillansa kulmain alta, samaa Petteriä oli naaman mahtumalta kasvopielten hyllyvillä pakaroilla, kun kumpikin pullanpuolikas ikäänkuin vedon voktekssa kilpaili kumpikos pallakas vietävämmin nyki kaikki Pihlmannin poskien tuhannet kärpänpelit ja muut hypyn viekkaset niillä karvattomilla
kasvonpaikoilla, joilla ajatuksen hiirellä on juoksunsa ja hipsutuksensa ihmisen ihopknalla; kielikin paukkui kuin eläviltään
Pukkilan omassa suussa, kun Alastalo nyt kureiltaan lateli
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saliin, ja vanha ramariikka viskattiin viimeisen niskaan ystävälliseksi muistutukseksi siitä, että vaaraa ei ole vaikka vaaralliselta näyttäisikin, ja että on Pukkilalla ennenkin pysynyt
kieli tyvipäästään kitalaessa kiinni, vaikka onkin lentänyt
jumalattomilla karuilla! »Kielis, sliipis!» matki hän ja yskäisi,
että ymmärsivät kuunnella ympärillä ja nauraa Pukkilan nykyisille samalla kuin muinaisillekin. »Kieis-sliipis, kuivas tokas,
trivattk-krapattin, puntattin-mönjättin: asti ko seul, ny ko
muna, vaikke oi muna; vuas ko saapas, ny pitä kon pata,
vaikke oi pata; seilas ko lato, ny lykkä kon peto, vaikke oi
vietävän poik, kos puula mun planksaappan: kokil
peto
puhelen sano, vaik sinul praakkan puhele!
hyvä asti, vaik
enne hais, sili asti, vaik enne karvane, liukas asti, vaik enne
kraapc: seili plikis, trossi plissis, täk o tervat, puam o öljätt,
riki tämmis, raakpuu tällis; pump o reeras, ruar veiva, tyyr
konst, tuas mu kovakuarine karvkäänty ja nokk nouse
hattun kajutast, puasu, haalakkan poja, päästäkkän paat vette;
muistakkin kokk, ettäs keitä ne pau pehmiöiks, poik; helveti
hatt, kon korsteen putos ja kcikku meres ja karva kastuva!»
Alastalo oli läkähtämättä laskenut loppuun koko liukkaan
rotlan hengenkään pihausta vetämättä välillä, mutta kylläpä
ähkyikin prässin päälle ja pärski punaisena kasvoiltaan kuin
krapu: »hiivatin piippuja sinun keuhkoissasi, kun pitää ihmisen rääkätä itseänsä ja kääntää nahkansa väärinpuolin ennenkuin on kiskonut kurkustansa nuottia puolenvirstankaan matkaa sinun virstasi kestikievarihollista!» nauroi hän ja manasi
muka kehuen yskänkohtaustensa lomilla ja omaa tyytyväisyyttään peitellen. Luonnistipas se, ja Pukkila sai pippuria omasta
pyssynpiipustansa kuonoonsa! ajatteli hän ystävänä ja rakkaan
pitäjänaapurin hyvältä suomalta.
Ympärillä oli rämähtänyt yleinen nauru. Tuttuhan koko
—

—

—

—

429

pukin virsi oli alusta loppuun ja joka sanan siemaamaka jokaiselle salissa, kukas sitä ei olisi kuullut minkä meripojan hyvänsä
pitäjässä piloillansa popottamana, ja montakos kertaa oli itsekin
paukutellut koko kiron oman kielensä verryttimrksi, mutta
ihminen on ihminen, ja nauraa kun hänen on lupa: toisen
iho ei kuitenkaan ole oma iho ja napurin nahkoihin suo mielellään pienen suolan makean virkistykseksi karvastelemaan,
kun sitä saa katsella vierestä ja oma pinta on turvassa! Ensimmäisenä räjähti tietysti Lahdenperä sohvalta Pukkilan vierestä.
»Hehehe! aivan kuin Ite-Pukki itse olisi päästellyt poskista!» nauroi hän niin paljon kuin ruumaa oli lautamiehen
laveorden liivien sisäpuolella vatsan hölkätä. »Noin juuri joka
sanan pipamalta sinä latelit minulle reilingin takaa, kun minä
perunapaatissani seilasin Turun redillä kuunarisi ohitse silakkamarkkinoille, ja sinä vastikään olit saanut Fridasi ankkuriin
Saksan matkan jälkeen, puoli besättnkkiä hiivaamassa hartiaväeltä sluuppia mereen, toinen puoli juoksemassa oravan travia
laskuportaita alas, kapteeni itse taatissa ja sortuutissa partaan
sillalla, ääntä ja komentoa ilmassa enemmän kuin kymmenen
porokellon suusta saman aisan päässä: vähemmästäkin olisi
ymmärtänyt, että Pukkila oli menossa ja laivapaperit matkalla
haminaherrojen nähtäviksi. Voi piesana sinun partaasi, kuinka
se huiski, pieksi tuulessa kuin noidan luuta pääsiäishuomeltaina ennen auringon nousua, silmäsi pelasivat kuin olisi vain
kahden vaivaisen piruviholaisen urakkana ollut vahdata korviinsa jokainen synnin sana kokonaisilla hevosmarkkinoilla, ja
suusi papatti ikäänkuin olisi täysmanttaalin talon koko lammaskatra varistellut samalla haavaa papenaa neljänkymmenen
hännäntyngän yhteisestä sopimuksesta! Juhlallista olikin katsella perunapaaista, kun pojat viimein seisoivat paatissa aironlavat pystyssä kunniasmirnaassa kapteenin astella laskuportaita
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sluuppiinsa, ja hatunhemmetti silloin kieriikin koppana klimppis-kkmppis astuimia alas edelläsi pulskemmin kuin sinä itse
olisit ikinä osannut pinnoja kävellä, ja oikosekaan lorkasee koiruuttaan komeassa kaaressa plumssis mereen! Nauroivat pojat
reilingillä ja skupissa, mutta nauroin minäkin makeasti perunapaatissani, kun komeus viimein saatiin onnella ongituksi vedestä
kyljet karvaisina kuin uitetulla katilla ja sinä katselit koreutta
ja kääntelit käsissäsi, ikäänkuin olisit epäillyt, hattuko nyt
oli lähetettävä yksin konsulin puheille, vai sinun mentävä ilman
hattua.» Lahdenperä nauroi hurskaasti historialleen ja hohotti
kahden hammasrivin mahtumalta niin viattomasti vasten partaa Pukkilalle, kuin olisi hän uskonut itsensä vähintäin miksi
Noakin kyyhkyseksi, jolla oli nokassaan kannettavana viheriäkin öljypuun oksa toisen virkistykseksi: kasvojen järeillä pierrapärllä krrriskelrvät ketterät vesikarpalot, minkä naurunpuuska
kerkesi silmistä pyörivää pusertamaan rehellisille.
»Sinä olit silloin juuri palannut siltä samalta Saksan matkalta, jolla sinä Kielissä olit putsannut Fridan, jonka oolanterit
sinulle kekkasivat edellisenä talvena ja jonka sinä samoilla
syysmarkkinoilla sentään sait onneksi myydyksi luvialaisille,
jotka haistelivat, että vernissan haju oli tuore maston tyvissä!»
selitti Lahdenperä vielä asian varmemmaksi selvitykseksi.
Tämän puheli Lahdenperä jo kuitenkin hyvän joukon asettuneemmalla äänellä ja ikäänkuin leppovampia selkelläkseen,
koska häntä alkoi kiusata pieni ajatuksen aavistus, että Pukkila ei ehkä ollutkaan aivan täysiltä poskilta mukana yhteisessä naurunhälinässä salissa, hän pyyhkäisi kämmentaustallaan kasvonsakin kuiviksi, ettei tarvinnut kenenkään huomata,
että hänkin oli nauranut: oli vielä se sadan riksin taskuvelkakin maksamatta, minkä mennä syksynä oli täytynyt palkollisten maksupäivänä pyytää Pukkilan kapteenilta lainaksi!
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Tosi olikin, ettei Pukkila nauranut, pikemminkin kysyivät
haruksiset silmänkärjet, jotka tällä haavaa vaarallisina vilhuilivat Pukkilan kulmakarvojen alta Lahdenperän neliskanttiseksi kirvestettyä ja senvuoksi syyttömästikin rehelliseltä näyttävää naamataulua kohden, kysyivät palohiilen palaset: päiväsakko sinut pitäisi ensin, vai kohta elävältäkö olisit syötävä
suuhun! Entäs se syksyinen, mennäsyksyinen, jokos se on
maksettu se sata riksiä, jos oikein summan muistan? Olikin jo ensimmäinen piru pääs'pääsemäisillään kieleltä, mutta
livakka silmäys ovensuuhun, jossa Krooklan Mikkel istui
kakluunin nurkassa nälänohuine luihupartoineen, ja yhtä
nopea sivuvikus Langholmaan, joka istui ja keikutteli keinutuolillaan samanmahtavana kuin aina, johti nopeasti mieleen,
että velka-asioista, saamisistakin, sittenkin oli otollisinta olla
hiiskumatta enempää kuin välttämätöntä tässä seurassa: Langholma voisi katsahtaa pitkään ja Krookla alkaa saivarrella partansa juuria! Jotakin oli kuitenkin sanottava, sillä kiemasi
veressä jumalattomasti, ja Lahdenperä tarvitsi saippuaa!
»Suu vatupassiin, Lahdenperä!» häiväsi häristi hän hampaannäyttrmrksi. »Ei Vaarniemen metsä vielä ole myyty, sinun
Vaarniemesr, Taavettikin! Jokos kukonpoika kiekasee, vaikkei
hännänpyrstö vielä ole päässyt munankuorestakaan? Niistä
nenäsi ensin, ennenkuin nenänalustaa putsaat!» Lahdenperä
oli nyt saanut osansa: laupias mies ja lakea lammas sohvalla,
eikä enempiin pehmittelemisiin ollut tällä kertaa aikaakaan
sinne käsin: eihän lammaskatraakaan silloin kauemmalle hätistetä kuin pois jaloista, kun on sonnin kanssa tekemisissä saman
aitauksen sisäpuolella ja sonnilla sarvi kallistettu semmoiseen
tanaan, josta se voi krääkärstä. »Frridako laho? Parhaassa maalissa! Oma pääsi laho on, ja maalaamaton taulultansa lisäksi!»
sanoikin hän siis enää vain Lahdenperälle, joka mutisteli viene
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jotain semmoista, ettei hän suinkaan mitään
pahaa ollut tarkoittanut sanoillansa, puhellut vain: Pukkilan
itsensä oli nyt oltava valmis valkuaisesta valkuaiseen Alastalon
kanssa, sillä sen arvasi, että sieltäpäin kuuluisi vielä jotain.
Pukkila erehtyi kuitenkin. Alastalo ei hiiskaissut halaistua
sanaa, liioitteli vain vietävine silminensä pahankurisesti kohden, ikäänkuin halkosylen purkaja, joka joutilailtansa seisoskelee vieressä ja antaa pinon itseltänsä lonsotella halkojansa
noukittaviksi jalkoihinsa. Ja pino lonsosikin edelleen: Pukkilassa kipenöitsi ja hän ymmärsi, että Fridan pahusta
laivan
raatokin ja ihmisen kiusa koko astia!
että Fridan-pentelettä
nyt muistivat muutkin salissa kuin Alastalo ja hän itse. »Ansio!
Ansio!» hoki hän ja hosui käden huitovaa ilmassa niin tihuvasti Alastalon silmien edessä ikäänkuin olisi hän kärpäsjahdissa tämän kasvoilla. »Ansio! Aniso!» manasi hän ja tantereksi tasajalkaa kattialk kuin Lapin noita puujumalan kuvan
edessä. »Ansio! Ansio!» enempää ei ensi Hvaan suu akinnutkaan: nyt oli, vaikka piru kiljuisi, puhuttava muusta kuin
Fridasta ja päästävä Alastalon niskavilloihin, noihin samoihin
lorveihin vaikka käsin, jotka paksuina rahisivat takin kauluksen engelskalaiselk veralla! »Ansio, kysyn minä, mitäs siihen
sanot?» pääsi ääni jo loikalle, ja kaksi silmäntuiskaa lykättiin
nauloiksi tuuman matkalta tirkistämään tikunkärkinä Alastalon
hievahtamattomiin valkuaisiin. 'Frida-Frida', mangutaan, 'khokho', matkitaan, 'Frida-fiini', veisaa määkä, 'laho-lato', veivaa oinas, kutakmmas ja Lahdenperse, vaikken nimitä niinkuin
Lahdenperä sai sivulle julman silmän-mulkauksisuttaa!»
sen sohvallansa, ymmärtääkseen, ketä tarkoitettiin ja kenen oli
tämä sana nieltävä, ja siivolla, ellei tahtonut, että räiskähtää!
»Ansio?» Nyt olivat silmät niinkuin kysymyskin tihdrsti
Alastaka suoraan naamaan. »Kumpis meistä sanoi: persana!
ressä suustansa

