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I

Koko Purnunmäen seuduilla näyttää kevätaamu
raikkaalta ja iloiselta. Ei ole vielä lehden aika,

mutta eivätkös ole jo viime yönä koivujen lehtisil-
mut pullistuneet ja silmujen pihkainen kuori hie-
nosistaan haljennut. Jooseppi, Purnunmäen nuori
renki, katselee ihan kädestään tuoksuvia silmuja,
ja niitä katsellessa rupeaa äkkiä tuntumaan muka-
valta, niinkuin olisi lauantai-iltana saunaan me-
nossa ja tietäisi sunnuntain olevan siinä lähellä odot-
tamassa. Kesäkin on suuri sunnuntai hänelle, eikä
kukaan tiedä, mitenkä hän, rosoinen renki, osaa
iloita kevään tulosta. Se ilo kesän saapumisesta on
jäänyt hänelle kuin perintö poikavuosilta, takalisto-
mökissä olon kurjilta ajoilta. Siellä kun aina ke-
vättalven näki nälkää ja sitten kesä vapautti siitä
lammen ahvenilla ja runsaammalla leivälläkin ja
lehmänanteella, niin tyveninä, aurinkoisina kevät-
aamuina, kun lehti oli jo puussa ja mökissä varsin-
kin sunnuntai, kuvitteli seinävierellä auringon pais-
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teessä olevansa kuin taivaassa, josta oli kuullut har-
tautta harjoittavan isänsä laulella luihuttavan hy-
vinä hetkinään.

Siinäpä se kesän ihannoiminen taisi niinkuin pe-
riytyä, ja nytkin sen esimakua tuntee kauramaalta
palaava Jooseppi, tutkiessaan koivunvirpiä ja ve-
täessään henkeensä pullistuneitten silmujen tuok-
sua ja katsellessaan Purnunmäen aurinkoista ympä-
ristöä ja taloa kokonaisuudessaan, joka näytti käy-
neen harmaine seinineen ja särkyville kattoineen
ikäänkuin ystävällisemmäksi kevätaamun paisteessa.

Jooseppi pistää koivunoksan nurkanrakoon ja läh-
tee siitä lurppimaan pihaan, tuvan puolelle. Aami-
aisaika jo pitäisi olla, mutta kukaan ei ole huutanut
syömään. Se on taas Rustaava, emännän taikainen,
saattanut unohtua uniaan miettimään ja Sillinäkin
nukahtaa. Loisakat, piian sijaiset, kuuhkivat na-
vetan puolella taas, eivätkähän nekään ymmärrä
kohentaa tulta vellipadan alle.

Sattuihan se aamiaiskeitto viivähtämään muul-
loinkin Purnunmäessä, mutta nyt oli siihen luon-
nolliset syynsä. Lois-Taava, joka oli ollut sairaana
jo pitemmän ajan, oli kuolla kumahtanut yöllä, ja
sehän pani sekaisin koko akkaväen aamullisen mei-
ningin. Lois-Taava oli vielä tehnyt eukkojen mie-
lestä siinä rumasti, ettei kutsunut yöllä näkemään
viimeistä lähtöään. Tässäpä, kun Taava ei noussut-r
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kaan enää ykisten ryystämään aamukahviaan, vaan
sojotti kylmänä, riitti ensi aluksi eukoille, Rustaa-
valle, Loviisalle ja Limppu-Laaralle, jahkaamista,
ennenkuin selvittiin edes ruumiinpesuunkaan.

Siinäpä nyt sitten akkaväki itkusilmäisenä ja
valittavana kyhnytti vesirätillä Lois-Taavan maal-
lisia jäännöksiä, kun Jooseppi astui tupaan, muka
murkinalle.

Pianpa oli näppäräjärkiselle, vaikka väljähousui-
selle Joosepille tilanne selvillä. Niiskuttavia akkoja,
yhden kuivat, kurttuiset jäännökset, Juuso, isäntä,
alusillaan sängyssä yhkämässä ja katselemassa ruu-
misvirttä repaleisesta virsikirjasta, mutta murki-
nasta ei tietoakaan, vaikka nokinaamainen kello
koetti melkein hätäisesti osoitella kahdeksaa.

Nyt se Laavakin jo lähti, sanoo Limppu-
Laara Joosepille.

Mm . . . eihän tuo mitä ole lähtenyt, kun tuossa
vielä rojottaa ... Eikö sitä passanut siellä pök-
sässään huusata.

Hyh . . . mitenkä puhuu . . . vainajasta.
Missäs se aamiaiskeitto viipyy? kysyy Joo-

seppi ja luimistelee akoille.
Johan tässä nyt keitoista ja muista, kun täl-

laiset puuhat tuli, sanoo Lois-Loviisa.
...kele. Eikö sitä yksi akka saanut kaltatuksi,

kun koko lauma pyörii kuin kasakärpäset siinä.
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Voi jumalatointa. Kunhan näyttää ensi yönä
semmoiset unet, että . .

.

Helekutti, vai unet... sanoo Jooseppi ovella
mennessään ja sylkäisee tympeästi. On sitä saa-
nut näihinkin asti kuunnella näiden vaivaisakkojen
unien haastamista ja kummitoisten pelkoa tarpeeksi.
Nyt kun tuli ruumis taloon, niin tokkopa muuta jou-
tanevat tekemäänkään, kun hirveitä uniaan haasta-
maan ja hytisemään pelosta.

Jooseppi raottaa Siliinan kamarin ovea. Arva-
sihan sen, että tyttö vielä veteli unia. Lienee ollut
taas juoksujalassa viime yönä, niin ei saa silmiään
auki.

nousetkos, unikeko siitä ...ei saa taas ruokaa
ajallaan.

Siliina, nuori Purnunmäen tytär ja ainoa perilli-
nen, herää ja oikoo rehevää vartaloaan. Pujottaa
kätensä niskan taakse ja jää siihen hymyillen kat-
selemaan nuivan näköistä Jooseppia, joka kärsi-
mättömästi kohottelee housujaan ja sylkeä ruilaut-
telee. Se poika on taas möyrinyt jo pitkän rupea-
man suolla ja tullut nälkäisenä aamiaiselle, jota
akan rumilukset eivät ole ehtineet laittaa siltä ruu-
miin pesulta.

Siliinan punainen suu vetäytyy herttaiseen hau-
kotukseen, ja valkoinen hammasrivi hohtelee. Pyö-
reiden käsivarsien iho hohtaa, ja peitteestä soluu
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tukeva sääri näkyviin. Onpa, onpa totisesti toisen-
laista katseltavaa, kun tuolla tuvassa, miettii Joo-
seppi ja sanoo sitten ihan lauhkeasti Sihinälle:

Nousehan taas kuskaamaan akkoja. Eivät ne
muuten selviä koko päivänä sieltä uikuttamasta.
Tokko Juusokaan kyennee edes kylvämään suolle.
Haukkaan tuolla ruokakamarissa jotakin ja lähden
lopettamaan suon äestyksen. No tokkos, tevana,
nouset siitä?

Siliina hymyilee Joosepille. Se on semmoinen ro-
konarpinen ruhilus, luiseva ja leveähartiainen kuin
karhu, mutta hyvä se on aina hänelle eikä paasaa
niinkuin akat. Raataa talon töissä kuin omissaan ja
ostelee, jos sattuu saamaan palkkamarkkojaan, hä-
nelle milloin mitäkin, kun käy asioilla kirkonkylässä.

Johan minä alan nousta
Jooseppi haukkaa piimän happamelta haisevassa

ruokakamarissa suolamuikkua ja leipää, ryystää
piimää päälle ja käy saunaan hetkiseksi piiputtele-
maan. Tupaan ei viitsi mennä, koskapa sieltä kuu-
lun Juuson ja akkojen virren liikutus. Edottaisi
vielä äskeinenkin käynti, mutta keräilevän Siliinan
kuva on vielä mielessä. Se on reilu tyttö, iso ja
rehevä kuin aikuinen, vaikka äsken on lopettanut
rippikoulunsa ja kuudennentoista vuotensa. Sitä
täytyy jo totella äitinsäkin, luisevan Rustaavan,
joka unohtuu aina kesken puuhiensä haastamaan
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uniaan ja aavistuksiaan, samaten loisakkojen, jotka
hynttäävät siinä työpuuhissa ruokansa edestä, piian
taikaisina. Eipä kehtaisi näin tavallinen mies muuten
olla koko Purnunmäessä, jos ei olisi Siliinaa. Kun
emettyy siitä, niin jospa saakin sen miellytellyksi it-
selleen. Siinäpä sitten tulee koko Purnunmäki pe-
rässä.

Jooseppi oikaisee saunan penkille ja luihauttelee
piipustaan nielusavuja. Se on nyt suo sitä vailla,
muuta kuin alkaa syytää kauroja. Pitäisi sen kas-
vaa. Muta väkevää, että nahan syö käsistä, ja sa-
vet ajettu ja kaikki, sontiakin. Kaksikymmentä
hehtoa menee siementä, ja jos hyvin sattuu, niin
kaksisataa hehtoa siitä vääntyy kauraa. Jopa se
ykisevä ja sydänalaansa hieroskeleva Juusokin myön-
tää, että hyvän työn hän teki, kun syksyllä myräsi
suon nurin ja ajoi savet talvella, vaikka ensin vas-
tusti ihan jumalansanan avullakin. Mm ...saisi tuon
vanhan naukuvan jakitisevän roikan pois koko ta-
losta, niin kohta kelpaisi Siliinan kanssa elää. Kesti-
akat ainakin pitää hyysätä syksyllä pois uniaan haas-
tamasta, Siliina on apuna siinä, vaikka Kustaava ja
Juuso haraisivat vastaan. Mitäs niillä, ruokaa hävit-
tämässä. Siliina jaksaa hoitaa ensi talvena lehmät.

Luiseva renki uinahtaa penkillä sen verran kuin
lintu puun oksalla ja lähtee sitten myyrtärnään
suolleen. Akat näkyvät kuljettavan Taavaa Siliinan
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aittaan. Jooseppi on jo aikeissa kääntyä pellon
päästä sanoinaan, että se pitää viedä riiheen eikä
sinne Siliinan aittaa pilaamaan, mutta menee me-

nojaan. Kyllä Siliina sen sieltä pois kyörää, kun
tietää. Parasta, kun panee Juuson kuljettamaan
sen siitä kirkolle, ettei kummittele yöllä akoille.

Eukot palaavat aitasta tupaan, jaLimppu-Laaran
pitäisi ruveta kuorimaan perunoita, mutta ruumiin
hajuko lienee niin ottanut päähän, että pitää kel-
listyä sängylle. Ei ole Kustaavankaan elämä sui-
kassaan, ja Juusokin hiljalleen valittelee sydän-
alaansa kamarissa, jonne on siitä kähninyt, vieläkin
alusillaan. Loviisa koettaa kuitenkin siivota aamul-
lisia jälkiä tuvassa ja aloitella ruokapuuhia.

Siliina on ollut yöllä salaa tansseissa ja nukahta-
nutkin Joosepin lähdettyä uudelleen. Tytön mie-
lessä on ollut vähän aikaa se eukkojen kuskaaminen
ja omat askareensakin, mutta mehiläinen on turrit-
tanut ikkunassa niin suloisen raukaisevasti, että
uni on vielä hetkiseksi voittanut. Nukahtaessaan
on miettinyt, että ehtiipä hän vielä rehkiä, kun Joo-
sepin kanssa aletaan taloa siivota ja reilata. Hänen
on vain käytävä katselemassa, miten muissa taloissa
on paikat, ja sitten tahtoa Jooseppia avukseen lait-
tamaan. Äitimuorista ei ole muuta enää kuin kor-
vallistaan raapimaan, eikä isäkutuskaan saa mitään
toimeen uniltaan ja kuolemanpeloltaan.
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Tämän on ehtinyt Siliina miettiä, kun täyteläisen
punaiset huulet ovat avautuneet raolleen ja uni
painanut pitkät silmäripset vastakkain. Unissaan on

sitten jo laittavinaan taloa kuntoon. Jooseppi nau-

laa kattoja suurella touhulla, ja hän sivelee maalia
ikkunoihin. Juuso kulkee pihamaalla pidellen hou-
sujaan javalittaa, että kun nyt talo hävitetään jouta-
valla komeilulla eikä tehdä oikeata askaretta. Silloin
Jooseppi kiroaa katolla ja sanoo isävaarille, että oi-
keata hommaa kaiketi on sekin Pajusuon laittaminen
kuntoon ja siitä rikkauden alut lainehtivassa kaura-
halmeessa Purnunmäkeen. Sitten jo laitetaan Joo-
sepin kanssa kasvitarhaa, ja nyt onRustaava vuo-

rostaan uikuttamassa, että hyvä liinamaa siihen
tärveltiin eikä tule joutavasta mitään.

Siliina herää, hieraisee silmiään ja säikähtää pit-
kään nukkumistaan. Pomppaa sängystä kuin kumi-'
pallo ja on jo siinä tuokiossa sukimassa hiuksiaan ja
vetämässä siniruutuisen mekon ylleen. Tuvassa
osoittaa nokinaamakello jo kymmenettä tuntia. Lo-
viisa on tihrustelemassa aamiaista, ja Limppu-Laara
paasaa sängyssä joskus nähtyä untaan, jota Rus-
taava korvallistaan raapien kuuntelee. Rustaava on
saanut Juuson vetämään housut jalkaansa ja hake-
maan saunan vinniltä rikkonaisen rysän korjatta-
vaksi. Sitä koettaa Juuso nyt tursia, jos sattuisi saa-

maan muutaman hauenluikeron rantaporeesta.
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Tokko ne on vielä saaneet tänä aamuna taas
muuta toimeksi kuin tuota unien haastamista ja
korvallisen kyhnyttelyä, sanoo Siliina ja häätää
ruman ja likaisen Loviisan pois keittopadan äärestä.
Unenko johdosta lienee erikoinen tarmon puuska
nyt hänessä, kun niin alkaa kaivella akkojen kutus-
tehminen ja tuenkin isäukon kähniminen kylvö-
aikana tuvassa.

Ethän sinä, hyvä lapsi, ole saanut sitäkään vielä
tänä aamuna toimeen, sanoo Rustaava ja lähtee
homsottamaan leipää ja suolavesikuppeja pöydälle.

Ei tarvitse saadakaan. Vielä tässä minun muka
pitäisi olla lisänä kynimässä.

Voi antikristus tuota tyttöä, sanoo Loviisa.
Kun ruumiskin pestiin ja huusollattiin valmiiksi.

Joka sorkanko siinäkin piti olla. Jooseppi sai
mp nnä syömättä metsään. Laittaukaa siitä siivoa-
maan pihanurkkia joka akka.

Tottahan tuota ensin ruokapalaa pitää ottaa,
tomahtaa Limppu-Laara ja koettaa lähteä sän-

gyltä, kun siinä ei näköjään saanut tuolta tytön tu-
rilaalta rauhassa parannella päätään.

Nielkää sitten joutuun. Eikä tästä keitosta
enää mitään tule. Syökää silakkaa ja piimää, kutus-
ta jät.

Siliina keikauttaa keittopadan pois hellalta ja saa
kohta sujumaan eukot silakan ja leivän ääreen.
2 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Purnunmäessä se on hyvin usein ruokana, kun leh-
mät ovat ehtyneet kutustavien akkojen käsissä ja
heinättöminä. Viime kesänä olivat madot syöneet
puolet heinämaista, eikä ykisevä Juuso suostunut
Joosepin ehdotuksesta kylvämään rehua. Nälkä,
nälkä tuli kevätpuoleen eläimille ja sitä tietä ihmi-
sillekin, kun voita sai vain pyhän seutuina eikä ehty-
neistä elikoista tullut enää riittämiin maitoakaan.
Siliina käsitti syyn koko kurjuuteen. Isäukosta ei
ollut mihinkään, ja äitimuori oli taitanut olla ikänsä
kyhnyttelijä ja saamaton, koskapa täti Eveliina sitä
aina siitä saamattomuudesta torui ja hassasi.

Hänestä oli taitanut tullakin tätiinsä roitovampi,
ja kyllä sietikin. Purnunmäki oli kuin mikähän vai-
vastalo kuuhkivine akkoineen. Hänessä taisi olla
kuitenkin tuota isävaarin hyvää unenlahjaa, mutta
täytyy pyytää Jooseppia nostamaan aamulla sän-
gystä pystyyn. No, nyt ne taas muljauttelevat äkäi-
sesti hänelle, mokomatkin limppulaarat.

Eukot kuitenkin haukkaavat silakkaa ja leipää
äänetönnä, ja hyvin se näkyy uppoavan Limppu-
Laarankin nielusta, vaikka äkisi äsken sängyssä.
Leivän murtamisestaan on Laara limppu-lisäkkeen
saanutkin, jakokonaisina viipaleina uppoaa jumalan-
vilja mokoman kitusiin.

Myöhästyneen murkinan jälkeen lähtee Siliina ky-
lään, oikealle asialle, katsomaan Kuitusen Tildan
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taimilavan laittoa. Purnunmäessä on Juuso vain
näihin asti laitellut tupakantaimiaan, mutta nytpä
on toimelias Jooseppi arvellut Sihinälle, että jos lai-
tettaisiin oikeitten ihmisten tyyliin heillekin kaalia
ja muuta sellaista syötävää ja Siliina sitten syksyllä
käväisisi kurssit niiden ruuaksi laittamisesta. Si-
liina on luvannut laittaa, mutta ei ole ennemmin ot-
tanut selvää sellaisten kasvattamisesta, Purnun-
mäessä kun ei ole viljelty muuta kuin ruista, ohraa ja
perunaa syötävistä aineista.

Siliina muuttaaylleen pyhäkoltun ja lähtee. Limp-
pu-Laara sihtaa jälkeen ja suhahtaa:

Kylälle se letara taas lähti letkuttelemaan.
Jos lienet ristinoppia, Kustaava, lapsellesi antanut,
niin onpa se oppi niinkuin saunan kiukaalle suhah-
tanut. En minä noin antaisi mokoman hiehon laisko-
tella, kun nivusetkin kahta kertaa leveämmät kuin
kantajallaan.

En tuota minäkään antaisi, vahvistaa Lo-
viisa. Olen minä semmoiset unet nähnyt, että ei
hyvästi käy tuolle tytölle.

Hyvä isä siunatkoon, minkälaisen unen?
utelee Kustaava, alkaen painella sydänalaansa.
• Oli, oli se kumma uni, valehtelee Loviisa ja

koettaa miettiä sukkelasti hirveän unen, jonka haas-
taisi Kustaavalle.

Vai Sihinälle unen . . . hyvä isä kuitenkin,
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sanoo Limppu-Laara ja, kun Loviisa ei pidä kiirettä
unen kertomisella, tuhahtaa:

No, eikö sitä jo passaisi haastaa?
Laara kakaisee kurkkuaan.

Kumma, kumma uni se oli. Siliina ajoi mustan
ja punaisen kirjavalla sialla, ja sitten sillä oli kohta
sylissä ihan musta porsas.

sus . . . vai porsas
Ihan musta porsas, ja sitten sille ilmestyi ihmi-

sen pää, ja se rupesi nauramaan ihan kuin harakka.
Tuota mitenkä? ehättää Juusokin unta

kuulemaan.
Loviisan pitää vielä kerrata alusta, eikä Kustaava

jaksa enää kuunnella seisoallaan, vaan istua pitää
siihen sängyn laidalle ja painella sydänalaansa.

Eipä kunnian kukko laula Siliinan kanssa,
tietää Limppu-Laara, ja Juusokin vahvistaa:

Ei, ei tiedä se uni hyvää tytön häilävälle. Siltä
pitää kieltää ne tansseissa hyppäämiset. Tekee vielä
yksinäisen musikan.

Loviisa on mielissään hyvän unen keksimisestä ja
lähtee siitä keräilemään puita tupaan. Taisipa tulla
suotta Siliinasta unta nähdyksi. Jos nyt Juuso ker-
too sille sen hänen unensa, niin kahta hirveämpää
purjetta antaa Siliina hänelle.

Tuvan kello on kääntänyt viisarinsa kuin uhitellen
yhteen, ja Loviisan unen kanssa jahkaroiville akoille
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tulee kiire nostamaan aamullinen perunapata päi-
vällistulelle. Kiirettä saa pitää, jos kerkiää enää
kunnollista keittämään, kun puolen tunnin perästä
ilmestyy Joosepin hirveä naama tuvan ovelle.

Kustaava hyypöttää hakemaan kuivia lastuja
hellaan ja höpöttää Limppu-Laaraa puhaltamaan
padan alle.

Eihän tässä pysy järjessäänkään noiden unien
ja kuvajaisten kanssa. Puhalla, puhalla nyt lujasti,
Laara, että perunat rupeisivat kiehumaan ennen
Joosepin tuloa.

Mutta eipä Jooseppi nyt kiirehdikään ruualle, ei
muista koko päivällisaikaa. Siinä istuu hevosia le-
puuttaessaan ladon kynnyksellä ja katselee työ-
alojaan. Kylläpä näyttääkin komealta koko suo,
kun on mustalla muralla. Multa näyttää ihan elävän
auringon paisteessa ja ikävöivän siementä pehmeään
syliinsä. Suon ympärillä ovat koivujen virvet tänään
alkaneet vihoittaa, ja nuori pihka tuoksuu voimak-
kaasti. Tulisipa vain nyt sade, niin tuhahtaisi, tu-
hahtaisi varmasti metsä pian komeimpaan lehteensä,
ja silloin oltaisiin kesässä.

Koko rupeaman on Jooseppi odottanut Juusoa kyl-
vämään, mutta jopahan se kyöpeli sieltä pääsee ak-
kojen rupinaa kuuntelemasta. Tuskin tulee koko
päivänä, ja aamullakin sitä raavasta saa odotella.
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Mitäs, osaa kai tätä tehdä kuka vain, päättää Joo-
seppi ja kaataa säkistä kauroja kylvövakkaan. Kyl-
läpä tuntuikin mukavalta, kun sai syytää jyviämaa-
han. Johtuu siinä mieleen lapsuusajan mielteitä,
kun toukoaikana raahasi mökille kylästä piimää ja
näki kylvömiehiä vainioilla. Noin minäkin kylvän,
kun tulen aikuiseksi, mietti hän. Kun sitten joutui
huutolaispojaksi, karisivat kylvöhaaveetkin, mutta
nytpä hän jo kylvää, taitaa kylvääkin omaan maa-
hansa melkein. Kun saa vain Siliinan, niin silloinhan
se kaikki tämä kuuluu hänelle.

Jooseppi kylvää monta sarkaa ja istahtaa taas le-
vähtämään. Päivällisen jälkeen äestää nuo kylvök-
set eikä puhu enää mitään Juusolle koko kylvämi-
sestä. Ykisköön siellä akkojen kanssa.

Joosepin mieleen tulee taas Siliinakin, sellaisenakun
näki hänet tänä aamuna ja muutenkin. Välittiköhän
Siliina hänestä yhtään? Tulisi nyt katsomaan näitä
työaloja, niin jopa näkisi, että miestä on Nevan mökin
entinen Jooseppi-poika. Räkänokaksi häntä sanottiin
ennen kylässä, mutta jopa nimi muuttui viime syk-
synä, kun naapurit kulkivat väliin suoperkkion ohit-

se. Maamyyrä, hirveä maamyyrä on tuo Jooseppi,
supisivat. Ei olisi luullut mokomata vääntäjätä tu-
levankaan, kun sai nälässä riutua takalistomökissä.

Kiuru visertää suon yllä, ja peipposet virittävät
oikein kuorossa säveleitään. Joosepin pitäisi lähteä
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taloon, koskapa Limppu-Laara on puhaltanut niin
tuikeasti padan alle, että muheva perunapuuro höy-
ryää jo hellalla, mutta kevään lumoihin unohtuu
entinen Nevan nälkäpesän harteikkaaksi paisunut
poika. Vetää lehtisilmujen tuoksua nenäänsä ja
nauttii kuvitelmistaan. Veri hyrskähtelee niinkuin
kiva koski, ja valtavat leukaluut jännittyvät uh-
masta: Otan Siliinan, sitä ei toiset saa, ja näytän
minkälaisen pesän räkänokka tekee Purnunmäestä.
Puhdistellaan ja silitellään talo ja ajetaan käkkä-
leuka-akat siitä uniaan haastamasta. Ensi vuotena
nousee jo vilja kaikilta vainioilta kuin valtava ry-
teikkö, ja kaikkoaa, kaikkoaa varmasti Purnunmäen
pöydältä suolavesikuppi ja harmaa sintu.

Nälkäpä se taas hiukaiseekin, ja siitä Jooseppi
muistaa lähteä päivälliselle, laitettuaan ensin hevo-
sille heinät ja kaurat. Sihinäkin palaa kylästä, ja
nuoret sattuvat pellonpäässä yhtaikaa veräjälle.

Arvaapas, mistä tulen? sanoo Siliina ja not-
kuttelee täyteläistä vartaloaan.

Mistäpä tuon . . .

Oppimasta kaalin ja porkkanan viljelemistä.
Kuitusessa laitettiin lava, ja sieltä tuodaan Purnun-
mäkeen kaalin ja lantun taimet.

Entäs porkkanat ja punajuuret?
Eihän niitä lavaan kylvetä.

Siliina nauraa punaisella suullaan, ja vaikka nau-
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raisi aina hänelle, Joosepille, ei siihen osaisi kyllästyä.
Siliinalla on niin kovin korea tuo suurustinki, ja
nauraessa se vielä vain Joosepin mielestä komistan.
On, on siinä komiata ihmistä, miettii Jooseppi Si-
liinan rinnalla kävellessään. Siliinalla on hiirenkor-
valla olevia koivunoksia kädessään, ja tyttö räpsii
niillä Jooseppia.

Peltojurri, peltojurri. . . sinun pitää sitten lait-
taa oikein hyväksi se kasvitarhamaa. Muistatkos?

Kyllä. Kun otan ne pitkät suosahrat, niin jopa
ylettää niillä vaikka maan uumeniin. Pehmitellään
kasvimaasi vaikka maan napaa myöten.

Joosepista on kovin mukavaa kävellä siinä Silii-
nan rinnalla ja tuntea puhtaan vaatteen ja tuoreen
ihon tuoksu. Talokin näyttää tuossa kunnaallaan
katselevan ystävällisesti, ja notkahtaneet ulkosuo-
jien katot tuntuvat ikäänkuin pyytävän heitä nuoria
apuun. Odottakaahan, kun tässä pannaan siemenet
maahan, miettii Jooseppi, ja Siliinan pitää huiskata
taas sillä oksakimpullaan peltojurria.

Mitä sinä mietit, sitä suotasiko?
Että nuo katot pitää uusia.
Mikähän niiltä on selkärangan katkaissut?
Mm ... tiedä ... kaiketi aika. On tässä ta-

lossa niitä unia vain haastettu.
Ja kyhnytelty korvallista. Ainakin syksyllä

pitää antaa kestiakoille purjetta. Kyllä minä jak-
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san tuonvertaset muurikit hoitaa. Käyn kurssin
syksyllä.

Siliina ja Jooseppi ilmestyvät tupaan yhdessä
oven avauksessa, ja eukot alkavat höyryävän peru-
napuuron takana luimistella. Juusokin kyyrää aita-
kulmin, mutta ei sano mitään. Eipä, eipä uskalla
sanoa mistään Joosepille, kun tietäisi silloin näke-
vänsä närhin kintut töissään ja puuhissaan.

Ei tulla ruualle ajallaan, sanoo Rustaava.
Jospahan nyt kerran ei ole tarvinnut sitä voko-

tella, virkkaa Jooseppi.
Limppu-Laara työntää taas nyrkinkokoisia leipä-

mukareita suuhunsa ja luihauttelee nuoriin, tutkiak-
seen, mitä näillä nyt on mielessä.

Sielläkö se suolla oli Sihinäkin?
Siliina hymähtää:

Siellä. Näytti siellä niin kumman unen, kun
nukahdin päiväpaisteeseen, niin en malttanut lähteä,

juksuttaa tyttö.
Vai unen . . . tuota, minkälaisen? teristyy

Loviisa.
OliLoviisa jaLimppu-Laara ajavinaan vasikalla,

jolla oli kolme päätä ja viisi häntää.
Herra siimaa . .

. näitkö sinä ihan tosissa sel-
laisen unen? tiukkaa Loviisa.

Renki rupeaa hohottamaan, ja akat hoksaavat
juksun. Limppu-Laara suuttuu:
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Voi antikristus tuon tytön suuta.
Mikähän sillä mahtaa olla vikana. Ehkä ei so-

pine yhtä sauret leipäharkot kuin Laaran suuhun,
sanoo Jooseppi.

Eukot vain vähän mumisivat, ja Juusokin mutisi
jotakin partaansa nykyisestä nuorisosta. Noustiin
ruualta, akat kykkivät ulkosalle, ja Rustaavan suu-
reksi ihmeeksi siivosi Siliina pöydän.

Kuka sitä Taavaa menee viemään kirkolle?
kysyy sitten Siliina ja lisää kohta penkillä piiputte-
levalle Juusolle: Isä saa mennä ja tuoda porkka-
nan ja punajuuren siemeniä.

Juuso luimistaa.
Enkä tuota mene.

Vai ette ...ei tästä muutkaan niin hyvin jouda.
Eihän teistä kuitenkaan kukaan uskalla öillä nukkua
niin kauan, kun Taava on kartanossa.

Uskalla ...hy . . . uskallatkos sinä, tuhah-
taa Juuso.

Kyl-lä, vaikka koko akkalauma olisi ruumis
laudalla.

Siliina nauraa kirkasta nauruaan, mutta Juuso
katsoo tyttöä kuin mitähän otusta. Mihinkä tuosta
tytöstä lienee tullut tuommoinen. Tätiinsä vissiin.
Sekin semmoinen rekultantti, suora tojaus kuin pap-
pilan aisa, eikä pelkää mitään, vaikka heidän su-
vussaan on se kuolleen pelko vähän liikanaistakin.
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Juuso lähtee kamariinsa lepäilemään ja määrää
Joosepin viemään Taavan sitten huomispäivänä tai
vaikka ylihuomisenakin.

Ja kun minulla on parempaakin työtä, kun vai-
vasakkoja hautaan haalata, - päättää Jooseppi
ja sylkäisee.

On vietävä, tomahtaa Juuso. Minuun ot-
taa niin pahasti se ruumiin haju.

Kyllä se minulta jääviemättä. Suo pitää saada
siemeneen.

Jooseppi nostaa tarmokkaasti housujaan ja vään-
täytyy ulos.

Vai ainut toukomies tässä pitäisi panna akkoja
vetämään hautaan, sanoo Siliina niin tiukasti,
että Juuson suu jää auki ja piippu unohtuu kouraan.
Haraisee housujaankin, mutta ei osaa sanoa mitään.
Pupattaa vain jotakin kamarissaan.

Illansuussa Jooseppi palaa kylvökseltään uupu-
neena. Hänen uupumuksensa on kuitenkin suloista,
niinkuin ainakin pitkän ja kunnollisen työpäivän
tehneellä. Mielessä on Joosepilla se suo ja sen tuleva
sato ja sitten nämä muut Purnunmäen vainiot ja
viljelykset. Ajatukset käyvät metsissäkin ja koet-
tavat laskea, kuinka paljon siellä olisi myytäväksi
kelpaavaa ja missä olisi harvennettava joutopuuta,
että toiset pääsisivät kasvamaan.
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Mitäpä hänen, vieraan, tarvitsisi näistä miettiä ja
huolehtia, mutta näin kevätiltana, lehteen puhkea-
misen aikana on mukava ajatella kaikkea. Metsä
on alkanut tänään joka puolella vihoittaa, pihkan
tuoksu voimistuu illansuussa, käki kukahtelee, ja
rastas soittaa tuolla metsän laidassa. Tämä on nyt
taas sitä kauan odotettua kevättä, miettii Jooseppi
ja saatuaan hevoset ruokituiksi jää katselemaan au-

kenevalle järvelle. Siellä oltiin viime kesänä Siliinan
kanssa pari kertaa verkoilla, mutta nyt ollaan use-
ammin. Juusosta ei ole, kutuksesta, edes kalanpyyn-
tiinkään. Eikös juutas pitele taaskin tuolla tuvassa
väljiä alushousujaan ja painele sydänalaansa. Se on
heittäytynyt tautiin, kun piti lähteä ruumista vie-
mään.

Siliina kulkee pihan poikki. Sillä on tuttu arkinen
kolttunsa, joka on hieman piukka keskiruumiin ja
rintojen kohdalta ja tuo selvästi esille tytön rehevät
muodot. Tuokin tyttö on kevättä .

. . putkahtanut
kuorestaan koreimpaan muotoonsa, niinkuin lehdet
tuolla metsissä, miettii Jooseppi.

Ne akanryötöt ovat panneet sen Taavan mi-
nun aittaani, sanoo Siliina ohimennessään.

Lähteehän tuo tuolta . . . vaikka paikalla.
Olkoon tämän yön, mutta huomenna se sieltä

häviää. Muutan aittaan nukkumaan.
Siliina palaa aitasta ja hymyilee Joosepille.
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Mene saunaan.
Joosepin mieli tekee järvelle, joka on tällä kertaa

niin tyven ja houkutteleva, äsken jäistä vapautu-
neena. Notkon nälkäpesässä odotettiin aina lammen
sulamista. Se tiesi nälän vähittäistä poistumista töl-
listä. Lammen mustapintaiset, kirkaseväiset ahvenet
uivat mertoihin, janautinto oli katsella aina aamuisin
vasussa kimpoilevia ahvenia. Ei ollut nälkää enää.

Siliina tulee portaille, laulahtaa jotakin.
Tulekkin ensin ruualle ja sitten saunaan.

Eikö mentäisi mertoja laskemaan saunan jäl-
keen?

Siliina lupaa. Jooseppi ottaa portailla tyttöä vyö-
täisistä ja pyöräyttää, tuntee pehmoisen joustavan
ihon. Se elävöittäävainyhä enemmän veriä. Tuntuu
melkein siltä kuin ei olisikoko talossa vanhoja akanru-
miluksia unineen jakuolemanpelkoineen, vaan kevät-
tä, vähitellen paisuvaakevättä joka nurkka tulvillaan.

Jooseppi viillyttelee saunan luona. On jostakin
syystä hyvä istua siinä vihreällä nurmikolla, tasai-
sella maakivellä ja kuunnella iltarastaan visertelyä.
Akankäkkänät ovat jo aikaisemmin saunoneet, ja
Siliina tulee yksin. Riisuu vaatteensa siihen sauna-
pihlajan oksalle, yhden kerrassaan, ja on viimein
komeassa alastomuudessaan. Jooseppi on joskus
ennenkin nähnyt Siliinan, mutta kaunistunut ja täy-
teläistynyt on vain tyttö. Ihan samalla hartaudella
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sitä katseli tuossa, kun aamulla aukenevia lehtisil-
muja. Sai niinkuin sisäistä voimaa siitä katselemi-
sesta eikä sellaista .. . niin, jotakin akkojen kuvitte-
lemaa. Siliina tulee vielä saunasta, juoksee vettä ran-
nasta ja pujahtaa kuin hattara saunan ovesta.

Muutamana elokuun iltana Notkolammen rannalla
oli Jooseppi nähnyt sumuneidon, joka oli muodoil-
taan niinkuin tuo Siliina nyt tuossa. Se toi oudon
kaipauksen. Mutta tuo oli ihan elävä, haihtumaton
ja soma. Niin soma oli kuin äsken auennut lehti-
silmu.
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Kevätyö on Purmmmäen ympärillä yhtä hyväsävyi-
nen ja valoisa kuin muuallakin, mutta loiseukot ja
Rustaava vaanivat pirtin ikkunain ääressä aaveita
ja kummitoisia. Limppu-Laara pelkää pahiten, että
Taava lähtee aitasta kopeloimaan luisilla kintuillaan
ja tulee nykimään, jos paneutuu nukkumaan. Lo-
viisa kampailee hiuksiaan, joita ei ole kuin kym-
menkunta kurttuisessa päässä, ja pälyy alituisesti
Siliinan aitalle päin, liikkuuko ovi, joka on lukon li-
säksi vielä vahvasti pönkitetty.

Rustaava koettaa lukea jotakin laulukirjaa, mutta
ei uskalla hyräillä ääneen, vaikka pyhinä mielellään
laulella luikutteleekin.

Limppu-Laara huokailee sängyllään, jalkaterät
nahkaisissa, tätä ihmisen vaivaista vaellusta. Reh-
kii täällä aikansa niinkuin Taavakin aikoinaan, tulee
huonoksi ja vaivaiseksi ja manataan sitten joka ruo-
kapala niinkuin hänenkin palansa, kuolla kumahtaa
viimein, eikä vielä tiedä mihin joutuu, helvettiinkö
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vai taivaaseen. Yöllä tulevat kummat kuvajaiset ja
unet ahdistamaan, ja niitä pitää päivät miettiä,
eikä saa Herran armosanastakaan sielulleen virvoi-
tusta. Kaiketi tämä tällainen ihmisen vitsaus ja
piina johtuu saatanasta, miettii Limppu-Laara, huo-
kaa raskaasti ja kynii päätään, katsahtaa ikkunasta
näkyvälle aitalle, pysyykö pönkkä oven päällä vai
lähteekö Taava linksuttamaan.

Juusokin mielellään paneutuisi makuulle, saunan
jälkeen kun niin makeasti nukuttaisi, mutta ei us-

kalla. Kurkistaa väliin ovelta tupaan, nukkuvatko
akat, ja kun eivät, niin ottaa taas piippunsa ja al-
kaa vedellä harmiinsa rintahaikuja.

Kummallista, kun lyö sellaisen pelon kuolleesta
ihmisestä. Vaikka tietää, että eihän se mihinkä
pääse siitä, mihinkä jätetään, niin häikköläistä pitää
pelätä ja vavista. Jos ei yöllä näkisi pahoja unia ja
kuvajaisia, niin ei kaiketi pelko pääsisikään semmoi-
seen voimaan, mutta ihmisellä pitää olla aina joku
vastoinkäyminen ja mielen piina, ja kaikki tämä läh-
tee siitä pahasta, joka maailmaa hallitsee, perkeleestä.
Mihinkä lienee tytöstä sellainen turilas tullut, että
ei tiedä pelosta ja kummitoisista mitään, tokiainen.
Toinen samanlainen sitten Jooseppi. Taavan lähtö-
yönäkin kuorsasi ja horotti.

Juuso koettaa jo viimein nukahtaa, mutta kuva-
jaiset ja unihuppiot ovat kohta kimpussa. Kaiken-
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muotoiset elukat, kaiketi paholaisen palkkaväkeen
kuuluvat, ajavat ontuvilla, irvistelevillä koniloilla
jarimputtimilla. Laukkailevat Purnunmäen nurkka-
juurissa ja vaanivat, vaanivat kuin jotakuta asuk-
kaista mukaansa.

Juuso herää ja haraa häirittävää tukkaansa, ko-
paisee sängyn laidan alta piippuaan. Ei, ei saa uni-
huppioilta rauhaa.

Pirtin pihaikkunan ääressä nopostelee Rustaava
varpaitaan, kun ei muutakaan näin öiseen aikaan
voi tehdä. Siliinaa on kerran käynyt kurkkimassa
kamaristaan, mutta tyhjä on ollut Siliinan vuode,
eikä taida olla Jooseppikaan kotosalla. Ellei saunassa
olisi, mutta sinne ei uskalla mennä katsomaan, kun
Taava saattaisi tulla takaapäin kintusta kopaise-
maan.

Olisikohan Siliina lähtenyt taas Joosepin kanssa
hyppyihin, irstaisiin pitoihin? On koettanut neuvoa
tyttöä, mutta turski on ja itsepäinen. Sanoo vain
äitiäänkin kutukseksi ja isäänsä samaten. Pitäisi
koveta Joosepille tytön kuljettelemisesta tanssi-
loissa, mutta sitten saattaisi Jooseppi suuttua, ja
talon työt jäisivät tekemättä. Aikookohan Jooseppi
riistää heiltä ainoan karitsansa? Eihän hylkiö vain
suunnitelle vävyksi itseään? Loviisan uni saattaa-
kin merkitä sitä, että Siliina, häikköläinen, saa ren-
gille vielä pieniä. Voi kuitenkin tätä surkeutta.
8 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Jopa Limppu-Laara on nuuskahtanut sängyllään,
ja Loviisakin kuorsahtelee. Väliin vavahtaa kuiten-
kin akkojen kurttuinen naama, ja siitä saattaa ar-

vata, että unihuppio ahdistaa. Kustaavakin kykkii
sängylleen, mutta katsoo vielä kaula pitkänä aitalle.
Jos pönkkä olisi jo paikoiltaan poissa, niin ajaisi toi-
setkin vaimot makuulta. Paikoillaan on pönkkä,
mutta saattavathan ne kuolleitten henget lähteä ko-
luamaan kartanoita, vaikka ruumis on paikoillaan.
Isä meidän, joka olet taivaissa .

.
.

Rustaava puristaa lujasti luisia sormiaan ristiin
ja hossottaa rukouksiaan ääneen. Limppu-Laara
on päivän kuluessa syönyt varmaankin kaksi leipää
ja ankarasti, ankarastippa kuorsahtelee muori juuri
samana hetkenä, kun Rustaava koettaa rukouksiaan
mumista. Sittenpä jo alkaa Kustaavakin hossata,
hampaattoman leuan auetessa selkosen selälleen.
Juuso kurkistaa kamarin ovelta ja kun näkee tois-
ten hossottavan, painuu rauhallisempana sänkyynsä
ja huoahtaa: Auta meit’ perkeleen pauloist’.

