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ALFRED EMIL INGMAN.
Alfred Emil Ingman, jonka kootut teokset täten Suomen nuorisolle tarjotaan,

oli syntynyt v. 1860 ja kuoli Vaasassa v. igiy. HUnen ulkonaiset elämänvaiheensa
on pian mainittu. Suoritettuaan v. 1883 papin tutkinnon hän toimi Vaasassa
pataljoonansaarnaajana ja muissa papin viroissa, kunnes hänet iBgy nimitettiin
saarnaajaksi sikäläiseen lääninvankilaan, jossa toimessa pysyi kuolemaansa
saakka. Tämän ohella hän toimi koulumiehenä. eri aineiden opettajana oppi-
kouluissa, sekä käsityöläisiltcrkoulun johtajana. Julkisuudessa on hänestä, hänen
eri toimiensa johdosta, nimenomaan mainittu, että hän oli harvinaisen laajatie-
toinen ja eri aloja taitava ja tunteva mies. Persoonallisuutena kuuluu hän olleen
erittäin vaatimaton, terveluontoinen ja humoristinen.

Pyyntömme johdosta saada lähempiä tietoja Alfred Ingmanista kirjoittaa meille
hänen veljensä professori Lauri Ingman seuraavaa:

».Halu päästä ulos metsään ja merille oli Alfred-veljessäni jo ylioppilasaikoina
erinomaisen voimakas. Muistan elävästi, kuinka hän javanhin Jonathan-veljemme
syksyisin ja talvisin pyssyt olalla kulkivat kaikki Karijoen sopukat ristiin rastiin.
Tavallisesti he toivotkin retkiltään riistaa kotiin, jäniksiä ja lintuja. Kolmantena
seurassa oli usein eräs mökkiläinen,»Hongiston vaari», jonka metsästysinnolla ei
ollut rajaa. Eräänä talvena 1880-luvun alulla, kun seudulla liikkui susia, ryhtyivät
veljet niitä suksilla pyydystämään ja saivatkin kerran oikein komean otuksen.
Myöhempinä aikoina,- kun Aljred-veljeni oli asettunut Vaasaan, jouduin usein
seuraamaan häntä milloin pitemmille milloin lyhemmille retkille saaristoon. Niin
pian kuin jäät olivat lähteneet ja ilma lämminnyt, lähdimme mekin retkille vesi-
lintuja kuvilta ampumaan. Ihania kesäkuun öitä vietettiin kuusenhaoista teh-
dyillä vuoteilla, milloin ei ollut pakko hyttysten tähden ankkuroida venettä johonkin
poukamaan ja purjeen allakoettaa saada verenimijöiltä hetkeksi rauhaa. Auringon
noustessa oli oltava ampumapaikoilla. Myöhemmin kesällä laskettiin koukkuja
ja käytiin purjehdusmatkoilla milloin minnekinpäin.

Alfred-veljelläni näyttää olleen se käsitys , että mies jotenkin osaa tehdä sen.
minkä tahtookin. Varsinkin hän oli taitava veneenrakentaja. Piirustusten mukaan.
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jotka hän milloin mistäkin teoksesta hankki, hän rakensi sekä souto- että purje-
veneitä, kulkipa viime vuodet itse rakentamassaan moottoriveneessä. Kun oli hyvä
pitemmillä matkoilla saada päänsä päälle parempikin katto kuin havunoksista
tehty, rakensi hän Vaasan lähelle pariin paikkaan lankuista erinomaisen hauskat
kesämajat. Apuna hänellä ei näissä toimissa ollut muuta kuin kouluijässä oleva
poikansa. Ihailin suuresti hänen väsymättömyyttään ja taitoaan; kaikellainen
'fuskaaminen’ oli hänelle vastenmielistä, se mikä tehtiin, oli tehtävä hyvin.

Pienestä pitäen tottuneena ampuma-aseita käyttämään oli Alfred kehittynyt
erinomaisen taitavaksi ampujaksi. Varsinkin oli ihailtava hänen taitonsa lennosta
pudottaa lintuja. Yhteen aikaan hän harrasti myöskin pilkkaan ampumista ja
saavutti siinä sellaisen taidon, että eräässä silloisen n. s. sportti-klubin koko maata
käsittävässä ampumakilpailussa sai palkinnon.

Papiksi tultuaan saattoi veljeni tietenkin omistaa vapaille ulkoilmaharras-
tuksille vain vähän aikaa. Tavallinen viranhoito vaati, varsinkin sen jälkeen
kuin hän oli tullut vankilansaarnaajaksi, paljon aikaa, ja innostuneena ja tai-
tavana opettajana hän lisäksi suoritti paljon opetustyötä. Mutta kun hanget alkoi-
vat sulaa, silloin täytyi saada aikaa panna venheet ja pyyntivehkeet kuntoon, jotta
jo toukokuussa voisi pistäytyä jollekin iltapäiväretkelle merelle ja kesäkuussa
ihailla auringon laskua ja nousua Vaasan saaristossa.»