—

—

—
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kun sinä seisoit vieressä ruumassa ja minä sohin puukonterän
sinun Ansiosi ahteripantteriin kuin keitettyyn kalanmätiin?
Mitäs siihen sanot, Mattsson?» Pukkilan kädenpuntari oli pystyssä ja uskonkappale harittamassa vakuutusta toisen silmäterien edessä. Oikeastaan harmitti Pukkilaa tällä haavaa mahdottomasti koko tämä päivä ja vähän oma itsekin: parkkksa
Alastalon pahus saa, vaikka kiven solmuun vetäisi! ajatteli hän
nyrkkiä häristäessään ja nieli itseänsä. Kukas tästäkään tietää,
mitä tässäkin tuli sanotuksi taas, kun kiukuttaa niin, että silmät
lentävät päästä? epäili hän itseänsä. Mutta parastansa miehen
täytyy koettaa, vaikka pää pyttyyn menisi! karaisi hän luontoansa ja vahvisti sanojansa, takoen nyrkkikädellänsä toisen
pivonsa pohjia Alastalon edessä likellä toisen räpsyviä silmiä.
Silloinpas hevosen hulluimmin onkin polskattava, kun jää murtuu ritisee kaapan alla ja on kääpän kerjettävä varpaineen
kovan pitäville syrjille!
»Ansio?» venytteli nyt jo Akstalokin vastausta. »Ansion
minä myin Vårdön miehille, ja olet sinä tiemmä saanut kuudestoista-osasi hinnasta, niinkuin muutkin ja niinkuin paperit
sanovat!» lisäsi hän kylmäkiskoisesti ja kätki pienen väläyksen kärjen kipinöimästä silmiensä pohjissa. »Mikä hätänä
Ansiolla, että sentähden on kiljuttava kurkku verilihalle: en
minä kuuro ole!» lisäsi hän äkisti ja kuumemmin kuin oli
ajatellutkaan, mutta malttoi itsensä paikalla. »Meillä ovat
rahat, ja laiva ookntereilla: sehän on selvä asia ja rekisteröity!»
Alastalo naurahteli jo, ja oli tyventä miestä. »Pumppuavat
sitä lämpimikseen, jos tulee kylmä merillä ja vilu pojille hartioihin!» lisäsi hän väljiltänsä ja ruumiinsa hyvänsukaisuuden
hylliltä. »Ja harvemmin käyvät karilla, kun hitaammin seilaavat ja köli arvelee ennenkuin kolisee!» muhoili hän lisiä lohdutuksia juttuunsa. »Ja opiksi äijille myöskin, kun vast'edes
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laivakaupoille, että pitävät silmänsä auki astioita
ostaessaan! En minä Värdöläisiä syö, mutta kaupassa otan,
minkä saan!» Alastalo oli hyvänahkainen mies sille, jolle hän ei
menevät

ollut vaarallinen. »Olisivat kysyneet neuvoa minulta, niin olisin kukaties, mene-tredä, sanonutkin, että astia oli mätä, vaikka
laivan haamussa, mutta eivät he kyselleet: he vain tinkasivat
hintaa, ja olikos minun siinä asiassa muuta kuin pidettävä meidän puoliamme?» Alastalo nauraa hylkytteli, ja rehellinen
naama katseli Pukkilan ohitse ympärille saliin.
Ei Pukkila kuitenkaan ollut niitä, jotka hellittävät ensi
nykäisemältä kyntensä köydestä. Hän hyppeli yhä varpasillaan Alastalon edessä, ja pui nyrkkiä, kun ei muuta kyennyt.
»Sinä petkutit heitä, petkutit, petkutit päin silmiä, petkutit,
kuules, sanon!» vinkui hän, minkä rinnasta piipitystä lähti,
ja oli kiivas kuin harakka kivellä variksen suuruksen vieressä.
»Vanhasta vuotavasta laivanhaaskasta otit täyden hinnan, kaksi
hintaa! Kaksi hintaa! sanon!» Pukkila oli pyhä kuin Mooses
kultavasikan edessä ja Laban Jaakobin laumoja kirotessaan.
»Älä silmiin kuitenkaan lennä, vaikka räpytteletkin!» Alastalokin alkoi jo kiivastua. »Hyppelet edessä, kuin olisi mitäkin
pöksyihisi pääsemässä!» kuhkensi hän kuitenkin kohta nuottia.
Harmitti sittenkin muiden kuullen ja hän alkoi selitellä. »Ei
miesten kesken petetä, miesten kesken koetetaan, kumpi on
taitavampi vain! Me maksoimme, se on tosi, pilahinnan kaupunkilaisille hylystä, kun herrat eivät kehdanneet omallansa
enää seilata, vaikka rahdit olivat hyvät, mutta laivanhan me
tarvitsimme ja nopeasti, ja olikos se meidän vikamme, että
herrat häpesivät seulaansa? Tosi sekin, että astia vuosi, mutta
reikienkös maksuksi meidän olisi sinun mielestäsi pitänyt latoa
penninkiä kaupunkilaiselle enempi kuin hän ymmärsi pyytääkään? Ja entäs ne reijätkään, eivät ne sen pahempia olleet
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kuin, että seteliä siilautui saoksi pohjalle, kun vesi oli pumputtu ruumasta: kaksi hintaa oli jaossa syksyllä jokaisella osastaan povitaskuun pistettävää siitä, mitä keväällä oli Ansiosta
maksanut! Minä painan toisen silmäni umpeen, ja katson sinua
toisella sitä terävämmin! Jäitkös sinä sitä jakoa paitsi silloin?
Ja milläs rahoilla, jollei Ansion ansioilla, sinä pistit pitsiksi
kuistisi akkunat sinä syksynä, pitsiksi ja plooraksi koko seinältä: kävelit ja kurkistelit, katselit Kivivedelle vuoroin punaisesta, vuoroin keltaisesta ruudusta, kummastako maailman karva
malkvampi! Ja myyminenkös nyt on synti mielestäsi?» Alastalo puhui nyt jo taas muillekin salissa. »Miksei reikiä olisi
myyty, kun ehijää rahaa saatiin sijaan? Ja miksei silloin myisi,
kun toinen välttämättä tahtoo ostaa, ja miksei määrää hintaa,
kun toisella on rahaa maksaa? Ymmärrystä minun täytyi
luulla Vårdöläiselläkin olevan tukan alla, ja silmät mukana,
kun kaupoille tulevat! Koskas minä olen niin isoseksi pyrkinyt, että minä olisin itseäni kenenkään förmyntäriksi tupannut? Kaksinkertainen hinta, sanot! Pistä oma järkesi kaksinkerroin, ellet silloin rahaa ota, kun saat, ja toinen sydämen
halusta tyrkyttää! Ja mistäs sen tiedät, ettei Vårdöläinenkin
hieronut kämmentänsä seuraavana syksynä, niinkuin mekin?
Kutuaikana noukitaan kala merestä vaikka ropeelk, ellei parempaa pyydystä ole kynsiin ensi kiiruun. Seulakin saa ajaa astian
asian silloin kun parempaa ei ole käteen ja astiata tarvitaan!
Me ostimme seulan kaupunkilaisilta, kosk'emme parempaa jaksaneet, mutta kaduimmekos syksyllä kauppaa? Ehkä sama seula
siiksi vårdöläisillekin kaksi kuunaria niinkuin meillekin, sinun
Fridasi ja minun Frejani, vaikka heille syksyä myöhemmin,
jolloin meillä jo olivat prikit riitinkeissä? Sinä ostit Fridan
ja minä rakensin Frejan: kielläpäs se asia, ettet sinä sinä
talvena huiskinut kaupoissa ja minä heilunut varvissa ne riksit
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voiteena, mitkä Ansio oli vuotanut!» Alastalo oli kyllä tämän
viimeisenkin puhunut Pukkilalle, kiristänyt tihuvastikin tuulta
likelle sillä kulmalla ja iikanut kuuttia terävämpään kryssiin,
mutta pienistä silmän varauksista olisi sivullinenkin kuitenkin
voinut huomata, etä lähimpää nokkaa kyllä kierrettiin, mutta
että sanan kurssi sentään oli asetettu kurottamaan pitempääkin hollia keulallaan. Olihan Alastalo visseistä otsan tuimistuksista ja muista nykäyksistä Langholman kasvoilla jo varhemmin ollut huomaavinaan, että äsken oli kukaties joku sana
vahingossa ja veren kiemauksessa tullut puhutuksi suun viereltäkin, ja semmoistakin sanotuksi, jota ehkä sopi itse ajatella
omassa mielessään ja hampaittensa sisäpuolella, mutta ei pinteleessäkään päästää poskistansa! Langholma oli tunnetusti
kranttu mies korviltansa ja muulta mielenhipiältä: saunassahan
hänkin kyllä itse kävi ja hautoi ruumistansa laolla, mutta
saunavaatteissa ja napit ruokottomina ei sittenkään ollut väärtiä ilmestyä hänen näkyvilleen! Alastalo olikin tämän vuoksi
säpsähtänyt omaa aluksi ehkä vähän liika paljasta nuottiansa
Pukkilan pahuskin tuossa ärsyttämässä!
sanoissansa
ja
alkanut ajoissa lakaista kuistin edustaa siivolle puheensa pihapuolilla: sanomattakinhan Langholma miesten kesken sen puolen asioissa ymmärsi, että kaupoissa on liikuttava kaupan
kengillä ja sikaa teurastaessa työskenneltävä puukon kärjellä, mutta oli siivompaa olla puhumatta tarpeettomia selvistä
asioista ja suorittaa välttämättömät käyntinsä kutatupilla
hiljaisuudessa! Tästä syystä siis oli Alastalo niellyt mielensä
ja alkanut jutussansa silittää kaunista karvaa päällepäin, ja
puhunut yhtäpaljon Langholmalle kuin Pukkilallekin selitellessään myötäsukaa koko Ansion muinaisen kaupparäpän,
eihän periltänsäkään Vårdönkään miesten tarvinnut kauppaansa katua, jos olivat ymmärtäneet asiansa hoitaa ja sitä—