Mutta kevätyön hienoisessa hämärässä vaeltaa
metsätietä muuan pari hypyistä, ja verkkaan kuluu
matka, kun on niin ihanaa tällaisena yönä kävellä
metsätietä näin kahden nuoren ihmisen rinnakkain.
Siliina ja Jooseppi palaavat hypyistä, ja Joosepin
käsivarsi on kiertynyt tytön notkahtelevalle vyö-
täiselle, ja toinen vapaa käsi tunnustelee silloin täi-
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löin varovasti tytön pientä pyöreätä leukaa. Joo-
seppi suutelisi tyttöä, suutelisi kovin mielellään tuolle
punaiselle suulle, joka on väliin siinä niin houkut-
tavan lähellä, mutta kun hän ei ole sitä taitoa vielä
oppinut eikä ilkeäisi tyttöäkään pyytää opettamaan,
jos hänkään lienee sen viisaampi sellaisissa asioissa.

Mutta onpa tässäkin jo nautintoa hänelle, onpa
liikaakin, koskapa veri tuntuu hyrskähtelevän niin-
kuin kevätvedet jäidenlähdön aikaan. Eikä ihme-
kään. Tytön notkea vyötäinen on siinä hänen käsi-
vartensa alla ja lantion joustava kimmoisuus.

Mutta niin paljon tuntee Jooseppi pitävänsä Si-
liinasta, että ei toki ajattelekaan luvattomia asioita,
joita näin voisi ajatella ja tehdäkin kevätyön lu-
moissa. Ei sillä, etteikö se olisi harrasta ja pyhää
näin heidän välillään kuin rippikoulussa uskontun-
nustuksen jankkaaminen, mutta muuten vain. Si-
liina on luvannut, että Jooseppi saa häntä ajatella,
ja tyttö on puolestaan luvannut antaa potkut kaikille
pojille, jotka tulevat lähentelemään. Kiintymys,
voimakas kiintymys on näin pulpahtanut heidän vä-
lilleen, auennut ihan kuin lehtisilmut päiväpaisteessa,
ja vaikka siitä ei puhuta, niin se tunnetaan sitä pa-
remmin.

Jooseppi on nypöstellyt Siliinan hienoihoista leu-
kaa karheilla sormillaan, ja tyttö on ensin nauraa

tirskut tanut, mutta sitten jo käynyt totiseksi, vä-
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liin lähentäen suutaan aivan Joosepin suun lähelle.
Kun tämä känseä Jooseppi ei oivalla hänen hyvää
tarkoitustaan, kysyy viimein Siliina:

Tokkos sinä peltomyyrä osaat suudella?
Enhän minä . . . vielä, tunnustaa Jooseppi,

mutta tyttö tässäkin hyvyyttään tarjoaa alkuun
johtavaa apua.

Koetellaas.
Sanoo ja painaa tuoreen, lämpimän suunsa pojan

leveälle suulle.
Ei se sen kummempaa ole.
Perhana. Pitäisihän tuota nyt osata.

Ja Jooseppi tekee nyt saman vuorostaan, minkä
Siliina äsken, tekeepä sen useampaan kertaan, eikä
tyttö yhtään vastustele, vaan käy siitä niinkuin kau-
niimman näköiseksi. Hullaannuttava ilo valtaa Joo-
sepin, ja hän sieppaa tytön syliinsä ja pyörittää ym-
päri, niin että tämä kipakasti kirkaisee.

Niinhän sinä poika viskot kuin rukkasta.
Paljonkos tuota nyt sitten painatkaan.
Jopa kymmentä kiloa enemmän kuin jauho-

säkki. Istuhan, peltojurri, tuohon kivelle ja ota mi-
nut syliisi. Vai joko sinun tekee mielesi nukkumaan?

Ei sitten likikään.
Jykevä, onnellinen Jooseppi valitsee mukavan ki-

ven, ja Siliina istuu hänen polvelleen.
Ollaanko me nyt kihloissa?
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Eihän mitä, ennenkuin hankitaan sormukset,
sanoo Jooseppi. Ne kuitenkin pitää hankkia heti.

Eihän sillä niin kiirettä.
Saattaapa olla kuitenkin. Jos menisin viemään

sen Taavan ja sillä reisulla ostaisin kirkonkylästä?
Tyttö on taittanut hienon koivunvarvun ja antaa

sen Joosepille.
Tekaiseppa se siitä .

. . ensi aluksi.
Jooseppi koloo hartaana varpua ja sovittaa siitä

sormuksen Siliinan nimettömään.
Annakin sen nyt olla siinä, vielä huomennakin.
Vielä toki ylihuomennakin . . . koko kevään.

Unohtuvatpa siihen Purnunmäen nuoret istumaan
auringon nousuun asti. Vähitellen vaaleneva ke-
vätyö oli vain pidättänyt siinä: olkaahan nyt vielä
vähän aikaa. Tunnettehan, miten lehtisilmut tuoksu-
vat ja metsässä terhenettäret kisojaan pitävät. Hen-
gittäkää, hengittäkää paisuvin keuhkoin tätä yön-
raikasta ilmaa ja nähkää valveilla ollen kauniita unia.

Katso, aurinko nousee, sanoo viimein Si-
liina.

Voi hitto . . . että yö näin sujahti. Mutta eipä
tuo hukkaan mennyt. Maailman rikkain mies tuli
nyt entisen Nevan mökin köyhästä pojasta. Jokos
mennään?

Kun viimeinen kuhniainen on Purnunmäen pirtin
puolella nukahtanut, ovat eettulaiset ja rumahiset
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alkaneet ratsastaa pitkin kartanoa. Lonksuttaneet
porstuan ovia ja käyneet kiskomassa akkojen peit-
teenkulmia. Ja akat ovat unissaan ulahdelleet kuin
piestävät koirat. Juuso on sytyttänyt piippunsa
taas, kun kuvajainen on nykinyt hereille, mutta nu-
kahtanut makeasti, ja piipun on nyt pahan leksut-
taja kopistanut Juuson hampaista paljaalle karvai-
selle rinnalle ja kyttelevät rouheet ovat sytyttäneet
rintakarvojen tiheän viidakon ritisten palamaan.
Kiljaisten herää Juuso ja hytisee tästä rienaajan
tempusta, niin että hampaat kalisevat.

Putosikohan ketara itsestään hampaista, vai eet-
tulainenkohan sen kävi kopistamassa?

Tässäpä on taas Juusolle miettimistä vähäksi
aikaa, kunnes taas silmälautaset lupsahtavat itses-
tään kiinni.

Hetipä häviävät eettulaisetkin kartanolta, kun
Siliina ja Jooseppi tulevat. Hiljaa koettavat liik-
kua, ettei akankutukset suotta heräisi ja säikkyisi
eikä Kustaavakaan tulisi painelemaan sydänalaansa
javalittamaan nykyaikaisen nuorison turmeluksesta.
Kuitenkin lonksahtaa porstuan ovirenkkana, ja na-

rahtaa Siliinan oven sarana. Jopa sen kuulevat

eukkojen pelon herkistämät korvat tuvassa, hup-
puun vetää itsensä Limppu-Laara, ja Loviisakin
koettaa hytisten sopottaa isämeitää. Kustaava ei
toki kuulekaan, mutta Juuso on parhaillaan sam-
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muttelemassa rintaryteikössään tulipaloa, ja kun
kuuluu lonksaus, niin korvat höristyvät kuin ajo-

koiralla metsässä. Siellä, siellä meni hänen rinta-
karvainsa sytyttäjä, niin että kaviot lonksuttivat.
Eipä, eipä pudonnutkaan piippu itsestään hampaista.
Tietää sen, kun sen niin lujaan puristi kulmaham-
paan rakoon ja kun varren päässäkin on mokkula
hampaissa pysymistä varten.

Koivunvirvellä kihlattu tyttö hihittää jollekin

kamarissaan ja viskoo yksitellen vaatteitaan sängyn
päälaudalle. Jooseppi istuu totisena tuolilla ja ku-

vittelee sitä riemullista aikaa, kun hän on Siliinan
laillinen mies ja saa heitellä samalla tavalla housunsa
ja liivinsä sängyn laudalle ja pujahtaa lämpimän ja
pehmoisen Siliinan viereen.

Etpäs uskalla tulla likalle, kiusottelee Si-
liina ja pujahtaa peitteeseen.

He, hee ... naurattelee Jooseppi punoittaen
onnellisena ja harkiten lähtöä saunan lauteille vä-

häksi aikaa kutvahtamaan.
Alatkos, löntti, lähteä siitä.

Jooseppi nousee, kohentaa housujaan ja menee
ovelle, mutta palaa vielä sängyn luokse.

- Elä, elä tule . . . pääsetkös siitä jo pesääsi.
Tuota . . . tuota ...

jos vielä opeteltaisiin sitä
suun muikistusta.
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Hyh... vielä muka ...Eikähän sitä niin sano-
ta. Otetaan vain ja annetaan, neuvoo Siliina.

Jooseppi kuitenkin saa mitä pyytää ja lähtee sit-
ten miehevänä. Jukoliste, kun hän murtaa tänä
päivänä työn kanssa, niin sitä on hirveä katsella.
Vääntää, hiisi vie, koko maailman nurin.

Kolkuttelee saappaillaan porstuan läpi raskaasti,
muistamatta, että on liikuttava tällaisissa asioissa
hissuksiin. Rämäyttää vielä mennessään porstuan-
kin ovea, ja silloinpa ovat viimeisetkin unen rippeet
tiessään akkojen tuhruisista silmistä.

Limppu-Laara ensiksi siunaa ja sujuttaa pörröi-
sen päänsä rankisista. Silloin nousee Loviisakin
kuuntelemaan jaRustaava painelemaan sydänalaan-
sa. Nokinaama kello näyttää melkein ilveiden akoille
neljää, ja mitäpäs unta sitä nyt enää . .

. Pitää nousta
laittelemaan jalkaniekka pannua tulelle ja joukko-
rintamalla käymään ulkosalla.

Kun pihamaa ja ulkoinen maailma uiskentelee
auringon kullassa, uskalletaan kuitenkin mennä,
mutta vieläpä ne äskeiset kolinat hytistävät ihan

koko ruumista, ja juoksulla pitää eukkojen painaa
pirttiin pihamaan nurkalta.

Hyi. . . ihan sielua myöten puistattaa ... saas
nähdä, eikö tule ihan sydänalan kohtaukset, ar-
velee Loviisa. Kuulitteko, miten äsken porstuassa
ryski ja kolisi?

40



Kevät, Jooseppi ja Siliina

Kuultiinpa tietenkin, ja minulta taisi päästä
ihan koliikki irti, niin kivakasti vihlaisi tuosta sy-
dänalan paikalta. Näin niin pahoja uniakin.

Niin noita näytettiin minullekin, sanoo Kus-
taava haukotellen niin, että Limppu-Laara jo kat-
soo, jäikö Kustaavan suu ihan kokonaan ammol-
leen.

Kustaavan, enempääkuin toistenkaan, unien haas-
tamisesta ei tule kuitenkaan oikeata tolkkua ennen-
kuin on saatu kahvi kiehumaan ja sillä ajetuksi pois
sisäistä täristäjää. Kahvin kiehutuksessa tulee taas
kova puuha, kun illalla on unohtunut puut laitta-
matta kuivumaan. Vasta kun Loviisa tomistautuu
ulkoa hakemaan Joosepin varaamia kattopäreitä
helliin, pulpahtaa pannu kiehumaan niin, että ok-
sentaa jauhonsakin hellalle.

Jopa päästään ryystämäänkin, kun Kustaava on
napeloinut mustilla kynsillään sokeripaloja kahviku-
pin varassa seisovaan sokeriastiaan jaLimppu-Laara
hakenut retamaitoa läkkituoppiin, joka on saanut
palvella akoilla retanekan virkaa, kun Siliina häik-
köläinen ei anna toljata oikeata kerma-astiaa, vaan
pitää sen kamarissaan.

Eukot puhaltavat ja ryystävät. Se särpiminen
kuuluu Juusonkin korvaan, ja housujaan pidellen
hän lönksyttää tupaan saamaan osansa. Kun en-

simmäiset kupit on juotu, niin jopa, jopa alkaa aja-
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tuksen meininki selvetä, ja viimeöiset unet ja eettu-
laisten liikkeet otetaan puheeksi.

Kuulikos se Juuso, miten jyski ja lonksutti
kummitoiset koko yön kartanolla? kysyi Limppu-
Laara.

Lie tuo kuultu, kun on ihan koettukin . . .

Rintakarvat kävi yöllä korventamassa, sanoo

Juuso ja näyttää tulipalon jälkeä akoille.
Voi antikristus, pääsee Loviisalta.

Toisetkin siunailevat silmät selällään, mutta Juuso
vähän hymähtää. Johan tuo selveni hänelle, että it-
sestään kaiketi piippuketara teki tekoset, mutta
saapahan akoille hänkin kerran kerskua olleensa ihan
itsensä pahan kynsissä. Mitäpä ne unet jakuvajaiset
tähän verraten olivat.

Niin, niin kuranssasi ja sitten nauroi pors-
tuassa mennessään.

No minä kuulin sen, vahvistaa Limppu -

Laara. Jyskytti vielä porstuan ovea mennessään.
Voi yheksänkymmentä.

Rustaavan rähmäisistä silmistä on kolmas kuppi
herahtanut vesitipat, ja kun saa ne pyyhityksi ha-
meensa helmaan, sanoo:

Sinulta poloiselta jäi vissiin illalla isämeitä lu-
kematta? Kun näin Taavan unissani, niin minulla
luetti kolmeen kertaan, ennen kun sain takaisin
unen pään.
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Näyttikö Taavan? kysyy hieno kaula pit-
källään Loviisa. Minä koetin vahdata aitan oven
pönkkää, mutta ei se heilunut.

Jopahan ne vainajat nyt ovista ... hymäh-
tää Limppu-Laara. Pääseväthän ne toki muual-

takin. Sanoiko tuo sinulle mitään?
Ei muuta kun kädellään viittasi ja sitten hävisi.
Herra siunaa . .

. kun vainaja unissa kädellään
viittilöi, kutsuu se mukaansa, tiesi Loviisa.

Kylläpä kai täältä minäkin joutaisin . . . mur-

heen laaksosta, sanoo Kustaava ja jopa alkaa taas
hierustella sydänalaansa. Eikö tuo jotakin tie-
täne sekin uni, minkä näytti.

Minkälaisen? tutkaisee Juuso saatuaan pii-
pun kytemään.

Kumma se uni oli. Suuri, musta lintu lentää
räpiköi tuvan harjalle. Tarkkasin lintua, ja sillä oli

ihmisen kourat ja nokan alla ihan oikea suuvärkki.
Kun sitä siinä tarkkasin, niin lentää loikahti luuvan
katolle, ja siihen se jäi räpöttämään, kun heräsin
siihen lonksutukseen tuolla kartanolla.

Kummapa oli uni. Ei se tiedä hyvää.
Ei, ei tiedä semmoinen musta lintu hyvää .

. .

kun oli vielä se ihmisen suuvärkki. Pahoja puheita
se tietää eli kuolemaa, päättelee Limppu-Laara.

Keskeytyypä unien haastaminen, kun Joosepin
valtava hahmo ilmestyy tuvan ovelle. Korvallistaan
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kynien alkavat eukot hyntätä puuhiinsa, hakelemaan
lypsinkiulua ja maitosiivilää.

Mihinkäs panit ne lypsinkujeet, Loviisa, kun
pesit niitä illalla? tiukkaa Limppu-Laara.

Sinähän ne pesit, vaapsottaja, tiuskahtaa
Loviisa.

Häh .
. . vaapsottajako?

Niin, niin ... ei tiedä panoksistaan. Muita syyt-
telee.

Voi yheksänkymmentä tuon ihmisen meinin-
kiä.

Jooseppi on ryystänyt kahviaan, oikeastaan poh-
jamuraa pannusta, ja kiroaa, kiroaapa mies lujasti,
kun ei kunnollista einettä yön valvomisen perään
saanut ja kun taas akat rupeavat siinä toraa jauha-
maan.

Jos vasta kurotte pannun tyhjäksi, niin lyön
jukoliste sen lyttyyn päähassikkoihinne. Sujutteko
siitä navettaan, vaapsikat?

Loviisa menee jo luimistellen taakseen, mutta
Limppu-Laara hykähtää vielä ovella:

Hyh .
. . rumilus . . . muka isännöimään . . .

Nähtyään Joosepin tulevan kiireesti, muuten vain
joutuakseen suolleen eikä Laaraa tavoittaakseen,
lupittaa Limppu-Laara niin joutuin navetalle, että
on hameisiinsa kompsahtaa. Päivän askareet saavat
näin hyvän alkunsa. Sihinäkin ilmestyy aamuvirk-
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kuna makauksestaan, ja tytön silmissä on heti jo
näin aamuseltaan sellaista välähtelevää kirkkautta,
että Rustaava jää suu auki ihmettelemään.

Olitko sinä taas yöllä tansseissa? kysyy Si-
hinältä.

Mitä sitten?
Elä, hyvä lapsi... on nähty pahat unet sinulle

niistä tansseista hyppäämisistä.
Hyh . .

. ainahan te niitä unia näette, torkutte
keskellä päivääkin. Sillä tämä talo onkin tällaisessa
kunnossa.

Sililna sieppaa lypsyastiat Loviisan käsistä, pesee
ne uudelleen ja lähtee lypsylle.

Akat älmöttävät suu auki. Mikäs nyt on tytölle
tullut, kun nousee näin varhain ja lähtee lypsylle.

... että antikristus . . . tuota tyttöä . .
.

Mikä sen päähän nyt pisti?
Se on nähnyt varmasti pahoja unia ja siitä nyt

säikähti laittamaan itseään työlle, selittää Lo-
viisa.

Niin vissiin, myöntää Rustaava ja toteaa
nyt ainakin tässä asiassa pahojen unien hyödyn.

Ja alkaapa, alkaapa navetalla eri kurssi, kun Si-
innä sinne ilmestyy. Niin on Purnunmäen navetta
sisältä kuin hävityksen kauhistus. Loisakat ovat
rähmineet kun siat navetalla, ja lantaa on tihrus-
tettu joka paikkaan. Lehmät ovat laihoja ja pitkä-
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karvaisia kuin kulkukoirat ja korvia myöten lanta-
kaakkareissa. Ei uskalla Sillinä kyyristyä moko-
mien alle, vaan panee akat vesihuosiaimella hankaa-
maan lehmänkantturoita puhtaiksi. Alkaa siinä eri
touhu akoille, ja pahasti kutmottavat loiseukot ja
muljauttelevat silmiään, kun sellaiseen työhön pitää
ryhtyä.

Voi antikristus tuota tytön läväsköä, popisee
Loviisa Limppu-Laaralle. Mistä se nyt tuon hul-
luuden saikaan päähänsä?

...tiedä tuota . . . Pahan riivausta se on. Voi
yheksänkymmentä.

Hätäisesti antaa Siliina loiseukkojen haukata
aamiaista, ja sitten taas kuittaamaan lehmiä ja na-
vettaa. Ikenet irvessä siinä jyystetään ja hiljaisesti
murmatellaan, kun ei kuuluvasti uskalleta tuon ty-
tön, pahan riivaaman, takia. Uhkaa laittaa Joose-
pin viemään vaivastalolle, jopa vetää hirteen roikku-
maan, jollei lähde joka likakaakkare lehmistä ja na-
vetasta.

Ja Jooseppi, hurja, vain yllyttää aamiaisella kä-
väistessään: Teetä, teetä vain akoilla työtä, että
lakkaavat joutavia unia ja aaveita näkemästä. Kyllä
muka kummitoiset ja eettulaiset kaikkoavat Purnun-
mäen nurkista, kun joka paikka siivotaan ja kolos-
tellaan, sanoo. Eri tuurit tässä talossa nyt tästäpuo-
leen otetaankin, sanoo. Pitääpä, pitääpä tästälähtien
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akkojen heilua aina kuin tulipalossa, eikä unia saa

nähdä valveillaan eikä maatessaan, ja niistä pitää
vaieta ihan hissuksiin, sanoo.

Jos tällaista nyt jatkuu, niin koliikki on kohta
irti syänalasta,-—huokaa Loviisa kaivolla Limppu-
Laaralle.

Koliikki, koliikki pääsee irti, ja päähän tuo ja
mahaan minulla jo koskeekin, niin että siihen paik-
kaan kohta tuuperrun. Eikä saa lakia tytölle Kus-
taavakaan. On sen antanutkin kulkea tansseissa ja
kuritta kasvaa. Taivutappas se vesa nyt mieleisek-
sesi. Voi yheksänkymmentä.

Navetasta jatkuu siivous kartanolle, ja päivällisen
ajoissa suolta palattuaan kulkee renki paholainen
naureskellen ympärinsä ja kehuu Siliinaa: On, on

siinä tyttöä. Saa vaivastukitkin heilumaan ja paikat
reilaantumaan. Niin sitä pitää eettulaisia ja mennin-
käisiä kartanolta karkoittaa.

Juusokin on kyllästynyt alusillaan makaamiseen,
vetänyt paikkaiset sarkahousut jalkaansa ja köpittää
kartanolle, mukisemaan Siliinalle:

Tuota . . . mitä se nyt tällainen touhu on?
Se on sitä, että talon pitää tulla puhtaaksi

päältä ja sisältä.
Tuota .

.
. eikö sitä olisi myöhemmin kerinnyt

.
. . ja mitä sitä joka paikkaa rassaamaan.
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Kyllähän ne nyt rassataan. Menkää tekin aut-
tamaan Jooseppia kylvössä. Nyt pitääkin tästäpuo-
leen ruveta jokaisen heilumaan.

Jopa, jopa . .
. rupesi nyt tyttöä riivaamaan.

Mitä niitäkin lehmiä piti kastella ja kahnata?
Juuso kyhnystää siitä suolle, ja jopa ilostuu mies,

kun näkee renkinsä rehkimäalat. Sileitä ovat jokasar-
ka, ja viimeisiä joJooseppi siementelee. Hyvä renki
on Jooseppi, ei sitä saata kieltää. Touhusi tuonkin
suon kuntoon, ja hyvähän tuosta tuli, vaikka ensin
Kustaavan kanssa vastaan pantiin koko hommasta.
Siemenetkin tuohon suohon mistä lienee Jooseppi
haalannut, ja kyllä siitä nyt lähtee kauraa, ei siinä
auta mikään. Hyvä, hyvä on Purnunmäessä renki.

Jooseppi kopistaa kylvökopsaan viimeisen säkin
pohjan ja lopettaa viimeisen saran.

Nythän se on tehty, sanoo Juusolle. Yksi
kaura-aitta pitää tehdä lisää Purnunmäkeen.

Tuota . .
. niinköhän lienee . . . taitaapa, taitaa-

pa olla siltä kantilta asiat. Hyvä, hyvä renki sinä
olet. Viinat pitäisi olla nyt tuon suon harjäkäisiksi.

Sitä ei sellaista suota olekaan koko pitäjässä.
Jos ei tuosta kahtasataa hehtoa lähde kauroja, niin
eipä sitten yhtään.

Tuota ...jo nyt taisit panna puolet liikaa.
Enkä pannut. Jalostettua on siemen ja koko-

naista kaksikymmentä hehtoa.
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Onko sillä siemenellä .
.

. tuota .
.

. mitään vä-
liä, jaloako on vai muuta... heh...

Onhan ihmiselläkin väli. Toisille tulee lapset vai-
vaisia rempuloita ja toisille terveitä kuin hirrenpäi-
tä. Ymmärtää tämän vaikka renkikin, mikä on ja-
lostusta . . .

Juuso jää miettimään, että on tämä Jooseppi poi-
kaa, kun ymmärtää jalostukset ja saa tuollaisen li-
mun suota yhdessä syksyssä ja keväässä kylvökun-
toon. Rustaava kurisee, että jos työntäytyy vielä tä-
hän vävyksi, kun näyttääSiliinan kanssa olevan väli-
löissä. Pahahan se on, jos vävyksi meinaa, mutta eh-
tiipä tuotakin sitten miettiä. Ei se vaadi palkkojään-
kään, tiliäkään ei ole tehty pariin vuoteen. Kaksi hou-
suparia on taitanut saada talosta tänäkin vuotena ja
muutamia kiloja kessuja piippuunsa. Hyvä renki on

tämä Jooseppi, eikä ämmän tarvitse yhtään kurista.
Juuso lähtee kuhnuttelemaan takaisin pihaan. Til-

listelee hiirenkorvalla tirrottavia koivunlehtiä ja hy-
kähtelee ilman mukavasta tuoksusta. Olisipa olisipa
nyt vain pieni tilkkanen viinaa, niin pitäisi Joosepille
tuon suon harjakaiset ja ottaisi vähän itsekin. Hy-
vää se tekisi sydänalusvaivaan ja irroittaisi mielen,
hetkiseksi näistä maallisista huolista. Saisi sitten
muhevan ahvenpaistin vielä, niin jopa, jopa olisi
niinkuin taivaan ilossa.

4 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Päiväthän nuo jotenkin menisivät Purnunmäessä,
mutta yöt, yöt ovat kamalia loisakoille, Rustaavalle
ja Juusollekin. Viime yönä ovat taas eettulaiset
kolisseet ja luskaneet kartanolla, ja unihuppio on

näytellyt jos minkälaisia kuvajaisia. Juuso on enim-
män saanut unta, ja olisipa luullut akkojenkin
uuvahtaneen eilisestä raastamisesta, mutta näitäpä
huppio on kuljetellut pahoissa paikoissa. Limppu-
Laara on ollut varsiluudalla haraavinaan puhtaaksi
helvetin mustia kammioita, ja Siliina vanhan pit-
kän luisevan akan muodossa on sujautellut Limppu-
Laaraa piiskalla pakaroille ja huutanut: Hankaa
sinä, leipämylly, lujemmin. Melkein samanlaisissa
hommissa on ollut Loviisakin, vaikka ei ihan niin
pahoissa paikoissa. Hänpä on ollut sidottuna kurai-
sen lehmän häntään, ja lehmä on kiidättänyt häntä
pitkin Purnunmäen peltoja ja hokenut; osaatkos,
ämmä, pitää parempaa huushollia navetassa? Rus-
taava on koettanut tulla avuksi, mutta renki-Joo-
seppi on tyrkännyt sen nurin ja nauranut vain Lo-
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viisalle. Kun Loviisa on keskellä yötä herännyt
unestaan, on ihan joka nivel lokattanut sitä hätää,
missä oli.

Kustaavaa on taas se öinen musta lintunsa ahdis-
tellut, ja aamupuolella on jo Taavakin tullut sano-
maan jotakin ja nykinyt peitettä. Sitten on kuiten-
kin saanut ennen kukon laulua vähän uuvahtaa, kun
on lukenut siunauksia ja vetänyt rankiset korviinsa.

Aamulla on koetettu sitten taas kahvipannun
ääressä selvitellä unia, mutta Jooseppi on tullut tu-
paan ja kohta Sihinäkin, ja niinpä piti jäädä parem-
paa tilaisuutta vartomaan.

Eipä sitä kuitenkaan tupasalla tullut koko päi-
vänä, kun Siliina, häikköläinen, pani nyt eilisen ku-
ranssin lisäksi pesemään kaikki talosta löytämänsä
vanhat vaaterusit, likaiset säkit ja mitä vain löysi
aitoista ja luuvan vintiltä. Hirmuinen kasa sitä il-
mestyi pihaan, ja Jooseppi veti sen hevosella rantaan
ja irvisteli akoille:

Onpa, onpa siinä nyt akoille hankaamista.
Voi antikristus . . . viikoksi siinä on hankaa-

mista, on Loviisa ykissyt, mutta Siliinapa on to-
kaissut:

Jos eivät kahdessa päivässä selviä joka riepu,
niin eipä tule limppua ikeniinne.

Kovan aherruksen merkeissäpä on siis alkanut
tämäkin aurinkoinen toukokuun päivä Purnunmäes-
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sä. Pirtin on Siliina itse siivonnut, ja hyvältäpä
tuntuu Juusostakin löksästellä puhtaassa pirtissä ja
korjailla siinä kalanpyydyksiä, joita Jooseppi on

kantanut sylyksen ranta-aitasta ja vaatinut Juu-
soa korjaamaan. Tänä aamuna onkin syöty sem-

moinen kalakeitto Purnunmäessä, että ei muista
Juuso sellaista vuosiin olleen tässä talossa. Jooseppi
oli kuljettanut illalla sellaisen uudenaikaisen katiska-
kujeen kauppiaasta ja vienyt sen lampipuron suu-
hun, ja olipa, olipa vääntynyt siihen hirveä hauki.
Kaksikymmentä naulaa se painoi, kun Juuso van-
hanaikuisella puntarilla sitä ilman vain koetteli.
Ei olisi Juuso enää näitä verkkoräpäleitä ryhtynyt
korjaamaankaan, kun sellainen uudenaikainen pyy-
dys oli talossa, mutta Jooseppi vain patisti ja sanoi
säynävän kutuun kohta lähtevänsä.

Kävipä sitä hänkin ennen säynävän ja lahnan ku-
dussa, ja mukavaa hommaa se oli. Kalaisa talo oli
isävainaan aikana Purnunmäki. Hevoskuormia kul-
jetti ukko myytäväksikin, mutta miten lienee sitten
jäänyt kalanpyynnit, kun muutenkin elämä vähän
rupesi rapistumaan, sydänalusvaivojen ja muiden
semmoisten vastoinkäymisten takia.

Tuvassa on niin hiljaista, että hyvin kuuluu kär-
päsen surina. Muuan iso kärpänen surrittaa, ja Juu-
sokin kuulee sen, mutta ei tule tuota tarkanneeksi sen

enempää, kun on niin kiinni siinä verkon paikkauk-
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sessa. Huomaapa sen kärpäsen kuitenkin kohta Rus-
taava, kun tulee tupaan päivällisruokaa ainehtimaan.
Huomaa ja säikähtää turman ennustajaa. Sillä ruu-

miin kärpänen on tämä outo hurrittaja, sen hyvin
Rustaava tuntee mustasta kiiltävästä takapäästä
ja piikkinokasta. Limppu-Laarakin tulee tupaan ja
Rustaava viittaa ikkunaan, jossa hurrikka hurrittaa.
Ensin ei Limppu-Laara huomaa, mistä on puhe,
mutta jopa sitten älyää ja alkaa supisten siunailla.

Ruumiinkärpänen se on, ja jonkun kuolemaa
se ennustaa varmasti.

Että mitä ennustaa .
.

.? heristää Juusokin
korviaan.
- Kun on ruumiinkärpänen tullut tupaan,

sanoo Limppu-Laara. Tuolla ikkunassa hurrit-
taa.

Juuso jättää parsimen ja nousee katsomaan
Eikös olekin ... tuota .. .

Ruumiinkärpänen-
päs on. Mitähän tuo nyt tietää?

Ei muuta kuin yhtä vainaata lisää Purnunmä-
keen, päättää Limppu-Laara.

Jopa jää Juusolta verkon parsiminen. Kaikkeapa
nyt, kun lähättää keskellä kirkasta päivää kuoleman-
kärpäsen tupaan, pahojaan ennustamaan. Taavako-
han tuon nyt sai aikaan?

Juuso koettaa täytellä piippuaan, mutta koppa
vapisee niin kourassa, että rouheet roiskuvat per-
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mannolle. Katsohan, minkälaisen kädenvapistajan
pisti yhtäkkiä. Sydänalaakin tuntuu alkavan kai-
vella. Kun saa piipun syttymään ja vetää muuta-
man savun, niin ottaa jo tiukemmin ja jo mahan
puoleltakin. Vääntää melkein kuin saviraanaa. Ka-
marin sängylle täytyy lähteä.

Jopa tulee pirttiin Loviisakin, ja eukot osoittavat
kärpästä ikkunasta.

Tunnetkos, Loviisa, tuota vierasta?
Loviisa tiiraa ja tiiraa ja jopa älyää.

Kun vaan ei olisi ruumiinkärpänen, on vähän
sen näköinen.

Se se on, elä, veikkonen, mene niin lähelle.
Hss, tuleppas siihen .

. . hosaa Loviisa ja vetäy-
tyy ikkunasta.

Pöytäpenkin latvalle pitää Loviisan lysähtää is-
tumaan, niin tekee pahaa mokoman hurrittajan nä-
keminen.

Mistähän tuli turman hurrittaja. Kuolemaa
se ennustaa jollekin. Ei tiedä vaikka nyt veisi mi-
nut vuorostaan, sanoo Loviisa. Voi antikris-
tus ...

Mistäpä sen tietää, ketä se mukaansa meinaa.
Vanhojahan tässä ollaan ja huonoja jokainen,
arvelee Kustaava.

Minulta tuo on jo selkä poikki siitä rytkyjen
hankaamisesta. Kyllä kai se tuo tytön läväskö tap-
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paakin tässä työllä .
.

. hyvä isä siunatkoon tätä ih-
miskurjan elämää .

. .

Eivätpä taaskaan muista akat päivällisaikaa, vaik-
ka kello hyvin huomattavasti koettaa näyttää jo
puolikahta. Eivät ennenkuin taas Joosepin ras-
kaat saappaat jytisevät porstuassa. Kiireesti läh-
tee Kustaava juoksuttamaan leipää pöytään ja Lo-
viisa hompsottamaan kalakuppia ja piimähaarikoita.
Limppu-Laara kyyköttää penkillä ja sihtaa ruumiin-
kärpästä, joka hurrittaa toiseen ikkunaan.

Tokko ne saivat taaskaan keittoa, murisee
Jooseppi, joka on hiottanut itsensä ohramaan vään-
tämisessä.

Aina sillä pitäisi olla keitto nieltävänä, pu-
pattaa Limppu-Laara.

Kunhan en niele kokonaisia leivänkannikoita
niinkuin Laara.

Päästään siitä kihnuttamaan leivänpalaa suolave-
teen ja piiskaamaan runttaantuneita silakoita kupin
laitaan. Siliina on mennyt hakemaan porkkanan ja pu-
najuuren siemeniä kylästä eikä ole ollut kuskaamassa
Kustaavaa keittämään. Juusokin tulee kamarista hou-
sujaan pidellen, kun joku pala on hänenkin otettava,
vaikka vääntääkin sydänalaa taas pahatyylisesti.

Tahtoopa kuitenkin tarttua pala eukkoväen kurk-

kuun, kun katselevat ruumiinkärpäsen kummallisia
vinkeitä ikkunassa. Sinne ikkunaan pitää kääntää
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Kustaavankin vähän väliä päätään, vaikka istuukin
syrjin siihen, ja joka kerta kiertyy ohut kaula niin-
kuin vintilä ruuville. Jooseppi ihmettelee, mikä
akoilla niin katsottaa ikkunaan, mutta kohtapa se
jo hänen ilokseen selviääkin. Ruumiinkärpänen
lähtee huristamaan etelänpuolisesta ikkunasta län-
tiseen ja on vähällä hipaista Limppu-Laaran suurta,
punoittavaa nenää.

...iessus . . . kun oli tulla suuhun.
Sinuapa tavoitti, —■ sanoo Loviisa Limpulle.
Jos lienee meinannut tuota Jooseppia ...

hekahtaa Juuso.
Elä, hyvä ihminen, leikittele, valittaa Rus-

taava.
Että mikä? jurahtaa Jooseppi.
Ruumiinkärpänen on tuvassa, kuolemata en-

nustaa.
Voi helekutti. . . hulluja ihmisiä.

Renki nauraa niin, että muikun päät kimpoile-
vat suusta. Jopa löyhkänät taas ovat keksineet.

Siliinakin tulee kylästä, ja niin tuntuu heti tuvassa
kuin raikas tuuli puhaltaisi. Pääsee akkojen kärpäs-
jutustakin selville ja rutistaa kärpäsen ja heittää
menemään.

Siinä on nyt teidän kuolemankärpäsenne.
Jopa katkesi leivän murtaminen eukoilta. Viimei-

siä paloja nieltäessä jo siunailtiin.
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Nyt sinä kuitenkin teon teit. Ei pitäisi tappaa
kuolemankärpästä.

Voi antikristus tuota tyttöä. Saapa nähdä,
etkö tule kipeäksi. Kerran Syllykän muori huiskasi
ruumiinkärpästä ikkunasta ulos, niin käsi heti tur-
posi niin, että ei liikkumaan saanut, kertoo Leena
ja jatkaisi, mutta Siliina karjaisee:

Painutteko siitä työhönne, mokomat ruumiin-
kärpäset.

Ihmetellen katsoo penkillä piiputteleva Juusokin
tytärtään, joka on niin kovin rohkea ja turski. Tä-
tiinsä, tätiinsä siitä peijoonista tuollainen tuli. Ei
välitä sekään, vaikka puukkoja nielisi. Siinä onkin
semmoinen akka, että oksat pois. Ensimmäinen mies
sattui semmoinen kuttelo, ja mitäs muuta kun kis-
sasi itsensä eroon ja otti toisen ja nyt on muijalla
talo semmoisessa hanhissa, että pitäjillä puhutaan.
Ke, ke, kun riipoo maksan seutua.

Juuso hiihättelee kamarin sängylle valitellen. Oh-
rankylvöön on Jooseppi tahtonut, mutta kerkiääpä
se kylvää ne tänään ja peitellä loppuja huomenna.
Otetaanpa, otetaanpa vähän unta, niin jos lakkaisi
kiertämästä tuota maksan seutua.

Jooseppi istahtaa levähtämään raunion kupee-
seen. Rauniolinnulla on siinä pesänsä, ja se hätäilee.
Jooseppi koettaa lintua maanitella;
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En minä sinun pesääsi hävitä, en, een. Elä yh-
tään hätäile, vaan laita pesääsi ja poikasiasi. Niin
minäkin koetan tässä pesää pohjailla, yhtä koditto-
mia kun ollaan.

Rauniolintu vain piipittää ja jopa täytyy Joose-
pin lähteä siitä, että raukka pääsee pesälleen. Ot-
taa ohravakan ja siroittelee siementä. Pehmeää on
multa, ja voimakkaalta se tuoksuu. Pitäisi siinä oh-
ran kasvaa. Edellisenä keväänä oli Purnunmäessä
ohra kylvetty perunajätölle ja vähän puukarhilla
raapusteltu, ja mitäpä siitä sellaisesta tuli.

Siliina tulee pellolle. Juosta räpiköi avojaloin ly-
hyessä koltussaan, että kintut vilkkaa.

Kuule nyt, Jooseppi. Se Taava pitää saada
pois sieltä aitasta, että minä pääsen sinne. Isän ku-
tus ei vieläkään lähtenyt sitä viemään. Mihinkä
me se pannaan?
• Viepi hänet vaikka riiheen. Kaiketi se aamulla

pitää lähteä viemään siitä haisemasta. Laita sitten
aitta huomenna.

Eipä kun tänä iltana. Kannetaan Taava vain
riiheen, että akat saa sitä säikähtää, kun aamulla
menevät perunoita hakemaan.

Siliina nauraa, ja kuje säteilee harmaissa sil-
missä.

Enkä minä enää viitsi kamarissa nukkua, kun
on jo näin kaunis kesä. Katso, kuinka lehti on kas-
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vanut tänään. Huomenna on lauantai, ja minä tai-
tan uudet vastat saunaan.

Siliina katselee veitikka silmässä. Tuollainenko
siis on hänen heilansa? Jooseppi tahtoo, että hellun-
taina jo kuulutettaisiin heitä ja juhannuksena vih-
kaistaisiin. On sillä juupelilla kiire.

Mitä sinä siinä naureksit? Minulleko?
Sillepä, kun niin pian tekisit minusta akan.
Hö, hö, ei sinusta mitä akkaa tule. Purnuu-

ni äen emäntä vain.
Ja sinusta isäntä.
Katinjalat! Työmyyiä vain
Kyllä sun näkyy passaavan isännyyttä pitää,

koskapa senkin suon puursit kuntoon. Ei isän ku-
tuksesta ole muuta kun valmista syömään.

Onpa sitä puuhaa siinäkin.
Siliina lähti livistämään, mutta kääntyi takaisin.

Et mokoma jurri ole koko päivänä pitänyt hy-
vänä.

Hö, hö, sitten illalla.
Kunko ensin saadaan Taava riiheen ja aitta

puhtaaksi ja minun sänkyni aittaan ja koivunlehviä
sängyn päähän. Sittenkö?

Vaikka sittenkin.
Meidän pitää puuhata sitten vasta, kun akan-

käkkänät menevät makuulle.
Justiin, muutenhan siitä elämä nousisi.
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Siliina livisti, ja Jooseppi heittely siementä kahta
vinhemmin. Jopa kiitteli Sihinäkin suon laittoa.
Ja älyää se tyttö, että oikein tässä pelataan. Kun
pari vuotta vielä puurretaan, niin lähtee Purnun-
mäestä köyhyys.

Malttamattomina vahtivat Siliina ja Jooseppi,
milloin eukot lakkaisivat tuvan puolella kukkimasta
jakun viimeinen pää vetäytyy rankisiin, menevät he
aitalle, ja Taava hissutellaan riiheen. Sitten pitää
koettaa liikkua niin hiljaa kaivolla vettä vintatessa
ettei vintti narise ja herätä akkoja. Vesikorvo kan-
netaan aittaan, ja Jooseppi laittaa varsiluudan. Si-
liina kääräisee kolttunsa helmat vyötärölle ja alkaa
huosata niin, että vesi räiskyy joka puolelle. Onpa,
onpa Joosepille mukavaa katseltavaa se huosaami-
nen, kun Siliinan tukevissa säärissä hohtaa iho kau-
niin punertavana ja tyttö oikein villinä hankaa ja
räiskyttää vettä ja sitten nauraa.