Tällaiseksi tunnettiin hänet omassa kotoisessa vaikutuspiirissään kirjai-
lijana vasta hän tuli tunnetuksi suuremmalle yleisölle, jopa niin tunnetuksi, että
hänet aina mainitaan silloin, kun puhutaan alkuperäisistä ja etevistä kotimaisista
nuorisokirjailijoista. Todennäköistä on, että Suomen kasvava nuoriso lukee
polvi polvelta aina samalla innostuksella niitä seikkailuja, joistakerrotaan »Rimpi-
suon usvapatsaassa», »Latvasaaren kuninkaan hovilinnassa», »Suursalon Hallissa»
ja »Kahden taalarin rahassa» sekä muissa hänen kertomuksissaan. Ja kun vilje-
lys tunkee metsät yhä syrjemmäksi, kun emme enää tulevaisuudessa voi puhua
»seikkailuista saloilla ja vesillä» siinä tuoreessa tarkoituksessa kuin näissä kir-
joissa,saavat nämäteokset hiukan samaa merkitystäkuin mikä on Cooperinkuvauk-
silla nykypäivien amerikalaiselle: ne kertovat niistä ihanista päivistä, jolloin
Suomessa vielä oli neitseellisiä saloja ja vesiä.

Lähettäessään »Rimpisuon usvapatsaam kustantajalle tammi-
kuulla igis kirjoitti tekijä vaatimattomasti hänellä olleen tarkoituksena »antaa
lukijalle pari sataa suomalaista sananlaskua ja sanontatapaa, kuitenkin mikäli
mahdollista siten, ettei hän tätä tarkoitusta huomaisi.» Ne, jotka tuon kirjasen ovat
lukeneet, panivat varmaan merkille sen veikeän ja humoristisen tavan, jolla tekijä
sovitteli kahden poikaviikarin vuorosanoiksi mitä hullunkurisimpia ja humo-
ristisimpia sananlaskuja ja sutkauksia. Tekijä vaikeni kuitenkin siihen nähden,
mikä on kirjan suurin opetussisällys: se on täydellinen opas siihen, miten on
mahdollista elää talvella ulkoilmassa, joutumatta luonnon ankaruuden uhriksi-
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samalla se kasvattaa tulemaan toimeen omin voimin, muihin turvaamatta. Kun
siihen lisätään vielä jännittävä ja nuorison mielikuvitukselle sopiva juoni, voi
ymmärtää, kuinka suurta kykyä tällaisen, näöltään niin vaatimattoman teoksen
luominen edellyttää. Teoksen nimi oli alkuaan »Levänevan usvapatsas», joka kui-
tenkin hyljättiin.

»Rimpisuon» vastaanotto oli hyvä ja arvostelut suosiollisia. Niiden antamien
neuvojen johdosta kirjoitti tekijä vain lyhyesti: »En ole liian vanha oppiakseni.»

Seuraavaa teostansa, »Latvasaaren kuninkaan hovi linnaa»
lähettäessään kirjoitti tekijä kustantajalle marrask. 22 p. 1915 seuraavaa:

»Kun tarkoitin siitä suomalaista, poikien suosiossa kai vieläkin olevaa ’indiaahi-
kirjaa’, oli minun indiaanien puutteessa pakko käyttää rosvokoplaa. Olen kuiten-
kin kaikin puolin yrittänyt välttää sitä, mikä vaikuttaisi detektiiviromaanilta,
ja saada lukijan mielen eniten kiintymään Latvasaaren Jules Vernen tapaiseen
kuninkaaseen. Sananlaskujen opettamisesta nuorisolle en ole tahtonut luopua.
Luullakseni nuoret oppivat niitä paraiten, kun luulevat saavansa ne kertomuksen
kaupanpäällisinä vain.»

I)Ehdotuksenne laajemminkin ryhtyä nuorisokirjallisuuteen on sangen hou-
kutteleva; asian mahdollisuus riippuu siitä, onnistuuko minun niin kirjoittaa
nuorten mieleen, että todella saan laajemmat markkinat. Sillä kirjoitan, ahkera-
nakin ollen, jotenkin hitaasti. Ja virkuni on niin våhdpalkkainen, että minun on
ollut aina pakko toimeentuloni tähden pitää paljon koulutunteja . . . Aion kui-
tenkin jatkaa kirjoittamistani.»

Lähettäessään »S uurs a l o n Haili m käsikirjoituksen, jonka tekijä oli
alkujaan ajatellut julkaistavaksi jouluksi igi6, kirjoitti hän toivovansa jouluksi
1917, »jos Jumala suo terveyttä, voivansa valmistaa uuden kirjan.» Se toivo toteu-
tuikin, mutta painosta valmistuneena ei tuoni sallinut tekijän nähdä »Kahden
taalarin rahaa.» Sen valmistumisesta kertoi hän kirjeessään kustanta-
jalle marrask. 11 p. 1916 m. m. seuraavaa:

»Uutta kirjaani olen kirjoittanut noin 120 käsikirjoitussivua. Mutta muutama
viikko sitten ajoi se karille, enkä ole vielä saanut sitä uudestaan liikkeelle . . .

Seikkailukirjaksi on sekin ajateltu, vaikka toinen seikkailijoista on vasta kahden-
nellatoista; ’näsäviisi’ poika kuitenkin .

. .»

Omasta tyylistään kirjoittaa hän samassa kirjeessään vaatimattomasti:
»Kirjoitustapani on karkeata, siitä ei pääse pieleen eikä puoleen, ja soveltuu

vähemmin hyvin eläinkertomuksiin, jotka vaatisivat viehättävämpää, enemmän
mukaansa tempaavaa tyyliä. Mutta harvalle miehelle vain on luota kynä, joka
luistaa liukkaasti kielellä, joka ei ole hänen äidinkielensät>.