—
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paitsi: oma partahan kullakin on lähin suittava! »Rahaa me
saimme kor joon ja siemenen aineet seuraaviin astioihimme:
tarvitsikos Ansion vårdöläisten vaoillakaan vesoa sen laihempaa orasta?» kysyi tutkaisi Alastalo ja silmä hellitti rehdisti
Langholmasta ja kokosi kolehtiin uskontunnustusta ympäri
salia muuallakin.
»Laho Ansio kuitenkin oli, sen minä sanon!» mutisi Pukkila selkäpiikit laossa, mutisi viiksiinsä, että jotain tekoa oli
parralla, ja koska ei ensi hätään tullut mieleen muutakaan
parempaa. »On meillä Pukkilan pytkkissä minun talossani
muutakin kuin kuistin ruutuja!» kimmahti hän samassa, kun
muiston kurkussa kuitenkin vielä pisteli Alastalon äskeisistä
puheista muuan ruodon piikki, jota luonto ei sallinut niellä
mielestä alas noin vain huomaamatta ja ilman kakistelua!
»Montakos kamaria taas tässä teidän pytingissänne onkaan
salin takana, kaks' kaiketi, kaks' vaan, jos oikein muistan,
voin väärinkin muistaa, mutta kaks' kaiketi, Urkolassa, Isonpitäjän Urkolan rivissä, oletkos siellä käynyt, siellä on kaksi
kuistia, taattikuisti herraskuistiksi ja väen kuisti porstuakuistiksi, niin minäkin olen ajatellut, ja salin taakse kolme kamaria,
kolme kamaria ja tampuurin, niinkuin Urkolan Erikssonilla,
herrastampuurin! Minun prikiniHn, minun Uskoni, kumpis
on pitempi, Usko vai sinun Siwiäsi? Kaksi jalkaa, kaksi jalkaa
erottaa niinkuin tiedät, ainakin puoPtoista jalkaa, tuuman päälle
jalan kumminkin, vaikkei rekisteriin tullut täyttä mittaa, ja
papereissakin tuumaa vaille jalan, tuumaa vaille jalan papereissakin, vaikka on virhemkta! Tuumaa vaille jalan on Usko pitempi
kuin Siwiä, sinun Siwiäsi, jumaliste, pitää olla, jos kruunun
kirjat pitävät paikkansa! Minun Uskoni! Mitäs siihen sanot,
kolmenhäh, sinä, sinä
kas, kun en löydä sanaakaan!
toista leiviskän höyhen, vaikka paikalle vaakalaudalle kävelisit!»
—

—
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»Kahdentoista ja puolen, kahdentoista ja puolen!» korjasi
vasta aterian jälkeen, kun puoli
leiviskää on vaeltanut vadeista lautaselle ja lautaselta parempiin pidoissa! Ei prikin kannelle passaa kolmentoista leiviskän kapteeni, vasta parkin komentosillalla minä olen ajatellut
kolmentoista leiviskän mallia sopivaksi itselleni!» Alastalo
rehotteli ruhoansa ja paisutteli poskipieliensä puhoa, ikäänkuin
tanteroitsisi hän jo toisen kiusaksi ja tepastelisi anturoinensa
parkin kannen laveoilla. »Koskas sinun omat humalaseipääsi
paksenevat siihen manttaaliin, että ymmärtää kapteeniksi laivan kaltaisessa astiassa sen, joka hyppelee kannella semmoisten
nälkäkurjen harppaimien nokassa kuin sinä?» nauroi hän levollisia ja oli katsella kurkkaavinaan silmineen Pukkilan ohuiden
sääripirppujen mittaa laattiasta ylöskäsrn. »Oletkos sinä tullut
virstoissa mitanneeksi eron sinun haaravinkkeliesr ja minun
säärentupukkaini välillä niinkuin tuumissa Uskon ja Siwiän?»
kysyi hän niinkuin olisi Härkäniemen leuasta täräytellyt.
»Noitakos sääriä sorvatessa jo mahdettiin Pukkilan sängyssä
ajatella sinun pappasi ja mammasi päivinä, että laitetaan mekin,
laitetaan niinkuin Alastalossa, laitetaan-laketaan, mutta vähän
pitempi kuin Alastalossa, vähän pitempi, pkempi-pkempi, paljonkin pitempi, saamarissa! Luonnisti se, luonnisti-konnisti!»
nauroi Alastalo jo reheviltään ja tunnusti, kun oli silmineen
kiivennyt puolimatkojen ohitse ja kvinpaikoille. »Mutta runtan ryntäissä on sattunut faarille ja muorille mistimitta, niinkuin sinulle itsellesi Uskoa pykätessä: vatsanparkka on unohtunut, niinkuin Uskosta ruuma!» räjähti hän ja töhri piipunvarren päällä Pukkilaa suivioille etupielille.
Pukkila oli palasen aikaa latuskainen. Saikos joku sanoa
häntä, Pukkilaa, Pukkilan Petteriä, Petter Pihlmannia, häntä
itseänsä päin silmiä, päin naamaa läiskäyttää, päin naaman