■ — Heitä sinä vettä, minä hankaan.
Annahan, kun minäkin autan.
Et sinä osaa, lökäpöksy.

Sitten kannetaan sänky Siliinan kamarista, ja
kylläpä pitää koettaa liikkua hissuksiin. Ei muuta
kuulukaan kuin tytön hihitys ja pihamaan takana
Joosepin tasainen hö, hö, hö. Tuleepa taas unennä-
kijöille ja ruumiinpelkääjille ihmettä, kun tietävät
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tytön ruumiinaitassa nukkuneen. Mitäpä muuta se
ihmisen ruumis kuin samaa, mitä kaatuneessa pök-
kelössäkin. Puu taimehtii ja kasvaa niinkuin ihmi-
nenkin, vihannoivat aikansa kumpainenkin ja sitten
kaatuvat, miettii Jooseppi. Joutavaa se semmoinen
pelkääminen, mutta minkäs tekevät, kun järkivähä
ei käsitä.

Siliina laittelee hyräillen vuodettaan. Aitan ovi
on auki, ja kevätyö katselee sisään hyvänsävyisesti.
Sillä ei ainakaan ole mitään pahaa mielessään kat-
sellessaan nuorten hommia. Jooseppi käy taittele-
massa tuoksuvia koivunlehviä ja pistelee niitä aitan
seinänrakoihin, että aitta on kohta kuin tuoksuva
lehtimaja. Tuo vielä aitan nurkalta tuomenoksan-
kin, jossa on äsken auennut kukkaterttu, ja panee
sen siihen Siliinan pielukselle.

Sitten voi vielä hetkiseksi istahtaa aitan kynnyk-
selle, kun yö on niin kutsuvan kaunis. Purnuumäen
eteläisillä äärillä on vielä äsken laskeneen auringon
ruskotusta. Sitä on tarttunut kuin punertavaa, utuis-
ta harsoa tuoksuviin koivuihin ja vakaviin männyn-
runkoihin. Iltarastasta jo unettaa, mutta se soittelee
vielä muutamia lyhyitä säveliä pesätoverilleen, kai-
keti tästä yön kauneudesta.

Tupaväki luulee kartanolla liikkuvan eettulaisia,
mutta siellä liikkuukin näiden aitan kynnyksellä is-
tujain silmissä hiljaisia ja veikeitä kevättäriä, hy-
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myillen ja kujeillen. Joosepin mielestä niillä voi olla
melkein Siliinan veikeät silmät ja punainen suu.
Yksinolija voi niitä tavoittaa, ottaakseen kiinni
notkahtelevilta vyötäisiltä, mutta ne pakenevat aina
johonkin loukkoon ja hihittävät. Ne ovat jokseen-
kin sellaisia kuin hänen Notkon lammen rannalla
kerran näkemänsä sumuttaret, mutta näillä on kui-
tenkin häilähtelevät hameet kesän vihreästä ja pu-
naisesta.

Siliina
Mitä?
Tuntuuko sinusta joskus, niinkuin tällaisena

punertavana yönä liikkuisi häilähteleviä metsän
impiä melkein joka puun ja pensaan juurella ja tuol-
lakin kartanolla?

Ajattelitko sinäkin sitä? Hyväinen aika, kun
luulin, että sinä et sellaista käsittäisikään. Niin
minustakin on. Syyskesällä ne käyvät hämärinä
kuunvaloisina öinä surullisiksi, ja niitä näkee vain
tyveninä iltoina lahtien ja salmien suilla.

Nääs, kun kesä on lopussa, niin ne sitä
Siliina katselee jäykkää Jooseppia, joka istuu siinä

niin hartaana ja osaa kuvitella kaikkea niinkuin
hänkin. Tyttö liikahtaa lähemmäksi ja painaa
päänsä Joosepin kainaloon, ja sitten saa vain ympä-
ristö puhella, ja he kuuntelevat.
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Kultaa, lämmintä sulaa kultaa kylvää aurinko
Purnunmäen pihaan ja vainioille. Kasteinen nurmi
kylpee siinä kullassa, ja luuvan takana riippuva-
oksainen pihakoivu on kuin kultaisesta kylvystä
noussut. Huikaiseepa Joosepin silmiä se kirkkaus,
kun lähtee saunasta tupaan eineelle ja puuhaamaan
kirkolle lähtöä. Seisahtaa pitää pihamaan kulmalle,
antaa noruvan, lämpimän auringonkullan valua yl-
leen. Harmaa rakennusrykel nä lämmittelee itseään
siinä kultaisessa kylvyssä, javanha ankara luuvakin
on kuin hymyilevä, harmaahapsinen vanhus.

Vähän taempana Siliinan aitan luona on mel-
kein vielä kauniimpaa, mutta sielläpä onkin Siliina
ja tuomi, joka on yöllä avannut melkein kaikki kuk-
katerttunsa. Molemmat yhtä nuoria ja reheviä.

Jooseppi seisoisi siinä paikallaan kauemminkin
katselemassa ympäröivää kauneutta, mutta eipä
vetele se seisoskeleminen. Akkojen aamusumppi on
hörpättävä ja sitten kiireesti hevonen aisoihin ja
Taava rattaille. Kolmekymmentä pitkää kilovirs-
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taa on kirkonkylään ja puolisille pitää takaisin jou-
tua. Juusopa olisi paremmin joutanut sen reisun
tekemään, mutta eipä mies ehdi housujensa pitele-
miseltä asialle. Ja onpa hänellä nyt mieleistäkin
asiaa kirkonkylään. Oikea sormus on tuotava Sihi-
nälle sen yhdenöisen koivunvirvestä väännetyn ti-
lalle. Uskollisesti on tyttö sitä pitänyt sormessaan
ja odottanut parempaa. Juusolta pitää nyt saada
rahaa sen ostamiseen, ja tiukkaapa varmasti äijä,
mihin sitä Jooseppi nyt niin paljon tarvitsee, mutta
eipä ole pakko sanoa. Antaa nyt vain siitä asiasta
akkojen ja Juuson olla tunnonvaivassa.

Jooseppi ryystää sumppiveden, mutta eipä ehdi
kunnolle toiseen kuppiin päästä, kun tupaan latmis-
taa Limppu-Laara voihkien ja siunaillen. Siihen
hetkahtaa penkin latvalle ja uikuttaa kuin uitettu
koira.
• Mikä sille nyt tuli. . . vaapsottajalle? to-

kaisee Loviisa. Tokkos jo saat sanoja suustasi?
Pääsikö suita koliikki irti?

Lie nuo aivotkin kiepahtaneet ympäri. . . voi
paholaisen elkeitä .

.
. vai itsensäkö Laavan lienee . .

.

Tokko sanot, tokko sanot, hokee Rustaava.
Oliko eettulainen riihessä?
Oli ... oli Laavan ruumis.
Laavan ruumis?
Ni-hiin, ja se irvisteli vielä minulle.
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Jopa tömistää Juusokin kamarista niin kiireesti,
ettei muista pidellä housujaankaan.

Tuota .
. . mitenkä?

Mitä tuo herännee . . . että muka Taavan olisi
nähnyt riihessä.

Jooseppi ei kiirehdi vielä selittämään ennenkuin
saa piippuunsa isketyksi tulen. Ehtiipä vielä tovin
Limppu-Laara väännellä itseään, puistatella ja syl-
jeksiä ja toiset eukot kurkottaa kaulat pitkällä, että
joko nyt itse paha on mennyt Laaraan.

Tuota .. . Taavanko ruumis?— tokeltaa Juuso
ja haraisee housujaan. Jopa nyt kuuluu ihmeitä.
Meinaakos, meinaakos nyt sitten itse pääpaha isän-
nöimään Purnunmäkeen, kun jo vainajia kuljettele-
maan? Tuota . . . pitäisi mennä katsomaan, - jat-
kaa Juuso, ja piippu luiskahtaa kourasta, kun jo
niin peloittaa se lähteminen.

Ei tarvitse mennä, sanoo jo Jooseppi
On se siellä, kun Siliinan kans illalla vietiin.

Tuota . . . mitenkä? kysäisee Juuso.
Niin että vain vietiin Taava sinne riiheen, kun

Siliina laittoi aitan itselleen.
Jopa pitää Kustaavankin pyörittää kivakasti sy-

dänalaansa. Sillinäkö aitan itselleen, ruumiin aitan?
Voi antikristus, puuskahtaa Loviisa.

Tämä on nyt jo .
. . tuota . .

. eri juttu.
5 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Limppu-Laara ryystää vettä ja selvittelee elä-

mätään. Puuskahtaa sitten Joosepille:

Tuota pirun kölliä, kun vielä irvistelee. Kaik-
ki rienaajan keksinnöt sillä pitää olla. Mutta mitäs
nyt sanot, jos multa pääsi koliikki irti. Maksatkos
lasareetin ja lääkkeet?

Jooseppi hohottaa.
'Vai lasareetin jaropit. .on tuolla patinvoiteita,

eikö nuo riittäne.
Tuota ...ei olisi pitänyt liikutella ruumista,

tuohtuu jo Juusokin. Se on paha asia. Sakko
siitä on, paha sakko. Mitä varten menit sinä, Joo-
seppi, retuuttamaan sitä ruumista?

Siliinan kanssapa tuo kannettiin.

Niin Siliinan .
. . tuota

Jooseppi kahmii koholle housujaan, jotka ovat va-

jonneet melkein kinttuihin. Minkäs sille tytön

turilaalle tekee . . . käskee pitämään suuta kiinni ja
sillä hyvä. Ei, ei olisi kuitenkaan pitänyt Taavaa

kuljetella. Saattaa se nyt yöllä tulla siitä tilille vaa-

timaan.
- Voi armias kuitenkin ... päivittelee Kus-

taava.
Ja sielläkö se tytön läväskö on nukkumassa,

aitassaan? kysyy Loviisa.
No missäs . . . mikä sen on siellä nukkuessa?
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Siinäpä tuo jo Siliina tulikin, aamuvirkkuna kuin
peipponen, punoittavin poskin. Ihanaa oli ollut ai-
tassa lehden ja tuomen tuoksussa.

Tuota . .
. saitko sinä nukutuksi? kysäisee

Juuso.
Mikäs olisi estänyt?
Kun sen Taavan kuljetitte ... tuota ... Ei

olisi pitänyt tehdä semmoista. Kyllä se nyt var-

masti vaatii siitä tilille . . . kummittelee.
Joko taas, kivahtaa Siliina. Onko aika-

mies tosissaan noin hömpsäkkä?
Elä, hyvä lapsi. . . paha teko se oli.
Entäs, kun piti sillä tavalla säikähtää. Tokko

suliakaan, Loviisa, on yhtään koliikkiroppia?
tuhisee Limppu-Laara.

Lakatkaa jo ruikuttamasta ja sujukaa työhön
joka akka, tai kohta ei hyvä huiska, kovenee Si-
liina, ja eipä kohta kuulu tuvasta muuta kun puhi-
naa ja huokailemista. Siliina lähtee lypsylle, ja kun
menee siitä kuskaamasta, niin peräännytään vielä
tupaan jahkailemaan.

Jooseppi on karaissut muutaman kerran vahvaa
päätakkuaan ja astuu sitten päättävästi Juuson ka-
mariin.

Pitänee se Taava lähteä viemään kirkolle
siitä .

.
.

Tuota . . . vie, veikkonen ...ei minusta ole.
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Olisi tarvittu vähän rahaakin.
Tuota ... ei kai sitä paljoa .. . taida olla-

kaan . . .

On sitä parisen sataa, sanoo Jooseppi päät-
tävästi ja sylkäisee.

Juuso melkein säikähtää ja nousee sängyltä, ha-
raisee kaksin käsin housujaan.

Ka . .
. kaksi sataa . .

. tuota . . . johan sinä
nyt...
- Pitää kaivella käsille joutuin, että tästä pääsee

lähtemään.
Juuson täytyy vielä tiukata, mihin Jooseppi niin

paljon meinaa tarvita rahaa. Käkerehtii ja äkisee.
Jopahan nyt, kun ihan kaksi sataa. Kaivelee kuiten-
kin ne käsille, mutta kyyrää vielä kertaalleen Joo-
seppia, onko tämä ihan tosissaan.

Tuota . . . turhuuteen rahaa
Loiseukot tulisivat vielä veisailemaan Taavalle,

kun Jooseppi laittelee ruumista lavoille, mutta eipä
ole nyt aikaa enää veisailla, kun aurinko kipuaa yhä
ylemmäksi, ja mitäpä se Taavakaan enää niistä vei-
suista. Pitkä on matka Taavan maailmoihin, ei
sinne kuulu Limppu-Laaran eikä Loviisan kinisevä
ääni.

Ja niin ajelee Jooseppi kirkonkylään vireällä liini-
kolla, ja tienoot ovat tuoksuja niin tulvillaan, että
eipä tunnu ruumiin hajukaan. Elämän ihmeelli-
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syyttä Jooseppi miettii istuessaan lavojen nokalla,
takanaan loimilla peitetty ihmisen kutistunut jään-
nös. Taavakin on kerran ollut nuori ja verevä. Ku-
kapa tietää, vaikka olisi ollut melkein niin korea
kuin Siliinakin, ja nyt ovatrumat jäännökset tuossa.
Pitkä sarja yhden ihmisen elämyksiä on päättynyt, ja
ne ovat peittyneet unhoon. Joku muistaa, että oli
se semmoinenkin ihminen kuin lois-Taava, mutta ei
muista eikä tiedä enää hänen nuoruuttaan. Nyt on
heilläkin Siliinan kanssa elämän joka hetki kylläs-
tetty riemun tunteilla ja nautinnolla, mutta se ku-
luu, kuluupa nopeasti kuin virran juoksu, ja sitten
vasta, kun tulee vanhuus, huomataan, että kaikki
onkin takana, olemattomissa ja joku kuljettaa näin
sitten haisevia raatoja jonnekin.

Mutta onpa kuitenkin ihmisellä nuoruus ja sen
ajan suloisesti sydäntä viiltävät elämänkokemukset.
Ja ne kokemukset tulevat niin äkkiä, että niitä ei
ehdi mitenkään edeltäpäin aavistella. Eipä hänkään
osannut aavistaa, että Siliinasta tulisi hänen morsia-
mensa ennen kuin tyttö tupsahti syliin niinkuin lintu
oksalta. Ei osannut kuvitella eikä aavistaa, että
jostakin tytöstä pitäminen olisi sellaista, niinkuin
povessa olisi aina hiljainen, suloisesti kyttelevä hiilos
hiipumassa.

Jopa näkyy kirkon risti ahteen takaa, ja Jooseppi
herää hiljaisista ajatuksistaan. Mieleen tulee rippi-

69



Epra Kujanpää

kouluviikot, jotka olivat julmetussa ikävyydessään
pitkiä kuin nälkävuodet. Ei ollut kiertokoulussa
aapeluksen puustaimet tarttuneet hänen villavaan
päänuppiinsa, ja ainapa lukkari jauhoi hänelle, että
ei tule minkäänmoista ihmistä hänestä eikä eläjää
tähän nykyaikaiseen maailmaan, jossa jokaisen pitää
osata lukea kaikki sanomalehdet ja kirjaviisaudet.
Jauhoipa väliin niskavilloista, että rupesi luonto
nousemaan niinkuin vihaisella sonnilla, kun sitä
tarpeettomasti härnätään. Mutta kun osasi hillitä
sen pullahtelevan sisunsa, niin armostapa vanha ro-
vasti sitten kuitenkin antoi lusikan pois pappilan
kaapista, ja yhden kerranpa hän on sen jälkeen tuon

hirmuisen piinapaikan ovet avannut.
Joosepista tuntuu kuin tuo kirkko vieläkin kat-

selisi häntä jotenkin pahanilkisesti, ja koko kirkon-
kylässä liikkuminen on jostakin syystä arastuttavaa.
Eipä kehtaa toisten pitäjäläisten ja kirkollakävijäin
tyyliin kahviloissa nisukahvia hörppiä, vaan kun saa
Taavan viimeiseen olinpaikkaansa, kiirehtiipä osta-
maan Sihinälle kullankiiltäväisen ja palan somaa le-
ninkikangasta ja lähtee sitten saaliineen ajelemaan.

Koko paluumatkan kuvittelee Jooseppi jo olevansa
Siliinan kanssa kaikkien sääntöjen mukaisesti yhtä
porukkaa ja kahden koko Purnunmäessä. Hän vään-
telee pelloilla ja soilla, ja Siliina hoitaa kotiaskareita
ja huutaa huikkaisee häntä välillä ruualle. Talo on
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hiljainen ja puhdas päältä ja sisältä. Kun päivän
askareet ovat lopussa, on sitten ruskonkultaisina il-
toina vain suloista toistensa kanssa oleilemista.

Jooseppi uppoaa niin kuvitelmiinsa, että herää to-
dellisuuteen vasta kotipihassa, kun loiseukot tulevat
kuulumisia kyselemään ja tuliko Taava nyt kunnol-
liseen paikkaan hautausmaassa, ettei kummittele
olotiloistaan.

Hyvälle paikalle tuli, hautausmaan isomman
hongan oksalle nostettiin, - sanoo Jooseppi ja hää-
tää siunustelevat akat.

Kaiveleepa äskeisten kuvitelmien päälle pahasti
loisakkojen näkeminenkin, saati joutavat kyselyt.
Kovin ovat rumuus ja kauneus, kuoleman ja aaveit-
ten pelko lähekkäin Purnunmäessä niin kauan kuin
nuo koukkusissaan pälmehtivät akat ovat siinä lonk-
sahtelemassa. Ei kestä hänen sielunsa kauan sitä
jumalatointa leivänmenoakaan, minkä mokomat ku-
luttavat ihan ilman aikojaan. Jos kerran on Siliinan
kanssa naimapuuhista mitään tullakseen ja Purnun-
mäen kohottamisesta alennustilastaan, niin kaihot-
tava on joutavien loisakkojen siitä räpylöimästä ja
koikkelehtimasta, päättelee Jooseppi, riisuessaan he-
vostaan.

Siliää kuitenkin kohta miehen vihankurttuinen
naama, kun Siliina pyrähtää siihen pihamaalle ja
hymyilee kirkkainta hymyään Joosepille.
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Toitko mitään minulle, toitko? livertää tyttö
ja hypähtelee siinä melkein kuin västäräkki.

Joosepinkin leveä suu vetäytyy hykähtävään hy-
myyn, ja koettaapa mies olla salaperäinen.

Tokihan tuota jotakin toin.
Mitä, sano, mitä?

Siliina löytää kankaan, ja kimmahtaapa aikamoi-
nen sädekimppu tytön silmistä Joosepille kiitokseksi.
Joosepista tuntuu melkein pahalta, että tyttö osaa
olla niin vähästä aina kiitollinen.

Toitkos muuta? sanoo tyttö ja nyt niin hiljaa
ja punehtuvin poskin, että Jooseppi jää ihaillen kat-
somaan.

Töinpä niinkin
Siliina sipaisee Joosepin naamaa ja lennähtää ka-

mariinsa. Illalla tietää tyttö sen toisen saavansa ja
koettaa arvailla, minkälainen se on. Poveen ailahtaa
jotakin niin lämmintä, että sängyn päälle pitää heit-
täytyä ja kätkeä kasvonsa tyynyyn. Siliinan onnel-
lisen tuokion katkaisee hyypöttelevä Rustaava,
kun tulee kamariin ja huomattuaan tytön liikehtivän
mielen honahtaa:

Hyvä isä, siunaa ...ei Sunkaan sinun asiasi
liene huonosti?

Siliina ei ensin käsitä, mutta kun sitten jo huomaa
Rustaavan tarkoituksen, niin punastuupa tyttö har-
mista ja kivahtaa:
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— Hyi, kehno, noita ämmien ajatuksia!
Rustaava kyhnii korvallistaan, painaa vähän sy-

dänalaansakin ja virkkaa:
Tulin aatelleeksi, kun oli Jooseppi pyytänyt niin

paljon rahaa isältäsi. . . että jos liene niinkuin kihla-
meinat.

Mikä sitten, jos olisi? tomahtaa Siliina.
Voi, hyvä lapsi. .

. ethän tuota nyt rengille
vain retustellekaan?

Tyttö nousee sängyltä ja suorii hiuksiaan.
Menen Joosepille eukoksi, mutta en retustele.
Herra isä, siunaa . . .

Jopa Kustaava nyt varmaankin saa ihan koliikki-
kohtauksen, eikä taida olla koliikkiroppiakaan.

Onpahan ne sitten asiat sillä tavalla ... Sitä
ne unet tiesivät.

Millä tavalla?
... että . . . tuota . . . pieniä ... uikuttaa

Kustaava.
Menkää, menkää nyt akkojen kanssa vähän

häpeilemään. Voi tuhannen punaista häntäniekka-
turkkilaista, suuttuu Siliina ja lähtee kamarista.

Rustaavan täytyy nyt ensin selvittää järkeään ja
mitä pitäisi tehtämän, ettei rengin ruhilus saisi viedä
heidän ainoaa karitsaansa. Juusolle, Juusolle pitää
puhua asia ja vaatia sitä lökäpöksyä nyt kerrankin

*

teristymään. Ainoan lapsen onni on nyt tipahta-
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massa taloa ahnehtivan rengin jumalattomiin kou-
riin, ja se pitää nyt estää.

Rustaava hyntystää Juuson kamariin ja räpytte-
lee punoittavia silmiään. Mitenkä tuolle ukonkuh-
nukselle osaisi oikein puhua, että saisi sen teristy-
mään?

Pahaapa se uni tiesi Siliinalle, sanoo. Jo
minä sitä atkiloinkin, että huonolle jalalle on Siliina
menemässä.

Juusoa olisi nyt niin makeasti nukuttanut, mutta
pitipäKustaavan nyt tulla siihen sopottamaan ja rä-
pyttämään silmiään.

Tuota . .
. millekä jalalle?

Sinun pitää se puuha nyt kokonaan estää, ettei
lapselle tule turmiota. Tokko sinä ollenkaan kuun-
telet?

Tuota . .
. kuuntelenhan minä . . . mitä tur-

miota?
Kun Jooseppiin on mennyt rietas henki ja

aikoo viekotella Siliinan. Tietysti ensin saamaan pie-
niä, että sitä tietä saa sitten eukokseen ja pääsee
taloon. Voi, hyvä isä, kuitenkin!

Tuota .
. . ettäkö pieniä ... ja vävyksi?

Niin, niin, eikö se taas ymmärrä . . .

Tuota . . . nuo akatko ne sitä kuhisevat?
Juuson pitää jo vääntyä istualleen ja harostella

piippu käsilleen. Olisikohan tuolla Joosepilla niin
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selvät meiningit, että vävyksi? Hyvä renki on
Jooseppi, mutta eihän tuon tarvitsisi vävyksi pyr-
kiä.

Vaikka mitenkä tuon laita nyt oikein olisi? Tätä
asiaa pitää oikein miettiä.

—Ei sitä eukot. . . muuten vain olen päässyt viis-
tille niiden puuhista. Sormuksen se vissiin on tuo-
nut kirkolta Siliinalle.

Tuota . . . annahan, kun mietitään.
Kyllä minä olen jo tämän asian miettinyt,

sanoo Kustaava ja hienosistaan painelee sydän-
alaansa. Ei se miettimisestä parane.

- Saattaapa parata, kunhan sitä nyt oikein to-
sissa mietitään ..

. Tuota .. .

Eikö se taaskaan kuule, kun ma sanon, että se
on jo mietitty.

Tuota .
. . pitääpä, tuota, minunkin miettiä,

arvelee Juuso ja on jo makeimmissa rintasavujensa
nautinnoissa. Ajatus alkaa lähteä lotkottelemaan
liikkeelle. Niin, että tuota Siliina ja Jooseppi ...

Jos nyt Joosepin käskisi pois, niin sille ensistäänkin
pitäisi olla melkein kahden vuoden palkka . .

. Tuota,
se on ankara juttu, kun ei ole rahaa kuin muutama
sata.

Sitten jos saisi sen palkankin maksetuksi, niin ei
saisi mistään niin hyvää renkiä. Tuota ... se on
vielä pahempi juttu.
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Tässä jo onkin kaksi pahaa juttua, joita Juuso
syventyy pohtimaan niin, ettei kuule enää Rustaa-
van hoplotusta.

Tuota .
. . mene siitä jonnekin . . . tuvan puo

lelle, että saan miettiä.
Juuso vetää jo koppamuhkuran pohjasavuja,

jotka ovat väkeviä kuin myrkky ja saavat aina vä-
hän kiivastumaan. Tuota ... sitäkö hiisiä ne nyt
paneutuivat vänkäämään itseään yhteyteen? Tämä
tällainen joutava naimainto on ... tuota ... jou-
tavaa.

Ja kaksi pahaa juttua on tämän asian yhteydessä.
Jospa lienee useampiakin.

Siliina on semmoinen tuittupäinen .
.

. pukahta-
maton ja mistään piittaamaton, jos . . . tuota .

. .

suuttuu. Näyttää muuten tulevan ihan toista maata
kuin emosestaan. Tekee jo työtä, pungertaa ja hok-
saa, että Jooseppi on hyvä renki.

Entäs, kun kuskaa akkoja niin, että takku pölisee.
Saa kuukelit ihan juoksujalassa lönttäämään.

Juuso jo hekahtaa, ja se on merkki, että asia kään-
tyy kohta hyväksi Joosepille ja Siliinalle. Tämä Si-
hinän akkojen kuskaaminen on Juuson mielestä ihan
paras asia ja sitten Joosepin suonlaitto.

Se, tuota, olisi jäänyt keitä tahansa laittamatta.
Jooseppi teki siinä myrätyön. Sen suon turvissa
tässä nyt varmasti aletaan elää kekutella. Jooseppi
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uhkaa jo yhdelle osalle kylvää heinänsiementä, jos
saa sitä kerätyksi, ja siitä puuhasta tulee heiniä.

Ja heinistä tulee maitoa ja piimää. Ei tartte Kus-
taavankaan särpiä sintua kuivaan naamaansa. Tuota
. . . se piimäjuttu on aina iso asia, ja Jooseppi on
hoksannut, että piimää pitää olla enemmän.

Ja särpimen puolta. Suolavesileivän syönti Pur-
nunmäessä on tullut nykyisin ihan tavaksi näin ke-
vätpuolella. Sydänalusvaivattaitavatkin johtua liial-
lisesta suolaveden nauttimisesta. Sen käyttämistä pi-
tää vähitellen ruveta pienentämään, mutta silloin
pitäisi olla muuta särvintä.

Juuson mieleen johtuu, että jos Jooseppi onkin
niillä kahdella sadalla markalla ostanut heinänsie-
meniä. Kylvää ne salaa suolle ja sanoo sitten vasta,
kun on heinään lähtö. Tuota . .

. pitäisi katastella,
näkyykö semmoista säkkiä ja meneekö kylvämään.

Jos taas on ostanut sormuksen, niin tottapa se
sillä meinaa jotakin asiata toimittaa. Ei se Jooseppi
pane penniä turhuuteen. Yhtä tärkeätä kai se on
sormuksen osto kuin heinänsiemenenkin. Molemmat
oikeita asioita.

Että tuota, mitenkä tämän Joosepin ja Siliinan
asian nyt oikein ottaisi, jos kerran hänessä perää on?

Juuso täyttelee uuden kopallisen ja hornaisee
oikein mahasavut, jotka on aina otettava, kun jo-
kin asia pitää päättää puolin taikka toisin.
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Että, tuota, jos Joosepin säkäisisi siitä naimapuu-
hasta ja aikeesta, niin vaatisi isot rahat, joita ei saisi
mistään. Ja toiseksi jäisivät Purnunmäen työt te-
kemättä.

Kolmanneksi saattaisi Sihinäkin työlästyä ja heit-
täytyä laiskana makaamaan. Ja se on nuorelle ih-
miselle paha asia. Kun antaa sen naimapuuhassaan
touhuta, niin pysyy virkeänä ja tekee töitä.

Ja sitten kuskaa noita loisakkoja työlle.
Juuson piipun koppa jo lurisee pohjillaan, ja

siinä lurinassa on hyvänsuopeata suhtautumista
asiaan. Onpa melkein isällinen siunaus nuorten lii-
tolle.

Kustaava hyntystää kuulemaan, joko Juuso nyt
on miettinyt tarpeekseen.

Joko sinä nyt sen käsität, että lasta ei anneta
Joosepille?

Tuota . .
. antaa sen naimaliiton kehittyä. Siitä

on . . . tuota .
. . talolle hyötyä.

Voi, hyvä isä . . . tyttö vasta ripiltä päässyt.
Joko sinuakin, Juuso, on paha ruvennut riivaa-
maan?

Isotekoinenpa tuo on tyttö .
. ja johan tuosta

on ... tuota .. . toista vuotta, kun ripille pääsi.
Elä, elä härsyttele Jooseppia ja Siliinaa. Käethän
tuon, minkälaista kuranssia antaa akoille.

78



Kevät, Jooseppi ja Siliina

Niin, niin. Kutukseksihan tuo sanoo poloinen
minuakin. Taittiin, Juuso, kasvattaa lasta liian
hellästi.

Rustaavan pitää pyyhkiä hameenhelmalla pu-
naisia silmiään.

Tuota ... annetuinhan sitä selkään joku ker-
ta ...ja taitaapa, taitaapa tytöstä tulla työnsä tekevä
ihminen. Kyllä niillä Purnunmäki pysyy käsissä,
pysyypä vissiin, kun molemmat oikein vääntävät.
Ei, ei passaa härsytellä Jooseppia, se on hyvä
renki.

Rustaava miettii tupaan mennessä, että eipä tai-
da enää auttaa hänen kurmottamisensa, kun Juuso
on päässyt siihen käsitykseen, että Joosepin ja Si-
hinän puuhista on talolle hyötyä. Renki, renki-
pahus vie lapsen, ei taida enää tulla avuksi mikään.
Kun Jooseppi, järiläs, pääsee isännäksi, niin alkaa
kuskata heitäkin vanhuksia. Ei tiedä missä pii-
nassa saa vielä vanhat päivänsä viettää.

Rustaavan pitää tästä vielä mennä arvelemaan
Juusolle, että onko yhtään tätä puolta asiassa atki-
loinut.

Tuota . . . eipä, eipä tosiaankaan ole tullut sitä
puolta asiassa atkiloitua, ■— teristyy Juuso. —Se
vanhojen kuranssaaminen on paha asia . . . var-
sinkin kun tässä ollaan tällaisia . .

. sydänalusvikai-
sia.
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Töitä se Jooseppi sitten riehuttaa sinullakin,
jos vävyksi... - hopsottaa Rustaava. Riehuttaa
varmasti, vaikka koliikki irtonisi.

Tuota . .
. taitaa olla paha asia se Joosepin

naimapuuha, • myöntää jo Juuso, vaikka on perin-
pohjaisten rinta- ja mahasavujen kanssa päättänyt,
että siitä on talolle hyötyä eikä ruveta siinä vastaan
häkläämään.
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Lauantai-illan raukeneva hiljaisuus ympäröi Pur-
ijunmäkeä. Vielä vetää tuntumaton etelän henkäys
virisiltoja vesien uneksivaan pintaan, mutta aurin-
gon aletessa eivät nekään jaksa kulkea rannalta toi-
selle. Jooseppi on jo lopettanut tämänpäiväiset as-
kareensa ja istahtaa hetkiseksi kivikkoahteelle talon
vieressä ja katselee rakennusrykelmää, joka lekot-
telee ystävällisessä paisteessa; tarkkailee nurmen

monia kukkasiakin, joita ei eilen vielä silmä erot-
tanut, mutta jotka tämän päivän hiestävä lämpö
on aukonut.

Sillinä huhuaa karjasolalla lehmiään ja liekuttaa
hänelle liinallaan.

Tule taittamaan iltavastoja.
Jooseppi lähtee harppomaan Siliinan jälkeen,

jonka punakirjava huivi jo vilahtelee tiheässä haka-
metsässä. Sielläpä tyttö juoksuttaakin Jooseppia
puulta puulle, huhuaa vienosti, lirittää punaisella
suullaan kuin laululintu, ja kun pojan järiläs on ta-
voittamaisillaan, livahtaa taas lehtevään piiloon.
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Eihän mokomaa kiinni saa. On kuin joutohetkinä
syntyvien haaveiden hattara. Jooseppi jää taittele-
maan vastavarpuja, ja jopa pian tyttökin jättää pii-
losillaolon. Tulee hiljaa takaapäin ja kietaisee peh-
moiset käsivartensa Joosepin kaulaan.

Etpä sinä jörökki saa kiinni.
Jopa tuo tarttui lintu satimeen.

Jooseppi puristaa tytön niin lujasti syliinsä, että
on siinä niinkuin ruuvipenkissä ja alkaa paljaita
jalkojaan sätkytellä. Jooseppi kutittelee jalkapoh-
jia, ja kipakasti tyttö kirkaisee. Tämä leikki olisi
Jooseppi-järiläästä kovin huvittava, mutta sauna
jäähtyy. Sukkelasti taitetaan nyt iltavastat, ja täl-
leen on taas tämä satu lopussa. Jooseppi kerää vas~
tat kainaloonsa, ja tyttö hypähtelee hänen edellään
kiveltä kivelle, eikä tiedä poika, Siliinan simaisen
suun hymyäkö ja silmäin tuikettako katselisi vai
täyteliään vartalon somaa värähtelyä. Sekaisin
tahtoo mennä suorakuteinen päänuppi entiseltä
Notkon töllin pojalta, lemmen kaihertavan tunteen
aina riipoessa rintaluita ja väliin leiskahtaessa roi-
huavaan liekkiin, niinkuin nytkin.

Tänä iltanakos sitten annat sen . . . sen li-
vertää Siliina karjasolalla, kun Joosepin pitää lähteä
saunaan lötkimään jatytön ajelemaan karjaansa ilta-
lypsylle.

Jopa tietty, että tänä . .
. Mennään vesille
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Hartaasti saunoo Jooseppi tänä merkillisenä lau-

antai-iltana, ja eri teräväksi on partaveitsikin siltä
varalta hiottu, että saa leuastaan karautetuksi pois
parran, joka on kuin rukiinsänkeä. Usein ei tuota
järikkää tule ajelluksikaan, ja pahastipa täytyy mie-
hen irvistellä, kun pahainen partajunki jyystää kar-
van kerrallaan Joosepin järeästä leuasta.

Juusokin katselee tätä toimitusta ihmeissään. Ei-
hän ... tuota ... Jooseppiole ajanut partajäärikkään-
sä kuin suuriksi juhliksieikä silloinkaan kuin huiskin
häiskin sieltä täältä. Nyt näyttää pitävän tulla ihan
puhdasta jälkeäkuin kaupattavan possun kyljestä, ja
ihan peiliin katsoen tämä tärkeä toimitus tapahtuu.

Tuota .
.

. meinaatko sinä niinkuin minne
tuota . .

. lähteä? kysyy Juuso.
Eipä suvaitse Jooseppi turhia puheita ja häiriöitä

silloin, kun on hartioitaan myöten työssä, ja pahas-
tipa kurtistuu nytkin miehen kulmanahat, kun Juuso
siinä alkaa tikultierata.

Mihinkäpä tässä
Tuota . .

. kun noin puhtaaksi kalttaat leuka-
peräsi .. . Jos niinkuin kirkkoon ..

. tuota ..
. mei-

naisit . . .

Jooseppi on saanut vasta pienen alan kaltatuksi,
vaikka koettaa hartiavoimin jyystää. Olisihan mo-

komassa työtä ilman tarpeettomia kyselemättäkin
ja kun vielä kysyy, että kirkkoonko . .

.
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Vastahan tuolta tulin .. . Tarkastako tällä
jongilla on raastettu, kun vetää juurineen .

. .

He . . . näkyi tässä viikolla Limppu-Laara pi-
tävän sitä, kun Rustaavan kinttuja kuppasi,
tietää Juuso.

Helev ... on jo Jooseppi kiivastua ja mie-
lessään jo ihan myrtyykm, mutta hillitsee, hillitseepä
mies nousevan vihansa tällaisessa toimituksessa.
Vai kuppasi limppu . . . ilmankos on kuin hakokas-
sara, kun kinttuluita on hakattu.

Jooseppi vetää junkia vyönahkaansa ja aloittaa
taas hartaana. Joko pitänee kaksitoista markkaa
uhrata uuteen partapuukkoon, kun ei kuitenkaan
ilkeä karvaisella leuallaan kihnutella Siliinan hie-
noista poskea. Pernalus, kun taisi jo vetää nahkoi-
lleen .

. .

Jopa .
.

. tuota . . . taisit vetää pohjia myöten
niinkuin niittyjäkin, hekahtaa Juuso. Kyllä hän
nyt tämän Joosepin parranajon tarkoitukset arvaa.

Tositeolla meinaa renki nyt ensi yön tienoilla hink-
kautua tytön kanssa väleihin, koskapa pitää leuka-
perät noin perinpohjin silittää. Arvaapa hyvinkin,
ja pisteleepä vähän vihaksi mokoma kalttaaminen ja
sen takainen puuha.

Niinpä pistelee Joosepinkin sisulle Juuson takaa-
minen ja hekahtelu. Sitäkö se mokomakin tappi-
nenä, leuka pitkällä, siinä irvottaa! Haavasta tulee
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sakeata verta, ja niin on koko naaman puolisko kuin
huonosti kaltatun sian kylki. Jooseppi hankaa uutta
suopaa leukaansa, hautelee vastalla ja alkaa taas
kärsivällisesti raaputella, mutta eipä, eipä osaa
Juuso lähteä siitä ottamaan jälkilöylyjään, vaan
katsoo niinkuin lehmä konttia puun oksalla, ja he-
kahtaa väliin kuin vahingoniloisesti.

Olisitpas .
.

. tuota . .
. ottanut vuolimen ja sillä

jyystänyt.
Jooseppi jo sylkäisee, ja paha sana on ihan tu-

lossa, mutta paineleepa sen taas menemään ja koet-
taa vain tyynesti juurittaa milloin yhdeltä, milloin
toiselta puolelta sakeaa karvametsää pienemmäksi.

Kaiketi. . . tuota .. . sinulla on kirkkoon rii-
tingit... jos lienee vielä kummemmatkin työt mie-
lessä, koettaa Juuso udella ja nyt jo äkeän Joo-
sepin naaman väännähdellessä lähtee varalta löyly-
puuhiin.

Kirkon taakse
Viimeinen tupsu on jo kierrettävän leuan alla ja

jättäisipä, jättäisipä sen sinne jo mielellään, mutta
saattaisi Siliina sillä kiusoitella, ja ähkäisten vetää
Jooseppi loput ja huokaisee sitten, niinkuin olisi
pitkän suosaran saanut juurituksi.

Juusokin jättää utelemiset, kun Joosepilta ei heru
niihin selvitystä, ja lähtee ulkosalle vaatehtimaan.
Siliinan aittaan se poika nyt varmasti meinaa, ja
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kun uskaltaisi, niin menisipä vahtaamaan, mutta ei
uskalla kuvajaisilta ja eettulaisilta. Tiedä, vaikka
Taavakin sattuisi siitä kuljettelemisesta kummit-
telemaan. Taitaapa ..

. tuota ... olla parasta, kun
antaa niiden olla olojaan. Eihän niitä, yhteen jah-
taavia, saa pääpahakaan erilleen.

Jooseppi kolkuttaa tapin kiinni, työntää venheen
vesille ja jää odottamaan Siliinaa. Sinisen seviotti-
pukunsa on Jooseppi ottanut ylleen, jota vain väliin
suurimpina juhlina on pitänyt ja silloin, kun sai
juhlallisesti lusikkansa pappilan kaapista. Sileänä
hohtelee nyt hyvänsävyinen naama, ja oikean käden
etusormi väliin kopeloi sormusta, onko pysynyt lii-
vintaskussa. Joosepin sisäistä kirkastusta kuvastelee
ympäröivä luonto. Aurinko juuri laskeutuu väreile-
vien vesien taakse, ja sekin näyttää katselevan ys-
tävällisesti Jooseppia samoin kuin tuo venhe, ranta-
koivu ja nuottakota tuolla. Harras kiitollisuus val-
taa entisen Notkon töllin pojan, joka ei edes haave-
kuvitelmissaan ole osannut tällaista sommitella kuin
nyt saa kokea todellisuudessa.

Jooseppi koettaa rauhallisena odotella Siliinaa,
mutta eipä vain tyttöä kuulu. Mene odottamaan,
tulen sitten perästä, kun akankäkkänät vahtaavat,
on Siliina sanonut. Johan nyt luulisi vaapsottajien
vetävän päänsä rankisiin ja tytönkin joutuvan.
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Jospa Siliina ei tulekaan, onkin vain pitänyt narri-
naan, johtuuJoosepin mieleen. Tummeneepa valoisa
yö sitä ajatellessa, ja tuskantuntu, niinkuin äskeinen
partajungin raapaisu, vetäisee sisuksia. Silloinpa, jos
tyttö kehtaisi häntä narrinaan pitää, hän häviää näil-
tä tienoin, mutta sitä ennen saattaa tehdä myrnys-
töitä, vaikkapa siitä koituisi ijankaikkinen paha.

Eipä malta mies enää istua, vaan levottomasti pa-
nee liikahtelemaan ja väliin sihtaamaan pihatielle,
kunnes tyttö takaapäin laskee kätensä Joosepin sil-
mille.

Siinähän sinä ... riemastuu poika.
Tässä, tässä . . . anna nyt se

Hartaana Jooseppi kaivaa kullankiiltäväisen lii-
vintaskusta ja painaa Siliinan nimettömään. Tyttö
katselee sitä ihaillen ja kietaisee sitten käsivartensa
Joosepin järeän niskan ympärille.