Selitykseksi mainittakoon, että Ingman oli saanut ruotsinkielisen koulusivis-
tyksen.

Yhä samassa kirjeessään mainitsee hän uusista suunnitelmistaan:
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»Olen jo useampia vuosia kirjoitellut 'mukulakoululaisia’ varten suunniteltua
kuvakirjaa samaan tapaan kuin saksalaisten ’Zoologia Comica’, jonka omat lap-
seni aikanaan lukivat loppuun, vaikka paperi olikin paksua. Saa nähdä, valmis-
tuuko se ikinä?»

Tuonen tarkoituksettomuutta usein valitetaan. Valitettavaa on, ettei Alfred
Ingman saanut jatkaa tärkeätä kirjailijatoimintaansa, jolla hän muutamissa vuo-
sissa olisi paljon rikastuttanut köyhähköä alkuperäistä nuorisokirjallisuuttamme.
Valitettavaa on myöskin, ettei hän aikaisemmin huomannut lahjojansa tällä alalla.

Se joka haluaa tarkemmin tutustua tämän vanhan pohjalaisen sisimpään luon-
teeseen, tekee sen parhaiten lukemalla hänen kirjansa. Joka lauseen takaa pilkistää
niistä suora ja jäyhä mies, laajakatseinen, hyväsydäminen, elämää ja luontoa
ymmärtävä.

Viimeinen kustantajalle tullut kirje on päivätty syyskuun 15 p. igiy ja koskee
erästä tekijän käsikirjoitukselle sattunutta tapaturmaa. Se päättyy sanoihin:

»Herran haltuun!»
Kun hänen teoksensa nyt uudessa asussa joutuvatnuorisomme luettavaksi, lau-

summe sen hartaan toivomuksen, että Suomen nuoriso oppisi niistä sitä rehelli-
syyttä, miehekkyyttä ja omin avuin toimeentulemisen taitoa, jolletekijä jäyhänä ja
itsenäisenä pohjalaisena pani niin ratkaisevan arvon. Avautukoot nuorisomme
silmät myös huomaamaan oman maansa luonnon kauneudet ja ne reippaan sekä
vahvistavan ulkoilma-elämän edut, joita se vielä kaikkiallakin tarjoaa. Mikäli
nuorisomme kaikissa näissä jaloissa avuissa edistyy onneksi itsenäiselle Suomel-
lemme, sikäli on myös syytä kiitollisuudella muistaa miestä, joka rakkaudesta nuo-
risoa kohtaan vielä vanhana ryhtyi opettamaan sille elämänsä varrella tärkeiksi ja
välttämättömiksi huomaamiansa asioita.

Kustantaja.



RIMPISUON USVAPATSAS
SEIKKAILUKERTOMUS POHJAN PERILTÄ
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lin jo täyttänyt kahdennentoista ikävuoteni, kun mi-
; nut eräänä syyskuun päivänä vietiin kansakouluun.
! Nainen, joka minut toi kouluun, oli holhoojani vaimo,
J kunnollinen ja kyvykäs, mutta ankaranpuoleinen ih-

S minen. Opettajan kirjoitettua nimeni paperiinsa pois-
• tui saattajani heti.

Istuuduin opettajan määräämälle paikalle. Mutta
• kun täällä kaikki tuntui oudolta ja ikävältä, oli mi-

nun pakko, salatakseni silmiin tunkevia kyyneleitä,
jotenkin äänekkäästi niistää nenäni. Silloin kuulin pojan, joka istui vieressäni,
itsekseen, mutta kuitenkin siten että kaikki kuulivat, sanovan: »Siitä tunnen tuh-
man miehen, kun tulee tupahan, niin niistää nenänsä.»

Opettaja, hiljainen mies, ei sanonut mitään. Mutta kun pojat huomasivat
opettajansa tukehduttavan pientä hymyn alkua, remahtivat he kaikki naura-
maan. Kyyneleeni kuivivat nopeasti.

Tunnin loputtua törmäsivät kaikki pihalle. Sain tuon pojan, joka oli vähän
itseäni pitempi, käsivarresta kiinni, nipistin voimaini takaa jakysyin: »Tahdotko
tapella vai tyydytkö tukkanuottaan?» Toverini valitsi tappelemisen, mikä
aiheutti sen, että mjnä, joka olin heikompi, sain aika tavalla rokkiini. On hyvin
luultavaa, että olisi käynyt samaten, jos hän olisi valinnut vähemmän kunnialli-
sena pidetyn tukkanuotan.

Matin ja minun tuttavuuteni alkoi siis jotenkin niin kovakouraisesti, joksi
sen kaksitoistavuotiasten kädet kykenivät tekemään. Tämä ei kuitenkaan mil-
lään tavalla vähentänyt sitä vakavaa ystävyyttä, joka tästä lähtien syntyi
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välillemme. Ja kun neljä vuotta myöhemmin astuimme ylpeästi yhdessä kotiin,
päästötodistukset taskussa, ei meistä kumpikaan ajatellut tappelua eikä tukka-
nuottaa. Yhdessä astuimme kotiin, sanoin. Matin vanhemmat kuolivat näet
samana syksynä kuin Matti kouluun tuli, ja Matti muutti meille.