Alastalo asiallisesti. »Ja senkin
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karvatonta klania semmoista, että on läiskis laattiassa mies
selkoselällään täräyksen jälkeen ja haukkaa ilmaa leukoinensa
kuin lahnan poika paatin pohjalla! Nauravatkin niin, että
kestävätkös saumat esimerkiksi Lahdenperän vatsavöillä? Langholmallakin nykähtelee naamapielissä, vaikkei naurun nyörejä
hellitetä kirkontaukssa! Olenkos minä lahna, lahnanpoika?
Olenkos minä vantus, karvakknas laattialla, vaikkapa ilveksennahkainenkin? Kiiskinen minä olen, kiisken poika! Varokaapas, jos kinnas onkin ilves itse!
Käpälillänsä olikin jo ilves! Ei silloin parran karvoja pureskella, kun on hammasta häristettävä! »Repee kotona, mutta
älä kylässä!» sai Lahdenperä ensimmäisenä ihossaan umpimähkältä kokea, vihksiko kynsi, kun koetettiin, läimäsikö
käpälä. Holottikin, nauroi, huuditon, aivan korvan juurissa,
niin että luun karvaa repeli! Kiiskellä olivat nyt piikit pystyssä ja terävää härillä joka kantille. »Suustansako Härkäniemi sontii, eikä lantapäästä!» sai ohimennen hukauksen
Härkäniemikin hienoksi muistutukseksi siitä, että hän Pukkilan mielestä tällä haavaa nauroi sohvan päässä liika valtoimilla
hammasriveillä. Nyt oli kuitenkin, vaikka iski veressä punaista
kuinka hemmetisti, palattava silmittömiltä ja sovitettava
pussikka täsmälleen sille poskelle, joka tarvitsi kynsimisen
ja ansaitsi läjäyksen.
»Mistäs sinä säärtesi mitan tunnet? Moneenko vuoteen
olet niitä viimeksi nähnyt sen kumon ylitse, joka sinulla on
sillä paikalla ruumista, jossa muilla ihmisillä kurnii nälkä?
Sanos nopeasti ja säärtä nostamatta näkemisen ulkomuistolta,
onko nappuloita vatsasi alla parktain vai yksi päälle!» Pukkila katseli ympärilleen salissa ja liuskoi sormiansa: jo sitte
perhana pitää olla, jolleivät naurajat minun puolellani naura!
ajatteli hän ja korjasi korviinsa niiskauksen akkunaseinältä ja
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toisen tyrskähdyksen ovipuolelta: ahah, jo ymmärsi yskän
Lahdenperäkin sohvalla ja rämähti! Nyt oli Pukkilan vuoro
kieppua sylipainissa päälläpäin: salissa rullasi jokaisella neljällä
seinävierellä valtoimiltaan, itsepä Alastalokin tihrutteli syljenvihiä rintapielilleen nauraessaan nytkytellessään keinutuolilla! Pukkilan silmät paloivat kekälinä ylpympäri: naura,
Nordberg! yllyttivät ne oviseinälle, älä hämmentele, päästä
poskista! rohkaisivat ne Kuuskerin kipparia akkunan pielessä,
perhana! kehuivat ne, leiskasiko antura valssissa? kysyivät ne
joka silmältä koko akkunaseinän mitalta ja pihavieriltä myös:
Pihlman, Petter Pihlman, minä poika Petter olen sittenkk!
Kukas siellä viisasteli selän takana sohvan päästä? »Kissa
putoo tassukoilleen tantereeseen, pyyhkiikö sen penkiltä suoraan laattialle, vai killuttaako mirriä kummastakin pussikkaparista ilmassa ja pudottaa selkäkarvojen hipoomilta maahan:
aina töppösilleen!» Pukkila oli kiepauksessa päin Härkänientä,
silmästä silmään: »Lykkää pukki kiveltä, tämä pukH, niin
kiven vieressä seisoo sama pukki, tämä pukki, sorkkapari tammissa, ja tammissa sarviparikin, jos tarvitaan tonkaus: onkos
pukin vielä pokattava härkääkin moskamahoon?»
Ei Pukkilalla kuitenkaan nyt ollut aikaa enempiin tiimellyksiin sinne käsin: se paisti on kulloinkin ensiksi kärytettävä
hyväksi, joka on parastaikaa vartaalla! Härkäniemi saikin jäädä
sanomaan sanottavansa piippunsa suupalalle, jos hänellä mitään
sanottavaa oli hampaissaan, sillä hänen edessään heilui Pukkilasta
enää vain musta körttipuoli, kun muu leiskuva jo oli nenän
kompassipiikin mukana sinkumassa päinvastaisilla ilman sträkeillä ja Pihlmannin nyrkki takomassa uskoa Petterin kämmeneen niin läheltä Alastalon kulmakarvoja, että vaara olisi ollut
suuri ja liekki tupakkavalkeana Mattssonin rohtimissa, jos Akstalolk olisi ollut naamakarvoina taulaa ja Pukkilalla kämmenluitten sijasta piinliuska paukkumassa pivon pohjissa!
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»Uskon ruuma!» sätisi hän ja sähisi: perhanan kielikin, kun
ei ole kahta kappaletta suussa ihmisellä, silloin kun tarvitsisi
sanoa samalla haavaa enemmän! ajatteli hän, ja sadatteli sisuksissaan. »Uskon ruuma!» puhisi hän ja päästi ilmaa, ennenkuin
korkki pamahti pullon suulta. Voi pippuraa nyljetyn haavan
suulle ja tuota alinomaista Alastalon jankutusta Uskon ruumasta, kuinka saattaakin karvastella kristityn ihossa suolan
kirpi ja ihmisen sielunnahassa lähimmäisen kielennirko! »Suivia?
Suivia? miksei Usko suivia olisi, koska se on astiaksi rakennettu?
Häh? Lataakos sinä, ruuhenktaakos, ruuhen laahon vatsapuoltakos sinä malliksi oletkin katsellut, kun parkki pykätään,
sinun parkkisi, Alastalon parkki? Luudan huiskupäälläkös
Akstalossa palttinan saumat ummelkan, häh, palttinan saumat
ja nenäliinan palteet, huiskupäälläkös, kysyn, eikä neuknkärjellä!» räiski hän, koskei nahoissansa pysynyt ja intettävä oli,
kerkesikö sitte sana kukassa jälestä sinne, mihin järki nelisti
karkua edeltä, vai oliko kerkeemättä! »Sinun parkkisi, Alastalon parkki: lootako kölille, ladon katollekos kolmen topin
riki, koska alustakin pitäisi rääkätä ja kivan laahata makoa
meressä niinkuin sinä liiviesi riitinkiä salissa? Mitäs minä
ladoista puhelen: oma ruhosi sinulla taitaakin olla fasuunana,
kun sinä laivoja pykäät? Pom, pom: omat pielesi olkoot kaksi
jalkaa leveämmät kuin minun, olkoot siunatun nimessä vaikka
!»
kaksi nykyistä runtaansa, mutta Usko, Us-ko
Pukkilalla alkoi ääni rekistereissä melkein klikata, kun hänen
nyt oikein piti sanoa sanottavansa. »Usko lastaa sen minkä
Siwiäkin lastaa, jumaHste, kun minä itse tuuvaan, itse hyppelen
ruumassa, itse räknään: tuohon rakoon! torkotan, vielä yksi!
ja tähän, tähän paikkaan, pintelettä, nuijaa niskaan, niin lankku
painuu ja Siwiän pantterien pitää rytistä, jos mahtuu niitten
sisäpuolelle enemmän kuin Uskon; nuijaa niskaan, ja jollei
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painu, mahdu lankun pahus tunkemallakaan, niin merkitsen
sittenkin, merkitsen kiusallakin lankun vietävän sittenkin papereihrni, omiin papereihini, muiston papereihin päässäni, en helkkarissa tuuvarin papereihin paperilla! prntelettä! ja lankun
jalkamittaa pitää rehellisesti olla päässäni yhtäpaljon kuin ikinä
Siwiässä, kun ruuma on tuuvissa! Usko lastaa sen, minkä Siwiäkin, sen sinä tiedät, joka kerralta, minkä minä sinulle olen sanonut! Kiellä se, jos pystyt! Koetas kieltää!»

Pukkila oli voiton päällä. »Muistatkos Gottlannin nokassa:
kumpis paremmin seilaa, Usko vai Siwiä? Muistakos kun samalla
naisilla minä Uskoineni kirkkaasti selvitin santanokat ja päästelin päin Bornholmaa, minkä tuukki pyyhki, kun sinä Siwiöinesi sait kauniisti kääntää keulasi päin Riigaa? Riian palsamiako sinulle tuli niin kiire jano, vaikka rahti oli Liibeckin?»
Pukkilalla oli sanan kelkka hänen mielestään nyt hyvin käännetty, hän katseli seisoviltaan alas Alastaloon keinutuolilla
ikäänkuin silmiänsä myötämäkeä kukutellen, ja jätti sananvuoron armosta viimein toisellekin, jos tällä mitään enää oli
sanottavana: itse hän oli melkein leppynyt.
Mutta lahnan sijasta potkiikin teljuilla joskus lohenpoika,
ja sen asian olisi Pukkilan pitänyt tietää Alastalon kanssa tekemisissä ollessaan: lahna haukottelee, jos hiukka onkin sätkyt
televinään, mutta lohen liukas potkasee, ja ellet pidä varaasi,
niin se loikasee yli partaan vaikka kynsien välistä! Pikkuhiljaa
Alastalo kuitenkin tällä kerralla aloitti. »Satutkos sinä muistamaan, koska niin hyvä olet luovin ventatkin muistamaan,
kumpis meistä samalla reisulla oli töijissä Lubeckin möljän kyljessä, silloin kun toinen vielä Trawemundessä hoijasi puurista
itselleen pukseeria? Ellen minä astioita ja miehiäkin sekota
muistossa toisiinsa, niin minä silloin Siwiän ahterissa hissasin
lipunriepua kahvelitankoon sinulle huiskuttelemaan terve-
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tuliaista naminaan, kun sinä Uskoinesi pukseerin pinnistämänä
tulla laahaskelit sinäkin viimein Liibeckiin? Punssikos Kööpenhaminassa viekotteli, kun niin kauas annoit itsesi Tanskan
vesille, että tuulenkantti makasi vastamäkenä edessä, kun muistit, että Lubeckiinhän reissu olikin, eikä Schierbeckin totivesille!
Et edes lipun klippua fiirannut ihmismäisesti kahvelista alas ja tervehdykseksi takaisin nokkaan, kun puuristasi
kiikarilla katselit, kuinka lossaus jo oli täydessä menossa Siwiän
kannella. Ei kaiketikaan vaan mitään kirouksen syntiä päässyt huuliltasi sentään silloin, vaikka jupiskkin?»
Pukkilalle tuli karvas palanen nieltäväksi. »No, kun tuulenpahus osasi kantrata sen eineen kuin se kantrasi juuri, kun minä
pääsin luovini päähän!» pureskeli Pukkila vieläkin harmiansa
viiksiinsä. »Mikäs hätä sinun oli syd-syd-ostilla laskea hyvää
laitasta Riian kurilta Liibeckiin, kun minä sain tikistää Bornholmin periltä pilivinnissä samaa tuulta päin nenää! Miksei
myötäinen lavaise vaikka latoa edellään, kun vaan on tuukkia
mastoissa!»
»Lato kuin lato ja neula kuin neula, mutta on välistä kapteeneissakin pieni ero!» kiusoitteli Alastalo hiukka jo taaskin
harmistuen hänkin: puhuttakoon miehestä ja liiveistä mitä
hyvänsä, mutta astioista ja Siwiästä eivät sentään kaikki sanat
passaa: nielköön latonsa, ajatteli hän! »Olisit laskenut tuulen
sträkit niinkuin minä, ja kääntänyt Gottlannin takana, niin
olisi kukaties sittenkin Usko sillä matkalla seilannut kohta
Siwiän ahterin takana Trawen mynninkistä sisään! Ei tuuli
fiirannut sträkkiäkään sillä matkalla, mutta kyllä sinun merilaskusi!»
»Siwiän ahterin takana!» kivahti Pukkila kuin pistettynä:
muun kukaties olisi kestänyt, mutta tätä ei kärsinyt! »Sinun
viisautesi ja Siwiän ahteri! Gottlannin nokassa sinun sträkkrsi
—
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olivat: jollei se olisi lykännyt itseänsä puksprööttisi tielle, niin
Uskon ahteripeiliä sinä et olisi nähnyt kiikarillakaan taivaan
rannalla, kun minä jo preijasin luotsia Trawessa puuriin!»
»Pahus sinun puheitasi!» kiemahti jo veri Akstalonkin tukkaan, alkoi olla kunnia kysymyksessä. »Siwiä on yhtä hyvä
purjehtija kuin Uskokin: itse minä sen riitingit olen laittanut
ja itse rakentanut, enkä minä aluksesta valttia tee, eikä lumiauraakaan meillä tarvita! Vai sinä muistat vasta lastia tuuvatessa, että laivassa pitäisi olla semmoinenkin paikka, mihin
jotain mahtuu?» naurahti hän samassa, ja lykkäsi puolestaan
myrkyn muistutukseksi siitä, että oli kuultu ja kätketty, mitä
Pukkilalta äsken oli muussa hopussa päässyt poskista. »Juujuu, kyllä siitä voi olla harmia ja hientuhtia joskus, jos ruuma
on sattunut unohtumaan laivan riitingeistä!» myönteli Alastalo totisesti ja kärventeli Pukkilaa pahemminkin: jalat poikki
muitten kuulienkin miehen meiningeiltä, niin ei leuka pahoja
saa toimeen, vaikka päriseekin salissa! ajatteli Alastalo jo hieman
karmeastikin. »Lastia kulettamaan laiva rakennetaan, eikä
kapteenia ja kapteenin kiiltopatiineja Geflestä Lubeckiin!
Helkkari sinuas, kuinkas kirosit ja kurkun huilu lauloi, kun
möljään päästyäsi samalla Lubekin matkalla ja täkillä teiskatessasi, ennenkuin kokki oli maissa juossut huiskinut likimmät
kadunkulmat ja ajaa karauttanut reilingin viereen nelipyöräiset
odottamaan
herrajesta, sopikos kapteenin ja kuunarikipparin
mennä kävellä sortuutissa ja omilla patiineilla kolme kadunkulmaa konsulille, kun jyristenkin pääsi saman matkan linjaakissa, kuskiherra pukilla edessä piiskanvarsi pystyssä ja plankkipytty päässä!
helkkari, kuinkas visersit ja kurkkusi pirutti
virassa,
lukkarin
kun parhaassa teiskassa satuit tromppuinesi
tielle juuri kun puosu totisimmilkan puulaa pytsyllistä vettä
kannelle ja kivaluuta mäiskii kahden kyynärän köysiviuhkal—