Ja nytpä vasta Siliina huomaa, minkä myrätyön
Jooseppi on tehnyt leukaperiensä kalttaamisessa ja
purskahtaa hihittämään.

Herran pieksana . . . kun naamasi on kuin su-

sien repimä.
Kun Limppu oli hakannut jringillä kuppaus-

haavoja, sanoo Jooseppi hämillään.
Tyttö etääntyy vähän kauempaakin katselemaan

ja hihittää taas, niin että Jooseppiparka nolostuu
yhä enemmän.
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Kuule, poika. Kyllä sinä kelpaat minulle kar-
vaisenakin, vaikka . . . niin, taidat sinä nyt olla nä-
timpi. . .

helkutissa . . . mennään jo veneeseen.
Vene lipuu tyvenellä pinnalla, ja niinkuin ainakin

rakastavien tapaan, unohtuu ympäristö, ja hienoi-
sen kesäyön väreily tunnetaan vain vaistoilla. Ol-
laan jossakin . . . satusaarilla, unen mailla.

Venhe kolahtaa rantakiviin, jää odottamaan, mail-
leko nämä olijat vai ruskossa värehtivälle pinnalle.

Minunhan olisi pitänyt antaa sinulle sormus,
muistaa Siliina. Voi ihme . . . mistä minä sen nyt
saan.

Hö, hö, riittääpä kun olet itsekin .
.

.

Mutta sehän on tyylinä.
Olkoon . . . tuletko rannalle?

Tyttö punoi vanamonvarresta sormuksen ja painoi
sen Joosepin paksuun sormitökyrään.

Tällaisenhan sinäkin ensin annoit.
Sepä tuo riittääkin .

. . hö, hö, hö.
Ja sitten Jooseppi kertoo, että oli jo äsken epäil-

lyt Siliinan pitäneen häntä vain narrina.
Kuinka niin?
Kuuluvat tytöt joskus juksaavan poikia.
En minä nyt ainakaan ... ei tulisi mieleen-

kään.
Eipä sitä tiedä . . .
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Jooseppi vetää tytön vierelleen, kietoo hänet vah-
voihin käsivarsiinsa ja muistaen tarinan sellaisesta
petollisesta neidosta kertoo sen Siliinalle.

- Olipa muutaman kerran näillä tienoilla saman-

lainen soma tyttö kuin sinäkin, joka sai pojat hul-
laantumaan itseensä. Tyttö nautti siitä viehätys-
taidostaan, ja sitten tuli taloon työtä hakeva nuori
mies, aivan nuorukainen vielä, ja kun poika oli
salskea kuin korven kuusi ja miellyttävä kasvoiltaan,
päätti tyttö hänenkin kanssaan leikkiä lemmellä.
Pian nuorukainen rakastuikin tyttöön, ja täytyi
tytönkin pitää pojasta vähän enemmän kuin taval-
lisesti. Tämä viehkeä leikki alkoi keväällä, ja niin
kulki nuorukainen koko kesän kuin unessa ja raatoi,
raatoipa talon vainioilla kuin hullu yötä päivää.
Isäntäkin ihmetteli sitä raatamista ja ihailipa pojan
työkuntoa, aavistamatta mitään siitä, että villi ra-

kastuminen oli siihen syynä. Tyttö ei kuitenkaan
malttanut olla enää kokonaan tämän pojan kir-
joissa, vaan iskipä silmää kohta sinne ja tänne ja
ensin salaa kuherteli toisten kanssa ja viimein jo
niin selvästi, että yksinkertainenkin poika sen huo-
masi ja hirveän mustasukkaisuuden vallassa siitä
tyttöä moitti. Tyttö vain nauroi pojan mustalle mie-
lelle ja alkoi nyt jo kokonaan kyllästyä nuorukai-
seen ja vältellä hänen seuraansa. Poikaparka ra-
kasti yhä hurjemmin ja oli jo aikaisemmin vaatinut
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tyttöä vaimokseen, ja nyt hän uudisti vaatimuk-
sensa vielä tiukemmin. Tyttö nauroi hänelle vasten
naamaa, jopa herjasikin nuorukaista, joka haaveili
niin mahdottomia kuin pääsyä rikkaan talon vä-
vyksi. Poika ei sanonut tahtovansa mitään muuta
kuin tytön, hän kun jaksaisi kyllä raivata kotikon-
nun vaikka kylmään korpeen, mutta tyttö kielsi sel-
laiset ajatukset kokonaan, jopa ilmaisi senkin, että
hän ei vielä ainakaan rupea olemaan yhden pojan
kirjoissa.

Nuorukainen lähti onnettomana talosta ja
kierteli lähiseuduilla, kun ei jaksanut vielä jättää
niitä paikkoja, joissa oli armaansa kanssa kuher-
rellut kesän valoisina öinä, vaan kävi joskus salaa
niitä katselemassa ja muistelemassa tyttöä. Jopa
muutamien viikkojen perästä alkoi tyttöäkin vai-
nota ikävä ja kehittyi viimein sellaiseksi poltoksi,
että täytyi unettomana kävellä samoilla paikoilla,
missä oli pojan sylissä soudellut ja kuluttanut suvi-
öiden armaita hetkiä. Ei kuitenkaan sattunut sa-
malla kertaa kuin nuorukainen yhteisten muistojen
paikoille, ja ylpeys, hirveä ylpeys kielsi tyttöä il-
maisemasta pojalle tunteitaan. Eipä kelvannut nyt
enää tytölle toisten poikien seura, vaan yksinään hän
kuljeskeli ja kuihtui kuihtumistaan. Hänen isänsä
pääsi asiasta perille ja houkutteli tyttöä kutsumaan
pojan takaisin, sanoen hänen kyllä kelpaavan vä-
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vyksi taloon, mutta julma ylpeys vielä piinasi tyttöä,
niin että poika jäi päivästä päivään kutsumatta.

Nuorukainenkaan ei saanut riistetyksi tytön
kuvaa mielestään eikä jaksanut enää kestää, vaan
eräänä syysiltana kierteli paikalle, talon rantaleh-
toon, jossa oli suloisimpia hetkiä vietetty, ja siihenpä
loppui voimakkaan ja riuskan nuorukaisen retki.
Viimeisillä rahoillaan hän oli ostanut pistoolin ja
kun sen laukauksen kuuli lähistössä kävelevä tyttö,
niin riensipä paikalle ja tapasi nuorukaisen veris-
sään, ja sydämen kohdalla oli pistoolin haava, josta
virtasi pojan viimeistä lämmintä verta. Silloinpa ei
jaksanut tyttö enää muuta kuin avata puseronsa
rinnan kohdalta ja laskeutua siihen pojan vierelle,
ja pamahtipa syysillan hiljaisuudessa toinen lau-
kaus, ja nyt lähti tytön sydämestä punainen virta,
yhtyen toiseen. Näin pääsi heidän verensä yhteen,
vaikka eivät itse päässeettä siitä löydettiin molem-
mat, ja tyttö oli kietonut niin lujasti kätensä nuoru-
kaisen kaulan ympärille, että niitä ex saatu miten-
kään eroon, vaan yhteisiin multiin molemmat kät-
kettiin.

Mutta sille paikalle kuuluu kasvaneen kaunis
kaksihaarainen pihlaja, ja joka kevät se kuuluu avaa-
van kukkansa muita aikaisemmin ja kukkivan myö-
häiseen syksyyn, eikä uskalla kukaan siitä pihlajasta
oksaakaan taittaa, koska se on noussut kahden toi-
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siaan kaipaavan sydänveren kostuttamasta mullasta.
Sellainen se oli tarina petturitytöstä.

Joosepin tarinan aikana oli tyttö painautunut yhä
tiukemmin hänen syliinsä, ja vierähtipä tytöltä
muuan kirkas pisara sitä tarinaa kuullessa. Muuta-
maan hetkeen ei tyttö osannut sanoa mitään Joose-
pille. Siveli vain valkoisilla sormillaan pojan kar-
heaa kättä. Sitten kohotti päänsä, ja niin olivat
tytön kyynelissä uiskentelevat silmät kuin kaksi
syvää lammen silmää, ja niistä vakainen mies luuli
näkevänsä tytön lupauksen, ettei ainakaan hän kos-
kaan pettäisi.
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Sunnuntaipuhtaassa pirtissä on jo iltaa kohden
raukeneva tunnelma. Juusolla, Rustaavalla ja lois-
eukoilla on ollutkin jo parahultaisen pitkä päivä,
vaikka keskipäivällä on harjoitettu hartauttakin,
joka on kuitenkin tullut ikävästi, kuten tavallista,
Limppu-Laaran taholta häirityksi. Limppu-Laara
kuuntelisi halukkaasti sanaa luettavan ja lauletta-
van, mutta sielun vihollinen on jostakin syystä niin
kateellinen hänen sielunsa ravinnosta, että aina vai-
vuttaa hänet sikeään uneen, milloin Rustaava vei-
saa taikka Juuso lukea jumittaa postiltaansa.

Mutta jopa se keskipäivän hartaushetki on aikoja
sitten mennyt, ja nyt odotellaan vain maatamenon
aikaa. Nokinaamainen kellokaan ei näytä näin
sunnuntaipäivänä pitävän kiirettä viisariensa siir-
telemisellä, vaan näyttää vasta kuuden aikoja. Si-
liina ja Jooseppi ovat olleet koko päivän jossakin
ulkosalla, kylilläkö sitten lienevät kulkeneet vai
muualla, mutta ainapa vain he yhdessä ovat lähte-
neet kartanolta ja samoin palanneet, kun loisakat
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ovat erikoisesti vaanineet heidän hommiaan Rus-
taavan käskystä.

Sitäpä tässä juuri on oltu puhumassa, kuinka
paha on saanut tytön valtaansa, ettei välitä vanhem-
piensa sanasta, vaan lähtee kakarana poikien kulje-
teltavaksi, vieläpä renkimiesten. Limppu-Laara on

kiivaasti ollut sitä mieltä, että Rustaava ei ole tar-
peeksi kurittanut lastaan, kun lapsesta on tullut
näin itsepäinen ja peräänantamaton. Juuso ei ole
osannut olla oikein mitään mieltä asiassa, vaikka
hänenkin mieltään siitä on kysytty. On vain mu-
rissut rnitäpähän lienee murissut pöydän päässä ja
koettanut makailla väliin yhdessä ja toisessa pai-
kassa. Ei ole mahavaivakaan näin pyhäpäivänä ah-
distanut, kun ei ole töihin lähdön pelkoa.

Ja sitten on saanut tässä Joosepin jaSiliinan asiassa
jotakin viisautta ammennetuksi ihan omasta pääko-
pastaan, kun on sitä kopistellut. Mitenkäs hänet pois
talosta hääsitään, vaikka oikeisiin naimahommiinkin
rupeisivat, kun talon kiinnekirjat ovat hänen kaapis-
saan kahden vahvan lukon takana ja avain hänen
alushousujensa taskussa asustavassa kukkarossa. Se
on vaikka kenelle hikinen paikka ruveta niitä kirjoja
niin monen mutkan takaa kaivamaan. Ja sitten, jos
pahan avulla nämä kirjat saisikin käsiinsä, niin mi-
täpä niillä vielä tekisi, jos niitä ei Juuso itse laillisen
avionsa kanssa siirtele ja puumerkillään vahvista?
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Jos taas kuka arkisina päivinä epäilisi hänen sy-

dänalusvaivojaan ja alkaisi työhön patistella, niin

eipä hän semmoisista patisteluista olisi niin mil-
länsäkään, kun ei ole ollut ennenkään.

Ja tokkopa tuo Jooseppi mahtaisi patistellakaan.
Jaksaa se tehdä itsekin sen, mitä Purnunmäessä tar-
vitaan.

Niin että olkoot hänen puolestaan yhdessä tai
pysykööt erossa, hän ei pane tikkua ristiin sen asian
eteen taikka vaståan. Paremmin vain huiskii renki
töitä, kun on jotakin mieleistä siinä katseltavana.

Juuso miettii näin ja sitten haukottelee tyytyväi-
sesti. Ei ole nyt muutamaan päivään tarvinnut olla
ravinnonkaan puutteessa, vaan ovatpa nuoret sii-
näkin touhunneet asioita niin, että valtaisia ahven-

ia haukikukkoja jyystetään nyt Purnunmäessä, ja
kun karjakin sen kuranssauksen perästä on kuin it-
sestään herunut, on voita ja maitoa muhevien ka-
lakukkojen särpimeksi.

Ihan on mukava olla näin päiväseltään.
Eivätkä kaikin öin kuvajaisetkaan ja unihuppiot

enää niin valtoinaan ahdistele, kun saatiin Taava
siunattuun multaan ja kun muistaa illalla tarpeel-
liset rukoukset hymistä mielessään. Viime yönä
tosin taisi eettulainen lonksutella porstuassa, ro-

mauttipa kerran kamarin ikkunaruutuakin, mutta
aamupuoli oli jo ihan rauhallinen ainakin hänen ka-
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mapissaan mitä lienee sitten akkojen puolella ol-
lut.

Rustaava on vielä koettanut lukea karsinaikkunan
luona, mutta leukoja pahasti kiilaava haukotus
pyrkii sotkemaan ja hämärtämään lukua. On niin
tiheätä ränttiäkin, että ei tahdo lasitta erottaa.
Limppu-Laara on särkenyt hänen laseistaan sangat,
kun tuonaan reutoi ne leveään naamaansa, muka
lukeakseen hänkin, vaikka tuskin osannee tavuilla-
kaan.

Kestieukot tulevat lypsyltä, tihrustelevat, kun
Siliina on tällä kertaa unohtunut raukean lämpimän
sunnuntaipäivän iltatunnelmiin Joosepin kanssa jon-
nekin minne lienee kukkaiselle kunnaalle, nuoren

lehden tuoksuun ja liputukseen.
Tokko sitä Siliinaa näkyi vieläkään? kyselee

Rustaava.
Ei tuota näkynyt eikä kuulunut.

—• Eikö tuo liene aitassaan, läväskö, Joosepin
kanssa.

Eukot tihrustelevat astiat kuivumaan ja vilkaise-
vat kelloon, joko olisi kantaa kalakukot pöytään,
että pääsisi jauhattelemään tässä joutessaan. Vil-
kaisevat Kustaavaankin, että eikö jo käske, mutta
ei muista nyt Rustaava ruokaa, kun on niin haikea
mieli taas lapsesta, jos se on vaikka missä ja millä
tavalla sen renkirohilaan kanssa. Katselee etelän
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ilmoille, missä näkyy iso musta pilvi kasvavan, ja
haukottelee taas. Mikä lienee painostaja ollut koko
päivän. Jos lienee ukkosta ilmassa, kun niin painos-
taa. Haukotuttavan näkyy muitakin, ja kun Juuso
kuorsailee pöydän päässä penkillä mahtavasti, las-
keutuvat eukotkin siinä oikeita iltaunia odotellessa
vähän kurvahtamaan.

Ulkona viheltelee nouseva myrsky nurkissa, ja
mustat pilvet patoutuvat taivaalle. Jossakin kau-
kana jyrähtelee, ja unissaan kuulevat eukot sen jy-
rähtelyn, ja alkaapa Limppu-Laara nähdä sopivasti
unta, ihan oikeata unta Elia-profeetasta, joka ajaa
mahdottoman suurilla vankkureilla ilmassa ja pu-
dottelee kiviä, hevosen kokoisia kiviä Purnunmäen
pellolle. Siinä vain kiertelee ja taas jyräyttää niitä
kiviään, niin että maa tärisee.

Jonkinlaatuinen unihuppio pieksää Kustaavankin
unissa tuvan nurkkia ja herättää hänet. Myrsky on
jo ulkona melkein täydessä vimmassaan, ja ukkonen
käy niin, että ikkunat helisevät, mutta Juuso kuor-
saa nurkassa ja Limppu-Laara sängyllä, suut auki
hohottaen. Rustaava hompsottaa tukkeamaan uu-
nin peltiä, ettei ukkonen pääse sisään, ja hosii ak-
koja valveille. Akat koettavat ykistä itseään he-
reille, mutta unihuppio painaa takaisin sänkyyn, ja
nytpä jo kuorsahtelee Loviisakin kilpaa toisten kans-
sa. Jopa lähtee kolmesta kurkusta vaikka minkälais-
7 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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ta ääntä. Loviisan kurkku lirittää kuin juokseva
puro, mutta Limppu soittaa moniäänisemmin: kor-
nuttaa ensin niinkuin sammakko ja sitten pihisee ja
puklattaa kuin sotkupata.

- Tokkos siitä nousette, kun sattuu ukkonen vielä
räväyttämään, hätistelee Rustaava ja siunailee
ulos katsellen, kun sellaisen ryöpän teki kauniista
ilmasta.

Kattopäreitä lentelee, ja kuivan katosta kiskoo
kokonaisia laudanpätkiä ja heittelee niitä karta-
nolle, seiniä vasten. Myrsky rämpyttää luuvan ovea
ja hytisyttää jo tupaa, ikäänkuin katon kiskaistak-
seen mukaansa.

Jopa nousee Juusokin, kun ikkunaruutu helähtää
laudanpätkän rikkomana tupaan.

Tuota . . . joko se lasista tupaan . . .

Juuso on nähnyt unissaan taas niitä pitkin karta-
noa laukkaavia lonksuttajia, ja kovin pahaa elämää
ne ovatkin pitäneet tällä kertaa. Ikkunain takana
ovat irvistelleet, ja niinpä Juuso on luullut herätes-
sään, että sorkkakavio heläytti kuonollaan ikkunan
rikki. Hätäisenä hän katselee ikkunanpielessä ulos
ja sisään eikä osaa muuta sanoa kuin:

Tuota . .
.
panitko sinä, Rustaava, pellin kiinni,

ettei tule piipusta?
Rustaava on karaissut kirjan käteensä ja sopottaa

rukousta suuren myrskyn aikana. Limppu-Laara ja
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Loviisakin kimpoavat sängystä, ja akkojen silmäko-
lot harittavat kuin vihtanapit.

Voi, antikristus!
Limppu-Laara on nähnyt Taavan unissaan kurk-

kivan kartanolla ja irvistelevän, ja onpa varmasti
käynyt, koskapa tuollaisen ilman jätti jälkeensä.

Tuota . . . käykääpä, eukot, panemassa tuon
luuvan ovi kiinni, kun sitä räikyttää, käskee
Juuso.

Hy . . . kuka sinne uskaltaa . . .

... antikriste . . . pahan pieksettäväksi
Juuso tukkii rätillä särkynyttä ikkunaa

Justiin .. . panemaan ovi pönkkään. Näkyy
kiskovan tuolla vaatteitakin.

Limppu-Laaran ja Loviisan kirkkohameet ovat
olleet luuvan nurkalla kuivamassa. Ne ripustettiin
sinne aamulla, japaha kiskoo nyt hameita mukaansa.
Kiljahtaen juoksevat akat niitä pelastamaan, mutta
tuvan portailla ottaa myrsky akat kouriinsa ja hy-
pittää eri tavalla. Kietaisee hameet korviin ja pu-
haltaa vasten suuta, niin että on tukehtua. Luu-
van taakse jo kiskoo hameita, kun näkee akkojen
ponnistelevan niitä kohti. Keskellä pihaa pylläyttää
Limppu-Laaran nurin.

... iessus siunaa ...et nyt sentään elävänä
mukaasi vie.
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Loviisa on painavampi, mutta tasajalassa tanssit-
taa myrskypuuska häntäkin pihamaalla, ja pirtin
ikkunassa katselevasta Juusosta se on niin muka-
vaa, että hän kutsuu Kustaavankin katsomaan.
Kohta ryömivät eukot luuvan takaa rätit kainalossa,
ja virtana valuva sade pieksää nyt vuorostaan käk-
känöitä.

- Sitä se tekee, kun ruumiita muutellaan paikasta
toiseen, puuskuttaa Laara tupaan päästyään.

Sitä, sitä tekee ... vahvistaa Loviisa.
Jos lienee muuttelijatkin vaikka myrskyn hyvinä.

Selviää vähitellen rajusää, ja kohta on ilma miltei
ihanampi kuin ennen myrskyä. Viljavan kasteen on
saanut maa ja metsät, ja pihkan tuoksu voimistuu.
Tupaväki tointuu vähitellen murtamaan illallista, ja
Siliinan aitan ovikin avautuu, ja kahdet unenpu-
noittavat kasvot ilmestyvät tarkastelemaan ilmaa.

Siliina hymyilee kaunista hymyään. Suloista on
ollut aitassa myrskyn vavahutellessa seiniä kaivau-
tua Joosepin kainaloon ja siihen uinahtaa.

Sattuipa kuitenkin tähän ilmaan Tuohimäen Saa-
rakin, pyrkiessään Purnunmäkeen näkemään Joo-

seppi-veljeään kymmenen vuoden perästä. Melkein
läpimäräksi se kasteli korean Saaran, joka nyt ilmes-
tyy siihen Purnunmäen pihaan, kun Jooseppi on

lähdössä illallisen jälkeen Siliinan aittaan tyttönsä
luokse. Äitimuorin kuoleman jälkeen on kova koh-
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talo hajoittanut Notkon mökin lapsiparven joka
suunnalle, paimentytöiksi ja huutolaispojiksi, ja niin
on Saarakin joutunut kokonaan toiseen pitäjään ja
tehnyt sieltä aina lähtöä, kuten Jooseppikin täältä,
katsomaan toinen toistaan, mutta eipä ole siitä läh-
döstä tullut sen valmiimpaa.

Mikähän lienee tuo tyttöihminen, joka näyttää niin
korealtakin, on Jooseppi miettinyt Saaran lähestyessä
pihanurkkaa peltotieltä. Kun Saara on päässyt pi-
haan ja sanonut tutunomaisesti hymyillen hyvän päi-
vän, on Joosepista ollut tulijassa jotakin tuttua,
mutta eipä mitenkään olisi osannut kuvitella, että
Notkon nälkäpesässä kasvaneesta vesasta olisivoinut
paisua niin komea tyttö. Ihan Sihinälle veti vertoja.

Tuota . . . taidat olla Saara, hoksaa viimein
Jooseppi, ja kun Saara sen hymyillen myöntää, ta-
paa niin villi ilo Joosepin, että sylin syöksähtää sisar-
tyttöänsä tervehtimään.

Voi yheksänkymmentä, lois-Limpun sanoissa
. . . vai olet sinä paisunut tuommoiseksi, ihastelee
Jooseppi. Tule nyt tänne Siliinan kamariin, niin
haen Siliinan.

Ja mitään pahaa aavistamatta saattelee Jooseppi
siskosensa porstuakamariin, mutta Siliina vetää pau-
kahtaen aittansa oven kiinni, vääntää sen lukkoon
ja peittää itkun murtamat kasvonsa pielukseen.
Semmoinenko elävä Jooseppi onkin, että kun jon-
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kun toisen korean tytön näkee, niin paikalla on sylin
kiinni, vaikka on itsellään kihlattu morsian.

Hillittömästi ja muita mahdollisuuksia harkitse-
matta nyyhkyttää tuskan raatelemana äsken vielä
niin onnellinen tyttö, ja kun Jooseppikoputtaa aitan
oveen, mainiten hellästi armaansa nimeä, singahtaa
tämä aitasta:

Mää helvettiin ja anna mun olla rauhassa.
Onpa Jooseppi jo ehtinyt kokea kaikenlaisia kol-

huja ja niistä silmää räväyttämättä selvinnyt, mutta
pökertyypä nyt pahasti mies, eikä toviin osaa sanoa
iitä eikä aata.

Tuota . . . mitenkä?
Sitenkä kuin kuulit, ja tuossa on kierukkasi.

Aitan ovelta lennähtää kullankiiltäväinen Joosepin
jalkoihin, ja ovi paukahtaa jälleen kiinni.

Eikä tiedä tyrmistynyt Jooseppi syytä tytön äkil-
liseen mielenmuutokseen, ei muuta kuin mitä on
kuullut, että nämä tyttölapset nykyään ovat käyneet
niin oikullisiksi ja monihyväisiksi, sellaisiksi tuuliha-
tuiksi, etteivät tiedä itsekään kenestä pitävät kul-
loinkin. Kaipa nyt Sillinäkin on samaa maata ja
saanut päähänsä jonkun toisen paremman ja antoi
surematta rukkaset vasten naamaa.

Jooseppi muuttaa lakkia toiselle korvalle, ottaa
sormuksen ja katselee sitä. Ehkäpä tyttö suorastaan
huiputtikin häntä, vaikka niin oli olevinaan.
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Voi tuhannen sarviniekkaa!
Tuska kierähtää Joosepin poveen ja pistelee kuin

tuhansilla tulisilla neuloilla, eikä mies ymmärrä yh-
tään mitään, miksi näin repäisevä ilo ja tuska saat-
tavat liikkua melkein samoissa tuokioissa kurjan
ihmisen mielessä.

Jooseppi lähtee allapäin aitalta. Seisahtuu vielä
aittapolulla, kääntyäkseen pyytämään jotakin seli-
tystä Siliinalta, mutta jää siihen seisomaan. Tyttö-
hän antoi sormuksen takaisin. Eipä siinä siis liene
enää mitään selvässä asiassa. Ei muuta kuin kokoi-
lee kamppeensa ja lähtee painelemaan talosta kuun
kuulumattomiin. Voi tuhannen punaista helvettiä!

Jos äsken raivosi myrsky Purnunmäen nurkissa,
niin raivonapa se nyt vuorostaan Joosepin mielessä,
raivoaa sellaisella voimalla, että kasvolihakset vään-
tynevät. Ei tiedä mitä olisi tehnytkään, mutta
muistaa Saaran siellä kamarissa, muistaa kuin pe-
lastavan enkelin. Mitä piti hänenkin nyt parhaiksi
sattua tulemaan! Vai tuliko sittenkin kuin satutet-
tuna parhaiksi, ettei turmiota tulisi.

Tuvan portaille kyykähtää harteikas mies, ja itku
kaivaa kurkkua, mutta eipä saa kukaan nähdä, että
näin iso mies itkee yhden tytön tähden. Sisua kui-
tenkin repelee, repelee niin armottomasti, kun muis-
taa viime yön ja kuluneen päivän ja tytön kaikkine
suloineen.
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Ja kun ajattelee siinä, että nyt joku toinen ehkä
saa tytön, niin kirota pitää niin, että sekaisin raas-
tetut haivenet heilahtavat.

Jooseppi lähtee katselemaan tavaroitaan, mutta
muistaa taas Saaran siellä porstuakamarissa. Eihän
passaa sisartytönkään antaa siellä yksinään istua,
vaan saapa hänkin tietää minkälaisen tytön narriksi
hän on joutunut.

No? sanoo Saara, kun Jooseppi ilmestyykuin
myrskyn repimänä porstuakamariin.

Tulehan, niin haastan sinulle.
Jooseppi kävelee rantatietä ja kertoo kihlan-

neensa morsiamen itselleen, mutta tyttö oli nyt käs-
kenyt hänen mennä helvettiin ja antanut sormuksen
takaisin.

Missä se tyttö oli?
Tämän talon Siliina.

Jooseppi viittaa aitalle, missä tuo julma konnantyö
oli hänelle äsken tehty ja jossa vuorostaan Siliina
itkuisin kasvoin katselee seinänraosta, kuinka Joo-
seppi, hylkiö, ilkeää vielä vieraan korean tytön kanssa
lähteä kävelylle. Tietysti heidän yhteiselle kohtaus-
paikalleen. Uudestaan heittäytyy Siliina nyyhkyt-
tämään sängylle ja päättää, että eipä häntä enää
toista kertaa petetä.

Hampaitaan kiristelee Jooseppikin rantatiellä, kun
muistaa, että vielä äsken käveli Siliina noin hänen
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rinnallaan kuin nyt Saarakin, ja hän sai väliin kie-
taista kätensä tytön notkuvalle keskiruumiille.

Milloinka te sitten menitte kihloihin? kysyy
Saara.

Viime yönä.
Siinäpä tuo vielä oli Siliinan tekemä vanamon-

varsisormuskin hänen sormessaan, eikä hän sitä
heittäisikään niinkuin Siliina omansa, vaan saisipa
olla niin kauan kuin itsestään siitä kuluisi ja tip-
puisi.

Tuollaiset sormuksetko teillä oli? - kyseli
sisko ja veti somaa suutaan hiukan hymyyn. Ei us-

kaltanut ääneen nauraa, kun Jooseppi poloinen oli
niin kovin hirveän näköinen. Jättiläinenpä siitä po-
jasta oli tullutkin, mutta olikohan järjeltään jäänyt
vähemmille osille, kun tyttöliehakot saivat pitää
narrinaan.

Oikeata kultaa se oli Siliinan sormus.
■— Mutta sinun oli tuollainen, lasten leikkikalu?

Tyttö sen punoi vain väliaikaiseksi. Siinäpä
tuota nyt minulle onkin, enkä tämän perästä muuta
tarvitsekaan.

Jooseppi kertoi Saaralle, kuinka oli tehnyt työtä
tässä talossa ja raatanut ja suunnitellut. Olisi vienyt
katsomaan suotakin, jonka oli laittanut kuntoon,
mutta Saara nosti ylpeästi päänsä pystyyn ja ki-
vahti;
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Jätä nyt suot ja muut mielestäsi. Ehkäpä ovat-
kin yhteisestä tuumasta pitäneet sinua narrinaan,
että saisivat työtä valmiiksi ennemmin. Kyllä minä
tämän maailman konstit käsitän. Lähde nyt Tuohi-
mäkeen ensiksi, kylläpähän sitten paikkoja löyde-
tään.

Sisko kertoi olevansa myös kihloissa ja kerran jo
kuulutettukin. Hän olikin tullut kutsumaan vel-
jeään häihinsä. Iso talo ja paljon maata. Kaiketi
sieltä Jooseppi saisi hyvänkin palstan, että voisi ryh-
tyä omaa kontua raivaamaan eikä tarvitsisi työllään
muita rikastuttaa.

Sama tuo, vaikka lähdenkin. Joutaapa tästä
nyt vaikka Amerikkaan taikka sitäkin edemmäksi.

Höhöö, kyllä sitä kelpaa noin leveillä hartioilla
täälläkin. Noin komea poika saa parempiakin tyttöjä
kuin tällaisten talojen upelit.

Eipä tuo sattunut olemaan upeli. Oli hyväkäs
yhtä korea kuin sinäkin.

Oho, olenkos minä nyt sitten? sanoi sisko
vähän mielissään.

Kummastipa tuota olet paisunut, vaikka näl
käpesästä lähdettiin.

Kyllä sitä aina ainoat ottotyttärct pulskistu-
vat.

Jooseppi vaikenee eikä saata olla silloin tällöin
raskaasti huoahtamatta.
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Taidat olla kovastikin rakastunut? utelee
sisko.

Etkö sinä sitten ole, kun kerran semmoisiin
hommiin . .

.?

Saara myönsi
No käsität sen sitten, mutta ei puhuta enää

siitä. Menen panemaan kamppeeni kokoon ja vaa-

timaan ukolta palkkani ja sitten ei kai nähtäne Not-
kon nälkäpesän pentuja näillä mailla.

Aloinkin pyytää sinua lähtemään katsomaan en-
tisen kotimökin raunioita ja leikkipaikkoja.

Joutavat olla . . . nyt lähtee tämä poika vii-
meistä kertaa näiltä kyliltä.

Eipä saa Juusokaan rauhassa mokomalta puuhalta
nukkua, vaikka unihuppiot tuntuisivat nyt ihmetel-
täväsi i antavan makailla.

Tuota . . . mitä se nyt .
. . keskellä yötä?

Tulin pyytämään palkkaani, kun tässä on lähtö
edessä.
- Tuota ..

. oletkos sinä hassahtanut. .
. tuota

mihinkä lähtö?
No lähtö kun lähtö. Tehdään vain litviiki. Jos

ei ole rahaa, niin kelpaa siitä kirjakin. Neljätuhatta-
seitsemänsataakuusikymmentäkolme markkaa se te-
kee, kun otetaan ne kahdet housut ja kessujen hinta
ja tämä viimeviikkoinen raha päältä pois.
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Tuota . . . annahan kun saan tässä ajatukset
selviksi... pyytää Juuso ja hätääntyy niin lap-
selliseksi, että Jooseppia ihan säälittää.

Annahan .
.

. tuota . . . kun piiputtelen, niin
lähtee ajatus liikkeelle.

Juuson kädet vapisevat niin, ettei tahdo saada
rouheita piippuun. Jooseppi antaa tulta, ja yhä
enemmän käy sääliksi avuton Juusoparka, joka on
saanut tuohon räätistyä ja nuutua unihuppioittensa
ja eettulaistensa kanssa.

Juuso vetää muutaman savun, ja jopahan alkaa
selvetä, kuinka hirveitä nyt onkaan tapahtumassa.
Jooseppi, hyvä renki, lähdössä ja vaatimassa vielä
palkkaansa .

.
. tuhansia . . . Tuota . . . jopa . . . jopa

nyt paha pitää kouraantuntuvaa peliä.
Tuota . .

. minkätähden sitä pitää . . . tuota
lähteä?

Noo, mitäpä noista . .
. kylläpähän siitä syyt

selviävät. En minä isännän vuoksi lähde .
.

.

No sitten . . . tuota . . . noiden akkojen paho-
laisten?

Ei niidenkään.

Tuota . . . tuota ...en minä nyt yhtään käsitä.
Vaikka alan minä jo nyt käsittääkin. Sen tytön ta-
kia vissiin. Sanoo pois vain. Eikös teillä ole ollut
vähän niinkuin yhteisiä

. , ,
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Onpa niinkin ja . . . Nyt käski Siliina menemään
helvettiin, niin lähdetään. Kirjoittakaa vain kirja
siitä palkasta.

Tuota, tuota . . . vai helvettiin. Se onkin akko-
jen, paholaisten, työtä.

Juuso nousee ja haraa housujaan. Vetääpä kii-
reesti toisetkin jalkaansa ja vaikka Jooseppi estelee,
niin vetää jo toista saapastakin.

Tuota .. . akat, akat penteleet. . . elähän mi-
tään, vai muka akat tässä .

. .

Jooseppia lämmittää Juuson suhtautuminen hä-
nen ja Siliinan väleihin. Eipä se kuitenkaan taida
olla akkojen syytä, että Siliina niin teki.

Tokkopa se kannattaa enää muuta kuin pais-
kataan kättä hyvästiksi. Saanhan minä sen kirjan
jälkeenkin päin.

Tuota . , . tuota, hätääntyy Juuso. Elähän
nyt...

Sattui sisko tulemaan käymään, niin mennään
yhtä matkaa.

Tuota .
.

. Saarako? Enhän minä sitä ole näh-
nyt . . . Tuliko se sinua hakemaan?

Eikä, vaan muuten käymään. Vastapa se sai
Saarakin tämän kuulla.

Juuso haraa haiveniaan ja kohottelee housujaan.
Jopa, jopa nyt alkaa hänen sisuksensa kohoilla
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akoille. Karaisee siitä Kustaavankin valveille ja
puistelee nyrkkiä:

Ämmä . . . sinä .
. . tuota . . . menit sotkemaan

nuorten välit ja kieltämään Siliinaa ..
. Jooseppi

lähtee nyt ja neljätuhatta . . . mistä otat nyt neljä-
tuhatta ja vielä päälle .

.
. häh?

Voi, hyvä isä . . . enhän minä mitään . . .

Et, ethän sinä . . . tuota . . . sydänaluksesi han-
kaaja ..

. kuhnittaja .. . Vai en minä muka, kun
oli. . . tuota ..

. semmoinen hätä, että nyt vie lap-
sen. Mikäs meissä on eläjää ... niitä uniasi opetta-
nut minutkin näkemään . . . hieroksija . . . häh?

Voi, rakas isä .
. . enhän minä tuota enkä tätä .

.
.

Vai et. . . tuota .. . keitä sitten kahvia'ja sano
Joosepille... tuota... kysytäänpäs tytöltä...

Juuson henkeä tahtoo salvata, kun niin kaivelee
sisua, akat, kuhnittajat. Mistä, mistä otetaan nyt
neljätuhatta ... ja semmoinen renki.

Hänen pitäisi sytyttää piippunsakin, mutta eipä
jouda, kun ainoa renki, työmies, on lähdössä. Pistää
piipun housuntaskuun ja lähtee kahnittamaan Si-
hinän aitalle. Jooseppi menee takaisin porstuakama-
riin, ja Rustaava jää painelemaan sydänalaansa ja
virittämään kahvitulta.

Joko on selvää? kysyy Saara.
Kyllä mun puolestani. Olisi pitänyt heittää

isännälle hyvästit.
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Heitteleppä sitten.
Saara oli jo pihamaalla menossa.

Taisi Juuso mennä tyttöä kovistelemaan. Pi-
täneekö sitten jättää hyvästitkin sikseen?

Eipä kuitenkaan ehtinyt Jooseppi sisarineen mennä
pitkälle, kun Siliina lensi jäljestä, ponnahti kuin am-
muttu aitastaan kuultuaan, että se korea naisihmi-
nen olikin Joosepin sisko. Lennähti suoraan Saaran
kaulaan.

Kun minä luulin sinua muuksi. . . joksikin Joo-
sepin entiseksi heilaksi. . . näinhän, kuinka Joo-
seppi halasi. .

. annathan sinä, peltojurri, anteeksi?
Siliina kietaisi nyt pyöreät käsivartensa Joosepin

kaulaan, suikkasipa suutakin ihan siinä Saaran näh-
den.

Silloin levisi jälleen hymy Joosepin leveälle naa-
malle, eikä Saarakaan voinut olla tirskahtamatta.
Komea tyttöhän Joosepilla olikin, ihan itsensä mit-
tainen.

He .
. . miksikä luulit?

Jooseppi sylkäisi ja nosti lakin takaraivolle, sille
ominaiselle paikalleen, joka oli aina merkkinä hyvästä
tuulesta.

Joksikin muuksi heilaksesi.
Hitto tuota naisihmisen järkeä.
Annatkos pois kierukan?

Siliina kiikkui vielä Joosepin rintamuksilla.
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Etkös enää sitä kirvota menemään?
En milloinkaan.

Jooseppi kaivoi kierukan taskustaan ja taas pais-
toi miehen naama, ja leveä suu hekaili onnen hy-
myssä. Juutasta tuota tyttöä, minkä riesan oli te-
kemäisillään. Nytpä tuon tiesi, kuinka lujasti se jo
oli ehtinyt iskeytyä hänen mieleensä.

Ja Siliinan kamariin, höyryävän kahvin ääreen
päättyi Joosepin talosta lähtö. Heräsivät loisakat-
kin tuvassa kahvin roiskeeseen ja tiukkasivat syytä
yölliseen rauhattomuuteen. Kiverästään lokoisia
rintasävuja vetelevä Juuso selittää, että nämä on

nyt niitä Joosepin ja Siliinan kihlajaisia. Alkavatpa
akat silloin keskenään purinan, viittiloimisen ja
päännyökytyksen. Vai sen läväskön kihlajaisia. Vai
että Joosepista nyt tulee Purnunmäen isäntä, sano.

Silloinpa tästä taitaa tulla sukkelat lähtimet. Si-
täpä ne pahat unet ja kuvajaiset tiesivätkin.

Vierähti vaalea yö porstuakamarissa nuorten me-

kastaessa, vierähti auringon nousuun ja näyttipä
niinkuin Purnunmäen vanhat rakennukset olisivat
toivotelleet onnea, kun Jooseppi saatteli tyttönsä kas-

teisen pihamaan poikki aittaan.
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Koskemattoman salon keskellä kävelee Jooseppi ja
unohtuu väliin katselemaan sinistä kurjenpolvea,
vaaleata kämmekkää ja milloin mitäkin keskikesän
lämmössä versonutta kukkasta. Eipä hän olisi Not-
kon mökin liepeillä osannut ehkä milloinkaan kuvi-
tella huvikseenkaan pääsevänsä kaiken tämän omis-
tajaksi. Tuossa humisivat ikihongat ja soreavartiset
koivut. Ne olivat hänen ja Siliinan puita, pienet ve-
satkin ja väkevästi tuoksuva maan kamara. Ihme,
ihme oli tapahtunut Notkon nälkäpesän pojalle.

Eihän kuitenkaan tämä ollut mitään siihen ver-
raten, että Siliina oli hänen, virkeäsilmäinen, rehevä-
suloinen Siliina, jonka suun ja sylinanti oli vi Itävän
suloista.

Jooseppi istahtaa kivelle, antaa metsän humista
ympärillään ja päänsä päällä.

Miettii siinä elämäänsä, joka hänen omasta mie-
lestään on hänenlaiselleen liika valoisaa ja hymyile-
vää. Siliina olisi saanut olla mieluummin köyhä
tyttö kuin tällaisten metsien ja mantujen omistaja.
8 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Vaivaa näistä vain on hänelle, joka kyliä saisi jän-
sevien hartiainsa voimalla leivän perheelleen.

Jooseppi hymähtää tätä elämän monimutkaisuut-
ta, lähtee vaeltelemaan, pyyhkii hurstipaidan hi-
halla hellittävän helteen nostamat hiet otsaltaan.
Tuolla siintää Pajusuo ja rehevä kauran laiho. Siinä
suossa ei ole enää paljoakaan työtä, mutta pitää is-
keä toiseen ja sitten rakentaa uusi isompi navetta.
Purnun nälkätalosta tulee vankka neljänkymmenen
lehmän talo.

Pajusuon laidassa tuoksuu nuori koivikko rehevin
lehvin ja uneksii. Joosepin pitäisi siitä taittaa ju-
hannuskoivuja, mutta ei mitenkään hennoisi, hä-
nestä kun tuollaisen nuoren puun surma on samaa
kun jonkun elävän surmaisi. Mm . .