Meillä oli kummallakin ollut vähäinen perintö. Mutta perintörahat olivat
nyt suuhun syötyjä, ja meidän piti ruveta itse ohjaamaan vastaisuuttamme,
kuten koulunkäyneitten miesten ainakin. Arvasimme, ettei isäntä kahta näin
nuorta kasakkaa tarvinnut, joten muuallepäin kai oli pakko kääntyä.

Mutta suuhun päin sudella hampaat. Ei meistä kumpikaan aikonut nälkään
kuolla. Ei kyllä kukaan kirves kädessä synny, mutta eipä synny myöskään
moni peukalo keskellä kämmentä. Matti ei ole kellarista kotoisin enkä minä
myöskään ole mikään reestä pudonnut ja tielle jätetty. Tätä en kerro teille
ylvästelykseni, mutta totuus vaatii minua kertomaan asiat siten, kuin olen ne
itse käsittänyt ja todeksi huomannut.

Ei meitä kuitenkaan hätä vielä kovin läheltä kopristanut. Isännällä oli suu-
ret uudisviljelyshommat ja hän oli jo luvannut meille kesäksi ja syksyksikin
työtä. Lapinmaan rajalla on työvoima kallista. Markka päivässä ja talon ruoka.
Kannattaahan semmoisilla ehdoilla meikäläisten ryhtyä raatamiseen. Talvek-
sikin oli meillä lupa jäädä taloon, jos tahdoimme ruoan edestä olla talon töissä.

Tästä viime asiasta oli meillä kuitenkin itsellämme toiset ajatukset kuin
isännällä. Ei niin viisasta, ettei jostain paikasta hullu. Meidän hullu paikkamme
koski ensi talven työtä. Meillä oli siinä asiassa omat meininkimme tarkoin mie-
tittyinä ja kypsytettyinä. Mutta koska tämä on vielä syvä salaisuus, en hiisku
siitä luotua sanaakaan.

Sadan sylen päässä talosta on korkea mäki ja mäen laella tupa. Tuvassa
asuu talon vanha-paappa, nykyisen isännän isoisä. Hän on kolmantena jäse-
nenä ystävyydenliitossamme ja ottaa, iästään huolimatta, yhteisiin harrastuk-
siimme osaa miltei kiihkeämmin kuin Matti ja minä. Eikä ukko pidäkään 90
vuotta minäkään aivan korkeana ikänä. Ei niin vanhaa, ettei usko vielä vuoden
elävänsä. Ja vanha-paappa on sitä mieltä, että kun Luoja on säätänyt hänet
näinkin vanhaksi, on hänen osalleen määrätty, ettei hän ennen kuole kuin
Rimpisuon salaisuudesta on perille päästy. Ukko, Matti ja minä olemme vah-
vasti päättäneet tämän salaisuuden selvittää. Vahva on kolmisäinen köysi, ei se
kesken katkea. Hyvää hamppua pitää olla senkin sään, joka yhdeksänkym-
mentä vuotta on kestänyt eikä ole vielä silloinkaan mätä. Hyvä toivo siis oli,
että me kolmen miehen saamme tämän asian selville.
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j apin rajoilla on monta suurta nevaa. Rimpisuo on
I kuitenkin niistä kaikista suurin, kolmatta sataa kilo-

| metriä leveä ja neljättä pitkä. Niin ovat maanmittarit
! laskeneet. On siinä jo nevaa. Ei yhdestäkään paikasta

i sen rannalla ole vastaista rantaa nähty. Tämän
; nevan rannalla on paappa yhdeksänkymmentä vuotta

! elänyt. Ja saman nevan rannalla on Matin ja minun
tähänastinen elämä kulunut.

Nevan laidat eivät ole pahoin vetisiä. Varhain ke-
väällä kulemme siellä karpaloita syömässä ja kesällä poimimme sieltä juomu-
koita ja valokkia. Ja viidastoissa metsän ja nevan rajalla on meillä talvis-
aikana pitkät risuaidat veräjineen ja ansoineen metsäkanojen pyyntiä varten.

Tämän kaiken puolesta Rimpisuo ei siis eroa monesta muustakaan nevasta.
Laajuus vain on sillä omansa.

Mikä on siis se salaisuus, jokatekee iäkkään ukonyhtä uteliaaksi kuin meidät
ja monet muut seudun poikaviikarit? Jopa on tämä salaisuus saattanut ukon
rakentamaan vanhuutensa kodin korkealle mäen laelle, jossa ainoastaan muu-
tamat suunnattoman suuret kivet suojaavat tupaa taivaan tuulilta.

Siinä salaisuus, että kun tältä mäeltä katsoo nevalle, näkyy kirkkaina talvi-
päivinä aivan selvästi taivaan rantaa vasten omituinen usvapilvi. Korkeim-
malta kiveltä katsoen näkyy pilvi paraiten ja aina samasta paikasta. Lämpi-
mänä vuoden aikana ei näy mitään, olipa päivä vaikka kuinkakin kirkas ja
ilma kuinkakin läpikuultava.

Monta selvitystä on tämä omituinen ilmiö aiheuttanut. Kansa puhuu maahi-
sista, jotka nevalla asuvat. Ne harvat herrasmiehet, jotka ovat Paapanmäellä
käyneet ihmettä katsomassa, katselevat karttaa ja kompasseja, jonka jälkeen
selittävät, että usvapatsas nousee nevan toiselta rannalta, jolla juuri tuolla
ilmansuunnalla on muka kylä. Me ja paappa emme usko kumpaankaan selityk-
seen. Maahiset eivät asu aavalla nevalla. Ja kolmenkymmenen penikulman
päähän ei näy savu, vaikkapa kokonainen talo palaisi, saatikka muutamasta
savutorvesta.