—
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märkiänsä sääriisi: murheelliselta näytti puosunkin mieräiskäyksen
jälkeen patiiniesi plankki, ja vaikka kansi olilestä
kin puhdas ja putsattu luudan pyyhkimiltä, niin yhtä siisti ei
ollut jälki sinun lahkeittesi englantilaisella veralla!» Nauru
rehotteli Alastalon äänessä, kun hän muitten huviksi ja Pukkilan niistimiksi virkisteli muinaisia Pihlmannin mielessä. Ei se
koira ennen ainakaan pure, ennenkuin on pudistanut kylmät
karvoistansa, joka on saanut sangollisen vettä niskaansa! ajatteli hän. »Kun minun parkkini on valmis, niin tukppas Uskoinesi, jos uskallat tuoda astiasi pukspröötin merta haistamaan,
minun mukaani Atlantin priiskeille Biscaian puhdissa: topit
näet, jos edeltä olet seilannut, minun parkkini kolme toppia
näet aamuvahdissa nousevan merestä niin kaukana takanasi kuin
silmällä on laidunta ahterin vanasta taivaan rantaan semmoisella nitulk kuin Atlantin kulju, ja samoja kolmea toppia saat
ehtoovahdissa kiikaroida, mutta sillä kerralla etupiikkisi sihdissä, kun ne jättävät päinvastaisella taivaan puoliskolla ilman
rannat siliöiksi silmiesi edessä! Olen minä sillä tavalla pohjan
mallin ajatellut parkissani ja peukalolla myötäen riitingit tunnustellut, että, jos vain kerta puu semmoista ainetta on, että se
vettä viistää, niin meren huulikin on kokeva kölin liukkaaksi
sen astian alla! Parasta sinun vain prikeinesi pysyä nurkissa ja
Pohjanmerta präkäämässä silloin, kun minä parkkeineni Kanaalin suulla koettelen, miltäs tuntuu, kun kerta on rehellistä mertakin pukspröötin puskettavana ja semmoista henkeä partaan,
ettei tarvitse peljätä karvojen maan hajussa huljuvan!»
Olihan Alastalo pulskias mies, mutta puheet pyrkivät
väUstä vielä muhkeammiksi: »Parkkilaivoilla liikutaankin
merillä ja Atlantilla, mutta kuutoilla kuljuissa ja Itämeren
karsinoissa!» sanoi hän. »Kaksi on pari, mutta kolme on monta,
ja kehtaakos mies, kun meri on kaunis ja Atlantti kantaa, näytaan
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teliä pakalta liivipuolta komentosillalla kapteenin liivipuolustana väelle ja ilmoille, ellei hänellä ole masto selän takanakin
nojaksi, kun silmä hakee kahden etummaisen toppeja ja tuuli
hulvii tuukeissa kaikissa kolmessa!»
Merillä tapahtuu joskus, että ahneus pettää viisaudenkin,
ja kokenutkin tikistää klyyveriä pilivinnissä niin likelle tuulenterää, että lempo pääseekin livahtamaan tuukin taakse, ja läimäsee potkasee sieltä yht'äkkiä vastaan kuin peto ja pentele!
Alastalokin oli nyt voittamisen kiivaudessa ja koska laine kiiltäviltään lykkäsi ajatuksen haahta kevyvälti harjallansa, tullut
varomattomasti ja muhkeuttansa nostaneeksi sanan keulaa liika
tihuvalti tuulen nokille juuri siinä sen ohuvassa kärkipiikissä,
jolta se parhaalta menopuuskulta voi vaihtaa paljetta tuukin
taakse pakkiporotukseenkin ja lyödä purjeet lykkivikään vrukuvaan takatämmiin!
me muut sitte, ja sinä itsekin tähän asti,
»Me muut sitte
sinä itsekin, en pahemmin sano, kaksitoista kivisköinesi, mitäs
me olemme. Sinä tähän asti, ja me muut, me muut laihemmat
vastedeskin: kippareitakos? särkisumpun kapteenejakos? Säkylän
sikaruuhen seikajiakos; Siwiäkös, sinun Siwiäsikös? priki kuljussa, sammakko peräpakalk ja sinä isosempana komentosillalla?
En minä sano mitään, kysyn vaan!» Pukkila oli tyytyväinen:
litanian alku oli luonnistanut otollisesti, juuri niinkuin piti,
jupistu kupiaasti, kuhiaammin melkein kuin tarvitsikaan,
silmä säilytetty niin hurskaana kuin sopi ja suupieli siivottu
niin nöyräksi, kuin olisi lukenut ruokapöydässä ruokasiunausta:
kun pistää jotain, pistää vaikka neulannirkolk ketä, hakee
kärkeä hellään paikkaan, niin silloin ei hätiköi pirukaan, vaan
pitää kätensä levollisena ja kylmäverisenä sen ajan kuin lykkää!
Tietysti pakkasi jossakin sanassa, joltakin ajatuksen riuhtomalta
veressä vähän kiemahtamaan, polkasemaan kuin orivarsa karku—
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juoksua ravissa, mutta kun on vahdissa ja pitää ohjakset piukassa, niin ei varsakaan varasta kuin sen askeleen, jonka se
jalaksen kiihtimiksi varastakoonkin! Pukkila yskäsi: piikki oli
lykätty, ja istui ajatuksen lihassa, istui tikkuna Alastalon ajatuksen lihassa siinä paikassa, jossa ihmistä harmittaa, vaikk'ei saa
sitä näyttää, ei! vaikka kiukuttaisi pahemminkin ja vietävästi!
Pukkila yskäsi ja asetteli kasvojensa palkoja niille ystävällisille
luiruille, joilta sopi sovinnossa puhella enempikin karvastelevaa.
Oikeastaan hänellä nyt oli ajatuksissa lykätä sana taas parkistakin, pieni sana vaan, jotain purevaa, joka pistää, mitä
hyvänsä, kysyä esimerkiksi myrkyllisesti kielenpäällään, ääntä
venytellen, ikäänkuin olisi hurskaskin, laupias oinas, kysyä
ääntä venytellen ja huuliparran karvoja pureskellen, sanoa hissuksiltaan vaikka verkaksiltaan: Kaiketikkin-kaiketikkin,
Atlantille kaiketikkin liivipuoli silloin on rahdattava, jos kapteenin rynnäspaikat rahisevat rantoihin ahtaammissa vesissä, ja
Skagen on vaarassa vasemmalla pielellä ja Hull oikealla, kun
kapteeni komentosillalla manovreeraa sivujansa raoitse! Sanoisi
noin pikku hiljaa pidätellen ja naama vanhurskauden messingissä ja kuulustelisi, kuinka nopeasti Lahdenperä vieressä äkkää
ja räjähtää makonauruun merkiksi muullekin salille? Passaakin
puhistella Alastalon tuossa, niin että häpee hänen puolestansa
vieraskin häntä kuulustellessaan! Kysyiskö pientä siitäkin,
tutkaimen verran vaan, sen verran, että kynnen maun tuntisi
ihossansa kysymyksen käpälän pitelemiltä, kysyisi viattomiltaan, jokos hänellä sitte jo meidän muiden tietämättä on parkki
veistettynä, ja tarvitaankos meitä toisia enää mukaankaan,
koska hänellä nyt jo parkin komentosilta sikhtelee anturain
alla, ja täällä salissakin jo meidän muiden laihempien ja lommoliivisten keskellä Atlantti huljii ilmojansa hänen keskipinkojensa puhivilk pielillä? Pukkila kyräili ja kysyi mielensä kiehu-
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miltä, mutta verenvarsalla oli harja jo siinä heitossa, ettei karkua olisi pidättänyt, vaikka itse lempo olisi ollut repelemässä
ajatuksen ohjasperissä: valitseekos meren pässikään puskusiltaan
hyökyharjan vaahtivilla, minne meno kirhtää, selillekö prehtaville edellensä heilumaan, vaiko vuoren rinnan vastaseinään
tuhatpärskyin murtumaan, kunhan vain saa kohiviltaan syöstä
kaadoin pauhimaan, ja vähänkös Pukkilakaan enää sitä kysyi,
sanonkos sitä vai tätä, kunhan vain jotain sai kysytyksi, jotain
perhanaa Alastaklta, joka harmitti?
»Muistatkos sen kerran, muistatkos, tulimmaista! kun minä
Ison-Kevon kuistin rappusten edessä Mannoisten Anderssonin
häissä istuin rekeeni, ja Musta oli aisoissa, minun Mustani,
minun pikimusta Mustani, muistatkos, jumaliste, kuinka reen
antura on liukas joskus!» puuskutteli hän, koskei parempaakaan
tullut ensi hätään mieleen, ja Alastalo oli lyötävä latuskaiseksi. Paasaa aluksestaan ja ahteripeileistä Lubeckin haminassa,
ikäänkuin ei hän ikinä olisi istunut ja revellyt ohjaksia Ruskonsa reessä, kun minä Kevon rantatörmältä ajoin jäälle, ja
lahdella pyyhkäsin muut jätettyäni Mustani kanssa hänen
Ruskonsa ohitse niin puhtaasti jokaisen nähden kuin viiropääsky
siipinensä seisovan aidantykyrin sivutse! Piti-kuti, kuti-piti!
vilskuivat silmät elävinä Pukkilan päässä, kun nyt oli päistikkaa päästettävä kielenpäästä jutunkaritsa töppösilleen tepastamaan salin kattialk, niinkuin sillä oli säärenkieppaa ja poukunpotkua. »Maijastiina istui jo reessä ja vällyissä, Musta oli
ajettu kuistin eteen jarenkipoika piteli päittimistä, minä vedin
kinnasta käteeni, koska tuluuppi jo oli kiinni ja mahavyö solmittu. Musta hirnui ja melksteli aisoissa: pojalla oli täysi työ
kuokttimissa, Andersson hoputti ja häkötti rapuilla: 'läksiäistuiman sentään otat partaan, ennenkuin lähdet kylmään!' muut
ajoivat jo koko hääväki mäkeä alas, Alastalo Ruskoinensa etum-
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maisena lahdella: kulkuset kilisivät kauemmas ja kauemmas ja
Mustan kylki vapisi!» Pukkila katseli hopunpikaa, koska juttu
oli kiemaviltaan saatava yhdessä henkäyksessä suusta ja ylpeät
paikat läiskäviltään. »'Poika pitelee ohjaksista sen ajan kuin
sinä otat lämpiäisryypyn: ei suinkaan ylintä vierasta häistä
päästetä kylmää hönkäämään vatsaansa', lasketteli Andersson
rapuilta, kun kellot kiimivät lahdella ja Mustalla seisoi korvapari tikkuina. Minäkin ajattelin ja katselin Mustaani, antaapas heidän ajaa, ajattelin, ja katselin Mustaani! 'Eipäs taitaisi
ryyppy tehdä pahaa!' sanoin Anderssonille ja taputtelin Mustaa
kinnaskädellä lautasille. Hellitäs, poika, kuokttimista! sanoin,
kun Musta tanssi tanterilla varpasilkan ja levitteli sieraimiaan
niskan kyömy pystyssä. Andersson juoksi jo rappusia hakemaan
sisältä karahvia ja pikaria, kun minä pyyhkäsin kintaat käsistäni, kokosin ohjasperät tammani selältä ja laskin ne huolellisesti
valtoimiltaan vällyille Maijastiinan viereen rekeen, riisutut kintaani päällimmiksi. 'Jokos lennossa pitäisi olla!' sanoin minä
Mustalleni, joka kylki kaartona taivutteli päätään ja kaulan
kenolta katseli taakseen minun toimituksiani reen vieressä: seisoi
aisoissa, hevosen kuva, kuin paikallensa valettu, vaikka kuve
värisi ja silmien viheriöissä vilahteli tuli. En minä kiiruuta
pitänyt, kun Andersson jo oli palannut rappusten eteen karahvi
kädessä ja pikari kukullensa kaadettuna: 'tämä toiseen jalkaan!'
sanoin minä, kumottuani ensimmäisen pikarillisen, 'ja tämä
toiseen!' sanoin kirkkaammin, kun hilkkui tulista laitojen täydeltä taaskin pikarissa. Ei Mustakaan muuta kuin vapisi ja
katsoi, söi minut silmiinsä ja kintaitten lukon vällyiltä, mutta
ei vaapahtanut varvaskaan, vaikka ohjakset lepäsivät löysiltään
jakauempana yhä kimisi lahdella Ruskon kulkunen. Olin minä
jo antanut takaisin Anderssonille tyhjän pikarin, pyyhkäissyt
partani jouhet takakädellä kuiviksi, nostanut vällyjen lievettä
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ja friskattuna miehenä kahta jalkaa loikannut laitroon Maijastiinan viereen istumaan, mutta vieläkään ei hievahtanut Mustan
keno pää eikä siirtynyt viisas silmä kinnasten kumolta vällyillä,
vaikka vapisikin yltänään jalo eläin ja sierainten sametti pärskähteli. Vasta kun istuin minä vällyissä, lieve tupottuna tarkasti säärien ympärille ja huolellisesti ryntäitten suojaksi, nyökäys nyökätty Anderssonille kuistin rappusilla levolliseksi
hyvästiksi ja kaikki valmista, kinnaspari sivaistu käteen ja
ohjakset koholla kouran tammissa, vasta silloin hulahti Mustalla
raskas harja, kaulan kyömy karkasi kaareensa ja säärien sukkiin
kimmahti kipinä.
'Sissoojasta, Musta!' sain minä suustani, kun jo rekeä
kevitti jalaksilla, ja antura lauloi tien teräksillä ja Musta kaapasi
mäkeä tiukuset pyrynä hihnoissa helisten, jumpuri luokassa
kumisten. 'Muistatkos, Makkias?' sai Härkäniemi kämmenen
läiskäyksen polveensa, 'katselkkos, Lahdenperä?'
nyt oli
Lahdenperän vuoro hieroa polvenpäätänsä makean mäikäyksen
kiemavilta, innossa mäiskätyn
'katselkkos, kuinka kauniisti
kurotti,
kun
juoksi
hepo
kaapa
ja Musta paransi menoa jokaiselta säären nakkaamalta! Ah, kuinka jään kantta katosi kavion
taakse ja jalas jätti jäljenparia valkoiseen lumeen, kun Musta ja
minä, Musta aisoissa ja minä ohjaksissa, aisanpäät täristen ja
ohjakset laveina laskimme lahdella, pyyhkäsimme ensimmäiseksi
Härkäniemen ohitse Pollen nuivistellessa harmisia korvanluimujaan, jätimme Lahdenperän raudikkoineen viereen kuin seisomaan, Eenokin valakka jäi ja Krooklan hiirenkarvainen tamma,
hevos-hevoselta kiipesi Musta, nykikö Nordberg Valkonsa ohjaksista vai hölläsikö Haukka suista laukata silppumakoisen Pläsin,
Ylistalon Kröpi ja Likkalon Laiska, Poornaisten Pruuni ja
Urkolan ori, niin monta kuin näpsäsi kavion kaksiparia raikuvalla jäällä, ja niin monta kuin kilisi kulkusen kimiä luokan
—