. juhannuskoivut,
miettii Jooseppi käsi jo tuppipuukossa. Kuistille .

. .

tupaan, Juuson kamariin . . . enitenpä Siliinan pors-
tuahöksään, vaikka siellä ei kukaan asustakaan.
Siellä on kuitenkin jotakin sellaista . . . Sihinästä . .

.

Siliina on tuonut sinne kaukaa metsästä kämmeköitä,
kieloja ja saniaisia. Siellä on tuoksua vaikka minkä
verran, ja tyttö vetää aina hihasta sinne. .

.

Hö, hö, vai haaveilemaan tässä taas . .
. aikuinen

mies.
Jooseppi rouhii tuppipuukollaan nuoria koivahai-

sia, rouhii mittumaarilehviksi. Kun nuori puu kaa-
tuessaan parahtaa, tuntuu pahalta. Tässä ilokseen
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pitää näin hävittää versovaa, kehkeytyvää luon-
toa.

Eilenkin tuntui Joosepista niin kovin äitelältä lois-
akkojen itkunniihkutus, kun hän Siliinan kanssa
ajeli kirkolla ja vei ne ämmät siitä vaivastalolle.
Tuntuipa niin äitelältä, että se pilasi koko matkan.
Sihinäkin tillahti, kun siinä hoitolan portilla akat
vetistelivät. Oli tullut niitä kuskattua, ja kuskata-
han pitää leivän edestä. Akat lienevät jo Purnun-
mäkeä kuvitelleet vanhanpäivän kotina, ja sitten
sattuma, kohtalo, jokin sellainen asiain käänne kään-
tää nurin kaikki suunnitelmat. Söivät siinä kuin
kampit ja kuvajaisiaan haastoivat, ties kuinka kauan
lienevät haastaneet ja sitten ... Ei tuo ole tul-
lut mieleenikään, että pois .

.
. voi, antikristus!

uikutti sittenLoviisakin. Tuntuipa kovin äitelältä se
liikutus ja murehtiminen, mutta sellaistahan se on
elämä. Toisille näin tekee juhannuksen ja toisilta
kaataa nurin tulevaisuuskuvitelmat. Mikäpäs lois-
akkojen siellä .

. . Eihän niitä enää olisi iljennyt näh-
dä siinä kyhnyttämässä. Koko talo oli vielä lumien
aikaan pelkkää kyhnyttelyä, unien kertaamista, li-
kaa ja nälkää. Tulipa sitten suursiivous kuin luonnon
mullistus, lienee luonnon oikusta tullutkin. Sihinä-
kin piristyi kai se johtui keväisistä haaveista, tun-
nelmista, jos lienee kevään mukana herännyt aikuis-
tuvassa tytössä samaa, mikä nyt ailahteli omassakin
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povessa, ja kohta alkoivat nurkat näyttää rumilta,
koko Purnunmäen hyypöttäminen ja kuhuutus.

Siivottiin, siivottiin, ja siihenpä tuo samaan kuu-
lui loiseukkojen siirtokin . . . siivoukseen. Mutta pa-
halta tuntui, kun niiskuttivat ja hytisivät. Ei, ei
auta tässä elämässä niiskutus. Eipä se ennen Not-
kon mökissäkään auttanut nälkäänsä itkeminen.
Kestä vain ja kasvata sisua, sisua semmoista, että
läpäiseehän tuolla, vaikka olisi tyhjät nyrkit.

Jooseppi kerää valtaisen ruuhkan koivuja leveille
olkapäilleen ja vie pihaan. Pystyttelee kuistille ja
tupaan, vie Juuson kamariinkin. Juuson on nyt ko-
vin hyvä olla, kun tietää, että Jooseppi, hyvä renki,
pysyy talossa. On käynyt Pajusuon kauraa katsele-
massa eipä puhunut poika perätöntä. Uuden
kaura-aitan se teettää. Alkaa kohta koko talo tun-
tua ihan toiselta, kun kuhnuttelijatkin siitä lähtivät.

He .
.

. tuota . . . minulleko sinä juhannusko-
reutta? He . . . tuota . . . elähän mene .. .

Juusolla on vähän juhlan kunniaksi, vanhojen
miesten tapaan, korven mehua pullossa, ja hän tar-
joaa Joosepille.

Otetaan nyt. . . tuota .. . niitä sinun häitäsi,
kun ette kuitenkaan laittaneet suurempia .. . Yih-
kiäisiä . .

. tuota . . . niinkuin ne kuuluvat uuden
ajan ihmiset sanovan. Otahan ... tuota .. . vävy
nyt vähän .

.
.
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Jooseppi maistaa Juuson mieliksi. Eipä hän väke-
vistä, mutta Juuso kun tahtoo, muka vihkiäisiä,
vaikka ei ole vielä vihittykään. Täydet kuulutukset
on, ja sitä vartenhan se Siliina lähti eilen kirkolle,
mutta unohtuipa tärkein asia, kun ne loisakat niis-
kuttamaan ja miten tuo lienee unohtunut. Ei pas-
saa puhua siitä mitään Juusolle eikä Rustaavalle,
koko unohtamisesta. Viikon perästä on Saaran häät,
ja sitten pitää siellä vihkaista, yksillä tulilla. Ja
niinhän tuo oli ensin aikomuskin. Se unohtaminen
niin tärkeässä asiassa ensin hankasi pahasti, mutta
Siliinapa väitti varsin unohtaneensa. Juhlallisempaa
on sitten, kun veli ja sisar on yhtaikaa vihillä, sanoi
kirkonkylästä palattuaan. Mutta Rustaavalle ja
Juusolle ei passaa hiiskua. Onpa kuitenkin vihki-
sormus kirkonkylästä muistettu ostaa, ja molemmat
kierukat kiiltelevät nyt Siliinan sormessa.

Jooseppi koivuttelee kartanoa, laittaa luuvankin
ovelle molemmin puolin. Sielläpä hän nukkui viime
suvena ja katseli ovelta, kun Siliina asteli pihamaan
poikki. Tottapa viimeisetkin eettulaiset kaikkoavat
kartanolta, kun joka sopessa leyhyy juhannuslehvät.

Hyvä on Joosepin viivähtää hetkinen tuvassakin
ja istahtaa mukavaan vanhanaikaiseen, kahden is-
tuttavaan keinutuoliin, jonka Siliina on löytänyt
vinniltä kaiken romun keskeltä. Siliina on muistanut
siinä itseään soudatellun, kun oikea lulla oli särky-

117



Epra Kujanpää

nyt. Samoihin aikoihin, kun tuota punoittavin pos-
kin juhannusrieviään uunista vetävää tyttöä on

tässä lullattu, raahusti hän Notkon tölliin kylän ta-
loista piimää, veti korvesta kelkalla puita ja kuvitteli
niitä aikuiseksi tultuaan ajavansa päristelevällä
oriilla, samoin kuin piimääkin, köyhän särvintä,
ammentavansa suuresta sammiosta kokoisellaan kau-
halla kaikille köyhien töllien räkänokkaisille tenaville.
Istuipa kuitenkin kaiken mahtavan ja suuren kuvit-
telua juhannusaattoina kylien penkkilöillä, ja vesi
norui kielelle kuin mahlaja puun kyljestä, kun isoi-
set emännät vetivät uunista makoisia rieviään ja
vehnäleipiään, niinkuin nyt tuossa Siliinakin. Veti
nenäänsä niiden ihanaa tuoksua ja olipa hyvin on-
nellinen, jos suupala lohkesi penkillä kyyröttävälle
pojalle. Usein kuitenkin sai lähteä näin juhlan aat-
tonakin pelkän piimähinkin kanssa kylätielle ja siellä
vannoa pyhät valat suureksi tultuaan hankkivansa
itse yhtä makeat suuhunpanemiset.

Mitäs peltojurri niin allapäin miettii?
Rehevä Siliina seisoo hymyilevänä ja lämpimän-

punoittavana siinä hänen edessään. Tulee ja pör-
röttää hiukset, vetää pään kostean hikiseen kaina-
loonsa. Ihanaa on hengittää nuoren ihon tuoksua ja
tuntea täyteliään pehmoisen rinnan joustavaa kim-
moisuutta.

Mitä . . .?
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Sitäpä, kun poikasena vesi suussa katselin ky-
län emäntien höyryäviä juhlaherkkuja ja itku kur-
kussa niitä uhkasin itse laittaa aikuisena.

—■ Nythän uhkasi on toteutunut.
Jooseppi vetää Siliinan polvelleen.
—■ Sepä tuo, kun on liikaakin eikä ole omasta ta-

kaa.
Yhy .. . eiköhän peltojurrin passaisi ottaa

Purnunmäkeä työpalkoistaan? Minä tulisin sitten
vain kaupantekiäisinä.

Hö, hö, hö . . . kyllähän sinä osaat.
Osaan minä pitää sinut oikein hyvänä ja osaan

minä talouttakin hoitaa. Eikä anneta peltojurrin
vesi suussa lämpimäisiä vahtia ja tyhjin suin lähteä.

Siliina latoi pöydän kulmalle kahvikojeet ja läm-
pimäisröykkiön paistoksistaan.

Alahan tulla .
.

. nämä on nyt meidän häitä.
Eipä ole liiat vieraat vastuksina.

Tulipa Joosepille siinä mieleen se lähtöpuuskansa.
Mitenkähän sitä nyt oltaisiin ja missä juhannuksen
aattoa vietettäisiin? Taitaisipa olla tiukat paikat ja
mieli monella kureella. Mitäs ne maailman huikarit
eroista, mutta tällaiselle nälkäkoulua käyneelle vä-

käiselle korven pojalle se olisi läpäisemätön paikka.

Tulipa juhannusyö, kaikista kesäöistä valoisin ja
ihmeellisin. Purnunmäen pihamaalla ja vainioilla
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liikkui keskikesän henki ja levitti tuoksujaan. Puh-
taimpaan kultaansa kirkastunut päivä painui jonne-
kin tyyninä uneksuvien vesien taakse, mutta lähti-
essään se jätti vetten välkkyville pinnoille, metsiin
ja kukkaniityille niin paljon värejä, että niiden kes-
kellä liikkuva ihminen unohti itsensä, katseli, tunsi
javain oli. Keskiyön salaperäisinä hetkinä helähtivät
metsän näkymättömät harput soimaan. Sitä soittoa
oli turha korvin kuunnella, sen tunsi vain kipeänä
viiltona. Silmäpari haki toista silmäparia, käsi ha-
puili kättä, ja janoiset huulet joivat kirpeänkihel-
möivästä riemusta ja tuskasta.

Lehditettyään aittansa ja kannettuaan vuotee-
seensa röykkiön pihlajan väkevälemuisia kukkia
tunsivat Purnunmäen nuoret olevansa vielä tämän
kirpaisevan tunnon alla leikkiviä lapsia. Kaunis oli
ollut ennenkin keskikesän valoisin yö, mutta eipä
siinä milloinkaan liene ollut tällaista sadun hohtoa
ja suloisen viiltävää kosketusta. Purnun kalliolla
loimahteli valtava kokko, ja sieltä kaikui haitarin
säveliä. Jooseppi katsahti Siliinaan: mennäänkö ko-
koille, mutta tyttö vain ravisti vaaleakiharaista pää-
tään. Ei häntä haluttanut. Ennemmin tuonne met-
sään, syvän salaperäiseen. Sielläpä luikerteli karja-
polku korkeissa pylväistöissä, ja kurjenpolvet ja
kämmekät nyökkäilivät kuiskutellen jotakin keske-
nään.
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Sinne näkymättömien harppujen soitteluun hävi-
sivät Purnunmäen nuoret, käsi kädessä, povensa
ailahteluja tunnustellen. Jakielon javanamon tuok-
sun ympäröimälle sammalnummelle sattui korven
yksinkertaisten lasten häävuode. Siellä vannottiin
hiljaisin kuiskein päätökset, ettei saisi muu maailma
mitenkään tunkeutua heidän täyteläistä onneaan
rikkomaan. Elettäisiin vain korven yksinkertaisina
lapsina, vaikkapa tyhminä ja toisten naurettavinakin,
mutta toisilleen uskollisina ja onnellisina.
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I

Mutkan mökki istuu siinä lumihangessa kuin
mikäkin sieni. Matalalle katolle on ilkeilevä

pyry kasannut lunta, kaiketi aikoakseen pudottaa
koko kattorumiskan alas, ja niinpä on sienelle, mö-
kille, tullut laajareunainen hattu, ja varressa tököt-
tää ilmeettömänä ikkuna-aukko ja ovikolo.

Mökissä asuu akka ja mies. Mies, Nuutti Mutkala,
on siinä kolmisenkymmentä elellyt ja riehakka päi-
väläinen taloloissa. On laittanut tämän mökin, mo-

komankin sienen siihen, painuakseen muka omaan

maahan kiinni, mutta mitäs siitäkään on tullut, kun
pahankurinen sattuma on pannut tekemään elämäs-
sään sellaisen erehdyksen, ettei sitä taida millään
saada korjatuksi: ottamaan akankutuksen, joka ei
pysty saamaan käsistään mitään aikaan, ei muuta
kuin korvantaustensa raapustelemista ja istua kyh-
nöttämistä, mauruamista silloin, kun mies sattuu ole-
maan kotosalla.

Mitenkä tuon lienee tullut ottaneeksi, sellaisen.
Siinäpä on miettimistä Nuutilla samean pitkinä tai-
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vipäivinä raataessaan ilottomana työtään missäpä
milloinkin. Eihän hän ole ollut muuten tokelo mil-
loinkaan, mutta olipahan tässä, akan otossa. Ret-
riikka oli sellainen ökäle jo tyttönäkin. Isotekoinen
kylläkin ja nuorteapintainen, mutta muuten ällitti
väliin isot hetket jotakin miettiä, suu raollaan. Oli
piikana samassa missä hänkin, ja eikös tuon luokse
tullut kerran hutikkaisena mentyä, ja mitäs muuta
kuin alkaa vaatia yhteenmenoa, sanoen muka käy-
neen huonosti.

Niinpä oli käynytkin, mutta kukapa sen tiesi,
oliko hän vai joku muu siihen syyllinen. Sai kuiten-
kin narratuksi vihille asti, ja tässäpä sitä nyt sitten
on oltu, niinkuin jossakin liejuisessa kaivossa. Elä
koeta pyrkiä tästä kolosta minnekään, kun et kui-
tenkaan pääse.

Nuutti valvoo hivuttavan pitkänä talviaamuna
loikoessaan muurin kupeella pesässään ja miettii,
miettii yhä tätä oloaan, joka oli niin satnarin alaku-
loista aamusta iltaan, illasta läpi pitkän pimeän yön
aamuun. Akka, Retriikka, kuorsasi sänkyrenkkanas-
saan eikä mitään miettinyt. Mikäpä sitä olisi valvot-
tanut. Kun sai illalla maarunsa täyteen läskipottua,
niin makasi, makasi niinkuin hako, ja ankaralla töni-
misellä sen sai nousemaan aamukahvin keittelöön.

Nuutti on nytkin taas pitkän hetken miettinyt ja
tupakoinut siinä ättyröidessään valveilla. Kello rak-
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sutti jo seitsemättä, ja töihinkin tässä olisi pitänyt
joutua, saada aamiainenkin lähtiessään, mutta akka,
akka pirnale ajaa hirsiä sängyssään.

Nuutti kimmahtaa pesästään, tönää Retriikkaa
luiseen kylkeen:

Nousetkos siitä jo tulta pistämään helliin? Tok-
kos lakkaat ryystämästä ja laklattamasta?

Eihän mitä. Siinä vain rötköttää kuin hengetön ja
urisee. Itsensä pitää Nuutin laittaa taaskin kahvi-
tuli ja sumppi lämpiämään. Russakat pahalaiset
täyttävät myös kohta koko mökin, kun ei akka niitä
hävitä, ja ne kömpivät kahvimyllyyn, pannuun ja
vesiämpäriin. Siivilöi, siivilöippä niitä sitten hetki-
nen ennenkuin saat sumpinkaan tulelle.

Nuutin sisälmyksiä vääntää niinkuin olisi nautti-
nut jo pitkät ajat jotakin saastaista, risiiniöljyä
taikka muuta. Eiköhän hän sittenkin ole nauta, päs-
sinpää, auttamaton vöhelö, kun sietää tällaista ja
suostuu tällaiseen elämään? Onkohan sittenkään
olemassa mitään maallista taikka taivaallista lakia,
joka tällaiseen pakottaa?

Tuskinpa.
Nuutti tuntee omituisen tarmonpuuskan heräävän

itsessään, jossakin sisälmyksissään. Se tuntuu kuin
jäykistävän jäseniä vetämään leuat yhteen ja päät-
tämään jostakin: Tokkos, ihmiselävä osaat pyrkiä
irti surmanloukusta, ajallisesta helvetistä? Eihän
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sinulle ole pantu suurempaa kirousta kantaaksesi
kuin minkä jaksat. Mikä, mikä pitelee sinua kiinni
tällaisessa ilkeydessä? Ei ole lastakaan, joka sitoisi,
vaatisi isää hoivaamaan. Se Retriikan riitinki on
mennyt myttyyn, eikä ole sittemmin toista yrittä-
nyt, ei ole tiedossakaan. Mikä, mikä estää lähtemästä
hiljaa ja jättämästä siihen koko roskaa, mökkiä, elä-
väpesää ja tuota ihmisentaikaista, joka ei korvaansa
lotkauta yhteisen elämän puolesta. Syö vain ja ma-
kaa kuin matikka kivenkolossa.

Nuutti vetää housut jalkaansa niin kiivaasti, että
sauma rasahtaa. Sitten hän nostaa kahvipannun
selkiämään ja pistäytyy ulkonakin.

Jotakin ratkaisevaa on nyt tapahtumassa hänessä.
Se melkein ahdistaa henkeä ja vetää jänteitä, niin-
kuin pitäisi hypätä mahdottoman korkean pisteai-
dan ylitse.

Nuutti tönäisee Retriikkaa niin vahvasti kylkeen,
että tämä viimeinkin ärähtäen alkaa vääntyä istu-
alleen.

. . , siinä . . . puukkiloi ...ei anna toi-
sen olla rauhassa, —■ murisee Retriikka, venyttää
huulilerppanansa törölle kuin tuohitorven ja aloit-
taa korvallistaan kynien tavallisen aamuhaukotte-
lunsa.

Mies naurahtaa, matkii ynähtäen akkaa, jonka ei
anneta olla rauhassa, ja sanoo sitten kipakasti:
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• Nouse kerrankin niinkuin ihminen eläkä hankaa
korvantauksiasi ja yrise.

Nouse sinä.
Niinhän minun pitääkin ... et, vötäkkä, saa

edes aamukahvia aikanaan syntymään.
Joudatpa sen sinäkin . . .

Joudat! Kuuluuko se minulle . . . ettäs ilkeät-
kin! Tästä tällaisesta pitää tulla loppu.

Retriikka alkaa jo vähitellen käännellä luisia kint-
tu] aan sängyn laidan ylitse ja haparoida hameensa
kaulustaa paikoilleen. Tukka harrottaa kuin kuon-
talo, ja suupielet riippuvat veltosti kuin vanhalla
ämmällä. Torakka, tuntosarviaan liehutteleva ven-
kale, on jostakin naksahtanut akan jalkaterälle ja
alkaa vaellella ylöspäin, karvaiselle laihalle kintulle.
Pysähtyy ja miettii, kun karvapeite ylöspäin näyttää
vain tihenevän. Akka katsoo elävää, joka siinä syy-
nää, mutta ei viitsi kopistaa sitä poiskaan. Nuutti-
kin katsoo, ei voi katsomattakaan olla laiskiaista,
vaikka äskeinen, mieltäkääntävä tunne puistattaa
niin, että kahvi on jäädä juomatta.

Nuutti katselee vielä hetkisen akkaansa, niinkuin
jotakin näyttelykomeljanttaria, eikä tiedä, mitä sa-

noisi. Järjetön, kokonaan järjetön taitaa olla tämä
kuvatus, vai lieneekö onneton niin perin laiska, ettei
viitsi torakkaa kapistaa kintustaan eikä tukkakuon-
taloaan siirtää silmiltään. Osaisi se jotakin tehdä,

Kevät, Jooseppi ja Sillinä
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sen on Nuutti joskus aikaisemmin huomannut, ja
siitäpä saattaa päätellä, että sittenkin se pertsuna
on laiska kuin vanha sammakko.

Tokkos kuulet, että tämä tällainen on lope-
tettava? ähähtää Nuutti.

—■ Minkälainen?
Retriikka vetää nyt pitkät huulensa kieroon ja

muljauttaa silmiään.
Tämäpä sinun nahjailusi ja laiskottelusi. Ei

ihmisen kuvatus saa kunnolleen vaatteita päälleen
eikä kahvia ja ruokaa laitettua. Pirnalettako sel-
laisella akalla tekee, joka ei muuta tee kuin makaa?
Mikä tästä elämästä tulee, kuuletko edes?

Mikä . .
. tulkoonpa mikä tahansa .

. . tällaisen
mökin elämästä. Mitäs otit! Olisin minä ollut pii-
kana.
- Vai olisit. Etpäs ollut, kun piti minut narrata

kiikeriin. Olisin minä saanut sellaisia, jotka olisivat
laittaneet edes ruuan ja kahvin, harikoineet vähän
muutakin.

Oisit ottanut.
- Hy . . .

Mitä se kannatti sen kanssa suutaan linkuttaa!
Tyhjä vaiva. Voisipa se itseään kohentaa, mutta ei
ole heittiöllä tahtoa. On vain niinkuin märkä sam-

makko ojassa, ja olkoon hänen puolestaan. Paneepa
varmasti elämä vielä löytämään käpälänsä ja yrittä-
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määnkin. Hänen puolestaan tulee nyt kuitenkin
loppu.

Nuutin äskeinen tarmonpuuska uusiutuu vielä
nasevampana. Mitäs, ei se siitä kuitenkaan koskaan

parane tämä räämäinen elämä, jos sen tällään antaa
olla. Parasta kun lähtee ja jättää koko runttaisen
läjän tähän, menee niin kauaksi, ettei haparoi jäl-
jille.

Hän pistäytyy ulkona, tuo suksensa tupaan ja
alkaa niitä kiireesti voidella, ikäänkuin jokin hätä
ajaisi. Töihin olisi pitänyt tänäänkin ajallaan joutua,
mutta mitenkäs joutui, kun sai kaiket aamut nyh-
jötellä tässä liisterissä. Jos tätä jatkaa, valvoo yöt
ja miettii, niin menee järki. Olisipa kotipuolessa
voinut olla, tehdä työtä, yrittää, mutta voikos ih-
minen kestää enempää kuin jaksaa ja olkaimet kan-
nattaa. Ei, ei jaksa, ja maailmaa se on kaiketi muu-
allakin. Eipä tähän paljon jää, vain vähäinen mökki
ja maapala. Pitäköön kyhnyttäjä sen ja tehköön sit-
ten työtä hänkin, kun on sen ensin suuhunsa rapsi-
nut.

Nuutti vie suksensa ulos ja alkaa täytöllä reppuaan.
Panee siihen pyhävaatteensa ja muut pienet kapi-
neensa. Sovittaa kirveen ja sahan, ja sittenpä onkin
jo valmis lähtemään.

Mihinkä se nyt? —■ kysäsee Retriikka, taaskin
sitä korvantaustaan kihnuttaen.
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Hankkeisiin.
Hyh .

. . eikä puhu mitään . .
. lähempänäkin

hankkeita. Kuka tässä nyt puutkin laittaa?
Etkö muka itse jaksa

...
ja jouda?

Vai minun muka . .
. mieshän ne aina puut

laittaa. Ei ole taas ryyniäkään eikä sokeria. Hy . . .

laita joukolleen tarpeita . . . tästä lähteä muihen ih-
misten ruokiin . . .

Sen sanoit oikein. Mene vain, niin minäkin
menen. Kylläs jaksat työtä tehdä ja tulee tehtäväk-
sikin. Jos olisit oikea kaveri, niin saattaisin tuota
laittaa, mutta jaksatpa itsekin.

Mitäs otit akaksesi. . .

Nuutti naurahtaa katkerasti. Aina sama sanan-

kierto ja kyhnytys. Syyttely ja oman kehnouden
huomaamattomuus. Mitäs tästä, painaa vain oven
kiinni.

■— Hyvästi nyt sitten joksikin aikaa. Ja jos ei
ala kuulua, niin saatpa alkaa katsella toista tilalle.

Nuutti menee. Akka hypähtää perään kuin ha-
rakka ja räkättää ihmeen nokkelasti:

Mene, mene, mokoma .. . senkin .. . Joudat
sinä kyllä minun puolestani. .

. joutava. Lähden
tästä piiaksi. . . mokoma rätkäle.

Nuutti sysää suksensa ladulle, javaikka äsken ajat-
teli lähtöä vaikeammaksikin, niin se onkin nyt rie-
mastuttavan helppo, kun Retriikka vielä noin jälkeen
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toimitteli. Sinne jäi nyt se kolmivuotinen hapatus,
ja tuntuapa ikäänkuin alkaisivat keuhkot siitä puh-
distua sitä mukaa kuin kotipuoli etääntyy ja saa
vetää rintansa täydeltä raikasta, vapauttavaa ilmaa.

Mies painaltaa niin, että sauvat ruskavat ja lumi-
suihkut sihahtelevat suksen tiessä kuin valkoiset si-
hisevät käärmeet. Sinne taakse saa jäädä koko enti-
syys. Aloitetaan uudesta koko elämä, niinkuin käve-
lyä aloitteleva lapsi, puhtain ja vapautunein mielin.

On jo pitkä taival Nuutin takana, kun hikisenä
ja vähän raukeana tekee mieli levähtää. Siinä onkin
korkealla mäellä kelohongan tyvi kuin istuimeksi
laitettu, ja siihen Nuutti heittäytyy vieläkin puusku-
tellen rajusta hiihdosta. Seutu on jo kokonaan tun-
tematonta, ja onpa ihme, että muutamien tuntien
ajalla on ehtinyt katkaista kymmenien kilometrien
taipaleen. Jokin ilmansuunta oli lähtiessä väikky-
nyt tajunnassa, ja sinnepäin alkoi suksia vetää.
Veti kuin maneetilla jotakin tuntematonta seikkaa
ja uusia oloja kohti.

Nuutti sytyttää piipun, avaa villapaidan aukon
viiltyäkseen ja alkaa rauhallisena miettiä juuri ta-
pahtunutta.

Oikeinko vai väärin? Olisiko pitänyt vielä jatkaa
entistä syvänteessä rypemistä, rääniä kuin vetelässä,
haisevassa suomudassa, sisälmyksiltään myrtyneenä,
käsiään ojennellen pitkinäyön hetkinä kuin hukkuva,
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Jopa tuo oli alkanut itseluottamuskin pettää: ei,
ei ole sinussa miestä vapautumaan moisesta. Kärsit,
vedät salpaavaa henkeä kuin lutkuttava sammakko
ja turhaan odottelet miehisen luonnon nousua. Niin-
pä oli hokenut itselleen ja matanut, matanut päivän
kerrallaan kuin poloinen mato, joka ei pääse ilmaviin
korsiin, vaikka yrittää.

Olipa kuitenkin tullut hänen astiansa täyteen sitä
Hiljaista likaa, ja läikähtipä viimein yltä. Sisäisesti
katkeroitunut ihminen kapristi jaloilleen, kun ei jak-
sanut enää samoissa jalkojen teissä mataa, ja len-
nättipä niinkuin pallon kauaksi koko siitä mieltä eto-
vasta suosilmästä.

Kaiketihan ihmisen piti pyrkiä aina eroon likai-
sesta ja matalasta, ja eikö tämä ollut sitä eroon pyr-
kimistä? Olipa varmasti, koska tuntui rintaluissa niin
hyvältä kuin olisi palsamisulalla vetänyt. Saapa akka
nyt huomata, että molemmin sitä on yritettävä täl-
laisten ohjain, kun kerran pystyy ja osaa. Menköön
vain piiaksi. Sittenpä on jo pakko suoria edes pää-
kasselonsa muiden ihmisten seutuvilla ja yrittää
niinkuin pitää toistenkin meikäläisten.

Nuutti kopistaa piipun, pistää taskuun ja nousee
taas suksille. Päiväkin on niin hyväntahtoisen leuto,
että tuntee melkein kuin keväistä tuoksua ilmassa. Se
saattaa olla vapautuksen riemua, suonissa ouruavaa
kuin kevätmahlaja talven jäistä sulavan puun syissä.
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Ihmeellistä, kuinka entinen elämä, viimeaikainen
mataminen, tuntui jo olevan jossakin määrättömän
kaukana ja mieli haki ahneesti tulevaisuuden kuvi-
telmia. Eiköhän ihminen ollutkin jossakin kurjassa
olossa vain painajaisunessa, vaikka silmät olivat auki
ja ruumis totteli sille annettuja käskyjä? Kun siitä
sitten heräsi joko sattuman avulla tahi muuten niin-
kuin hänkin, tuntui se pahalta painajaisunelta, sel-
laiselta ihan, joka vetää hien norumaan ruumiista ja
vääntelehtimään vapautusta anovassa tuskassa.

Painajaisunena Nuuttikin jo muisteli sinne kauas
kylän laitaan jäänyttä pesää ja siellä oloa, ja mieltä
hiukaisi uuden elämän nälkä.

Hiihdellessään hän tunsi seurailevansa tavallisen
kulkumiehen vaistoja olopaikoista. Kun hän jatkoi
matkaa kiemuroivia talviteitä pitkin, ilmestyi asu-
musryhmä milloin mistäkin käänteestä. Muutamat
pieniä ja vaivaisia, toiset toimeentulevan näköisiä
ja harvakseen niinkuin haltijoina suuria, vauraita
taloja päältäpäin katsoen. Eräässä hän oli poiken-
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nut haukkaamassa, ja siihenkin taloon olisi kannat-
tanut jo pysähtyä. Isäntä oli tiitterästi tarkkaillut
ja kohta alkanut puhua töistä. Jokin outo vetäjäi-
nen vaati kuitenkin vielä hyppäämään suksille, ja
hiihtäjä koetti terästää vaistoaan, mihin ne pitäisi
kääntää.

Iltakin jo hämärtyi, tie jäi taakse, eikä enää paljoa
jaksanut jalkojaan liikutella. Nyt on käännyttävä
ensimmäiseen kylään, sattukoon sitten hyvä taikka
huono, mietti hän.

Ja niinpä sattuma pysäytti Nuutin sukset hyvän-
sävyiseltä näyttävän talon pihaan. Ruumis lienee
ollut jo väsynyt, mutta mieli liikahteli virkeänä odo-
tuksen jännityksestä. Porstuan oven pieleen jää
reppu, ja mies itse astuu lämpimään tupaan, toivot-
telee hyvän illan ja odottelee käskyä käymään pe-
remmälle. Myöhäinenpä jo olikin, koska väki näkyi
illastaneen ja tyttö pyyhki pöytää, tulijaan vilkais-
ten. Ensiksi taisi Nuuttikin tähän nuoreen vaalea-
suortuvaiseen tyttöön vilkaista ja vasta sitten huo-
mata isännän loikovan sängyllä ja katseellaan mit-
tailevan tulijaa.

Onhan täällä istuinta, sanoi isäntä säyseästi,
ja se ääni tuntui Nuutista hyvältä. Mistäpäin kul-
kijan matka?

Nuutti istahtaa, selittää, pyyhkii otsalle noruneita
hikikarpaloita. Sieltäpä vain jostakin pohjoisesta,
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työmaita katselemassa, olopaikkoja etsimässä. Mah-
toiko saada illallispalaa haukata maksua vastaan?

Vai työmaita . .
.

Laitappas, tyttö, pötyä sinne
pöydän päähän.

Isäntä vaikenee tuokioksi ja tarkastelee kiiluvin
silmin. Näyttääpä tuo oikealta mieheltä, ja työmie-
hen näköinen se myös tuntuu olevan, toista maata
kuin täkäläiset, kujasilla hartioitaan työlle nostelevat.
Mitäs jos sattuma nyt heittikin lennosta sulle, Ylisen
Severille, tarvitsemasi ja kaipaamasi miehen! Te-
kee se sattuma väliin sellaisen onnenheitonkin, kun
on leikkisällä päällä.

—■ Tuota . .
.

puulaakien töitäkö ja muita sellai-
sia urakkahankkeita haeskellaan?

Eipä ole väliä, työ kun työ. Osataan ja halu-
taan vähin kaikkea.

Jopa vääntäytyy isäntä istualleen ja tarjoaa tu-
pakkavehkeitään taskuistaan hakevalle Nuutille tu-
pakat.

Jää sitten meille, jos sopii maamyyränä tonkia.
Näytät vähän sellaiselta, että työ ei kakertele syn-
tyessään.

Nuutti sytyttää tupakan. Tarkkailee janoisin
katsein, vain jotakin hyvää katsellakseen ilman
mitään tarkoitusta, ruokaa laittelevan tytön not-
keata liikehtimistä, sykäyttävän somia kasvoja,
joilla karehtii raikas puna.
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Ei ole kakerrellut, ja sopiihan sitä yrittää.
Sielläpä olisi sitten haukattavaakin, ja ruokaha-

luisena Nuutti siirtyy ottamaan murenaa. Isäntä
kyselee mitäpähän sattuu, ja Nuutti vastailee. Al-
kaa tuntua molemmista siltä, että ollaan reiluja
miehiä, ja sovitaan hyvin kaikessa. Yhä pitemmälle
kuluva ilta vahvistaa sitä vain, ja kun isäntä viimein
lähtee kamarinsa puolelle, sivelee hyvä 010 Nuutin
sisäisiä ja ulkonaisia puolia.

Tuokin hyvältä näyttävä tyttö liikehtii vielä siinä
järjestellen karsinapuolta, korjaten tiloja. Pirtti al-
kaa käydä yötä kohti, ja hevospoika palailee illasta-
masta. Kello raksaa tasaisesti nurkassaan ja toi-
mittelee jotakin erikoista Nuutille.

Onkohan tyttö talon omia ihmisiä vai palvelija,
sitä Nuutti on miettinyt, mutta koska näyttää jää-
vän pirtin puolelle, lienee palvelija. Nukkumaan
menoa odotellen aukoo sykerönsä ja sukii vaaleita
suortuviaan. Lyhyet puseronhihat huomauttelevat
Nuutille: Katsohan näitä täyteläisiä käsivarsia ja
niiden terveenpunertavaa ihoa. Koko tytön yksin-
kertainen arkivaate esittelee rehevän vartalon ääri-
viivoja, ja Nuutti tuntee syvää kiitollisuutta elä-
mälle, että sai edes katsellakin sellaista mieltä virit-
tävää kauneutta.

Renkipoika pujahtaa rankisiinsa, ja karsinanurkan
sänkyyn häviää tyttökin. Nuutti jää viimeiseksi vai-
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vomaan. Keskipenkin vaiheilla on Nuutilla sän-
kynsä, eikä tästäpuolin tarvitse rutkahtaa ryysyille
muurin kupeeseen. Nuutti sammuttaa lampun, oi-
kaisee raukean ruumiinsa pitkästä aikaa oikealle vuo-
teelle. Onpa todella ihmeellistä tämäkin hänen elä-
mänsä ja vaelluksensa . . . ikäänkuin lastun heitte-
lehtimistä laineilla.
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Jopa olivat tämän talon työalat päässeet rapistu-
maan. Varoja tuntui olevan, vaikka laittaisi mitä,
mutta tekijää ei Ylisen äveriään talon Severi-isäntä
ollut löytänyt hakemallakaan. Yksi ja toinen oli
koettanut kaprehtia ja vetelehtiä saadakseen pal-
kan ja ruuan, mutta sellaista ei kyrmyniskainen, är-
rittävä ukko sietänyt. Antoi lipetit, vaikka olisi
siihen koko hoito jäänyt.

Nuutti on ottanut selvän ensimmäisenä päivänä
työaloista ja töistä ja katsellut tekovehkeet, reet ja
rakkineet. Vain kaksi päivää ne vehkeet ovat hänen
käsissään ja käänteissään kestäneet, mutta onpa jo
ehtinyt tälläkin ajalla tulla näkyvää enemmän kuin
muutamilta viikossa. Hirveä työinto on ottanut Nuu-
tin valtoihinsa, ja silmät levällään isäntä Severi kat-
selee, kuinka oikea riuska mies liikkuu tehtävissään.
Hevospoika, rengin alku, käännättelee siinä lähellä,
ja Nuutti komentaa pysymään etäällä kuntukset,
etteivät jää jalkoihin. Kääntää rankakuorman val-
miiksi kuin tuuliaispää leväyttäisi heinärukoa, ja
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siinä onkin sitten kuormaa näköjään. Metsässä Nuu-
tin heilumista katsellessaan pääsee isännältä isoääni-
nen hohotus, rintaa pullistavan hyvänmielen ilmaus.

Jopa, jopa olet koko paholainen ottamaan
työtä niskasta.

Ja kuitenkin Nuutista tuntuu, että työ ei paina
eikä edes väsytäkään. Toisen päivän iltapuolella
avataan murakuopat, ja Severi on lähtenyt niitä
näyttämään. Routapallit lentelevät niinkuin niiden
alla olisi viritetty kilottain ruutia, ja muraa alkaa
tulla koreihin niin, että hevosta muuttava poika hä-
keltyy, alkaa hiljaa noitua hurjaa miestä, joka pais-
kiloi raskaita murapalleja kuin tyhjää.

Mutta illansuussa sitten toinen reki pettää, ja
riisuttuaan hevoset Nuutti kysyy, isännältä reen ja-
laksia.

Joko petti?
Eihän tyhjä mitä kestä.
Mistäs nyt rekimestari?
Onkos jalaksia?
Onhan niitä muutama pari saunan orsilla.
Ei sitten puutu muuta kuin tuo poika paju-

metsään ja vehkeet esille, niin huomenna ajetaan
uudella.

Elä.
Severin suu jää auki.

Mikäs tuo nyt, jos yönseutuna reki syntyy.
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Taidatpa, piru vie, olla mikä lienet, velho koko
mies.

Nuutti sanoisi mielellään, että onpahan vain sel-
lainen haaksirikon tehnyt mies, joka nyt tuntuu jos-
takin salaisesta voimasta alkavan elpyä. Ottaa kui-
tenkin kirveen ja katselee tahkon pyörittäjää.

Joutaako Saimi? kysyy isäntä uunin luona
seisovalta tytöltä.

Saimin sinisissä silmissä välähtää. Tyttö on en-

simmäisestä illasta katsellut Nuuttia kuin unissaan.
Siinäpä näytti olevan mies, ja nythän tuo on jo näh-
tykin. Koko talo kiittää.

Menevät siitä peräkkäin, tyttö edellä. Nuutti ah-
mii silmillään notkahtelevaa vyötäistä, valkoista
niskaa, koko ihmeellisesti puoleensa vetävää olemusta.
On katsellut ruokatunnit ja eilisen illan ja Saimi on

siitä katselusta saanut aina lisää punaa poskiinsa ja
näyttänyt tulevan hyvilleen.

Onpa tässä tahkoamista, jaksanetko niin kauan
pyörittääkään? sanoo Nuutti.

Saimi naurahtaa, on siinä aivan hänen lähellään.
Melkein tuntee tytön hengityksen punaisten huulien
raosta.

—• Minäkö? Näytänkös minä sitten niin heive-
röltä?

Etpä et. Oikein hyvältä näytät, ainakin minun
silmääni.
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Taas läikähti enemmän punaa siloisille poskille,
ja kirvestä tahkolla pitävä käsi tahtoi melkein va-
pista.

Näistäkö olet vai muualta? kysyy Nuutti.
Enpä aivan .

.
. toisesta kylästä ja pitäjästä.

Satuit sattumalta, niinkuin minäkin. Niin sitä
satutaan, kun ollaan sattuman heiteltävinä. Mitäs
jos se oikullinen sattuma sattuisi tekemään meistäkin
hyvät ystävät, kun kerran ollaan sen heiteltävinä?

Mikäpähän siinä . . .

Vaikka olihan siinä sittenkin tytön mielestä, ja
sitä ajatellessa tuli alakuloiseksi. Poskilta melkein
tyystin hävisi hurmehtiva puna. Oli hänellekin sat-
tunut niin paljon, ja jos nyt niin kävisi kuin tuo mies
tuossa puhuu, niin se olisi ennen kaikkea kerrottava
ja .

.
. saattaisipa silloin toinen ajatella jo toista.

Kirves oli joterävä. Sillä täytyisi nyt taas näyttää
johonkin pystyvänsä.

Niinpä sitten iltaisin saanen tulla sinne sinun-
kin puolellesi juttelemaan, sanoo Nuutti saunasta
lähdettäessä.

Kyllä kai. . .

Iltamyöhään heilui Nuutti työnsä kimpussa. Ei
nostanut päätään, ei kunnolla edes tupakkaa sytyttä-
mään. Vuoroin käy siinä talon väki istumassa hänen
lähellään ja ihmettelemässä. Olivatpa nämä kuin
eivät olisi ennen nähneet työtä tehtävän. Siihen tuli
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solakka ja pulskan notkea talon tytärkin kautoken-
gissään. Varovasti piti kaunis kenkä ja komeileva
nilkka väistää pois, ettei kirves olisi sattunut. Tyttö
nauroi ja olisi taitanut mielellään tehdä tuttua.
Nuutti katsoi alta kulmain karsinapuolelle, jossa
Saimi neuloi. Se ei katsellut hyvästi talon tytärtä,
joka siinä vielä vain istui jakuului jotakin puhuvan-
kin. Nuutin mieli kävi noruvan iloiseksi. Saimi tai-
taa jo vähän välittää, koska on noin totinen.