Usein otelemme ukolta, miksi ei kukaan ole lähtenyt sinne omin silmin näh-
däkseen, mitä siellä on. Aina on vastaus sama, ettei kukaan paljaan uteliaisuu-
den tyydyttämiseksi lähde noin vaivalloiselle, ehkäpä vaarallisellekin matkalle.
Kesällä ei pääse kukaan etemmäksi kuin runsaan vanhan virstan nevan laidalta,
sillä sitten on neva niin vetinen, ettei ihmisjalkaa kannata. Ja monena talvena-
kaan neva ei kannata, jos on sattunut tulemaan runsaasti lunta, ennenkuin
talvipakkaset ovat roudanneet maan. Ja ukko lisää salaperäisesti:
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Jos siellä todella asuu maahisia, kuten ihmiset puhuvat, niin ehk’ei tuli-
jaa oteta oikein ystävällisesti vastaankaan.

Harrastuksensa tässä asiassa on paappa perinyt isältään. Paapan ollessa
vielä »poikakloppina» kahdeksankymmentä vuotta sitten oli isänsä kerta
hiihtoahkioonsa varustanut viikon eväät ja lähtenyt metsästysretkelle sano-
matta kenellekään, minne hän aikoi mennä. Neljä päivää myöhemmin oli hän
palannut kotiin, toinen jalka niin pahoin paleltuneena, että se pantiin polvesta
poikki. Silloin oli isä, joka rupesi uskomaan kansan selitykseen maahisista,
ottanut pojaltaan lupauksen, ettei tämä ikänä lähtisi samallaiselle matkalle.
Ja kahdeksankymmentä vuotta, sanoi ukko, olen tätä lupaustani katunut.
Mutta ennen rauta katkeaa kuin miehen sana ratkeaa. Ja vaikka en siinä
iässä paljon ymmärtänyt lupaukseni sisältöä, olen sen kuitenkin pitänyt kuin
mies.

Meitä eivät sitoneet mitkään lupaukset. Ja orpoja kun olimme molemmat,
ei ollut myöskään ketään, joka olisi viitsinyt lupauksia meiltä vaatiakaan. Aikoja
sitten oli päätetty asia, että kun vain olimme koulunkäyntiänne suorittaneet ja
olimme miehiä puolestamme, ei kestäisi enää kauan, ennenkuin usvapatsaan
salaisuus olisi selvitetty.

111

eippain askelin astuimme siis, todistukset taskussa,
Paapanmäen rinnettä ylös. Paappa oli kiivennyt tähys-
tyskivelle, johon tikapuut johtivat.

Paappa hoi, huusi Matti, eipä se vanha härkä näy
olevankaan kankeampi sarvistaan kuin nuoret.

Luussahan vanhan voima, väki varsan sierai-
missa, säestin minä.

Ukko oli aina mielissään, kun hänen mielilauseitaan
muistimme käyttää. Heti tuli jo vastaus kiven laelta;

Tallella ukko uunin päällä. Kauan on laho kallellaan, ennenkuin kaa-
tuu. Tulkaa tänne, klopit, usvapatsas näkyy.

Luulimme ukon leikkiä laskevan, sillä eihän usvapilvi ikänä näkynyt ke-
sällä. Vastasin sentähden minäkin leikilläni:

Mitäpä vanhan valeista, kurttunaaman kuulehista. Tulkaa vain pois,
paappa, saatte nähdä paperit, jotka kelpaavat.

Ei kirja kiroista estä. Tulkaa heti tänne. Tarvitsen silmiänne enkä pape-
reitanne. Ei millään niin hyvin näe kuin silmillä.

Mitäpä pappi paremmallensa. Täytyi vanhusta totella. Tultuamme kivelle
ukko heti ärjäisi minulle:
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Vai kurttunaamaksi sanoit, junkkari! Nyt jouduit sellaiseen paikkaan,
jossa asiasi tutkitaan ja sitten selkääsi sutkitaan. Voiteellahan se nahkakin peh-
menee. Mutta katselkaa nyt ensin, pojat, tuonne pohjoiseen: näkyykö siellä
todella usvapatsas vai onko siellä jotain muuta nevalla?

Katselimme osoitettuun suuntaan, ja totta tosiaan, tässä ei ollut epäilemistä.
Usvapilvi näkyi. Ensimmäinen kerta miesmuistiin kesällä. Tämä pelasti selkä-
nahkani, joka kyllä ei olisi ollut muutenkaan aivan suuressa vaarassa. Paappa
julisti juhlallisen anteeksiantokäskyn, lisäten; »Eihän koiraakaan nyljetä, ennen-
kuin henki lähtee.» Oltiin hyviä ystäviä kuten ennenkin. Kolmiliitto oli lujaan
perustukseen rakennettu ja vahvistettiin tänään entistään vahvemmaksi.

Matti ja minä emme pitäneet usvapilven näyttäytymistä kesällä minään
aivan ihmeellisenä asiana miks’ei se voisi näkyä jokukerta kesälläkin? Mutta
ukko istui kauan mietteissään sanaakaan puhumatta. Emme halunneet van-
husta häiritä, kun huomasimme hänen tahtovan olla rauhassa, vaan istuu-
duimme mekin katselemaan omituista näkyä.