—
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kaaren hurjumilla, niin monta saavutti korskaharjaa ja niin
monta sivuutti kurkokauka Musta pyryvällä tiellä, kun teki
työtä hurskas polvi ja jätti jäätä kavion sieppaava kynsi! Pärski
jo takana Langholman Tuimakin, huohkoten ilmaa palkeihin
lavean rinnan, kun auttamatta oli jäätävä rinnoilta ja Mustan
askel haukkasi matkaa. Muu oli kulkusten kilinä nyt enää vain
jäävänä jonona takana, vain lahden suulla harpasi vielä Rusko
edellä, minkä kinttu kirmaten kerkesi ja harja niskanahassa
pysyi. 'Nyt Musta, nyt matalaksi!' sanoin minä ja kiljaisin!
'Nyt vasta juokseminen alkaa!' sanoin minä ja levitin ohjasperiä Mustalle merkiksi. Ja luulettekos, ettei Musta ymmärtänyt! Voi taivaan enkelit ja Josuan pasuunat, kuinka elukalla
joskus voi järki karata jalkoihin ja kavio imeä tietä! Voi,
sanon uudenkin ja paremman kerran, voi joulukirkossa kyrie
eleison karaamassa holveissa flikkakurkkujen kimittämänä!
Kyllä minun Mustani tavallisestikin maata jättää, kun se juoksee, mutta sillä kerralla olisi Musta jäänyt itsensäkin rinnoilta
hännän taakse lukemaan omia jouhiansa, kun nyt puhallettiin
niemen kärkeä päin, jossa Rusko pani parastansa harja huiskien,
niin että valkeanvaaran pelkäsi rupeavan räyhäämään karvoissa. Muistatkos, Herman, kun minä Mustani kanssa ajoin
ylös sivullesi? En minä hihkaissut sanaakaan, en luotua sanaa
hihkaissut huulieni raosta, mutta eikös ollut komea katseltava,
kun hevonen juoksi? Sinä taisit sentään ehkä kirotakin, ellen
väärin muista, ja jos oikein kuulin, kiroilla voimallisestikin,
vaikka mutisten, koska ei kovemmin sopinut, kun minä Mustani
kanssa, minä ja Musta ja Maijastiina vielä kolmantena, minä ja
Musta pikkuhiljaa, vaivihkaa vaan, mutta varmasti, tuuma kerrallansa tuuman jälkeen, tuuma, sanon, tuuman saivar tuuman
saivareelta kiipesimme sivulle, sinun sivullesi ja Ruskon sivulle,
puserramme vierille, parannamme vaan ja painamme, ja siinä
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kun juuri tulee tienhaara, Alastalon tienhaara Vikatmaan
nokassa juuri sillä kohdalla missä sinun tiesi eroaa meidän
muiden isoluotokisten tiestä, ja mistä sinun Ruskosi kanssa
olisi kelvannut jonon etupäästä taittaen lönkytellä levossa ja
kenenkään pihdistämättä virstan selkää omaa kototallia kohden
omalla juoksun nuotilla, juuri sillä siunatulla paikalla minä
perhana, pieni perhana Mustan perhanan kanssa olen tiellä,
poikittain edessä tiellä: paljasta viatonta piruuttani, minä
tunnustan sen, silkasta sulaa pahaa piruuttani: minä olin
ajatellut, sanonut Mustallekin, puhellut ohjasperistä, koetetaanpas, sovitetaanpas eteen tienhaaraan, ajetaan stryykätään
poikittain Alastalon väistöpuolelle eteen juuri siihen, missä
Ruskon kurssin olisi falkttava ja jonon kärjestä taitettava
voittajana kotokaurojen rauskumille sen vilkstajan, jonka
harja etummaisena heiskuu, kun erotaan! Niin minä ajattelin ja puhelin, ja niin ajatteli Mustakin minun sanomattanikin, ah sitä elukkaa, katselitko, kuinka matalaksi hevonen pistää itsensä, kun se oikein pääsee, ja kuinka kaapa
kurottaa, kun se jättää jäätä taakseen! Muistatkos sinä,
Herman, sen, kuinka Rusko sokelsi jalkojansa, kun tutun tienpään sijasta Mustan kiiltävä kylki vauhkoo yhtäkkiä vierillä,
ja ymmällä olisi jatkettava ravia, vaikka joka askeleen potkama
vie kauemmas kototallin heinäparsista! Siinä pyyhkäsimme
sinun ohitsesi Alastalon tienhaaran suussa, sinun ja Ruskon,
Vikatmaan nokassa Kiviveden jäällä, minä ja Musta, minä ja
Musta edellä ja muu hevosliuta pyrynä jälessä: montakos laskitte reen takapieltä, sinä ja Rusko, tasan tusinanko? kun katselitte tien vierestä, kuinka isoluotokiset ajavat kotia häistä,
isoluotokiset ja Pukkilan Musta etummaisena, Pukkilan Musta,
jonka ei enää tarvinnut katsoa kaapojansa, etteivät ne kopise
kenenkään rekeen edellä! Muistatkos, kysyn, sen räpän,
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Herman? Ja silläkös erällä sinä ahteripielistä opit lukua pitämään, kun laskit, montako reenpeiliä saitte katsella takapuolelta, sinä ja Rusko, ennenkuin oli huiskannut editsenne, viuhkinut nokitse viimeinenkin vemmelpuu ohitse, kirma kulkemassa
Kiviveden kurkulla, etummaisena Musta, sieraimissa tuiska ja
harjassa huima, teillä tie vapaana edessä, sinulla ja Ruskolla
Härkäniemestä en puhu, joka ajoi Polknsa kanssa viimeisenä
tie vapaana sinulla ja Ruskolla
ja seurasi sinua ja naapuria
ja virsta selkeänä löngätä vaikka sammakon ravia taikka etanan
yksparia Alastalon tallinkynnyksen poikkipuuhun saakka! Sinäkös menemisistä ja pääsemisistä puhelet, vaikka tiedät oman
silmän näkemältä, mikä koho on hännän jouhissa, kun Musta
ravaa, hevonen painaa jäällä silppusäkin ohitse ja Ruskon kysyy
vasemman korvan luimu oikean harilta: mihinkäs Musta hävisi,
kun me jäimme tähän kahdenpuolen pitkän nenän pitkää
pläsiä? Ei minun Mustallani ole otsassa kuin kimeä tähti valkean
tuikkuna, kun sinun Ruskoiksi on koko kuono pläsin piimällä
tahrittu, mutta, jumaliste, kummankos valkoinen otsapuolelk
paremmin näyttää, mihin asti varvasta on kurotettava, kun
tietä jätetäänkaapan taakse! Kaapa, katsos, Mustalla on kaapa!
ja mako, katsos, Ruskolla on silppumakoa! mutta kumpis antoi
sinun mielestäsi anturalle paremman puhdin Kiviveden jäällä,
Mustan kaapako, vai Ruskon mako? Katsos, näes, kaapa on
vieteri: kaapa potkasee aisojen alla, kun on juostava, mutta
mako on säkki: mako hytkyy ja hyppii aisojen välissä, kun
pitäisi päästä paikalta! Silppumakoakos, vatsanotkoa, sinä laivastasikin, parkistasikin ajattelet syöttää, silppumakoa, sanon,
ruumaruntaa, kysyn, limppua pantterivöissä, Ruskon pyllää
taklingeissa? Vilistikös, kysyn vielä, vaikkei tarvitsisi kysyä,
koska muutenkin tiedän, vilistikös silmissä, kun sopi sinun
Ruskon reestä ja rauhassa katsella, kuinka puhtaasti hevonen
—