Tulee sitten taas ilta, ja hevospoikakin vetää unta
rankisissaan. Saimi on aikonut lähteä jonnekin ja
sen verukkein saanut ottaa vähän puhtaampaa yl-
leen.

Minne sinä aioit?
Vähän kylään, mutta pyrypä näkyy tulevan.

Jääköön ...

Saimi istuu ikkunanpieleenkatselemaan ulos kuun-
paisteista tienoota.

Näkeepä tässä taivaan lampullakin, sanoo
Nuutti, sammuttaa lampun jamenee ikkunan toiseen
pieleen katselemaan.

Pakottaapa rintaluita sanomisen paljous, mutta
päänuppi ei osaa sorvata sopivia sanoja. Siinä pitää
vain istua kuin vahinko ja katsella tytön kuultavaa
ihoa, värähteleviä sieraimia.

Olisipa siellä mukava hiihdellä. Onko sinulla
sukset?
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Ei.
Minä teen sinulle.

Hiljaisuus jää taas soimaan, ja kahden ihmisrin-
nan salaiset ailahdukset pyrkivät silmänluonneissa
esille. Tytön katseet ovat kainoja, suruisia, toisen
janoisia, kysyviä.

Sinä näytät enimmäkseen miettivältä . . . ala-
kuloiseltakin.

Eipä sitä aina käy iloitseminenkaan, vaikka
tahtoisikin. Elämä vetää väliin nauravan suun it-
kuiseksi, sanoo tyttö.

Sinullakin?
Nuutti on tietämättään siirrähtänyt niin lähelle,

että saa tytön käden omaansa.
Eipä se taida valikoida uhriaan.
Eipä ei, ei se valitse, kun niikseen sattuu.

Mutta kun taas alkaa näyttääpäivänpuolta, on se sit-
ten runsaskätinen. Minuakin on uittanut syvänteis-
sään, mutta ihmeen kautta olen päässyt pinnalle.
Jos lienemmekin molemmat saaneet kokea samaa.

Tytön pää painuu, näyttää niinkuin nyyhkytys
pyrkisi esille. Kuu koettaa kiertää kultaisia lanko-
jaan molempien ympärille. Yaaleasuortuvainen pää
painiinkin ikkunalautaa vasten, ja nyyhkytys tulee
rajuna.

Hetkisen Nuutti on kuin häntä olisi lyöty, mutta
sitten hän ottaa tytön syliinsä, kepeästi kuin höy-
-10 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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henen, ja kiertää kätensä lujasti ympärille. Elämä
on varmasti säästänyt tämän hänelle, ja hän pitää
saaliinsa, vaikka pitäisi verisesti tapella.

Tyttö rauhoittuu vähitellen, nostaa päätään ja
kuivaa esiliinankulmalla silmiään. Ei pyri pois Nuu-
tin sylistä, melkeinpä painautuu siihen kuin turvaa
etsien. Tuntuu niin sanomattoman hyvältä, että jo-
kukaan on hyvä hänelle, kaikkien pilkkaamalle.

Minäkin olen tehnyt haaksirikon, ollut kovakou-
raisen elämän nuuskattavana, mutta tuntuupa nyt
kuin olisi siltä saanut liikaakin, jos . . . jos meistä
nyt tulisikin näin heti ainaiset ystävät.

Ei minusta ole, sanoo tyttö hiljaa, ja nyyh-
kytys puistattaa suloisen pyöreätä ruumista.

Minkä vuoksi?
Minä . . . minulle on käynyt huonosti. . .

Nuutti aavistaa, kuinka huonosti on käynyt. Joku
on narrannut tytön ja jättänyt sitten lapsineen.

Vaikka sinulle olisi käynyt kuinka, niin mi-
nulle sinä olet liiankin hyvä. Minä, näes en ole saa-
nut kokea vielä tähän asti mitään muuta kuin oikein
huonoa.

Tyttö kertoo murheellisen tarinansa. On pitä-
nyt kovin siitä pojasta, mutta vihaa nyt melkein.
Koko seutu pilkkaa häntä, joka muka aikoi kuu-
seen kurkottaa, suuren talon emännäksi, ja kapsah-
tikin katajaa alemmaksi. Eipä hän ollut mihin-
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kään kurkotellut, uskonut vain ja uhrannut par-
haimpansa.

Minunkin pitäisi kertoa sinulle tarinani.
Kerro vain.
Mutta jos se on vielä pahempi kuin sinun. Me-

netän sitten kaikki ... jos mitään olen saanutkaan.
Tyttö hymähtää. Syvän siniset silmät kuultavat

niin luottavina, ja Nuutti kuulee äänensä puhuvan
melkein koleana.

Olen juuri jättänyt vaimon ja töllin kauaksi
korpeen. Paennut, paennut kuin hengenhätäinen
kaikkea sitä, jonka keskellä en jaksanut enää hengit-
tää.

Nuutti jää odottamaan, pakeneeko tyttö ja jättää
hänet siihen öiseen ikkunanpieleen.

Tytön kummallisina hohtavat silmät pyytävät
kertomaan, ja Nuutti kuulee itsensä puhuvan. Kuu
kiertyy toiseen ikkunaan, vanha kello lyö keskiyön
tunteja, mutta ehtymättömänä purkautuu sanojen
virta hänen huuliltaan.

Mitä nyt sanot? kysyy Nuutti hetken ku-
luttua, kun on tarinansa lopettanut.

Mitäpä tyttö osaisi sanoa. Eihän se mitään ole
siihen verrattuna, mitä hän itse . . . Katselee vain
läikkyvää sineä hohtavilla silmillään, kaipaa ympä-
rillään olevan käden lujempaa puserrusta, lähentyy
kuin hätäinen jotakin pakoon. On saanut niin kauan
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kuunnella pilkkanaurua, hapuilla pimeässä, jos jos-
takin löytäisi ojennetun käden, joka ei löisi, vaan
hyväilisi. Hänkin tuossa lienee tehnyt samoin, ki-
tunut ja kaivannut. Ollaan saman ilveilevän sattu-
man kanssa sokkosilla.

Janoiset huulet eivät enää kysy, saanko minä.
Ne ottavat väkivalloin, juovat ja unohtavat.

Kuun kehrä kulkee.
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I

O iinä nököttivät talot aivan vierekkäin, Kutula
ja Koipero. Ei ollut kuin kivenheitto toisen pi-

hasta toiseen. Hyvän oli sattuma suonut paikankin
luonnon puolesta Kutulalle ja Koiperolle. Korkea,
laaja niemi, jonkarantoja reunustivat ikivanhat käk-
kyräpetäjät ja koivut. Siroitellessaan pihlajia talo-
jen pihanurkille oli muutaman heittänyt rannoille-
kin, ja ylen soma oli kesäiseen aikaan siinä niemellä
asuinpaikka ihmisillä.

Alkujaan lienee talo ollut yhtenä, mutta sitten oli
tullut vävyjä ja miniöitä muualta, alkaen vääntää
niskaa toisilleen, janiinpä siirrähti osa heittomatkan,
kalkutteli talon pystyyn, ja alettiin elää nytkytellä.
Koipero oli niemekkeen itäpuolella ja kopeasti kään-
tänyt selkänsä Kutulalle, myöhemmin syntyneelle
talolle. Ensin, vanhojen rakennusten aikana, olivat
pihamaat olleet vastakkain ja asujatkin vähin niin-
kuin yhtä sakkia, melkeinpä perhettä, mutta sitten
oli Koipero alkanut vaurastua. Sen vähämielinen
isäntä riehui yöt päivät kaskia kaataen ja polttaen



Epra Kujanpää

ja vuoroin nuotta-apajilla kiskoen kaupaksi kulje-
tettavaa kalaa. Niin oli Koipero alkanut vaurastua,
varsinkin kun muutamalta veljekseltä oli riistetty
talo eräänä syysyönä juottamalla hänet hutikkaan
ja tekemällä väärät kirjat. Vaurastunut oli, ja lyö-
tiinpä pystyyn uusi asuinrakennus, jossa oli pitkä
rivi ikkunoita ja jonka selkäpuoli oli Kutulaan päin:
pysy vain siellä äläkä koetakaan pyrkiä öhypaikko-
jen rinnalle.

Mutta olipa tuota vielä silloin olemista Kutkassa-
kin, vaikka maita oli vähemmän, rakennukset van-

hat ja matalat eivätkä naamat verestäneetkään kas-
kitulien poltteesta. Olipa kuitenkin suuhun pane-
mista sen verran kuin Koiperossakin, taisi olla väliin
enemmänkin. Kutulan tirrisilmäinen ukko oli hok-
sannut etelään viettävän niemekkeen rinteen hy-
väksi kasvumaaksi ja vääntänyt nurin, ja sekös al-
koi työntää ruista kuin äkeintä metsää. Hinkalot
vyöryivät, eikä Koiperon äijä saanut muutamina
vuosina kaskistaan puoltakaan, kun poltti ne niin
kirveillä tulilla, että ahokivetkin rapautuivat.

Niinpä sitten elettiin ja aherrettiin, kartutettiin
kolikoita, ja viimein tuli ankara kuolema ja rutisti
äijät mukaansa. Talot jäivät nuoremmille, Koipero
laihalle, heikkorintaiselle Eeperille ja Kutula van-
kalle ja rehevälle Aaretille, joka oli kokonaan toista
sukua. Kulujaan tulleen vävyn poika. Kutulan

152



Salainen nauraja

äijälle oli vain siinnyt paljaita tyttäriä, leveälonk-

kaisia ähiläitä, ja näistä toinen otti miehen jos-
takin, mistäpä lienee ottanut, toisten hävitessä

taas vuorostaan jonnekin muuanne taloihin emän-
niksi.

Aikoinaan oli Koiperon äijä piikitellyt naapurinsa
äijälle, kun ei kyennyt saamaan yhtään poikalasta
ja näin piti muualta haalia miehistä puolta taloon.
Tämä pieni närä lienee jäänyt perintönä Eeperille,
joka pyrki hienosittain aina Aarettia pakkailemaan.
Aaretti tästä palkkioksi nai Eeperin sisaren, mutta
eipä tämäkään vähentänyt Eeperin nälvehtimistä
lankomiehelleen.

Niinpä kuitenkin elellä nujuteltiin, Eeperi saitana
ja alusiaan nuolevana, Aaretti retemiehenä, ryypäten
hiljalleeu ja alkaen joutilaana leksotellen kulutella
arkun pohjalle kasautuneita kolikoita. Elellä nuju-
teltiin nykyiseen aikaan, joka on niin kummallinen
ja käsittämätön, että toisille antaa hymyillen hyvät
olot, toisilta pyyhkäisee ilkkuen kaikki oltavat vä-
hitellen ja varmasti, niin ettei jää kuin tyhjää hul-
juileva ruumis ja kitkerä mieli. Mitenkä se elämä
pahalainen on saattanutkin olla niin koiramainen ja
tehdä öhymiehestä rumpalin.

Siihenpä oltiin menossa Kutulassa niinkuin Kop-

perossakin. Totisena katseli aika kutulaisen rehj aa-

rnista ja koiperolaisen kitkuttamista ja näytti teh-
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neen tuomionsa: Talot toisiin, kunnollisempiin kä-
siin.

Ja niinpä alkoi iso kierokin katsella syrjästä mäen-
laskua ja sitä sätkytystä ja simpuroimista, jolla Ee-
perit ja Aaretit koettivat pysytellä kamaroillaan.

Katseli salaa ja nauroi.
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Olipa sattunut jo eri tekijää Eeperille tämä akan-
puoli. Piikahotakkana oli Koiperossa ja sai joten-
kin taitavan ja oloissaan varman Eeperin hönään-
tymään kesähelteisinä öinä aittaansa, ja permihän
siitä koitui Eeperin kaulaan. Piikahuituva, Tiina,
alkoi näyttää muutamien aikojen päästä Eeperistä,
että se on otettava, taikka muuten ne kesäisten hei-
näöiden huvit maksettava. Kun Tiina uhkasi tappaa
itsensä ja hyvässä lykyssä Eeperinkin, ellei pääsisi
Koiperoon emännäksi, taipui Eeperi ja antoi papin
kuulutella ja laittoi renkinsä muutamana syysyönä
hakemaan papin Tiinan kotimökille. Pari vihkais-
tiin, ja Eeperi vei nuorikkonsa suoraan ruisriihelle.
Riihennurkan takana oli pottu, jossa hulahteli kir-
makka korpiviina, ja siitä huuhteli Eeperi kurkkuun
nousevaa karvastelevaa hääiloaan vähän alemmaksi,
antoipa renkilöilleenkin, jotka riihessä hurrasivat ja
huusivat häitä nuorelle emännälle.

Siihenpä sitten olivat katkenneet Eeperin, kai-
kista hyvistä asioista haaveksivan miehen, tulevai-
suuden ruusuhohteiset kuvitelmat ja pirullinen, pii-
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naava ököttäminen alkoi pitkäsäärisen, hontelon
Tiinan kanssa. Synkeästi, kovin synkeästi mies ki-
rosi niitä muutamia heinäöitä, joiden tulenpolttava
kaipuunpalo oli tehnyt sellaisen kolttosen väkäiselle
miehelle. Mutta hääritäppä pois niskoiltasi taakka,
jonka olet papin manauksien ja lukujen kautta sille
pannut. Kanna sitä vain, vaikka naamasi vääristyisi
kuinkakin peloittavaan tuskan irveen.

Toinen vuosikymmen on kierinyt jo lopulleen tä-
män akan kanssa, ja makaillessaan ryntäillään kol-
kossa pirtissä miettii Eeperi tätä ajanjaksoa, joka on
ollut kuin sanoin kuvaamaton iäisyys, helvetin ku-
rimo, jossa tunnit ovat väliin viruneet päivien pi-
tuisiksi ja on hetken jos toisenkin luullut siihen si-
joilleen tukehtuvansa, nikahtuvansa äkelöittävään
räämimiseen.

Talonkin se akka pahalainen on pannut jo piloille.
Ei pysy palvelijat eikä enää saa kunnottomintakaan
työmiestä. Huutaa ja hompottaa ja on itse tekevi-
ttään kaikki, vaikka ei saa kuvallisesti mitään syn-
tymään muuta kuin sitä hirveätä huutamista ja
pompottamista.

Eeperi istuu ja miettii, voisiko enää mitään tehdä
tämän rähmäisen elämän korjaamiseksi, ennenkuin
talo menee toisiin käsiin. Istuu siinä kolkon väen-
tuvan pankkokivellä hiljasittain piippuaan luritellen,
polvet pystyssä,
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Köattääpä humalan kohmeisena omalta puolel-
taan siihen Kutulan Aarettikin, javaikka Eeperi vä-
liin ei virka halaistua sananpuolikasta Aaretille, syn-
tyy nyt kuitenkin pieni sanojen purkautuma.

Hartiat kyyryssä kolistaa Aaretti tupaan ja lataa
loppitupakan hampaisiinsa. Veronmaksu on tänään,
ja kysäiseepä naapurilta, aikooko tämä mennä niin-
kuin makselemaan.

Helvetilläkö ma maksan! äähkäisee Eeperi.
Takapeili on niin auki kuin läävän ovi. Ei sitä

paikkaa enää millään. Maksakoon akka maksut.
Vai auki. . . Jopa, jopa sinä nyt, kun et ole

vielä yhtään vekseliäkään tehnyt pankkiloihin,
hekahtaa Aaretti, joka siinä vekselien kirjoittami-
sessa on ehtinyt jo hankkia ennätyksen.

Tee sinä vain niitä, niin näet, miten kohta ta-
kusesi humahtavat. Taitaapa jo ollakin se humah-
taminen lähellä.

Mikäs sitten. Enpähän kitkuta niinkuin sinä.

■ Et, etpä kitkuta. Viinaa pitää olla aina kan-
nukaupalla, ja naisten jälessä pitää juosta hohot-
taa.

Eeperi kirnuttaa repivän naurun. Aaretin leksava
naama väännähtää. Mokomakin polviensa varassa
kyyröttäjä siinä ... ei osaa nauttia yhtään elämästä.
Kuuhkii tuvan nurkissa moniviikkoiset liat naamassa
ja noituu, noituu ja pukattan akkaansa.
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- Hulluhan se, joka tyytyy tuollaisiin Tiinoihin
kuin sinullakin on ja antaa niille vielä ohjakset ta-
lossaan. Näkee mies, että akan meininki vie huuti-
loihin, eikä kiristä sen suuta tukkoon.

Kiristäppä sinä mielettömän suu, jos kykenet.
Ja akkako lienee sinun talosi vienyt rempalleen,
ähkää Eeperi. Suita vie tyhjän hoopoilu, ryyppää-
minen ja naisten nuohominen paikat, minulta järje-
tön, huutava akka.

Aaretti istuu sängyn laidalla, vetää vahvoja hen-
kisavuja. Ivakure siliää naamasta, kun Eeperi noin-
kin sopuisasti haastaa kohtalostaan eikä hauku tällä
kertaa häntä siaksi ja mäkättäväksi pässiksi niinkuin
tavallista. Olisipa sille nyt saattanut tarjota ryy-
pytkin, jos olisi ollut hölskyvää viinaa housun kau-
luksessa. Se kun ottaa muilta halukkaasti, mutta ei
henno ostaa itse.

Yippaappas huomiseen asti joku satanen, niin
haen tässä viinat. Mennään saunaan turisemaan.
Tuokoon vallesmanni kuitit.

Vai vippaa . . . sinulle! hekahtaa Eeperi.
Luuletko minua niin hulluksi, että jos olisikin

rahaa, heittäisin sen mokomaan konkurssipesään on-
gittavaksi .. . hehe .. . Lainaappa, lainaappa ker-
rankin tuolta akalta ja tuo viinat. Minä pistän puo-
let, jos saat akalta lainatuksi.

Eeperi nauraa kirnahtelevaa pilkkanaurua, ja
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Aaretin naama on käynyt venyvän pitkäksi. Ei
osaa suuttuakaan tällä kertaa. Mitäs, jos akka,
Tiina, sattuisi lainaamaan?

Aaretti lähtee, nivuset pitkällä, paikatut housut
kinttuja viistämässä, lainaamaan, vippaamaan siltä
huutajalta. Sielläpä se on keittiössä, maata viistä-
vä, runttainen hame yllään ja vanha sarkakörtti si-
taistu keskeltä naksuville nivusille jollakin luutu-
rääsyllä.

Tuota . .
. tässä pitäisi laitella pennit kuitti-

loista, ja puuttuu satasta .. . Annahan, annahan
huomiseen asti, niin tuon takaisin . . .

Eipä Aaretti osaa uskoa, että akalta mitään hel-
tiää, rättikasalta, hoilaajalta, mutta pyytää ilman
vain piruuksissaan.

—■ Ota ukolta, hihkaisee Tiina.
Ei sano olevan. Neuvoi sinulta . . . Annahan,

annahan, että pääsee taas kertansa niistä maksuista,
kirotuista ... Saat varmasti huomenna takaisin.

Mistä sinä sen huomenna . .
. olenkos ma mikä

pankki. .
. ota, ota siltä ukolta, näveriltä.

Hehe . . . mitenkä siltä tyhjältä . . . lökäpök-
syltä. Emäntäpä ne tässä talossa tietää rahat ja ta-
varat. Kaivelehan nyt kassojasi.

Akka hykähtää Aaretin viekkaasta kiitoksesta,
antaa satasen, ja Aaretti painuu suoraa päätä pellon
päähän, Rankki-Laasun mökille, vääntää pöntön
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taskuunsa ja palaa naama ilosta kertävänä näyttä-
mään pitkää nenää Eeperille.

Tulehan, niin käpsitään meidän saunaan . . .

Sinne ei osaa tulla akkasi huutamaan, hehe .
.

.

Saitko sinä siltä?
Eeperin nenä venyy. Onpahan akan paholaisella

rahaa, vaikka ei heltiä talon asioihin. Tekee kassaa,
varastaa yhteistä omaisuutta ja sitten jo lainaa triol-
lekin hutiskolle. Saamari.

Mikäs, uskotaanhan sitä rehellistä maksajaa.
Alahan venyä sinne saunan puolelle. Meneepä taas
lystisti yksi nahkea talvipäivä.

Eeperi kiroaa, vääntää tuhruista naamaansa. Pi-
tikös hänen lähteä tuon haaskan kanssa ryyppää-
mään. Onpa kuitenkin mentävä osaansa ottamaan
ja sanottava sitten akalle, mihin ne rahat ovat valu-
neet.

Onpa eri kerrat ryypätty Kutulan mustankiilu-
vassa saunassa. Kaikki lähimailla oleskelevat ryyp-
pyäijät olivat siellä järkeilleet viinanhuuruisilla ai-
voillaan Aaretin kanssa, ja viinakania hölskyttävä
maireanaamainen jätkä osui sinne kuin kotiinsa.
Sai makoonsa Aaretin kanneksimat voit ja leivät ja
lihamukareet. Lurkutteli viisujaan nauraville ty-
töille, jotka isännän viimein poistuttua livahtivat
tilalle, ja otti näistä loppuyöksi jonkun vierelleen
raukaisevaan lämpöön.

160



Salainen nauraja

Siellä nytkin käy kädestä käteen Tiinan rahoilla
ostettu täysinäinen litran kani hyvätekoista korpi-
viinaa ja vapauttaa hetkiseksi kääkkerät äijät aina
ympärillä hiipivistä murheistaan. Vapautti aamuun
asti, jolloin taas elämän hirviö näytteli entistä jul-
mempana ammottavaa kitaansa, uhaten nielaista mo-
lemmat oloihinsa ja elämäänsä sekautuneet kääker-
täjät.

Eeperi ryyppää ja nauraa karmivaa ivanauruaan.
Mitä sinä, likanaama, hirnut? Eikö ole sattu-

nutkin langoksesi maaliman paras mies?
Onpa, onpa sattunut maaliman mitättömin

epeli, huuhka, joka laskee nielustaan alas talonsa ja
tavaransa.

He . . . meneepä tuo sulultakin, oleminen, vaikka
ei kurkun kautta. Kunhan jotenkin menee, kun ker-
ran on mennäkseen. Ja kyllähän se näkyy meiltä
menevän, ei siitä pelasta mikään. Salainen nauraja
kurkkii jo molempien nurkissa; kumpaisenko ma

ensiksi heitän nurin, kokoojan vai haaskaajan?
Niinpä, niinpä taitaa. Olen minäkin sitä nau-

rua kuullut. Piru se on, joka hähättää meidän voi-
mattomuudellemme.

He ... et sinä käsitä . . . sitä salaista saatanaa,
joka aina jossakin paikassa joitakin vainoaa, ta-
keltaa Aaretti. Et sinä sille mitään saa eivätkä
muutkaan, jotka sen kynsiin joutuvat. Se, se onkin
11 Kevät Jooseppi ja Slliina
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sellainen tallipässi, jonka sarville et saa mitään,
vaikka omaa vuodettasi tulisi penkomaan. Näetkös?

Aaretin pitää koettaa jo humaltuneenakin valvoa,
että saisi kanin sisällöstä enimmän osan, ja sen vuoksi
häneltä nyt sekautuu tärkeä asia, sanottava.

Mitä ..
. näetkös? En minä muuta näe kuin

tuon ryhöttävän mahasi ja suusi, joka lakuttaa kuin
sammakon leuka.

Eeperi nauraa vinkuvaa, pahaa naurua, jolla koet-
taisi suututtaa Aaretin, mutta tämä on nyt taas
kaikkein parhaimmalla tuulellaan.

Niin tuota .
. . näetkös, mitenkä käy, kun se

ilveniekka alkaa kenen nurkkia kiertää. Näitkös
Santun Aaronin ja monta muuta. Tekee työtä, rie-
huu, säästää ja koettaa haria kokoon. Eikä auta
muu kuin lähde viimein jätkänä kävelemään. Niin
käy meillekin.

- Niinpä saattaa käydä .
. . sinulla on tuo samma-

kon suu, joka vetää vaikka minkälaisen talon alas,
jaminulla se huutaja, akka, joka hävittää huutamalla
ja hoilaamalla talon. Siinä on meillä kummallakin
pahalaista tarpeeksi. Vanha setä vain nauraa nur-
kissa miesten voimattomuutta, kun ei toinen saa
häsityksi akkaansa loukkoon eikä toinen tukotuksi
leveää nieluaan.

Pönttö hölisee jo pohjillaan, humala on vetänyt
naamat sokeiksi. Ulkona nasahtelee pakkanen, siellä
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täällä saattavat Kutulan lukuisat saamamiehet panna
saataviaan hakuun, mutta joutavat kiilata. Onpa
tämä viina taas kerrakseen samentanut piinaavat
ajatukset, ja jos tulee taloloilta lähtö, niin onpa se
tullut niin monille muille.

Joko sinä kurttunaama kiskaisit sen viinan nah-
kaasi?

On täällä vielä pisara . .
. hehe .

.
. millä hänet

maksettanee Tiinalle.
Aaretti heilauttaa pönttöä Eeperille, joka siitä

valuttaa viimeiset pisarat kurkkuunsa.
Kumpaakaan ei nyt huvita turina. Eeperin täytyy

lähteä sanomaan akalle, että ovat ryypänneet sen
hänen rahansa, ja Aaretin hakemaan jostakin vasti-
netta povessaan oinahtelevallelemmenkaipuulle. Pak-
kanen puraisee ulkona äijien viiruilevia naamoja,
mutta onpa pää suloisen sekava, ja jalat vain tette-
rehtivät naurattavan mukavasti.
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Siinäpä nuokkuu tupansa penkillä Eeperi ja miettii
aina vain yhtä jasamaa. Talvinen päivä on taas läh-
tenyt matamaan iltaa kohti niinkuin laiska mato.
Rapistuneen muurin hiillos koettaa häätää natajavaa
pakkasta pirtistä, johon se ilkimys työntäytyy salai-
sista koloista. Päätä viepoittavaa häkää on tuvassa,
mutta vilu karauttaa Eeperin selkärankaa, ja nou-
seppa siitä vain muurin päälle vaikka hiilen myrk-
kyyn nuukahtaisi.

Koko talossa ou hiljaista tällä kertaa, kuu Tiina-
kaan ei jaksa aina hoilata. Ja kellekäpä hoilaisi,
kun ärrittävät ja pahasti äitiään noituvat poikave-
karat ovat urrimassa puukuormia metsästä yhtei-
siksi lämpimiksi ja kymmenvuotias tyttörämpylä,
jonka pitää olla väliin karjakkona, on pitänyt laittaa
kouluun.

Tuntuupa Tiinasta itsestäänkin vähän kolkolta
tämä elämänsä, kun ei ole ketään vierasta käskettä-
vänä. Tämä nykyaika, hykähtää Tiina naaman vään-
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nähtäessä, on sellaista. Piiat, runtaleet, käyvät ko-
reissa hepenissä, riiaavat vaikka kenen kanssa, van-
hojen koroleukaukkojenkin, ja niille pitää olla hyvä
ruoka, eikä saa änkiä liikaa, ei tarpeeksikaan. Sel-
laisia hurmahäntiä ovat nyt piiat, ja sekö täytinen
niitä ottaa siihen vahtiakseen. Tiedä, vaikka Eepe-
rikin vielä niihin ryhtyisi ja hukkaisi talon tavaraa.

Kuitenkin käy raskaaksi tämä ainainen runtaleh-
timinenkin työn kanssa. Ei jouda enää kunnolla
ruokapalaa haukkaamaan ja ihmeen kuiviksipa nuo
käyvät ruokapalatkin. Mikä salainen kirous lienee
koko kylässä. Lehmäkantturatkin syövät kuin kam-
pit ja jättäytyvät mahoiksi, mennä töksähtelevät
umpeen ja katselevatkin kuin pahalaiset silmät pul-
lollaan. Perunat märkänevät kuopissaan, niin että
sihisee, ja rotatkin ovat paisuneet suuriksi kuin he-
voset javievät aitan sammiosta kokonaisia lampaan-
käpäliä.

Eikä ole menestystä sioillakaan. Yksi on äskenkin
lähtenyt pahnasta rämpimään ja jutkahtanut jo-
honkin kujasen rotkoon, ja pojat vetävät sen sieltä
koivista ja heittävät Tiinan eteen tantereelle, räkä-
telien emoselleen: Siin’ on Tiinan jouluporsas. Ei,
ei tule elämästä niin kalien karvallista.

Tiinan sisu alkaa kuohahdella. Heittää kahvipan-
nua menemään hellin nurkkaan. Siinä sen rutka ei
viitsi kiehua, vaikka on sata tulta hännän alla. Mi-
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hinkä se tytön läikämä, kun ei tule kantturoille an-
tamaan iltaheiniä.

Ovet paukahtelevat, lasit helähtelevät ikkunoissa,
ja Eeperi nauraa muurin päällä pirullista nauruaan.
Päivä mätääkin jo iltapuolilla, ja kohta pääsee sau-
nan lämpimään makaamaan ja unohtamaan siksi
ajaksi tämän viheliäisyyden. Onpa kuitenkin vielä
tuhruinen iltapuhde, joka on päivän raskain osa.

Tuvan pöydällä palaa lasiton öljytuiju, ja poikapa-
rat tuijottelevat ilmeettöminä tyhjään pimeyteen.
Joku rahnustaa maata viistävin jaloin talliin ja las-
kee kylmää huurua pimeään pirttiin. Ja akka, akka
paholainen möyryää vain siellä omalla puolellaan, kun
pitää vielä näille ryötöille laittaa illalliskeitot, vaikka
puut kytevät ja suhisevat hellin pesässä kuin syljek-
sivät kissat.

Eeperillä on pieni viihtyisä hetki lämpimän muu-
rin päällä. Se on tullut ihan sattumoinaan hänelle.
Tiinan villavakasta, muurin kulmasta, on löytynyt
Tiinan rohtoviinaputeli, pieni tosin, mutta kerrak-
seen siinä on Eeperille naukata. Kittaapa hiljaisuu-
dessa ja hekahtelevana sen siitä, ja miten sattunee-
kaan tulemaan mieleen vuosikymmeniä sitten vie-
rineet reimat poikamiesajat. On kuulevinaan kor-
vissaan kaukaisena huminana haitarin surunsuloisia
säveliä ja tuntevinaan nuoren tyttöolennon kimmoi-
san kosketuksen pyöritellyssään häntä viuhuvassa
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polkassa. Sitä kestää hetken, kun Tiina rääkäisee
ovelta joukkojaan keitolle, ja suloisesti viiltelevä
tuokio häviää pirtin kylmiin huuruihin.

Eikö se kutvale olekin taas harninut sisuksen-
sa viinaa? tokahtaa Tiina ja vainuten rohtopul-
lonsa kohtaloa lähtee hompottamaan tupaan. Eepe
ri hirnahtaa, työntää viimeistä ruokapalaa jo kurk-
kuunsa ja pötkii ulkosalle, saunaan. Sinne kuuluu
mieltä sykäyttelevänä akan melu, ja kaikiksi va-
roiksi Eeperi pistää oven hakaan. Niinpä on taas
mennyt tämäkin päivä ja ilta, ja yön yli päästyä
yrittää taas jotenkin kulutella seuraavia päiviä ja
iltoja.

Kutulan Aarettipa ei vieläkään kuluta päiviään ja
iltojaan suremalla ja nököttämällä. Tänäänkin on
taas humunnut reiluna kylillä pestaamassa uutta
piikaa. Aaretin akassa on joku salainen vaiva, sy-
däntauti, ja renki on taas pitänyt laittaa viemään se
sairaalaan. Aaretin on pitänyt lähteä haeskelemaan
kylältä sijaista, jopa kokonaan toisesta kylästä, nuo-
rekasta naisihmistä, josta on silmälle iloa ja kaiken-
laatuista mukavuutta. Aaretti löytää pyöreän lyl-
lykän, ottaa kanin viinaakin ja ajelee hoilaten hä-
märtyviä kyläteitä. Piruakos tässä ihminen piinaa-
maan surulla itseään. Kun mikä on mennäkseen,
niin menee, eikä siinä norkoili! auta. Ilot irti vain
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viimeiseen asti elämästä, vaikka salainen nauraja
kuinka kurnuttaisi nurkkapielissä.

Aaretti laskettaa hihkaisten kotipihalleen ja astuu
retevänä pirttiin, verevä nainen mukanaan. Sielläpä
jo pirtissä istuksivat miehet, pari renkiä ja Aaretin
omat pojat penkkilöillä samoin iloisessa hummauk-
sessa. Yksi pojista keittää isältään salaa viinaa, ja
lämpimäisviinojen rivakassa nousuhutikassa oleillaan
nytkin iltapuhteen alkajaisia. Haitari soi, ja tyttä-
ret, piikapullukat, unohtavat askareensa ja pistävät
karsinapuolella polkansutinaksi.

Siihen sutinaan ja huminaan joutuu Aarettikin ja
päästyään tuvan ovesta, pistää turkit päällä polkaksi
uuden piikansa kanssa.

Jopa, jopa nyt on lellava tyttö Aaretilla, sa-

novat pojat penkillä.
Onpa, onpa

... ei sitä yksinään ukolle anneta
Eikös tämä nyt jo näytä ja lämmitä, kehuu

Aaretti aarrettaan, pyöritellessään nauravaa piikaa
ympäri tupaa.

Kehutaan ja höristään; Osaa, osaa se ukko haes-
kella näyttävän ja lämmittävän.

Niinpä menevät päivät ja illat Kutulan puolella
surematta. Väliin tosin pyrkii esiin ikäänkuin kar-
vas pala kurkun tienoilta, ja silloin Aaretti on kuule-
vinaan salaperäisen paholaisen nauruakin hämärissä
nurkissa. Siksipä onkin otettava aikanaan ilo irti
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viimeisistä elämän rippeistä, vaikka sitten kuuskah-
taisi kuin ammuttu harakka maantien ojaan.

Eeperi ei ole vielä ehtinyt uinahtaa saunansa la-
voille. On kuullut äsken Aaretin ajavan siitä sivu
huutavana ja hoilaavana ja hiipotellut kohta perässä
katsomaan, olisiko ehkä Aaretilla viinaa ja saiko taas
uuden naisen matkaansa. Kähnii Kutulan pirtin
ikkunan valojuovaan ja näkee iloisen melskeen tu-
vassa. Sisuksia vetää niin ilkeästi. Osaa se piru pitää
lystiä, vaikka on ihan kaatumaisillaan.

Hänpä onkin sellainen toljottava kutelo, ettei saa
mitään aikaan. Jaksaisi hän kaiketi vielä paremmin
palkata renkejä ja piikoja, haitarin soittajia, ostaa
viinaakin ja remuta omillaan. Mikäs, mikäs tosi-
asiassa estäisi, kun ottaisi akalta niskaj äimin pois,
kurauttaisi räpelöivän kutuksen nurkkaan ja käskisi
pitämään visusti suulatukkansa kiinni.

Mikäs olisi siinä nokan naputtaminen akalla.
Omaa ökeryyttäänpä hän on jättäytynyt sen ko-
menneltavaksi.

Eeperi könttää saunaan, miettii vielä, että mitäs
jos ottaisi akalta niskajännin, pestäisi piikoja ja
renkejä. Virkistyisi vielä tässä, ja salainen nauraja-
kin kaikkoaisi nurkista. Ovelle koputetaan, ja si-
sään astuu hekovana, haitari olallaan, Kekki-Lassi,
jätkämiesten kuningas. Sattuessaan näille maille
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oli muistanut, että Eeperi, entinen ystävä, saattoi
täällä kulutella iltaansa surussa ja murheessa. Niinpä
oli poikennut ilahuttamaan.

Hyvätpä illat. Täälläpä se mörkö vain pesäs-
sään. Kun et ole armaasi viereen pujahtanut, sa-
tun tästä vaikka minä kutjahtamaan.

Illat, illat. Ota veikkonen mukaasi.
Pannaanpa siinä tupakaksi ja turistaan Kekki-

Lassin reisuista. Väsymystä jo valittelee kuuluisa
kulkuri ja anoo Eeperiltä talvikuukausiksi olinpaik-
kaa.

Kuolethan sinä ikävään tällaisessa pesässä.
Tottumaton mies, sikiät täihin ja syöpäläisiin. Ei
tätä kestä kuin pirunnahkainen eläjä.

Siellä missä tämä poika majailee, pannaan ilot
pystyyn eri käskystä, sanoo Kekki-Lassi ja kaivaa
putelin povusestaan.

Naukitaan ja turistaan.
Soitteleppa, soitteleppa vähän murheeseen,

pyytää Eeperi.
Voi kuinka Eeperin sisälmyksiä viilteleekään hai-

tarin mollisävelet. Niissä purkautuu vuosien var-

rella pinoutunut tuska ja paremman elämän kaipuu,
niin että vedet tulevat silmiin. Tuntuu nousevan
uhkaakin: Mitäs, mitäs jos lupaan Kekki-Lassin,
haetaan piikoja niinkuin Aarettikin ja annetaan pir-
tistä lähtö Huutavalle ökötykselle.
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Eeperi kantaa saunaan voita, lihaa, leipää. Hau-
kataan ja naukataan, ja Kekki-Lassi loihtii pelis-
tään esille Eeperin nuoruuden, leppoisat suvi-illat,
talkooyöt ja iltamien jälkitunnelmat, jolloin palail-
tiin hiipuvin tunnelmin tyttö kainalossa kiemuroi-
via polkuja pitkin.

Kekki-Lassi heittää haitarin, tuikkaa tupakan ja
hymähtää:

Oletpa tuota epeli sinäkin, kun et älyä aikanaan
ottaa osaasi elämästä. Kuivetut kasaan, natiset
kuin vihtaraksi ja lyöt syyn toisten niskoille. Mikä
se semmoinen mies on, joka ei osaa itse Hämätään ja
olojaan määrätä!

Jospa, jospa tässä ärrytään määräämäänkin.
Kerätään piikoja ja renkejä, teetetään töitä ja anne-
taan nurkissa nauravalle pirulle lähtimet.
: Pannaanko jo toimeksi vaikka paikalla?

Eipä väliä, vaikka pantaisiin. Ehtisi kai sitä
aamullakin ...

Hohoo . . . aamulla olet taas kuin ammuttu
varis muurin kolkalla ja kuuntelet nöyränä akkasi
räpinöitä. Pist’ koni valjaisiin, niin onpa jo huome-
nissa piikoja ja renkejä töitä alkamassa.

Ja Eeperi kun pistää ja hissuksiin hurahtaa Kekki-
Lassin kanssa kylätielle. Lassilla on tietonsa ja tai-
tonsa eikä Eeperi muuta kuin odottaa valmista ja
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vavahtelee salaisesti sisälmyksiltään: Mitähän Tiina
tussein aikaakaan huutaa!

Ajetaan vieraisiin paikkoihin, melkein tuntemat-
tomiin kyihin, ja huomenissa hurahtaa kukkurainen
reki Koiperon pihalle. Kaksi riuskaa renkiä ja kaksi
komeata piikapullukkaa on reessä, ja muut siitä
menevät pirtin puolelle, Eeperi vain jää riisumaan
hevosta talliin. Kohta kahittaa Tiina talliin niin
kuohuissaan, että on viipottaviin resuihinsa sotkeu-
tua.

Mitä pirnaleen joukkoa sinä vetelet ja mitä
sinä oikein, kenttura, meinaat?

Akan päässä pyörivät silmät kuin markkinanu-
kella, ja henki tohisee kurkussa kuin tukehtuvalla.

Sitä, että talossa pitää olla piikoja ja renkejä,
jos tietää tahdot.

Vai pitää . . . Mutta purjetta minä annan si-
nun piioillesi ja rengeillesi, huutaa Tiina niin,
että sylki roiskuu suusta.

Koetappa antaa, huutaa vastaan Eeperi ja
uhkaa suitsinipulla. Jos nyt, akka, et tuki loksavia
leukojasi, niin . . . tuosta kun rapsahtaa . . .

Tiina häkeltyy. Eipä ole ennen nähnyt äijää niin
tiitteränä. Mikä piru sen sisälmyksiin nyt on men-
nyt?

Vai rapsahtaa
- Kyl-lä.
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Siitä kilit lähtevät. .
. saatpa olla varma,

mukittaa Tiina mennessään, ja Eeperi huutaa jäl-
keen:

Silloin laputat itsekin.
Tiina tuhkaa ja suhisee, jyskyttää ovia ja työntää

pelkkää leipää ja suolasilakkaa pöytään. Piiat tirs-
kuvat, eivät ole vänälläänkään. Heille on selitetty,
että emäntä on väliin semmoinen . . . hermostunut ja
vähän löyhähtävä. Tekee vain töitään ja on olojaan,
niin ainapa sen kanssa menee.

Eeperin päässä kihisee vielä yöllinen ja aamulli-
nen viina, ja Kekki-Lassi kohentelee salaa kurssia.

Pitäisi kai talossa olla vielä muutakin kuin
sokeita silakoita ja leipää, sanoo Eeperi. Me-
neepäs Tildu hakemaan aitasta läskiä ja laittaa,
kosk'ei emäntä näy joutavan.

Tildu heilahtaa, ja akka räiskähtää kuin ruuti:
Etkä mene.

Tiina pompottaa aittaan, ja aikaapa vähitellen
lutviutua, mutta sellainen tunto on Eeperillä, että
eipä taida tästä kuitenkaan tulla mitään. Saapa vain
Kutulan irvinaama naurun aihetta ja koko kylä, ja
salainen naurajakin irvii taas kahta kamalammin
nurkissa.