Hetken perästä ehkäisi vanhus itsestään vaitiolon. Hän kääntyi meidän puo-
leemme ja sanoi salaperäisellä äänellä: »Usvapatsas on kerta ennenkin näkynyt
kesällä, ja siitä on nyt kulunut tasan kahdeksankymmentä vuotta. Isäni kertoi,
että hän silloin oli juhannusyönä kiivennyt juuri tälle samalle kivelle, jolla nyt
istumme. Sydänyön aikana oli äkisti usvapatsas ilmestynyt nevalle. Se oli ollut
nuoren naisen muotoinen, joka on morsiushuntuun kääriytynyt. Seuraavana
talvena tuli isästäni puujalka-mies.»

Tämä ukon puhe pani tietysti mielikuvituksemme liikkeelle enemmän kuin
koskaan ennen. Tiesimme mihin tehtävään meidän oli ensi talvena ryhtyminen
ja nyt kuulimme, että sama enne, joka näkyi tuossa silmäimme edessä, oli kerta
ennen ennustanut samallaista yritystä, mutta epäonnistunutta. Tahtoiko
usvapatsas varoittaa meitä ryhtymästä yritykseen, joka oli liian uhkarohkea
onnistuakseen? Olimme melkein varmat siitä, että ukon ajatukset menivät
tähän suuntaan. Mutta tunsimme samalla, etteivät pahimmatkaan enteet voisi
estää meitä toteuttamasta tuumaa, jota olimme niin monta vuotta mieles-
sämme hautoneet.

Pelkäsimme siis jo pahasti, että ukko tämän enteen johdosta tulisi kieltä-
mään meiltä koko matkan. Ja vanhuksen kieltoa vastaan emme olisi uskalta-
neet tehdä tuumasta totta. Olimme aina pitäneet paappaa isän asemassa, pal-
joa enemmän kuin itse isäntää, jonka kuitenkin holhoojanamme olisi pitänyt
isää edustaa. Isännälle emme olisi ikinä uskaltaneet sanaakaan tämmöisestä
tuuminnasta puhua. Se oli paapan ja meidän yhteisenä salaisuutenamme.

Kun vanhus heräsi mietteistään, kysyi hän äkisti:
Näettekö, pojat, onko usvapilvi varmasti patsaan näköinen?

Ingman, Kootut ttohset, 2
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Tämä täytyi meidän myöntää; usvapilvi vivahti todella jossain määrin
jättiläissuureen ihmishaamuun.

Onko sillä morsiuspuku päällään?
Tähän kysymykseen taisimme hyvällä omallatunnolla yksin suin vastata,

ettei näy rintaneulaakaan, saatikka morsiuspuvun näköistä.
Isäni sanoi, että kun hän näki kesällä patsaan, oli se morsiameksi puettu,

huntu päällään.
Todistimme taasen yksin suin, ettei ollut edes pyhäpuvun näköistä, hun-

nusta ei puhettakaan.
Silloin se ei ole sama, joka isälleni näkyi. Ei taida merkki pahaa ennus-

taa.

Jo tiesimme paapan päätöksen. Uskalsimme jo laskea leikkiä vanhoista mer-
keistä, joista nykyaikana eivät pidä paikkaansa muut kuin uni ja nälkä. Van-
hus ei tätä kuitenkaan hyväksynytkään tahtoi, että tässä paikassa nyt heti pää-
tetään, tuleeko ensi talvena matkasta tosi, vai jätetäänkö koko homma. Kun
meidän päätöksemme oli jo aikoja valmis ja paappa nyt antoi myöntymyksensä,
oli asia jo ennakolta ratkaistu. Kädenlyönnillä se siis vahvistettiin. Ukko sanoi
nyt, että jos matkarahoista tulee kova puute, niin hän avaa kirstunkantta vähäi-
sen. Mutta mitäpä me matkarahoista. Sama se on suutarille, onko sata markkaa
saamista vai velkaa. »Eikä teillä, paappa kulta, taida ollakaan se kirstunpohja
kovin raskas?» Tähän ukko vain myhäili: »Eihän se täysi kukkaro kalise, eikä
minun rahoissani ole ennenkään lanttia nähty.»

Siihen päättyi keskustelu matkarahoista.
Paapan kanssa emme olleet koskaan puhuneet siitä, millä tavalla tutkimus-

matka oli pantava toimeen. Kerta vain, kun puhe kallistui sinne päin, sanoi
paappa; »Kyllä rahalla saa ja hevosella pääsee.» Siitä luulimme ymmärtävämme,
ettei kokenut ystävämme katsonut isänsä hiihtoretkeä parhaimmaksi tavaksi
lähteä nevan salaisuuksia tutkimaan. Tiesimme, että ukolla oli rahaa tal-
lessa. Ajatteliko hän vanhoilla päivillään ostaa hevosen ja lähettää meicjät hevo-
sella, iso heinähäkki kuormana, usvapatsaan salaisuutta tutkimaan? Semmoi-
nen matka voi onnistua, jos varhain syksyllä tulee kovia pakkasia ennenkuin
suuret talvilumet tulevat. Hevosmatka ei ole semmoisella säällä mahdoton.
Patsas ainakin on silloin aina näkyvä. Mutta ken tietää, minkälaiset ilmat
Luoja on ensi talveksi säätänyt? Meillä on aivan omat meininkimme matkantoimeenpanosta. Mutta siitä myöhemmin.
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esä ja syksy kului uudisviljelystyössä. Kun työ ensim
mäisten syyspakkasten tullen päättyi, oli Matilla ja
minulla vielä koko joukko markkoja jälellä, vaikka
olimme teettäneet hyvät talvivaatteet ja talvitöitten
varaksi ostaneet omat kirveet ja sahat sekä pyssyt.
Eiväthän pyssyt olleet tosin talvitöitten varaksi os-
tettuja, vaan omien tuumiemme varaksi. Isäntä, joka
oli itse kelpo pyssymies, ei mitenkään vastustanut
pyssykauppaamme. Päinvastoin hän auttoi meitä