—,
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juoksee kuin enkeli neljällä jalalla, kun Musta on aisoissa ja
minun Mustani kirvottaa kaviosta parastansa? Vilistikös silmissä, kysyn, ja voiteli hyvästi sydänalassa hevosmiehellä niinkuin hanhensulalla siveltynä?»
Eihän Alastalo hyvillänsä ollut Pukkilan jutusta, ja ymmärtää sen: nuuskan veroksi ja harmin kutimiksi se oli hänelle
tarittukin ja tyrkytetty nenän alle haisteltavaksi! Ja sopii
sitäpaitsi kenen hyvänsä kulkea koluta vaikka kokonaisen maaherran läänin lävitse ja hakea jopa lyhty kädessä ja silmälasit
nenäorrella, ja ihmettä saa totisesti kiittää, jos hän sittenkään
löytää niin tyvipäisen miehen, joka tasaisella naamanpidolk ja
huulihörö viilipunkan tyvenissä kuulustelisi historian alusta
historian loppuun kiemasevaa juttua siitä, kuinka koetuksessa
hänen tallinsa priimas, hänen varsasta raville opettamansa,
kuinka koetuksessa hänen liinaharjansa sittenkin auttamattomasti ja joka askeleen pinnimältä on sakannut jälkeen, jäänyt
vieriltä, hivunut, hivunut vaan taaksepäin parastaankin pannessaan, jäänyt kuin jäänytkin, kuinka tekikin työtä, katselemaan takapuolelta rekikutaa, kun naapurin Hoija harja hojolla
kirmasee matkaa edellä ja joka askeleen tammalta tempaa väliä
selvemmäksi jäävän edessä, kuinka reutookin oman ruunan valjas ja kurottaa uskollisimpansa hurskas kaapa! Koskas sitäpaitsi
yleensäkään kukaan järkipäissään odottaisikaan, että vaakalaudalla kaksitoista kruunattua leiviskän punttia kevittävä
mies kävelisi kattian palkeilla enkelikpsen sipsutuksin ja lankkujen narisematta, ja että Alastalon partaisesta leuasta hymisisi
mannaa ja hoosiannaa, kun sitä on kutitettu kynnellä karvojen
juuriin. Ei sentään niin pahasti tärähtänytkään, kuin olisi
voinut peljätä ja syytä olisi ollut odottaa, koska pitäjän kaksi
parasta hevosmiestä olivat hampaittain ja puhe oli Pukkilan
Mustasta ja Alastalon Ruskosta. Alastalo istui nimittäin tällä
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haavaa nyt kuitenkin omassa salissansa ja hänen vieraansa olivat
hänen vieraitansa: isäntänä joutuu sopivaisuuden vuoksi joskus
nielemään semmoistakin, jota hevosmiehen luonnolta ja kunnialta ei muissa oloissa saisi noitumatta painumaan kurkusta
alas. Sitäpaitsi käski viisauskin, vaikka karvastellenkin, tällä
erällä jättämään jahnaamisen Ruskosta ja Mustasta parempaan
kertaan, sillä kerjettäisiinkö huomispäiväänkään enää palaamaan parkki-asioihin, jos Pukkila nyt pääsi traveilleen ja tavallisille keräjilleen pahanhengen Mustastansa. Missäs naisväkikin
viipyy ja kuhnii, kun eivät jo saa totivettä saliin, että päästäisiin parempaan alkuun! harmitteli hän ajatuksissaan jonnekin
käsin näräänsä purkaakseen ja lähetti pienen silmäntutkaimen
tupakamarin oveen, jokos se kohta aukenee.
»Mitäs semmoisista ajamisista puheenkertaa enää vuosien
takaa, kun sohrit Mustasi kanssa edessä ja sorkit tiellä kuin
mikäkin juuri kun meidän piti Ruskon kanssa taittaa kotia
päin?» sanoi hän kuitenkin pieneksi osviitaksi toisille, koska
sananrakoa oli ja Pukkilan silmät kiilivät salissa senkurisina,
kuin kysyisivät ne ksekultakk, kuulktekos-kuulktekos? kuulittekos varmasti jokainen: hiiren hiiskausta ei pidä Alastalon
haukotella tämän jälkeen tässä asiassa! »Sain minä sentään pidätellyksi Ruskoa ohjaksista sen ajan, että pääsitte tieltä ohitse ja
meillä oli sarka kavion edessä vapaana!» lisäsi hän asian selventämiseksi vielä ja kampasi ajatuksia oikeille jakauksille mielissä.
»Ja mitäs minä Ruskoineni olisin turhia sinun Mustasi
kanssa enää kiiliskelemään ruvennut, koska meidän tallista jo
Teemu-valakkakin oli edellisenä päivänä Mustalle näyttänyt,
kumpi toisesta jää, kun Alastalon hevonen pistää menoksi!»
lisäsi Alastalo ja alkoi hänkin jo päästää kuria omiin silmiinsä.
»Meidän Tiinamme, Teija-Tiina, silloin oli kirkkomatkalla
Tiinan tiedätte, hänellä oli ollut hänen käryaikansa, semmoisia
—
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kuin Tiinalle joskus ja useinkin sattuu ja jolloin ei ihmisille
tuvassa mukista sanaakaan viikkokausiin ja lehmillekin pihatöissä ja hinkaloissa puhellaan välttämättömät vain tiuskimalla
kirkolle
Teija-Tiina siis oli ohjaksissa ja kirkkomatkalla
Tiinan nimittäin semmoisten aikojen päälle tavallisesti täytyi
päästä, että sai kirkonpenkissä hautoa päästä ja sydämeltä häkäpahkat pakottamasta ja palata saarnan jälkeen virkistyneenä
ja pestynä kotiin, niinkuin saunapuhdas ihminen löylystä!
Tiinalla siis oli kirkkopäivä ja silkki päässä, ja minä olin jo
huomeltaina sanonut voudille, että pistäkää iso-Teemu aisoihin,
niin saadaan ehiöinä ehtooksi kotiin sekä hevonen että piika
ja Tiina pääsee jo menomatkalla opettelemaan nöyryyttä, eikä
teijaltakaan unohdu kirkkomatkalla heruttamisen taito sormista,
kun on suitsista ja lypsynuotilla nyittävä Teemun muistossa
vissiksi se asia, että asteltava sentään on, vaikka verkakseenkin
kuljetaan! Kirkolle asti he pääsivät, Tiina ja Teemu, sillä kirkko
pysyy paikallaan, vaikka myöhemminkin saapuu pakalle, ja kotio
päin myöskin lähdettiin liikkumaan, kun se vuoro tuli Teemun
taksista, ja Tiina aikansa oli sahannut ohjasperissä ja maiskutellut
niin voimallisesti ja hartaudella, että olisi voinut ajatella mitä
hyvänsä vanhasta naisihmisestä, ellei toimituksista olisi ymmärtänyt, että Teemun paatunutta konisydäntä niillä äänillä herkytettiin, eikä ympärillä naureskelevien ja irvistelevien kylänpoikien. Liikkeelle siis päästiin viimein, kun yhteisesti yritettiin,
ja kotio päin liikuttiin niin nopeasti ja sillä kyydillä kuin Teemu
piti otollisena ja kaksikymmenvuotisen valakan arvolle sopivana, ja samaa varmaa menoa olisi kai jamattukin nukkumatta
Alastalon tallinovelle asti, ellei Itärannan mäessä, juuri kun
ajetaan alas jäälle, sinun jumpurisi, Pukkilan Mustan jumpuri
olisi alkanut kumista yhä likempänä takana. Teemulla oli muutenkin jo mäessä ollut mieliharmia, aisat lykänneet myötä—