Tiina puhkaa sen päivän ja illansuussa hirnahtaa
itsekseen, ikäänkuin olisi keksinyt jonkin julman
keinon. Eeperin selkäpiitä karmii se hirnahtaminen,
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ja kun Tiina tahtoo valjastamaan hevosta, sanoen
lähtevänsä vähän kylään, niin ällämystyypä silloin
Eeperi eikä tiedä mitä tekisi.

Anna sinä sen mennä sisuaan sulattelemaan,
sanoo Kekki-Lassi ja laittaa hevosen akalle.

Hakee vielä vaikka poliisin.
Relettäkö sillä on sun asioissasi. Vaikka toisi

kaksi.
Sitten se pahalainen tuo äitimuorinsa avukseen

huutamaan, keksii Eeperi. Ei, ei tule mitään
tästä puuhasta.

Onpa kuitenkin 010 sen aikaa, kun akka viipyy
kylässä, niinkuin ihmisissä. Eeperi käy iltapuhteella
hakemassa Aaretin katsomaan uutta väkeään ja
kohahtaa;

Onhan tätä nyt muillakin .. . Taitaapa nuo
piiat olla vielä vähän verevämpiä kuin sinun puolel-
lasi.

Aaretti uhoilee pirullisesti. Kappas äijää, kun
uskalsi. Eipä kuitenkaan viipyne väki nyt enempää
kuin ennenkään Koiperossa. Akka huutaa sen tielle,
ja Eeperi painuu entistä nöyremmäksi ja kumarai-
semmaksi.

Saattoipa käydä silläkin tavalla. Niinpä se alkoi
tuntua Eeperistä itsestäänkin.
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Niinpä siinä kävi.
Ensin lähtivät piiat, ja kohta painuivat rengit pe-

rään, eikä Kekki-Lassi jaksanut oleilla tyhjässä ta-
lossa. Hävisi peleineen kylätielle, ja Eeperi kirosi
haikeasti. Oli saanut niinkuin härnäillyksi maistaa
oikeata ihmisten elämää, muutamanyön japäivän,sen
kun akka viipyi emänsä luona. Toi tämän, ja silloin-
pa oli kaksi kiveräleukaista paholaista huutamassa,
niin että korvat tilliäsoivat. Sinne hupenivat ensiksi
koreat lyllykät kylätielle, kiroten oikenivat perään
toiset, ja eikös ollut kohta Aaretti ilkkumassa:

Johan ma sanoin .‘. Ellet ompele pikilangalla
akkasi suuta kiinni, niin eipä muuten elämästäsi
tule mitään.

Syljeksi, virutteli naamaansa ja jatkoi:
Vaikka mitäpä näistä oloista ja taloista. Toi-

selle nämä menevät niin suita kuin multakin. Sa-
lainen häviö hähättää nurkissa, etkä saa sille mitään,
enkä minäkään.
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Eeperi ei sanonut mitään, niin täysi tuntui olevan
povuksien puoli.

Päivät alkoivat taas mataa niinkuin ennenkin, ja
Eeperikin näki jo, ettei olisi kovinkaan kauan hä-
viöön. Velkaa tuli, ja antoipa sitten vain tulla, koska
oli niin tuloillaan. Kaiketi tässä vielä jonkun vuo-
den kestäisi.

Siinäpä matelivat kutulaisenkin päivät lopun
edellä, ja muutamana päivänä tullaan hakemaan
Eeperiä kirjain tekoon Kutulaan. Talonostaja on
siellä, ja jopa taisi ollakin paras aika lähtöön, koska
vallesmannin aisakello rämisi vähän päästä naapurin
pihalla.

Osta minultakin talo, sanoo Eeperi raha-
miehelle.

Mikäs, kyllähän se kävi, kun vain hinnasta sovit-
tiin.

Sovittiinpa siitäkin, ja Eeperi lykkäsi hiki päässä
kirjat omasta talostaankin.

Niihin on nyt saatava akkasi puumerkki,
naurahti Aaretti.

Mitä ne sillä, häkeltyy Eeperi. Oli jo ollut
hyvillään, että ei puhu akalle mitään. Ottaa muuta-
mana yönä tenavansa mukaansa ja häviää.

Kyllä se on emännän puumerkki oltava,
sanoo ostajakin, ja Eeperi lähtee sitä hakemaan.

Koetti puhua ja Upotella parhaansa mukaan,
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mutta akkapa jo pyöritti silmiään kuin kissapökki.
Otti kirjat ja heitti uuniin.

Vai puumerkki. Tuosta hiilikoukusta saat
puumerkin.

Eeperi häviää hämärän saunan lavoille ja turtu-
vana miettii, että nauruapa tuli vain tästäkin puu-
liasta. Salainen nauraja hävisi nyt Kutulan nurkista,
se kun ei siedä rahamiestä lähellään. Taitaapa niitä
nyt olla sitten tästäpuolin kaksi hänen nurkkapielis-
sään, jakuuntele, kuuntele vain niitä niin kauan kuin
tulee toinen mies ja käskee kävelemään.

Aaretti tulee hakemaan harjakaisille, mutta äänet-
tömänä istuu Eeperi nurkassaan, niinkuin ei tajuaisi
mitään. On siellä vielä seuraavanakin päivänä, kuu
Aaretti poikineen rentona kulkee siitä ohitse. Pojan
olalla roikkuu haitari, ja Aaretilla on koukkuhartioil-
laan säkki, josta pongottaa viinapannun piippu.
Onpa siinä heille molemmille työvehkeitä kerrak-
seen, kun ei kuitenkaan kirves taida käsissä pysyä.
Olivatkin ne entiset isävaarit riehkaisseet niin ko-
vin työn kanssa, että joutipa nyt tämä jälkipolvivä-
hän huilailemaan. Ja kun huilattiin, niin hummat-
tiin.

Eeperi tulee loukostaan katselemaan menijäin
jälkeen. Sinne samalle tielle vie hänetkin kohta-
puoliin. Koettaapa kuitenkin toisenlaisia työveh-
keitä varata matkaansa. Ehkä joku neliseinäinen
12 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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mökkirähjä ja jokunen isävainaan rakas kaskiaho
jää viimeiseksi lopuksi käsiin.

Siinä seisoo Eeperi saunansa nurkalla, niinkuin va-
riksenpelätti, melkein kuin valmiina lähtemään hän-
kin, lieveästi harkiten syyllisyyttään ja syyttömyyt-
tään salaisen hävittäjän kourissa. Toisella tavalla
hän kuitenkin lienee syyllinen kuin kylätielle hävin-
nyt kumarainen Aaretti. Hänellä heikkoutensa,
muilla muut syynsä. Ehkäpä tässä sai kärsiä isä-
vaarinkin pahojen tekojen takia. Oli sotkeutunut
väärin saatua sen omaisuuteen. Mikäpä tiesi syiden
sarjan. Monipa täällä taisi joutua kärsimään edellä-
jäinsä teoista, tietämättäänkin. Salainen hävittäjä
vain äkkiä leuhahti nurkkiin ja alkoi nauraa.
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I

Olipa kesä jo kuivunut vähiin, kun ei riittänyt
viikkokausiin yhtään kunnollista, aurinkoista

päivää. Pilvessä möllötti taivas niinkuin pakahtu-
maisillaan oleva korpisammakko ja viimein ratkesi
sitten roiskimaan vesiä syksyn näivettämään maa-
han. Tihutti ensin niinkuin hienon sihdin läpi, mutta
jopa sitten repäisi aukot suuremmiksi ja antoi vuo-
taa yötä päivää.

Runtukan mökin kattokin jo rupesi vuotamaan.
Likaista kuravettä alkoi tipahdella ensin pöydälle,
jossa oli Topiaksen suolavesikuppi, puun pahkasta
aikoinaan vuoleksimansa, jossa piti kalan suola-
mehua, särvintä. Siihen pienoiseen puukaukaloon
alkoi siis Topiaksen harvenneesta katosta vesi loro-
tella, ja penkillä makaileva Topias katseli päältä sitä
toimitusta. Kas, kuinka armollinen olikaan taivas
tällä kertaa hänelle, kun laittoi valmiiksi suolaveden
kuppiin. Suolaa olikin siinä ennastaan kylliksi, ja
nyt tuli makuvettä, niin että ropisi. Hyvä, kovin
hyvä olikin tuo ilmaisen suolaveden saanti, kun ei

entistä ollut, eikä mitään särvintä, eipä kunnolle
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suolavettäkään, olisi tässä puristavassa köyhyy-
dessä saanut. Työmaa oli lopussa, viimeinen tili
monta päivää sitten jo lopullisesti syöty, eikä paik-
kakunnan rikkailla sattunut olemaan työtä.

Vaikka olihan sitä heillä työtäkin, mutta heitä
tekijöitä oli sattunut sylpääntymään tälle paikka-
kunnalle ennen tukkitöiden alkua vähän liikaa ja
mistäpä sitä ropottia piisasi kaikille. Pari päivää
sitten oli hänkin vielä käynyt kuuloilla kylässä,
mutta eipä vaivaista ojansiivuuta saanut.

Nälkä, nälkä kuin paholainen alkoi kuurnita suolia,
kun ei ollut muuta kun pottua tuolla maassa, mustaa
rajaisleipää ja sitten tuonpuukupin suolamehua. Äs-
ken aamiaiseksi oli hieronut siihen perunaa jaleipää, ja
vain Suolat olivat jääneet pohjalle. Mutta nytpä siihen
tuli laipiolta mustanruskeata vettä, niinkuin rommia,
jaTopiaskatseli sitä valelemista, sytytellen väliin lais-
kasti piippuaan. Tulipa kerrankin ilmaista tavaraa
köyhälle, tuli niin, että alkoi kuppi jo yltä pirskua.

Ulkona pieksi samainen neste seiniä ja rämisytti
rikkonaisia ikkunaruutuja, pieksi niin, että luuli
siihen paikkaan vanhojen seinien leviävän. Rois-
kutti uunin piipustakin sisään, sammutti häikköläi-
nen lieden hiilustankin. Jopa äkkiä laski suihkun
taas uudelta paikalta laipiosta, tällä kertaa To-
piaksen pään kohdalta, niin että kytevä piippu To-
piaksen leuoissa suhahti sammuksiin,
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...rrkele.
Jokohan laittoi seulan koko mökistä? Olipa kui-

tenkin vielä tuolla muurin päällä kuivan näköistä
laipiota, ja sinne Topias nousee kiireesti ja jää kat-
selemaan niinkuin hätyytetty kissa sitä vuotamista
ja roiskutusta.

Päivä saattoi olla jo hyvinkin puolisen ajoissa,
koska vatsa kurisi ja laulahteli niin armiaasti, anellen
edes silakkapottua. Olisipa nyt edes muutamakaan
niistä maukkaan hyvistä aterioista, joita on saanut
maailmalla popsia, röyhyrintaisena ammatti työläi-
senä aikaisemmin kuljeksiessaan suurissa kaupun-
geissa. Olisi kuppilaa laakea tarjotin, johon aina la-
toi, mitä parasta oli saatavana, kaksin annoksin,
sipulipihvit ja kermapuurot.

Hyvän jäljenolisi tehnyt istuminen vauraan maa-

laistalonkin ruokapöydässä, varsinkin sunnuntai-
päiväisessä, jolloin äskeisten teurastusten jälkeen on

runsaasti lihaa emäntäpönterien aitoissa ja panevat
sitä vähän runsaammin uuniin hautumaan. Olisipa
sen lisäksi vielä lanttulaatikot ja nuoret voit ja ries-
kat. Söisi itsensä tainnoksiin, vaikka vaivaiseksi,
eikä väliä vaikka pumppaisi itsensä niin tiukalle
kuin kesäinen itikka suonen päähän päästyään.
Vaikkapa sitten siihen kellahtaisi sille paikalle ja
saisivat kantaa raadon minne tahansa.

Pt,.
. pthyi.,. saakuri.
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Topias lennättää pitkän syljen ja koettaa harkita,
mihin toimenpiteisiin nälkänsä kanssa ryhtyisi.
Kaikki paikat on ottanut jo velkaakin, minkä on
saanut, eikä taida enää emäntäpöntereiltä, enempää
kuin punaniskaisilta isänniltäkään herua. Kaupun-
keihin ja suuriin tehdaskyliin ei kannattanut lähteä.
Siellä on kaiketi kyllälti nuorempia, ja millepä olisi
mennytkään, kun ei ollut viittä penniä taskussa.
Ennen nuorena jätkänä heivaili miten kuten kortil-
lakin, mutta nyt ei tuurinut enää. Olisipa joutanut
vaikka hirressä kiikkumaan.

Suolavesikuppi on jo aikoja mennyt yltä, ja pöy-
dältä juoksee pieni suolavesipuro loristen perman-
nolle. Lakkaisi vähänkään satamasta, että saisi
maasta tongituksi muutaman perunamukulan hau-
dikkaaksi kiehumaan. Eipä kuitenkaan kehtaisi
paljaita suolavesiperunoitakaan naukkia, ei varsin-
kaan, kun muistissa on niin monet menneet hyvät
ateriat vesiä suuhun valuttamassa.

Topias koettaa painautua koko ruhonsa varaan

muurin päälle, jos armias uni tulisi. Tulisipa se täl-
laisena päivänä mielelläänkin, kun olisi maani täynnä
ja muutamakaan ateria edellepäin tiedossa. Täysi-
näisellä vatsalla olisi mukava mietiskellä hankepuu-
hia ja antaa sitten unen tulla aikojaan. Tällaisessa
tilanteessa ei edes kehtaa miettiä mitään elämisen
keinoja ja mieltä virittäviä pieniä nautinnolta, min-
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kuin jotakin ryyppyä ja naisen puolta. Halut ovat
menneet jo aikoja sen tien, ja sillapa tuntuukin niin
kovin joutavalta tämä päivittäinen eteenpäin hink-
kaaminen.

Viime yönäkin koetti miettiä, miltä mahtaisi
tuntua, kun ottaisi nuoranpätkän, tarpeeksi lujan,
ja sitoisi sen tuohon orteen, pujottaisi silmukan kau-
laansa ja painautuisi verkalleen sen silmukan va-

raan. Sekin tuntui joutavalta lähtemiskeinolta.
Pyssy, pyssy olisi jo toista. Siinä olisi jo melkein
jotakin juhlallista, kun sen täyttelisi ensin kovalla
ruuti- ja lyijypanoksella ja kaivelisi kylmän raudan
ryysyjen läpi sille sydänpalkeen paikoille. Olisi
siinä sitten vielä vähän aikaa niinkuin kuuloksessa
ja muistelisi parhaimpia paikkoja elämästään.

Ja sitten . . . sitten antaisi präiskähtää . . .

Mutta sitä pitää jo ihmisen olla tavallisen rikas,
saadakseen pyssyn, vaikkapa lainaksikin. Ei ne

kukaan hampuusille lainaa ammuskalua, ei sellai-
seen tarpeeseenkaan.

Ulkona tuntuu vähän taukoavan, ja uuden nälkä-
kouraisun herättämänä Topias nousee ja vetää sarka-

tönkin ylleen, painaa vilttireuhkanan päähänsä ja
lähtee tonkimaan perunoita. Maa on märkää ja lit-
jaista. Joka paikasta noruu vettä, ja kura työntyy
heti resuisiin kenkiin.

Mitäs perkunoita... jokosperunatkin olivat lopussa?
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Topias tonkii, mutta vain muutama vaivainen
sinettynyt mukula löytyy. Voi helvetti. Eipä
tullut mitään. Kylään täytyy lähteä javaikka millä
keinoin saada yksi ateria.

Ei kuitenkaan kehtaa varastaa. Siihen hän, To-
pias Runtukka, on liiaksi hyvä vielä tällaisena.
Nuoret jätkät, pirtuliivarit ja sellaiset saattavat voh-
kia ja varastaa, mutta eipä kannata tämänikäisen
miehen enää linnassa ruveta istuskelemaan, ei vaik-
ka voita ja hunajaa siellä syötettäisiin. Se semmoi-
nen on aina hänestä ollut huonointa ahvääriä, eikä
se kannata.

Jos olisi nuorempi, niin osasisikin katsoa paremmin
eteensä. Naisi vaikka jonkun varakkaan lesken, olei-
lisi isäntänä, saisi syödä japaisutella vatsaansa. Nau-
tinnonhalujakin olisi ja aina itsekullakin päivällä
tarkoituksensa. Tuli suotta keljuilluksi yksinäi-
senä ja hävitellyksi hankkeet.

Huitun laveassa pirtissä oikoilee miehet päivällis-
uniaan. Sattuipa tulemaan pahanenällä vähän liian
myöhään. Ei näy edes emäntäväkeäkään, että pyy-
täisi reilusti ruokaa, sanoen vaikka tulevansa jos-
takin muualta kuin kotopöksistä. Tuvan ilmassa
on paistetun lihan hajua, ja sepä heruttaa ihan hai-
tallisesti suuvesiä. Sitä hajua voi kuitenkin vetää
nenäänsä tässä odotellessa ja muistella renkiysaikoja,
jolloin sai äveriäissä taloissa väliin loimia sellaista
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lämmintä lihaa eholtaan pottujen kanssa ja sitten
noin oikaista sängylle katselemaan leveälanteisia
piikoja, jotka korjailivat ruuantähteitä.

Topias soluttaa pitkän syljen sillan rakoseen ja
lonksuttelee permantoon märkiä saappaitaan, jos
joku sattuisi sisäpuolella kuulemaan ja tulisi katso-
maan, kuka lonksuttaa.

Jopa toki emäntä tuleekin sattumalta keittiön
puolelta, ottaa sukankutimensa ja aikoo mennä me-
nojaan, kun Topias ehättää ruuanpyyntiin.

Sais vähän haukata, kun ei tästä kerkeä mö-
killekään . . .

Emäntä, leveä taarikka, katsoo Topiasta kuin
niitähän metsähuuhkainta ja menee, kaiketi kysy-
mään isännältä, antaisiko tälle Topille vielä aterian.
Tulee sitten ja tuo leivänpuolikkaan, kalakupin
ja perunantähteitä. Hakee vielä piimähaarikan ja
urahtaa:
.

Siinähän sitä nyt on.
Väki alkaa nousta makuulta ja sytytellä tupakoi-

taan. Vuoron perään häivähtää naamoilla suopean
pilkallinen häive: Jopahan pääsi Topi limpun ääreen.
Isäntäkin tulee hyvinvoinnista puuskahdellen kama-
ristaan ja neuvoo työt. Silmää sitten aterioivaa To-
piasta ja naurahtaa.

Ja sepä karmaisee pahasti Topias Runtukan
mieltä, Kaikilla niillä on sama vire naamassa, niin-
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kuin tässä olisi joku outo kulkujätkä armopalaa
haukkaamassa. Kai tuo on aterian luotto, oli mies
mikä tahansa, paremmankin aterian kuin sintu- ja
silakkaperunain.

Tuokaapa, emäntä, vähän särvintäkin,
öykkäisee Topias pirttiin tulevalle emäntäpötsille

Kyllä mä ruokani maksan.
Ei satu nyt olemaan voita eikä paistettua li-

haakaan.
Syökää sitten itse sintunne ja silakkanne,

tuhahtaa Topias, joka on jo ehtinyt särpäistä pa-
himpaan nälkäänsä, ja painaa hatturehvanan pää-
hänsä ja lonksuttaa ulos. Mitäs tässä noroilemaan,
vaikka ainoa pala olikin kerjuulla kerättävä. Eipä
muuta kuin toiseen taloon, ja ellei heltiä ihmisten
ruoka-aikaa, niin sanoo samat sanat.

Topias vähän eläytyy tästä äkkinäisestä virkene-
misestään. Entäpä vaikka luihuilee muutaman
viikon näinkin, talosta taloon. Tekee jossakin vir-
kinettäkin, sahailee akoille hellipuita, pistelee verk-
koa, mitäpähän, kutapahan. Eihän se kuitenkaan
kovin hääviseksi enää repeä hänen elämänsä, vaikka
sitä toisillekin laduille koettaisi luonnutella. Kun
kerran vielä näyttää tätä elämän rääpälettä olevan
vähänkään jäljellä, niin kuluttelee hänet jotenkuten
loppuun, hankaileenuuskaksi niinkuin vanhan luuttu-
riitin.
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Ja vähin kuurausrääsyn näköisenä pääseekin
Topias uuden sadekuuron alta Kuitusen pirttiin.
Siellä hyrrittää emäntä rukkiaan, ja tytär, korea
Liisa Maria, on kangaspuissa. Vuosiin ei ole Topias
nähnytkään tätä tyttöhetuvaa, ja katsohan, kuinka
korea tenava siitä on äitynyt. Hänellekin hymähtää
ihan ihmisiksi eikä pilkkamielellä. Emäntäkin ih-
mettelee hänen vettävaluvia rääsyjään ja päivitte-
lee, että ihmiset kulkevat tällaisella sateella.

Pitäähän sitä kulkea, kun sattuu näin kotia ole-
maan menossa. Nälkä tuli sateessa paadessa ja olisi
pyydettävä päivällispalaa hyviltä emänniltä.

Ja eikös lohkea. Ihan suopeasti hyssyttää emäntä
pöydän päähän leivän, voilautasen ja äsken paiste-
tun lampaankäpälän. Topias siirrähtää vähin käs-
kyin lohkomaan murenaa marisevaan vatsaansa jasil-
mää kiitollisena Kuitusen naisväkeä. Isännän hän
muistaa vielä viimeviikkoiseltaan jossakin kylässä
työtä kysellessään. Pahannäköinen luihuilija ja töy-
keä puheissaan. Jos saisi siltä nyt työtä, niin jaksaisi
vielä ajatellä elämää ihan ihmisten tavalla eteenpäin.

Mutta nytpä on vain nautittava suussa sulavasta
ruuasta, lampaankäpälän verrattomasta mausta ja
tuoksusta. Hiki, noruva hiki kihoaa otsalle tässä
ihanassa ottelussa jumalanviljan ääressä, ja vatsa
tuntuu ihmettelevän, ettäkuinka kauan sitä autuasta
vuodatusta oikein riittääkään.
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Osataanpa paistella leipä niinkuin lampaan-
käpäläkin tässä talossa, sanoo Topias kiitokseksi,
kohotessaan pöydästä ja röyhtäistessään nautinnon
hekumasta. Isäntä on Topiaan huomaamatta ilmes-
tynyt sängylle ja naurahtaa ilkeästi, ihan niinkuin
rotta vingahtaisi, Topiakselle.

Näkyi maittavan.
Topiaksen hyvä tunnelma ei kuitenkaan vielä suis-

tu tiloiltaan. Toimeliaana hän täyttelee piippuaan
ja sanoo ihan sillä äänellä kuin varoissaan oleva
kulkumies:

Kyllä se maittaa, kun märkänä tallaa noita
liejukoita.

Tähänkin vielä isäntä pahanilkisesti hymähtää,
mutta saa asiaa jonnekin, jaTopias voi laskeutua sän-
gylle lepäilemään ja nauttimaan syönnin jälkitunnel-
masta. Liisa Maria tulee korjaamaan ruuan tähteitä,
ja ihan itsestään tulee Topiakselle mieleen renkiaikui-
set mielteet tai paremminkin niinkuin muiston häl-
venet niistä, katsellessaan korean Liisa Marian hytä-
jävän täyteliästä vartaloa. Se on niin kuin merkki
siitä, että jos pääsisi vielä hyville päiville, saattaisi
nuortua ja voimistua, tulla vielä sellaiseksi jänsäkän
kunnokkaaksi vanhapoikajääräksi, joka saa hyvin
työtä toimeen ja muutakin, jos niikseen sattuu.

Tytär menee, ja miellekin on jo mennyt, mennyt,
ja hyväilevä raukeus alkaa unettaa. Kohta Topias

190



Topiaksen lähtö

kuorsahteleekin ja herää toreissaan, kun miehet pa-
laavat töistään ja sytyttävät pirtin lampun. Silloin
on hänenkin siirryttävä sängyltä vähän ovensuum-
maksi, penkille, lähelle jonkun vanhan ämmän ru-
kinhyrinää. Tuntuu vielä raukaisevan, eikä ole mi-
tään aikomusta lähteä myrskyisen yön selkään, paa-
rimaan vuotavaan mökkilahoon. Melkein hykäyttä-
vänä johtuu mieleen yltä vuotava suolavesikuppi
tönön pöydällä. Mahtaa siellä olla nyt russakoilla-
kin kova yö, kun ei ole muuta kuin sitä nokista
suolavettä.

Miehet hankkiutuvat verkkaan kapsehtimaan jo-
takin illan kuluksi. Vilkuillaan Topiakseen, jonka
viimeaikaiset huonot olot tunnetaan, ja naamat
alkavat venyä taas samanlaiseen kureeseen kuin Kul-
tunkin tuvassa. Sitä kureilemista tuntuu kuitenkin
voivan paremmin sulattaa js silittää, kun on maaru

täynnä, mutta sittenkin se leikkaa jotakin miehistä
puolta Topiaksen olemuksessa.

Keyriviikoillaanko se Topias liikkuu? virs-
kahtaa kohta joku renki, ja siihen naurahtaa jo toi-
nenkin:

Eikö tuo liene paremminkin vävynpaikan ka-
tasteluilla.

Tähän osaisi kyllä Topias entisenä kulkujätkänä
sanoa karmivan sanan, mutta ei ole kuulevinaan-
kaan. Oleilee vain siinä penkillä, väliin melkein tyl-
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sänä,kunnes väki hankkiutuu saunaan. Hänpä läh-
tee tästä myös puutuneita jäseniäänverryttelemään.

Pitääpä, pitääpä lähteä saunan lämpimiin,
sanoo Topias kotoisesti ja koettaa vetää naamaansa
suostuttelevaan hymyyn isännälle, joka on tullut
tupaan riisumaan saappaitaan. Isäntä tuhkaisee
kuitenkin karvaiseen nenäänsä niinkuin härkä.

Saahan sitä saunaan lähteä, mutta yöpaikkaa
saa jo katsella muualta.

Topiakselta jää toinen saapaslöttö vetämättä.
Oli tässä aikeet kysellä työmaita. .

Eipä tässä nyt .. . töistä .. .
Siitä ruuasta

tulisi viitonen . . .

Ei sattunut mukaan . .
. annanpahan toiste.

Kyllä se Topi sitten maksaa, kun löytää sen
vävyn paikan, sanoo suurisuinen renki, ja sille
hohottavat saunaan menevät miehet.

Nytpä alkaa olla jo Topiaksen hyvät olot tiessään,
ja taitaa jäädä saunaankin meno. Ei, ei kehtaa
kuunnella sitä virskumista ja nähdä naaman venyt-

telemistä. Ilmakin vähän jo väljenee ulkona, ja kuu
vilahtelee riekaleisten pilvien lomasta. Missäpä sen

parempi kulkurilla kuin myrskyisessä kuutamossa.

Topias vetää lötön toiseen jalkaansa, jakun emäntä
pistäytyy keittiön puolelle, suoriutuu Topiaskin
ulos. Pistäytyy vaikka jonkinkylän saunaan makai-
lemaan.
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Eipä ole selvinnyt Topias Runtukalle vielä työ-
maita eikä sapuskani saanti-mahdollisuuksia. Mö-
kinkin on uhannut isäntä siirtää toiseen paikkaan
loisilleen asunnoksi. Kylläpä tämä harakanpesä
joutaa hänen puolestaan. Hätä siinä tulee torakoil-
lekin talvella, saati kookkaammalle eläjälle. Vieköön,
vieköön vain isäntä läheisen rähjän, jos saa ehjänä
kulkemaan, niin ettei leviä toukanjauhona tuuleen.

Jotakin asumusta kaiketi hänenkin on katseltava,
jos kerran meinaa vielä talvelle lähteä. Sepä lähte-
minen se vähän arveluttaakin. Pakkanen ja nälkä
ovat kaksi ankaraa asiaa, ja jos joutuu tyhjin kyn-
sin näiden pariin, niin eipä kestä siinä, olkoon min-
kälainen pontsikka tahansa, saati sitten tällainen nä-
län kourima jätkänjäte.

Mutta mihin koloon sitä sitten päänsä oikein pis-
täisi? Sepä ajatteluttaa syystohisevina öinä milloin
minkin talon saunan lauteilla lojuessa. Näistä sau-
noistaankin jo häätelevät ja pärisevät, kun muka
13 Kevät, Jooseppi ja Siilinä
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likaa ja elukaltaan karistelee. Niinkuin hänessä
muka muita elukoita olisi kuin väliin rikkaiden li-
kaisista vaatteista saatuja kirpun runtsikoita. Hänpä
onkin niitä ensimmäisen luokan irtolaisia puhtauden
puolesta. Ei ole edes kynnen aluksetkaan liassa
niinkuin isoilla isäntämiehillä. Kelpaisi hyvinkin
vaikka isäntimäksi johonkin taloon.

Mutta eipä vain aukene paikkoja hänelle, ja tiu-
kalle ottaa, että saa letkuvan mahansa aina silloin
tällöin täyteen.

Muutamana päivänä viipottelee Topias kylälle,
jos onnistuisi jossakin saamaan aterian tai jotakin
tienestiä. Sillä reisulla tapaa hänet Oriilan pitkä ja
komea isäntä, vaivaishoidon piiriherra, ja alkaa äys-
kentää Topiakselle:

Topin pitää mennä ihan heti kunnalliskotiin.
Ei se tuollainen kelmehtiminen vetele.

■— Vaivastalolleko?
Niin justiin. Ja jos ei huomenissa lähde, niin

poliisi tulee viemään.
Oho . . . eipä sitä ole ennenkään oltu poliisien

kuljeteltavana, vaikka on oltu suuremmissakin pai-
koissa kuin tämänkyläläiset.

Topias lähtee kuhnimaan, ja komea isäntä jää
miettimään, mitä sen räähkän kanssa tekisi. Sisu-
kas on kuin metsän elävä eikä häviä edes muille
seuduille siitä, saunannuohari.
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Mutta Topiasta tämä vaivastalolle häätäminen
sapettaa. Sapettaa niin, että alkaa jo tosissaan
miettiä, pitäisikö lopettaa tämä kuuhkiminen tyy-
ten. Antaisivat työtä ja ruokaa, niin joutaisihan
tuota vielä tarsia maankamaraa, mutta hylkynä ei
kehtaa maleksia eikä liioin lähteä sinne elukkapesään,
maanpäälliseen helvettiin. Kun olisi riunoja taskus-
sa, että pääsisi etäpaikkakunnille, johonkin pohjoi-
seen, jossa on monet talvet urrinut tukkitöissä ja
kesät pyytänyt metsällistä ja kalaa. Sielläpä vielä
elelisi ehkä pitkätkin ajat eikä olisi kenenkään
vastuksina.

Mutta mitenkäs menet, kun ei kehtaa enää pommi-
kyytiäkään käy teliä huikurien tapaan. Ole vain,
pyöri, kuin mitään tekemätön kenkäraja jokaisen
potkittavana.

Nyt vielä olisi sisua järjestää itselleen oikein äkki-
lähtö, mutta siihenkään ei saisi mistään tarpeellisia
välineitä. Hirressä roikkuminen olisi kuitenkin elä-
mänsä näinkin hyvin pärjänneelle liian halpate-
koista.

Topias sattuu muistamaan, että jossakin lähistöllä
on louhos ja siellä ammusvarasto. Joskus oli käy-
nyt työmaalla ja nähnyt miesten ammuksia ottaes-
saan jättävän putkan lukitsematta. Siellä, siellähän
hänelle onkin äkkilähtöä vaikka minkä verran. Nie-
lee puolen kiloa tynamettia ja pujottelee torvistaan
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sytytyslangan, niin saavatpa totisesli haroa palasia
joka suunnalta ja jos hyvin menee, ei ole Topias
Huntuhan maallisissa jäännöksissä hautaan saatte-
lemista.

Topias tekee päätöksen ja taapertaa louhokselle
niinkuin menisi jonnekin kylään, ihan tavalliselle
asialle. Mitäs, eihän tästä kuitenkaan muuten selvää
tule. Ja saapahan niille näyttää, että oli Topiak-
sessa miestä semmoiseen, johon heissä ei olisikaan.

Kuun valossa Topias kopeloi putkalle ja löytää
palan lankaa ja muutamia paloja räjähdysainetta.
Pistää ne taskuunsa ja miettii, missä olisi parasta
antaa osiensa hajota. Missäpä se niin hyvin sopii
kuin mökillä, jota ei ole vielä ehditty purkaa. Sii-
nähän tulee sekin levitys yksin tein, vaikka saatta-
vat ne toukan syömät seinähirret vähän hajoilla.

Topias naurahtaa kolkosti pimeällä tiellä. Olisi-
han tuota oikeastaan saanut vielä murkinoida läh-
tiessään, herkutella lämpimällä lihalla ja nuorella
rieskalla. Mutta mistäpä tuli nyt ne herkut. Voh-
kimaan ei kehtaa ruveta, ei lähtösapuskoitaankaan.
Ja puhtaammathan tulevat kappaleet, kun ei ha-
mua mitään sisuksiinsa.

Siinä tuo onkin jo mökki, jossa ei ole käynytkään
moneen päivään. Kuivia puitakin on liedellä, niin
että saa tulen viritetyksi. Sen valossa on sitten mu-

kava latailla itsensä valmiiksi.
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Tulta lieteen laitellessa tuntuu Topiaksesta vähin
oudolta. On se somaa, että keksi tällaiset lähtimet
ja että on uskallusta panna ne käytäntöön. Vie-
köötpä vain hänet nyt vaiva stalolle, kylän komeat
isännät. Kun tuprauttaa koko roskan hajalle, niin
siinä on keräilernistä, kuka sitten joutuneekaan
keräämään. Vieraanpa se on tehtävä, kun ei ole jää-
nyt minkäänlaista jälkeläistä. Räiskähtää, räiskäh-
tääpä varmasti ikuisesti olemattomiin Runtukan
sitkeä jätkänsuku.

Topiasta vistottaa litjaisen aineen nieleksiminen.
Meneehän se kurkusta alas, kun ankarasti lainailee.
Viimeisen pötkyn päähän sijoittaa langan, niinkuin
satoja kertoja ennen valtion työmailla laitteli.
Ainapa syttyi hänen latinkinsa varmemmin kuin
toisten, ja syttyä pitää nytkin, kun kierretään talia
tuohon uurteeseen, tolia viisiin.

No nyt. Topias pisti pötkyn suuhunsa ja tuik-
kasi tulta langan päähän. Hyvästi vain kaikki van-

hat kaverit ja rosoinen maankamara. Levitä pi-
tää jätkän ja kylän päästä rauhaan kirotusta sau-

nanuoharistaan. No, eikö sitä napausta ala kuu-
lua?

Topiaksen hampaat kalisevat, ja alkaa tuntua
joutavan pitkältä tämä odottaminen. Johan tuon
pituisen pätkän olisi pitänyt tavallisissa oloissa pa-
laa kaksikin kertaa eikä vieläkään kuulu mitään.
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Jokohan lanka, kirottu, oli märkää, tai muuten
kelvotonta.

Ei, ei kuulu napausta.
Topias vetää ammuksen suustaan, sylkäisee ja

kiroaa. Sepä nyt perkunata, että sellaisia lankoja
pidetään varastossa. Nehän voivat olla hyvinkin
vaarallisia, jos niikseen satuu. Odotat ja odotat,
eikä pamahda, ja kun sitten menet purkamaan
ja rassaamaan, niin sitten pamahtaakin ja kädet
ja jalat alkavat sinkoilla.

.On äijillä vehkeitä.
Topias tutkii lankaa, ja mitäs sillä tekee koko lan-

galla..Ei ole palanut kuin vähän matkaa ja nallikin
on kostunut. Kun heittää sen lieteen, niin ei kun
vähän tupsahtaa.

Eipä tullut mitään tästä lähdöstä. Uutta lankaa
ei kehtaa enää lähteä hakemaan, ja saattavathan
niiden räähkien langat olla kaikki samanlaisia.
Eikös Simunan Taavetti puhunutkin Oriilan pirtissä
uuden langan hakemisesta. Hukkaan meni nekin
maharehvanaan valutellut tölkit. Eivät edes kyen-
neet nälkää sammuttamaan.

Liedessä lekkuu vielä tuli, ja tuuli tohahtelee ul-
kona. Jostakin pitäisi lähteä saamaan ruokapalaa
suoliinsa, jotka tuntuvat painuvan selkärankaan
kiinni, mutta jalat tuntuvat voimattomilta. Pääkin
tuntuu turralta ja sumuiselta. Se ei lentänytkään
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kappaleiksi. Tämä muuteinen elämä vielä vain jat-
kuu. Tuskin enää tulee toista kertaa yritetyksi sitä
lopettaa. Taitaa olla niin määrätty, että Oriilan
ukko saa vietättää hänet poliisilla vaivastalolle ja
siellä saa nuutua sitten ehkä vuosiakin.

Topias laskeutuu penkille, tutulle paikalle, jossa
on niin monta kertaa uinahtanut, väliin kylläisenä,
väliin nälkäisenä. Tämä mökki kohta hajoitetaan,
tuo liesi raunioituu. Jos lanka paloi, olisi nyt kaikki
raunioina ja vastus lopussa hänestäkin. Täytyy
vähän levähtää, aamupuoleen, ja sitten lähteä taas
haeskelemaan jostakin ruokapalaa.

Topias nukahtaa ja herää puistattavaan viluun.
Tuli on tyyten sammunut ja tuuli vetänyt ovirenk-
kanan auki. Sisässäkin tuntui ilkeältä, varmaan-
kin se keltuainen ellotteli. Ei, kyllä täytyy jostakin
lähteä etsimään vaikka joku suolainen silakka.

Topiaksen polvet notkahtelevat kylätiellä. Vä-
hitellen alkoi syttyä tulia talojen ikkunoissa, ja kah-
vitulien savukiemurat pullahtelivat piipusta. Tuossa-
han kuului asuvan Tuohisen leski, Saitan navetta-

kartanon päätykamarissa. Se lähti täältä ennen

piiaksi jonnekin, ja nyt kuuluu palanneen pyöristy-
neenä leskenä. Puhuvat sen perineen jotakin.

Tuonne, Tuohisen lesken luokse aamukahville.
Antaa se aamiaisenkin. Muistanee kai tuo, kun en-
nen sen luona tuli kuljettua muutamassa aitassa.
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Siinä hommassa taisi olla vähän rakkaudentapaista-
kin.

Topias kolistelee lesken kamariin.
Hyv' huomenta . . .

...nta.
Henriika Tuohinen on aamupukeissaan, paita ja

hame vain. Katsoo, katsoopa pitkään näin var-

haista tulijaa, joka on niin resuinen ja vielä jotenkin
tutun näköinen.

■ Et taida muistaa enää Runtukan Topia.
Kas . . . johan ma aattelin.

Henriika antaa kättä, katselee, katselee. Jokin
kauan unohduksissa ollut muisto pyrkii mielessä
esille.

Mistä sinä näin aamuvarhaisella?
Sieltä kämpältä vain ... on tässä pitänyt pyö-

riä kotonurkalla, kun ei taida enää olla muuanne-
kaan. On ollut vähän ne minun taipaleeni resui-
sia.-

Nytpä jo muistaa Henriikakin tarkemmin. Jota-
kin kosteata kiehahtaa silmäkulmaan. Vai on ollut
resuista Topiaksen elämä. Noinkohan tuo on ollut
hänen tähtensä. Hänhän se katkaisi ne Ylösen
aitassa käynnit.

Henriika laittaa kahdet kupit, leikkaa nisua ja
nostaa pannun pöydälle.

- Siirrätehän tänne lähemmäksi.
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Topias rykäisee. Ellottaa mieltäkin jollakin ta-
valla, niin että ei oikein käsitä.

Eipä musta olisi . . . käynyt vähän resuiseksi
tämä elämä .

.
.

Noo, eipä tässä . . . vielä luullakaan pukineis-
ta ..

. Tulehan vain.
Topias näkee, että Henriikalla on vielä nuortea

iho, ja hyvällä se on pitänyt ruumistaan. Kun istuu
siinä pöydän ääressä, niin pyrkii näkymään täyteläi-
nen sääri. Jäi vielä nuorena leskeksi.

Missä sinä olet oleillut?
Missä milloinkin . . . nyt muutamaan vuoteen

en ole ollut paljon missään. Tuli jäätyä tänne van-
hoille paikoille, mutta . . . nälkäistäpä tämä on . . .

Mutta ethän sinä vielä ikäsi puolesta noin . . .

Topias koettaa painella kahvia alas. Pitikin sat-
tua koko lesken asumukselle.

Noo, eihän se ikä vielä .
. . muuten miten lie-

nee alkanut elämiset vähän luisua. Eihän ne kaikilla
pysy ■ • •

Ei, ei pysy . . . toisilla on, toisilla ei.
Topias tuntee maharehvanansa kapinoivan siitä

eilisestä annoksesta. Meinaakohan tuo pyrkiä ulos ...

Sinähän näytät ihan kipeältä . . . panehan tuos-
ta kahviisi, niin selvittää . .

.

Henriika nostaa jonkun pullon pöydälle.
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Eipä, eipä taida uskaltaa, naurahtaa To-
pias ja istahtaa entiselle paikalleen. Tuli eilen . ,

.

illankuuskassa otetuksi sellaista joutavaa
. .

.

Oletko sinä sitten ruvennut ryyppimään? Si-
täkö se onkin?

Topias hymähtää.
Mistäpä sitä ... ei ole taitanut olla viime

aikoina oikein sapuskaakaan. Otinkin illalla tyna-
mettia, mutta lanka, piru, ei palannut. . .

Henriikan vielä siloisena pysynyt naama käy toti-
seksi.

' :;— Tuota tyna .. . mettiako?: Ja lankako tuota
. . . ei palanut? '-'■'■.

Sattui huonoa, kostunutta.
Herra jumala

.
. . aiotko sinä .