saamaan kunnolliset aseet. Suusta ladattavat pienireikäiset luodikot ne vain
olivat, mutta tarkkakäyntiset, ja lukot olivat parasta tehtaantekoa. Isäntä
opetti meitä, että minkälaiset pyssyt ikinä tulemme ostamaan, lukot olkoot
aina semmoiset, ettei niitä koskaan tarvitse korjata. Ja siinä ajatuksessa taisi
isäntä olla oikeassa.

Paappa, joka koko kesän oleskeli meidän kanssamme ja myös voimiensa
mukaan auttoi raatamassa, puhui useita kertoja hevosen ostosta. Me aina kään-
simme puheen leikiksi ja pelotimme sillä, että ihmiset rupeavat pitämään häntä
ikähulluna. Kerta ukko kuitenkin puolisuutuksissaan kysyi, oliko meillä aiko-
mus kontata nevan yli, vai miten aioimme lähteä matkalle.

Nyt oli pakko vanhukselle selittää, miten olimme ajatelleet panna mat-
kamme toimeen.

Edellisen talven oli talossa asunut eräs nuori herra, joka oli tutkinut revon-
tulia, sähköä ilmassa ja ehkä vielä muutakin, jota emme niin tarkoin ymmärtä-
neet. Hän oli huvikseen tehnyt jääjahdin, jolla hän syystalvella, ennenkuin
suuret lumet tulivat, kävi purjehtimassa järvellä. Mekin olimme useasti saaneet
olla mukana purjehtimassa ja osasimme nyt tätä paikkakunnallamme ennen
tuntematonta ajopeliä käyttää. Keväällä poistuessaan lahjoitti tuo hyväntah-
toinen herra Matille ja minulle koko kapineen purjeineen, kaikkineen, toivot-
taen meille monta hauskaa purjehdusta.

Olimme heti lahjan saatuamme yhtä mieltä Matin kanssa, että jos millään
tavalla päästään kulkemaan nevan usvapatsaalle, niin purjehtimalla. Miksi ei
jahti kulkisi yhtä hyvin sukset jalaksina kuin luistimet? Vieras herra oli sano-
nut, että jääjahti hyvällä tuulella kulkee kuusikin penikulmaa tunnissa. Kyllä
se suksijahdiksi muutettuna kulkisi ainakin kolme. Sekin vauhti olisi meille
täysin riittävä. Jos hyvällä sivutuulella lähdemme aamusella, niin illalla olemme
joko nevan toisella laidalla tai kotona takaisin.

Sanoimme siis paapalle, ettemme viitsi ruveta konttaamaan nevan yli, kun
ehkä voisi tulla matkalla hiki. Hevosella ajaen taasen voi tulla vilu ennenkuin
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perillä ollaan. Ja jos on paksulta lunta, niin eihän matka mene hevosella nopeam-
min kuin konttaamallakaan. Olimme sentähden Matin kanssa tuumineet lähteä
lentämällä. Vuovaa variskin vastatuuleen, miesi onnehen kovahan. ■— Ukko
kun oli aina leikkisä, niin mekin usein vedimme samaa nuottia. Tällä kertaa
kuitenkin hakkasimme kirveen kivehen.

Vai lentämällä! No eiväthän suuret sanat suuta halkaise. Ymmärrän minä
jo yskän. Viisainta liekin, pojat, että ajoissa pistätte pillit pussiin. Olen aina
koettanut opettaa teille, että asiahan miestä tarvitaan, hakkaa puita pöllöm-
pikin. Mutta ei teistä taida olla puunhakkaajiksikaan. Vähän on mieltä ja sekin
niin vetelää. Oikeassa oli isävainajani sanoessaan: kaikki miehet mämmin
päällä, urohot oluen luona, mutta ei miestä missä kussa, koska miestä tarvitahan.

Hyvästi nyt, pojat. Oveni on lukossa illalla, kun työstä palajatte.
Älkää, älkää, paappakulta, hätäiiimme molemmat, kyllä me jo paran-

nuksen teemme ja totuuden tunnustamme, kun ette vain meihin suutu.
Mutta ukko oli jo tiellä, korvat lukittuina. Ja kun illalla tulimme Paapan-

mäelle, niin totta tosiaan: tuvan ovi oli lukossa, ensi kertaa meille. Kolkutimme
ja rukoilimme nöyrästi anteeksi montakin kertaa, mutta ukko oli kai pannut jo
maata, koska oli vetänyt sängyn uutimet kiinni.