—

—
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ahteessa hihnattomat länget korville, niin että oli täytynyt vanhan vaivata kolottavia jäseniänsä ja hölkätä joku askel juoksun
lönkää korjatakseen luunsa reen tieltä. Sitäpaitsi oli tämä
paikka, Itärannan mäki siinä juuri kun ahteen vietolta ajetaan
jäälle, Teemulle vanha tuttu muinaisilta varsamuistoilta. Siinähän on rannalla kohta Huuskerin rakennus vasemmalla, ja
kun kaksikymmenvuotiaat valakat ovat semmoisia hevosia, jotka
joskus ovat olleet kolmitalvisiakin ja oriita, niin ovat nekin
joskus ja jossain paikassa joutuneet kirvottamaan kavioistaan,
minkä niistä on höllännyt. Ja Teemulla oli tällainen paikka
juuri Huuskerin akkunain edessä. Minun isävainajani, Alastalon
papavaari, niinkuin muistatte, oli vähän hevosmiestä hänkin,
ja kun Huuskerissa silloin vielä eli vanha Huuskerin Holmroos,
isäpapan paras ystävä ja kipparikamraatti, niin ei hänen akkunainsa ohitse häpeän vuoksikaan ajettu ankanlönkässä, vaan
hevosen piti muistaa, oliko hän sitte Teemu, vai mikä muu, että
hänellä olivat jalat aliansa, kun kirkolta palattiin. Eihän
Teemulla varsanakaan varsinaista menoluontoa ollut, oli jo silloin liika paljon luunromua ja vetoselkää aisoissa mukana, jotta
askel olisi juoltanut oikein nopsaa, mutta Huuskerin kohdalla
ja isävaarin ohjaskourissa oli hänkin saanut jo nuorena ja oriina
luihinsa sen opin, että siinä paikassa oli painettava eteenpäin
huiskimalla, vaikka henki menisi. Tällä kohdalla siis, Huuskerin akkunain edessä, puhallat sinä Mustasi kanssa Itärannan
mäestä alas ja samaa menoa jäällä Teemun ja Tiinan rinnalle
ja ohitsekin kait, niinkuin meininkeissä ainakin oH. En minä
tiedä, mitä Tiina ajatteli, kun siunasi suitsissa, mutta Teemun
minä hyvin ymmärrän. Teemulla oli harminlotko korvissa tarpeettomasta juoksunlönkästä mäessä, menontieto luissa Huuskerin akkunain edessä ja kiukunäkä hampaissa, kun huuditon
tammaflikka juuri silloin ajaa härnälle ja vierille, kun pitäisi
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hevosen ja valakan saada rauhassa pistää totista parastansa

tiellä, niinkuin on opetettu ja sakramenteissa. Niin sitte kävikin, niinkuin pitikin ja ymmärrettävä oli, Teemu ei ollut istunut kirkossa ja syntejänsä tunnustamassa niinkuin Tiina, vaan
seisonut kirkkomäellä paleltumassa ja kiukutellut kotokauroja,
joita ei ollut edessä, eikä siis ollut sen hurskaampi paluumatkalla kuin tullessakaan: Teemu ei kärsinyt pilkkaa! Kun sinä
siis kopevasti ajat Mustasi kanssa kupeille ja Mustakin mataliltaan luikkii vierillä, niinkuin sinä sen olet opettanut mataliltaan
luikkimaan silloin kun on pyräyksessä pyyhkäistävä komeiltansa sivuitse, olkoon naapurin aisoissa vaikka tiine lehmä kävelemässä, mikäs oli silloin Teemulle sutevampaa kuin iskeä valmis hammaspari siihen paikkaan Mustan ruumiista, jossa selkä
loppuu ja häntä alkaa ja joka mataliltaan oli kuin lautasilla
tarittuna keikkumassa vierillä harmissa hälväistäväksi? Sen
Teemu tekikin ja Mustan juoksulle tuli lyhyt loppu samalla kuin
Teemu itse sieppasi kaksi paria alleen ja lykkäsi kuninkaan ravia
Huuskerin akkunain alitse niin hartaasti, että Huuskerikisilla
oli ollut nauramista koko ehtoopuoleksi pitkää pyhäpäivää:
nykyinen Huuskeri sanoikin, että isävainaankaan käsissä ei
Teemu ollut niin hurskaasti selvittänyt kinttujansa heidän
akkunainsa edessä kuin sillä kerralla Tiinan istuessa ohjaksissa
ja Pukkilan Mustan niistettynä nurputellessa takana. Koskas
sinä tahdot uuden paremman kerran koetella kumpis oikein
tosipaikassa ajaa ohitse, sinä Mustasi kanssa vai meidän Tiina
Teemulla? Minä kyllä lähetän Tiinan matkalle, kun tahdot
ja sinulle sopii, niin sekin riita tulee ratkaistuksi!»
Alastalo oli jutellut juttunsa loppuun ja maksanut velkansa,
silmät katsoivat Pukkilaan ja kysyivät: kuittaatkos, vai vieläkö on korkorästejä jäljellä ja maksamatta?
Hevosasioissa
ei leikintuntevakaan mies ymmärrä pilaa,
—
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Ei Pukkilankaan pääknuppi sentään ollut aikoinaan siitä
nauriskuopasta noukittu, jota pakkanen oli päässyt pitelemään
ja palelluttamaan: äkkäsi hän, että yhteisesti naurettaessa pysyy
naurajien puolella, jos itsekin nauraa! »Teemu on teidän tallinne paras hevonen, sen minä olen aina sanonut!» vahvisti
hän siis vain kylmäverisesti ja yksikantaan Alastalon historiaa.
»Ja ottaisit sinä vaan Teija-Tiinan tarhasta kuskiksi pukille
Ruskosikin kanssa liikkuessasi, niin kukaties tulisi Ruskostakin
vielä ravuri!» terästi hän tunnustustansa ja haukotteli savurenkaita ilmaan, ikäänkuin istuisi levollisin mies piipun varren
takana. »Teemun-kromo, Teemun-kromo, sanon, paras hevonen Alastalon tallissa!» puheli hän ja kertaili hyvänahkaisia,
että kuulivat asian toisenkin kerran ne, jotka eivät ehkä ensimmäisestä nuotista ymmärtäneet. »Teemunko, Teemun luukropankos? siinä on ruumaa! senkös sinä parkin riitingin malliksikin olet katsonut?» häyhäsi hän yht'äkkiä: ei auttanut enää
pidätteleminen, jos omissa nahoissa piti pysyä! »Teemun kylkiluurunta pantterikaariksi ja Tiina hameissa kapteenipakalle flakaamaan, niin jumaPaut, jollei merikin peljästy ja sylje kuuttoa
tieltään edellä kuin piru hollantilaista Atlantilla, niin että sataman suut vilkkuvat ohitse ja vilisevät pukspröötin edessä niinkuin Humu-Matin silmissä oman porstuan ovi, kun häähummilta palatessa yhden sijasta oli seitsemän läpeä seinässä ja jokaisessa pukkasi päänsä pihtipieleen!» Pukkilalla olivat taas liepeet
liekissä ja purjeenkluutti tuulessa: kuulkoon Teemunsa, koska
Teemusta puhe on ja Tiinasta myös! ajatteli hän ja laski sojolta.
»Jokos sinä Tiinan pian käsket salin puolelle, että saadaan katsella kummoinen kapteeni on parkkiin ajateltu?» kysyi hän ja
päästi silmäkeränsä kalansaaliille salissa korjaamaan tällä kertaa
omaa naurunpotkivaa apajasta.

Hinta nid. 55 mk, sid. 70 mk,
nahkaselkäkans, 85 mk.