. . oikeinko sinä
otit, valutit, mahaasi?

Topias hymähtää. Taitaa olla leskestä ihmettä
muka... pelkää vissiin, että jos vielä räjähtää.

Mahaan tietysti... ei se siellä syty, jos sitä
pelkäät.

Siunatkoon kuitenkin . . . meinasit itsesi tap-
paa.

Henriika kaataa lasiin maitoa, vie Topiaalle.
Juo kermamaitoa, juo ...ja rupea tuohon

sänkyyn pitkäksesi. Mutta elä vain ...liiku nyt
varovasti... Siunatkoon sen sisua.
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Taitaisi olla parasta jos .. . antaisit suola-
silakkaa ja leivänpalan.

Ihmetteleepä Henriika Tuohinen tänä aamuhet-
kenä omituista sattumaa, joka tuo entisen riuskan
Runtukan Topiaan hänen asumukseensa kuihtuneena
ja nälkäisenä ja vielä hirveätä itsemurhaa yrittä-
neenä. Ihmettelee ja hätäilee, toimittaa ruokaa ja
juomaa Topiaalle. Riisuu siltä runttaiset kenkä-
kolkikkaat ja nuhruisen nutun, asettelee varovasti
vuoteeseensa ja pelkää, pelkää vielä sen raukan rä-
jähtämistä. Saisi jollakin tavalla myrkyn pois sen
sisästä ja. hoidetuksi jaloilleen.

Ota nyt, Topias, kermamaitoa, että myrkky
haihtuu sisältäsi, ota . ...

.•

Topias räjähtäisi mielellään mielettömään nauruun,
mutta siten vielä enemmän pcloittaisi Tuohisen hy-
vää leskeä. Hän kuljeksii nälkäisenä, koettaa tehdä
itsestään kappaleita, mutta ei saa, ja sitten syö-
tettäisiin kermamaitoa. Ymmärsikös pitempijärki-
nenkään tällaista elämän peliä.

■— Jos minä lämmitän lypsymaitoa, että juot sitä,
eihän nyt vain se myrkky riko sisuksiasi, eihän?

Eikö mitä. Kyllä se siellä menee menojaan,
muun ruuan mukana.

Henriika tuo voita, leipää, lihaa ja mitä vain kaa-
pistaan löytää.

Milloinka sinä olet oikein syönytkään?
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Taisi tuota toissa päivänä vähän . . .

Siunatkoon ... ja sitten ottaa semmoista
ainetta. Sinun pitää nyt haukata vain vähäsen, niin
minä keitän sitten maitoa. Etkä saa liikkua sän-
gystä, kun menen tästä maidon nountiin.

Topias söisi mielellään enemmän, mutta kun Heu-
riika noin hyvästi pyytää, niin eipä mitenkään ilkeä.
Hyvä ihminen se on, koskapa hätäilee kun hyväs-
täkin . ..

Topias kohta nukahtaa sängylle, ja Henriika juok-
see kiireesti maidolla. Ei kerro mitään talon puolella.
Ja mitäpä se kehenkään kuuluu, ketä hän hoitaa.
Topiaksen elämä on mennyt ehkä hänen tähtensä
resuiseksi, niin onpa syytä hänellä hoitaakin.

Hoiteleminen jatkuu pitkin päivää, sitten kun
Topias on herännyt. Pian tunteekin Topias virke-
nevänsä ja mielellään katselee vaalijansa puuhia
lämpimässä tuvassa. Mitäs, onhan tällä leskellä va-
roja, hoidelkoon. Jaksaapa häntä sitten taas parem-
min jossakin kuljuilla.

Ja jospa tästä voimistuu niin, että jaksaa yrittää
elämää uudelleen. Leskihän voi antaa matkarahat
sinne pohjoiseen, jossa on tutut paikat, ja siellä elää
vielä ihan herroiksi. Täällä ei pääsisikään alkuun,
täkäläisten parissa. Ei anneta työtä eikä ruokaa.
Hän on muka ollut niin kulkurikulu, että ei saa työtä
toimeen.
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Topias on sen päivän lesken tuvassa, syö pienin
erin ja makailee. Iltapuoli on jo käsissä, ja Topias
miettii, mihin leski aikoo panna hänet ensi yöksi ma-
kaamaan. Ei kai se kuitenkaan viereensä, eikähän
hänestä siihen olisikaan. Henriika on kyllä jo löy-
tänyt hänelle puhtaan paidan ja hyppystensä vä-
lissä kuljettanut entisen johonkin ulos. Vaatteista
se on kyllä jotakin puhunut, että ne Topiaksen on
myös saatava, jos sitten kaivellee kassoistaan ukko-
vainajansa vaatteet. Mutta niitäpä hän ei ota kui-
tenkaan, kenenkään rytkyjä.

Sitäpä miettii Henriika paraikaa, mihin panee To-
piaksen ensi yöksi nukkumaan. Ei oikein kävisi tänne
tupaankaan, mutta jos sen laittaa vaikka saunaan,
saattaa taas karata jonnekin ja nieleksiä uudestaan
sitä miittiä. Iltamaitoa hakiessa kyselevät jo talon
puolella, että vieläkö sillä Henriikalla on se vieraan-
sa. Kysyjillä on naama kureella, ja se suututtaa
Henriikaa. Mitä sen tarvitsee ketään liikuttaa hänen
vieraansa, oli ketä tahansa. Omistaan hän elää ja on

antaa muillekin, on ollut tähänkin taloon tuhansia,
kun ukko hötkyili kieli pitkällä rahapulassaan.

Ihanko se Henriika pitää Topin yötäkin? —•

kysäisee emäntä ja mutistaa suutaan.
Mikä sitten, jos ma pidänkin. Ei kai se päälle

jaksa tulla, ja jumalatointa on työntää semmoinen
hoidon puutteessa oleva yön selkäänkin.
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On se nyt kuitenkin liikaa, että semmoista . ..

Minkälaista? Ihminen se on ollut Runtukan
Topias, mutta jostakin syystä nyrjähtänyt oikealta
raiteeltaan. Ja mun mielestäni siinä ei ole kellään
mitään sanomista, jos syötän ja juotan. En minä
emännältä mitään ilmatteeksi pyydä.

Mutta ei meidän huoneissa saa ketä tahansa
hyysätä, kekahtaa emäntä.

Kyllä mä pääsen muuallekin, kun saan talosta
rahani, vaikka huomispäivänä. Aina minä jaksan
tämmöisen talon vaikka ostaakin.

Henriika lähtee, kun emäntä ei sano enää mitään.
Ei taitanut muistaa mitään niistä rahoista, kun alkoi
kekkaloida. Hyh.

Ja Henriika päättää kiusallakin pitää Topiaksen
yötä tuvassaan, kun käyttää ensin saunassa. Sille
raukalle pitää käydä puodista ostamassa alushousut,
ja saman tienne tulevatpäällyshousutkin ja pusero.
Pääseehän edes rytkyistään poloinen, ja kun vähän
kuortuu, niin jos jaksaa kaprehtia töitäkin.

Hiljainen hämärä on Henriikan huoneessa. Hel-
lissä lekottaa rauhoittava valkea, ja Henriika lait-
telee kahvikojeitaan. Topias jo alkaa olla varma siitä,
että kun Tuohisen leski antaa kahvit, niin sanoo,
että menehän nyt jonnekin yöksi ja tule aamulla
taas uudestaan. Niin se sanoo, mutta hänpä ei kui-
tenkaan aamulla tule ainakaan. On jossakin huomi-
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sen päivän ja tulee ylihuomenna, pyytää siltä vähän
rahaa ja koettaa lähteä pohjoiseen. Taitaa tästä
vielä vertyä, kun vain jaksaisi luottaa itseensä.

Mutta eipä Henriika sanokaan mitään sellaista,
kun kahvi on juotu. Tekee lähtöä puotiin ja sanoo
Topiakselle:

Katsohan sitten tuota tulta, että kypsyy il-
lalliskeitto, pian minä sieltä tulen. Näkyy sauna läm-
piävän, niin saunot sitten.

Leski menee, ja Topiaksesta tuntuu hetkisen niin-
kuin ei eleiksikään nykyisyydessä tahi niinkuin äs-
keisistä päivistä olisi kulunut hyvin pitkä aika.
Ollaan Henriikan kanssa yhtä joukkoa, ja Henriika
lähti nyt asioille ja palaa kohta illalliskeittoäan lait-
tamaan. Saunotaan illalla.

Suloista on antaa itsensä olla sellaisessa ajatuk-
sessa, vaikka sen tietääkin epätodeksi. Saapa kui-
tenkin herkutella sellaisella ajatuksella monien kur-
jien päivien jälkeen. Eipä ole puhettakaan Oriilan
ukolla nyt vaivaistalolle kuljettamisesta. Kyllä ai-
nakin tästä niin paljon kuortuu, että pääsee toisille
paikoille, ja sittenpä saattaa näyttää huitua tän-
paikkakuntalaisille. Voimattomalta tuntuu vielä
ruumis, ja tuppaa väliin sisuksissa kurahtelemaan ja
öllöttämään, mutta selviääpä kuitenkin varmasti,
eikä sitten muuta kuin vain koettaa kammertaa
jaloilleen.
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Henriika tulee myttyineen ja ottaa tulen lamp-
puun. Puodissa on jo kuultu hänen hoivailevan To-
piasta, jakauppias on pilkotellut housujen ja puseron
ostolla.

Henriikan luonto on taas noussut oikeutetusti ka-
pinaan, ja halkinaiset sanatpa hän on sanonut kaup-
piaalle ja muille. On uhalla ostanut saappaatkin
Topiakselle, ja kun isäntä on piikkaillut, tosin leikki-
sävyisästi, Henriikan koettavan virotella ehkä miestä
Topiaksesta, niin Tuohisen leski on siihen vain nau-
rahtanut:

Kyllä isäntä saa uskoa, että näin nuori ihminen
tarvitsee miehen, ja mun asiani se on, mistä sen lai-
tan, vaikka vanhasta tuohivirsusta.

Niin onkin, on isäntä myöntänyt ja lisännyt;
Kyllä mun puolestani saa Topia hoivata, vaikka

akka oli marissut. Hyvähän se on, että sitäkin joku
hoitaa.

Henriika naurahtaa itsekseen sille isännälle. Miel-
lytelläkseen se sen sanoi, vaikka oli muuten salao-

vinaan. Emäntä on kertonut, että tuli niistä rahoista
mainittua.

Sattui olemaan sinulle sopivat housut ja pu-
sero, niin otin kauppiaasta, sanoo Henriika au-
koessaan myttyjä. Toin saappaatkin, kun mun
pitäis saalia puunkokooja, niin jos sinä kohtapuoliin
jaksaisit ja haluaisit yrittää.
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Topias yrittää vähin torjua anteita, mutta koet-
telee kuitenkin saappaita. Sopivathan ne, ja kyllä-
hän hän joutaa niistä Henriikalle töitäkin tekemään.

Henriika laittaa ruokaa pöytään ja kehoittaa To-
piasta syömään vain vähitellen.

Jaksatko sinä mennä jo saunaan ja saanetko
itseäsi pestyksi?

Eiköhän tuota . .
. saaneeko tuolla sitten ma-

kailla?
Sovit sinä täälläkin, kun laitan nuo penkit

rinnatusten. Etpähän ole sitten enää saunanuoha-
rina, naurahtaa Henriika.

Niinhän ne taisivat sanoa . . . ovat tainneet jo
ehtiä sullekin siitä .

. .

Mitä minä sitten heistä perustan, sanokoot
mitä tahansa. Omillani minä teen niinkuin haluan.

Niin kai. . . jolla on siihen varaa ...

Minulla on.

Illallisen jälkeen Henriika lähtee käymään talon
puolella, ja Topias heittäytyy tyytyväisenä sängylle.
Eipä käskenytkään leski yöpaikkaa katselemaan, ei
laske saunaankaan. Toimittelee töitä, puun ko-
kuuta. Saa tässä oleilla ehkä enemmänkin, onhan
sillä siihen varaa. Mihinkäpäs rahansa panisi, ja
jos vähän muistellee niitäkin entisiä ...Ei sen puo-
lesta, että niissä mitään muistelemista olisi. Kaiketi
hän, jos olisi pitänyt päälle, voitolle siitä toisesta
14 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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selvisi, mutta antoi olla. Saappaatkin toi, että jos
muuten luonaa asiat, niin hyvin pääsee lähtemään
pohjolaan. Jaksetaan tässä vielä tukkiakin vääntää
ja koloa, kunhan käsijänteet vähän vahvistuvat.

Topias koettelee käsiään. Veltoilta tuntuvat li-
hakset ja kuihtuneilta, mutta jos Tuohisen leski
syöttelee, niin tulee niihin vielä entiset voimat.
Eihän hän ollut lähelläkään viittäkymmentä, vaikka
jo ehti näin rapistua. Nyt on ainakin jo varmaa,
että itse määrää mihin menee eikä ainakaan Oriilan
ukon elukkapesään. Sinnikäs jätkä kun kestää,
niinkuin hänkin on kestänyt huonot ajat, tulee aina
parempiakin. Mikäs tietää, vaikka Henriika vaatisi
vielä miehekseenkin. Ja vaikkapa ei, niin aina siltä
nyt apua saa, jos niiksi sattuu.

Henriika on laitellut olkipolsterin ja tuo sen si-
sälle lämpiämään. Naurahtaa jollekin ruuantähteitä
korjatessaan.
- Mitäs naureskelet? Taidatkin vain piloillasi

tässä huusata, sanoo Topias.
Vai niin arvelet. Sitä tässä naurahtelen, kun

kuuluisit jo kelpaavan talon väen kanssa saunomaan.
Minä sanoin, että kylläpähän saunoittelen, kun olen
muutenkin hoidellut.

Ja mitä nuo siihen?
Mitäpäs siinä ...jos jaksat, niin ala vain mennä,

tulenpahan pesemään selkäsi.
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Jospa minä saan itsekin.
Saunan hiestävästä lämmöstä on silloinkin naut-

tinut, kun maharumppu on huutanut ruokaa, mutta
nytpä nauttii siitä niinkuin ennen joulusaunasta,
kun palasi hyviltä hankkeilta ja kukkaro oli tukeh-
tua seteleihin ja laukussa oli muun hyvän joukossa
pullo viinaa. Silloin oltiin tavallisesti taidoissa joulua
ja rahamiehenä syötiin talonväen herkkuja. Jouluyö
päätyi jonkun piikalikan sängylle, ja aamulla hih-
kaistiin suuren voiman tunnossa isäntien kanssa
kirkkoon ajaessa.

Siitä on jo aikoja.
Topias lyö löylyä, lisii pienin annoksin. Eiköpä

alkane jo miittikin sulaa mahalaukussa? Ruokaa
siellä nyt ainakin on, vaikka illalla roikkui tyhjät
nahat. Niin pian saattaa muuttua ihmisen elämä
huonosta hyväksi ja hyvästä taas huonoksikin, jos
sen puolen ottaa. Omaa syytä kai se on hänenkin
elämänsä roikkunut viime aikoina ja vuosina, kun
tuli huuhotelluksi hankkeet sen tien näkemiin. Sit-
ten kun jo elämä alkoi napautella korville ja olisi
osannut oleilla viisaammin, mutta kostaa, kostaa piti
niistä ajattelemattomista päivistä. Jos tästä vielä
pääsee jaloilleen, niin nyt ainakin jo osaa pitää va-
ransa, sen kun enää on tilaisuutta.

Saapa nähdä, miten kehittyy tämän Tuohisen
lesken luona olot. Jos olisi nuorempaa miestä, niin
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tietäisi ne kehitykset kyllä, silläkun taitaa olla jota-
kin niistä vanhoista ajoista. Mutta taisipa ehtiä
elämä jo iskeä niin lujasti hampaansa jäljet, että ei
kykene enää semmoisiin asioihin.

Topiaksella ei nyt ole kiirettä saunomisessaan.
Tietää olevansa lesken hoivissa ja kortteeripaikka
yöksi. Ei tulla käskemään pois saunastakaan. Pe-
seksii tässä vain ja nauttii lämpimästä. Tekee mieli
katsomaan, tuleeko Henriika saunaan, kun hän on
vielä täällä.

Saunan ovi käy, ja Henriika tulee alusvaatteisil-
laan. Laskee penkille pyyhkeet ja puodista Topiaalle
tuomansa housut.

Taisit tulla vain omin voimin toimiin . . .

Mikäpäs ...en minä nyt vielä niin huono ole.
Ei tuo ihme, vaikka olisikin. On sitä sisua ih-

misillä, kun annetaan olla ilman työtä ja ruokaa.
Topias laskeutuu lavoilta ja istahtaa vähän syr-

jemmälle.
Taitaapa sitä olla sisua muutamilla, kun siksi

tulee, sanoo Topias ja jatkaa virkeänä: Eihän
mun olis tänne pitänyt jäädäkään, kun kerta olin jo
parempien ihmisten seutuvilla, mutta taisi ne van-
hat ajat vetää entisille olinpaikoille.

Henriika riisuutuu ja liikkuu siinä komeine paik-
koineen niin luonnollisena kuin ainakin vapaa ih-
minen. Onhan Topias ennenkin nähnyt naisihmisiä
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näin, ja mitäpä, jos hänetkin näkee. Mahtaneeko
tuolla poloisella olla enää mitään siihen näkemiseen
liittyviä ajatuksia ja tunteita.

Kyllä minäroiskin vettä kiville, sanoo Topias.
Hänen äskeinen hyvä olotilansa jatkuu. Onpa

niinkuin siihen tulisi vielä vähän lisiäkin siitä, että
Henriika osaa olla noin luottava ja luonnollinen.
Katseltiin ennenkin joskus noin, eikä silmä vieras-
tanut vieläkään naisen suloja. Ja ehkäpä Henriika
onkin noin vapaasti vain sen takia, että tietää hänet
runttaantuneeksi ja ennen aikojaan vanhenneeksi
jätkämieheksi, josta ei enää tarvitse välittää.

Tarvitsetko sinä siellä vesiä tai löylyä?
Jos jaksat, niin saisit antaa vesikipon.

Topias vei sen lauteille jahankkiutui jo sitten läh-
temään saunasta. Teki vähän mieli kiittää Henriikaa
puhtaista vaatteista, mutta ehtiipä vielä. Hänen elä-
mässään oli sattunut niin vähän kiittelemistä toiselle,
niin että nytkin se tuntui vähin lapselliselta. Eikä kai-
keti Henriika mitään tehnytkään kiitoksen toivossa.

Topias lähtee, ja Henriikasta näyttää, ikäänkuin
sen selkä olisi jo suoristunut. Eipä tuo vielä ole niin
kovin luiseksi mennytkään, vaikka olisi luullut sel-
laisessa elämässä. Oli se riuskaa miestä ennen nuo-
rempana. Kun otti syliinsä hänetkin, niin liikutteli
kuin heinää, vaikka painoa oli jo silloinkin. Ei se
kysynyt lupaa, otti vain, ja osasipa se poika halata
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naista. Komeana miehenä se kulki vielä sen jälkeen,
kun Ylösen aitassa erottiin, ja mielellään sen kanssa
naisväki antautui tekemisiin. Melkeinpä rikkaanakin
kuuluu sitten kulkeneen ja hyvällä hevosella ajelleen
tukkimetsissä, kun hän jo joutui toisiin pitäjiin,
talon emännäksi. Viime aikoina tuo poloinen sitten
lienee ryypännyt ja runtannut ja viimein käynyt
tuollaiseksi.

Mutta kyllä hän, Tuohisen rikas ja komearuumii-
nen leski, saa vielä veren kiertämään sen suonissa
entistä vauhtia.

Henriika kuivailee itseään saunan penkillä ja hy-
myilee. Kyllä kai hän vielä jollakin tavalla pitää To-
piaksesta, ei kai sitä muuten olisi tullut ruvetuksi
noin hoivaamaan. Tulee, tulee varmasti mies vielä
Topiaksesta, kun syöttelee hyvällä ja hoitelee. Ei
siltä elämisen halut ole vielä hävinneet, kun saa ensin
voimaa ruumiiseensa. Halukkaastihan tuo katseli
tällaista rehevää naisihmistä. Otankin sen nyt omi-
tuiseksi, kun ei tullut silloin otettua. Ja ehkäpä näin
piti mennäkin. Jos en toiselle mennyt, niin eipä tai-
taisi nyt olla kymmeniä tuhansia takana. Topiakin
on elämän . puraisusta mielestynyt, ja mikäpä on
meidän yksissä ollessa.

Hyvänaamainen Tuohisen leski hymyilee salai-
simmille ajatuksilleen. On hyvä odottaa niiden aja-
tusten täyttymistä.
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Itäpohjoinen on tohissut monta päivää ja huokunut
purevaa kylmää. Tänä aamuna Topiaksen lähtiessä
jatkamaan työtään, Tuohisen lesken puunkeruuta,
on ilmestynyt rumia pilviä, ja hätäisesti ne ovat kii-
rineet sinne tänne taivaan lakea, laskeutuneet selkä
köyryssä lähemmäksi maata, javoimassaan ilkamoiva
itäpohjoinen on paiskiloinut niitä toisiaan vasten,
ruoskinut, ruoskinut näkymättömällä piiskallaan, ja
rumien pilviruhilaiden mahat ovat puhkeilleet, ja
nyt vuotaa niistä lumiräntää, niin että tavallinen
ihminen ei uskalla silmiään avata.

Topias naurahtaa sitä siivotonta ilman puhkea-
mista ja heittää viimeisen tervaskantturan puulä-
jään ja istahtaa suojaisen korpikuusen juurelle pane-
maan piippuunsa. Antaapa ilman läiskiä ja temmel-
tää. Puita on Henriikalle koko talveksi kasassa, ja
siinäpä niitä on hänellekin. Pätiipä kuivien tervas-
honkien valossa lämmitellä ja katsella komean Hen-
riikan askareita ja miettiä, sulatella tätä nykyistä
hyvää oloaan ja onneaan. Kohta kaksi viikkoa on

kasaillut näitä puita, ja liikojakin niitä nyt jo on



Epra Kujanpää

heidän tarpeeseensa. On kasaillut ja kaprehtinut
päivisin ja iltapuhteella on lepäillyt ja haastanut
Henriikan kanssa mukavia ja hörppinyt nisukahvi-
loita, syönyt hyvää, niin hyvää, että on lihonut hou-
sujensa täyteiseksi. Kadehtivatpa kyläläiset tätä
hänen oloaan, ja moni nuori mieskin olisi taitanut
työntäytyä lesken kanssa välilöihin, mutta eipä
tämä Tuohisen leski ole heistä välittänyt, kun taitaa
vielä muistella niitä entisistä aikoja ja hyvänä pitoja.
On niistä jo muutamaan kertaan maininnutkin ja
lähennellyt, lähennellyt mieltä kiihoittavasti.

Topias raapaisee tulta piippuunsa, mutta myrsky
sammuttaa tikun, pyryttää räntää ja kuivaneita
lehtiä Topiaksen silmille, ja Topias nauraa riemastu-
neena tuulivouhakkeen preuhinalle. Peuhaa nyt
vain miten lystäät, nujuuta vaikka koko maailma
sekaisin. Eipä hänellä ainakaan ole hätää eikä huolta
mihin päänsä kallistaa myrskyn hirnuessa. Lähtee
taas tästä lesken tuvalle, ja lämmin pannu on Hen-
riikalla porossa odottamassa. Istuu, pistelee verkkoa
ja kuuntelee myrskyn riehunaa nurkissa ja räystäillä,
iskee silmää väliin Henriikalle ja nauttii sen hyvän-
näköisen naaman suopeasta hymystä.

Topias pistää piipun taskuun ja nousee, ottaa kir-
veensä ja kintaansa. Ottaapa vielä hyvänmoisen
tervaskannon olalleen, että saa siitä Henriikalle kui-
vaa puuta.
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Mutta kylläpä sitten lumivarsatkin temmelsivät.
Pienemmät puut taipuivat luokiksi suurempien sy-
liin, ja nämäkin huojahtelivat jo hätääntyneinä, kun
itäpohjöisen hurja näkymätön piiska vongahteli.
Tuolla rouskahti mätä runko poikki ja raiskasi men-

nessään pienempiään. Lennätti jo kuivaksi käyvää
lunta maata vasten, niin että kanervikko pölisi, ja
tempasi taas joka hiutuvan ja pyöritti, pyöritti niin,
että yhtenä torvena meni koko metsä.

Repi Topiastakin, mutta huomasipa jo miehen
painon lisääntyneen ennustaan, koskapa ei kumoon
saanut. Iski siitä edestä niityn aidan kumoon ja
rynkytti ladon kattoa. Kun sitä ei saanut lähte-
mään, hyökkäsi hutjuttamaan heinäpielestä, ja sai-

pa hornanhenki sen syrjälleen ja vinkuen ilosta len-
nätteli heinätukkoja niityille. Hypähti vieläkin ko-
keilemaan Topiasta, kiskaisi hatun päästä ja lennätti
sitä, mutta jopa Topiaksenkin raajat olivat norjistu-
neet, ja kiroten hän ehätti tempaamaan hattunsa
ryteiköstä ja painaa sen korvia myöten.

Sielläpä jo vilahteleekin Henriikan tuvan ikkuna,
ja hätääntyneenä lennähtää Henriika ulos Topiasta
vastaan puurantteelle. .

Pelkäsin jo, että sattuu puita ruhjomaan pääl-
lesi. Tule veikkonen sisään.

Myrsky lieputtaa nyt jo kurillaan Henriikan ha-
meen helmoja, nostaa ne ylös ja nytkyttää pehmoi-
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sia sääritaipeita, pyöräyttää hiuksia. Henriika nau-
raa sille kelvottomalle, ja Topiaksenkin pitää jo
ääneen naurahtaa, niin lystin näköinen on rehevä
Henriika siinä myrskyn kynsissä.

Kunhan pilkon tuon kantturan, alahan mennä.
Topias on näihin asti Tuohisen lesken hoivissa vain

tunnustellut hyvää oloaan, katsastellut ja odotellut
oman elämänsä virkenemistä ja Henriikan hyvää
tekevää lähentelyä. Nytpä kuitenkin tuntui jo ole-
van voimaa ihan niinkuin ennen ruumiissa ja samaa
myrskyn vauhtia kuin tuolla ulkonakin. Jotakin rie-
mullista on Henriikankin silmissä, kun sukii hiuk-
siaan Topiaksen tupaan tullessa.

Olisit jo ennemmin tullut, kun ihan pelkäsin
sinne jäävän.

Ei mua enää tuuli lennättelekään, sanoo
Topias, riuhtaisee hyvän olonsa vallassa Henriikan
syliinsä ja kiepauttaa ympäri, painaa sänkyyn.

Näet, ettei ole mennyt sapuskat hukkaan.
Henriika nauraa, on vain siinä sängyllä, niinkuin

odottaisi Topiasta vielä luokseen ja tietämättään sitä
toivoen ojentaa täyteläisiä käsivarsiaan.

Tule nostamaan.
Topias katsoo janauraa. Sisälläkiehuu jakihelmöi,

myllertää melkein kuin tuolla ulkona. Siinä on sän-
gyllä nuortea, rehevä naisihminen, Tuohisen leski,
suu hymyssä. Se on häntä varten, joku aika sitten
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resuiseksi käynyttä, mutta nyt jo voimissaan olevaa
jätkämiestä, ja hänpä myös sen ottaa.

Topias pujottaa jo vahvoiksi käyneet käsivartensa
Henriikan pehmeän ruumiin ympärille eikä oikein
tiedä, nostaisiko sen sängyltä vai jäisikö itsekin sii-
hen. Henriikan käsivarret tuntuvat lämpöisen säh-
köisinä kaulan ympärillä, ja se melkein itkee ja
nauraa.

Topias jättää Henriikan siihen, riisuu puseronsa ja
istuu verkon ääreen. Henriikakin nousee, suorii
vaatteitaan ja hykähtää:

Yhtä villi taidat olla kuin ennenkin.
Henriika kaataa Topiaalle kahvia, hymyilee, lii-

kehtii siinä askareissaan, ja Topias katselee haluk-
kaasti, sykähtelevänä, sen liikkeitä. Ulkona kohisee
myrsky, ja ilman piiri alkaa pimetä. Pian tulee ilta
ja tapahtuu jotakin sellaista kuin tuolla ulkonakin.
Nyt häu on jo tietoinen toiminnastaan eikä viivyt-
tele. Äsken kuluneina iltoina hän on kuullut, kuinka
Henriika on huokaillut ja kääntelehtinyt vuotees-
saan, ja sitä kuunnellen on hänenkin pitänyt piipu-
tella puoleen yöhön. Hehän kuuluvat mitään arve-

lematta toisilleen nyt viimeinkin, kun eivät ole en-
nen osanneet sitä verensä kutsumusta noudattaa.

Ulkona lyö vihuripuuskat seiniin, ja sisällä tuvassa
koettaa tihenevä hämärä ja liedessä lekkuva tuli
rauhoitella sisälläolijoita, mutta Henriika ei saa
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oikein sijojaan käsityön ääressä, ja verkkokäpy pu-
toaa Topiaankin kädestä. Joku sanakin sanotaan,
mutta matalasti ja äänen värinää pidätellen. Myrsky
kiskoo ovea, ja Henriika vääntää sen sisältä lukkoon,
kohentaa tulta ja istahtaa jakkaralle lieden ääreen.

Onpa, onpa lahossa lämmintä, sanoo ja
istuu lieden ääreen riisumaan kenkiään ja sukkiaan.

Topiaskin tulee siihen sytyttelemään liedestä piip-
puaan ja istuu Henriikaa vastapäätä toiselle jakka-
ralle. Tulenloimo leikkii Henriikan pyöreillä polvilla
ja Topias nyhtää piippuaan, ajattelee . . .

Onpa ihmeellistä, että tuossa vastapäätä istuva
vehmas olento taitaa kuulua hänelle eikä hän siitä
ennemmin, kuljeksiessaan nälkäisenä kyliä ja latail-
lessaan itseään tynamiitillä, ole osannut aavistaa.
Niin pian saattaa muuttua elämä yhdelle hyväksi,
toiselle huonoksi. Eipä tätäkään osannut vielä it-
selleen varmaksi uskotella muutamia päiviä sitten,
vaikka näki ja tunsi tuon ihmisen lähentelyn. Piti
melkein ivana sen huoltoa ja hoitelua ja mielitteli
pohjoiseen, kunnes Henriika sanoi, että eläisi hän
täälläkin ilman huolehtimista.

Henriika ei ota tulta lamppuun. Lieden valossa
aterioidaan, ja siinäkin tulen ottamattomuudessa on
niinkuin jotakin kiihkeää odotusta illasta. Iltahan
nyt onkin, ja heidän askareensa kyllä ehtii tehdä päi-
välläkin, mutta ohi kiitäviä hurman hetkiä ei ta-
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voita. Ne kiitävät pois niinkuin tuolla ulkona tuu-
liaispäät, ja kun sitten joskus huomaat jo veresi
jäähtyneeksi, on kaikki myöhäistä.

Henriika korjaa ruuantähteitä, Topias hamuaa pöy-
dältä piippuaan jatuntee hetkisen Henriikan kimmoi-
san vartalon kosketusta, ihon tuoksua. Melkein niin-
kuin väsyneesti laittaa Henriika tilat, Topiaallekin,
vaikka tietää Topiaan tulevan hänen luokseen, koet-
taa kerran vielä oven salpaa ja alkaa riisuutua.

Jouduhan sitten .
. . makuulle, sanoo To-

piaalle, joka lieden luona hiilestää piippuaan ja
kuuntelee sydämensä jytkytystä.

Eipä aprikoi Topias enää olemustaan, joskus ha-
jalle mennyttä ja nyt naisen taikavoimasta viron-
nutta. Koko olemus on Henriikan läheisyyttä niin
tulvillaan, että ajatukset loppuvat. Veri hypähtelee
vain kuin tuuliaispäät tuolla ulkona.

Henriika istuu sänkynsä laidalla ja odottaa, odot-
taa tuota kummallista ja väliin arkaa, väliin rohkeata
miestä, jota ei nyt aio laskeakaan luotaan niinkuin
kerran antoi mennä ja katui, katui sitä aamut ja
illat. Tuolla istuu Topias, hänen Topiaksensa, hii-
lestävin silmin, olemus nuortuneena. Ihmeitä hän
on saanut aikaan miehessä, jota ei silloin aamupuh-
teella ollut tuntea.

Henriika muistaa, että päivällä leipomansa leivät
on pantava, vielä vartaaseen.
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Tuletko, Topias, auttamaan?
Henriika seisoo jakkaralla, ja Topias antaa hä-

nelle leipiä yksitellen, hieman kujeillen. Henriika
on siinä niin lähellä, että Topiaan päätä melkein vie-
poittaa. Menee viimeinen kakkara orteen, ja Hen-
riika horjahtaa jakkaralta ja on vähällä pudota,
mutta Topias sieppaa hänet syliinsä.

Aamulla Topias herää lämpimien käsivarsien sy-
leilyyn. Ei muista ensin, mutta sittenpä jo muistaa
ja sulkee jälleen silmänsä. Nuoruus, suloinen nuo-
ruus on tullut jälleen hänelle, ja kun epäillen sanoo
Henriikalle, että tämä onni ja siunaus häneltä ehkä
siepataan pois, nauraa Henriika ja vakuuttaa sen
pysyvän.

Jos sinä siihen paremmin uskoaksesi kirjoja
vaadit, niin isäntä kuuluu menevän kirkolle. Hän kai
suostuu käymään meidän asialla pappilassa.

Minäpä käynkin pyytämässä isäntää, sanoo
Topias ja naurahtaa.

Mene vain, minä tulen vähän myöhemmin.
On jo aamu, ja myrsky on ulkona tyyntynyt.
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Saitan ukko jyystää kessuja piippuunsa suuressa
huhmaressa aamupuhteella. Jyystää ja miettii,
mistä taas saisi rahaa siihen ja siihen reikään. Toi-
silla sitäkin on niin, etteivät tiedä mihin sijoittaa ja
toisten pitää naukua ja venyä puutteessa. Vaikka
olisi nämäkin talot ja tavarat, niin pitää vain ujut-
taa ruumistaan yhä kaitaisemmaksi, hypätä henki
kurkussa yhdeltä ja toiselta pyytämässä ja kumar-
taa, kumartaa pahanhengen pankkiherroja.

Muutamilla on ihan suotta aikojaan varoja, niin-
kuin tuollakin Tuohisen leskellä. Syöttelee joutavia
maankulkijoita, lihottaa. Kelpaa siinä nyt Runtu-
kan Topiaankin lihoa ja pulskistua. On jo täyttynyt-
kin, ettei kohta mahdu ryysyihinsä.

Mutta meneppäs hänelle siitä sanomaan, niin ei-
kös nosta, herjan lihasäkki, päätään ja sano, että
mitä se vieraaseen kuuluu. Kellahtaa kohta rahoil-
laankin, joita on tullut otetuksi. Ei, ei uskalla enää
sanoa mitään koko akalle. Mittaa vain sille nuorta
maitoa, että saa sitä kyöpeliä lihottaa. Väärin, ko-
vin väärin on täällä elämisen osat jaettu.
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Ukko jyystää, lataa jo piipun ja vetää savut har-
miinsa. Kirkolle olisi lähtö tukkimaan tehtyjä rei-
kiä, mutta otappas mistä rahat. Saisi vielä tuolta
leskeltä, mutta sitten se vain enemmän siinä kekka-
loi. Tahtoo kohta kamarin sille syötikilleen.

Topias tulee tupaan, sanoo hyvän huomenen. Ei
olekaan käynyt koko lesken luona oloajallaan talon
puolella. Lienee joskus käynyt aikaisemmin näl-
käänsä sammuttamassa, kihnuttamassa rajaisleipää
suolavesikuppiin, ei muuta.

Huomenta, huomenta. Pitää tulla peremmälle,
pistämään näitä uutisia piippuun.

Topias hykähtää. Jopa käskettiin peremmälle,
vaikka ennen luimisteltiin.

Isäntäkin panee nyt näitä tehtaan tekoja.
Topias tarjoaa oikein vennin, herrojen savuk-

keen.
He, he . . . kylläpä se Topias on .

. . rikastunut,
hykertää isäntä.

Sattuuhan sitä
Ukko miettii, että jokohan tuo peevelin Topias

tuli niistä Henriikan lainaamista rahoista sanomaan.
Ei tiedä, vaikka aikoisi maksaa vanhoja kalavelko-
jaan. Tuli sitä saunasta muutaman kerran ajelluksi.

Taitaa Topias olla jo ihan niinkuin isäntinä?
He, hce ..

. sattuuhan sitä ... Jos lienee tultu jo
niistä Henriikan lainaamista rahoista . .

.?
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Ei ole tultu. Kysymään vain, tokko isäntä
menee kirkolle. Taitaisi tässä päästä vaikka puhe-
mieheksi.

Ukon naama väännähtää. Niinpäs, niinpäs, piru
soita, on asia. Rikas kukkoilija tulee Topiaksesta.

Koettaa kuitenkin äijä ilostua:
Vai sillä tavoin on asiat.
Sillä ... ja jos vain passaa maksua vastaan toi-

mittaa pappilassa . . .

Johan toki, johan toki. . . kun kerran sellaiset
asiat . . . Topiaksella . . .

Topias naurahtaa ukon naaman kierteille.
Kerranhan ne on aina kullakin. Minun sattui

vähän myöhästymään.
Henriikakin tulee tupaan, emäntä kintereillään.

Katsoo, kierauttaa luihusti Henriikaa. Mitähän sillä
luosulla nyt on asiana, kun on raahannut sen elät-
tinsäkin tupaan.

Henriikan käsissä pysyy kynäkin, ja on ehtinyt
jo pyöräyttää kuulutuskirjatkin. Nimiä vain puut-
tuu ja todistajia.

- Jokos täällä on valmiiksi puhuttu? kysyy
Henriika, ja silmissävälähtelee nuorekasta veitikkaa.

Jo, jopa täällä on kuultu. Saa vain Henriika
alkaa kursia puhemiehen paitaa, tokahtaa äijä,
puhdistelee penkkiä Henriikan istuttavaksi.

Kyllähän se tulee ja housut kaupantekijäisiksi.
15 Kevät, Jooseppi ja Siliina
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Emäntä väistää huivia korvan taakse.
Että tuota mitenkä . . .?

He . . . tämä Topias vain naimapuuhissa,
hykertää isäntä.

- Hy ... nytkähtää emännän mahapiippula.
Joko se kykenee semmoisiin.

Taitaapa, taitaapa kyetä . . . kostuuhan sitä,
kun kostutellaan.

Kykertämisestä ja naaman viiruilusta ei taitaisi
tullakaan loppua, mutta Henriika sanoo:

Kirjoitetaanpas sitten näihin, ja isäntä emänti-
neen todistaa.

Vai naimaan Topias rynkää, kuhertaa äijä
nurkkalaudalta silmälasejaan haroessaan. Tulee-
han siitä nyt Topiaksesta eläjä, tuleepa, tulee, vaikka
jo vaivaistaloon häsittiin. Lykästääpähän muuta-
mia .

. . saa vielä tuollaisen lihasäkin heteilleen ja
rahaa . . . rahaa niin että ilettää.

Emäntä ei kirjoita, mutta käskee ukon vain panna
puumerkkinsä. Myötäsukaiseksi niille pitää ruveta,
niin jos hyötyisi paremmin. Äklöittää kuitenkin
tuollainen, kun ei passaa olla kunniallisena leskenä,
vaan pitää kulkijaimia hyysätä.

Taitaa olla sitten valmista, sanoo Henriika.
Valmista, valmista on, ja kyllä toimitetaan.

Tuota ..
. tuota kun ..

. olisi tässä maksuja, niin
passaisiko sitä velkaa vielä lisätä?
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Isäntä hykerehtää ja hyrrittäå.
Möisikös isäntä sen Ylisen torpan kaikkine mai-

neen? kysäisee Henriika. On sitäkin jo ehti-
nyt miettiä tänä aamuna. Siellä olisi nekin paikat,
missä Topian kanssa ennen halailtiin, ja kun se nä-
kyisi hyvin joutavan tuolta hyrrittäjältä.

Tuotapa Ylisenkö .
. . mietitään, mietitään.

Saisiko sitä sitten, rahanpuolta . . . ehtiihän siitä
hinnasta . . .

Annetaan vain. Vai mitä, Topias? hymyilee
Henriika.

Nytpä Topiasta vähän jo kiusoittaa sellaiset ky-
symykset. Hoitakoon vain Henriika rahansa niin-
kuin tahtoo, eipä hän sellaisista välitä. Hänelle riit-
tää hyvin ja liiaksikin Henriika sinänsä, tuo hymyi-
levä, pehmoinen Henriika, jonka hyväilyjen mainin-
git vielä soutavat hänen suonissaan.

Mitäs se minuun kuuluu

Isäntä käy sitten noutamassa.

He, hee . . . kiitoksia, kiitoksia .
. . kaiketi ne

sitten laitetaan huomisillaksi kuuliaishypytkin. On-
han tässä tupaa, on . . . että hypyt kaiketi, kun ker-
ran Topias . .

.

Eikä laiteta, sanoo Topias ovella.
Niin minustakin . . . talonväki saa pistäytyä

kahvilla.
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Keveästi, ihmeen keveästi nousee Topiaksen jalka
routaisella pihalla. Vielä ehkä nuorekkaampana not-
kahtelee komea Henriika tuossa hänen rinnallaan
lämpimään, turvalliseen majaan, jossa on vielä lä-
heisimpänä viime yön hivelevä tuntu.

Arvi A. Karisto Oy:n kirjapaino 1928
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