Sinä yönä emme paljon nukkuneet. Sillä jos olimme joskus ennenkin van-
haa ystäväämme leikillä suututtaneet, niin oli hän ainakin illaksi leppynyt, ellei
ennen. Varhain aamulla olimme taasen kolkuttamassa, mutta ei mitään kuu-
lunut eikä näkynyt. Alla päin, pahoilla mielin lähdimme kuokkamaalle.

Kuokkamaalle tullessamme näimme siellä miehen, joka hyvää vauhtia
kuokkaa heilutteli. Luulimme isännäksi, joka välistä käväisi työtämme tarkas-
tamassa. Mutta suuriksi kävivät silmämme, kun tulimme lähelle ja huomasimme
varhaisen kuokkijan paapaksi. Vartalo näytti reippaan rengin vartalolta, ja
kuokkaa ohjasi hän kuin mies ainakin. Moni kuusikymmenvuotias ei tee sem-
moista jälkeä kuin yhdeksänkymmenvuotias tässä.

Astuimme lähelle ja jäimme palkattoman kasakkamme työtä katselemaan.
Kun ukko oli hetken vielä kuokkinut, iski hän kuokkansa lujasti maan kama-
raan kiinni, kääntyi meihin päin jasanoi; »Hyvää huomenta, pojat!» »JumaFanta-
koon, vanha isäntä,» vastasimme nöyrästi ja häpeissämme. Ukko ei ollut huomaa-
vinaan nöyrtynyttä naamaamme, vaan näytti olevan parhaimmalla tuulellaan.

Tulkaa suurukselle, pojat. Voitte hyvällä omallatunnolla syödä, kun
näette, että minä olen jo tän-aamullisen työnne suorittanut.

Tiesimme tarkkaan, mihin paikkaan olimme illalla työn päättäneet, Ja nyt
oli siitä paikasta eteenpäin hyvä palanen toista kapanalaa kuokittuna, jakun-
nollisesti kuokittuna. Ukko lähti edellämme isoa kiveä kohti, jonka laidalla
aamusta iltaan pidimme pientä tupakkatulta, vaikka ei kukaan meistä tosin
tupakkaa käyttänyt. Ukko aina sanoi, »ettei hän vielä ollut oppinut siihen».
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Olimme jo vähän rohkeammalla tuulella. Matti viittasi ukon kuokkimaan
sarkaan jasanoi: »Niin renki kuokkii kuin isäntäruokkii,» johon tuli heti vastaus:
»Eipäräkkää rengille rokkaa, paljon maksaa papukappa.» Nyt tiesimme, että van-
huksen suuttumus oli mennyttä. Minäkin yritin sentähden lisätä: »Eikä räkkää
räätälille munavoita juuston kanssa.» Ukko myönsi tämänkin todeksi, lisäten
kuitenkin, ettei räätälejä ja suutareja pidetä oikeitten ihmisten arvoisina. »Sillä
räätäli on suden sukua ja suutari on karhun veljenpoika. Ja sentähden on laissa
määrätty rajakengät suutarille, paikkapöksyt räätälille, kalsokirvehet sepälle.»

Sananvaihtomme päättyi tähän, kun samassa tulimme kivelle, jonka kyl-
jellä ukon patarani kiehui. Matti, joka oli jo varhain aamulla hyvä syömään,
katseli pataa, jossa kiehui uusia perunoita ja lampaan lihaa. Heti hänelle tuli
kova nälkä ja hän uhkasi syödä pöydän poikki.

Syö vain, jos hampaasi kestävät, sanoi paappa, viitaten ohueeseen kivi-
laattaan, jonka olimme pöydäksi nostaneet kahdelle kivelle sammalpenkkimme
eteen. Rohkea rokankin syöpi, kaino ei saa kaaliakaan. Ryhdy tehtävääsi: syö-
hän se nälkäinen jäniksenkin pään, saatikka kivisen pöydän poikki.

Nostimme padan laatalle, panimme lakit viereemme maahan, ja pian kuului
vain lusikkain kolina padan laitaa vasten.

Syötyämme ja kiitettyämme kielsi vanhus meitä vielä työhön menemästä.
No, Jussi, joko sinulla on lentokoneesi taskussa?

En ole vielä muistanut nimeänikään sanoa. Mutta sanomattakin lukija
tietänee, että olen Jussi, koska kaverini on Matti. Maailma Mattia täynnä,
Jussia joka tuvassa. Ei ole nimeni minulle ainakaan tähän asti mitään haittaa
tuottanut. Suurempi vastus on minulla ollut isäni nimestä. Sillä vaikka olen
vanhempieni ainoa lapsi, kiusattiin minua koulussa usein nimellä »Israelin lap-
set», isäni nimi kun oli Israeli.

Selitimme nyt paapalle, mikä lentokoneemme oli. Ukko kuunteli hyvin tar-
kasti eikä pitkään hetkeen puhunut mitään. Lopulta hän sanoi: »Ei ole kaikki
mieli yhden miehen päässä. Olisihan minun, vanhan miehen, sopinutymmär-
tää, että jos ihminen on ikinä pääsevä Rimpisuon usvapatsaalle, niin uuden ajan
keksintöjä siihen tarvitaan. Kun ihmiset ensin rupesivat puhumaan noista
ampumapiileistä, jotka hevosetta kulkevat kuin jehua, luulin, että jo oli oikeat
ajoneuvot keksitty. Mutta mahdottoman raskaita kuuluvat olevan. Ei ne kel-
paa. Seilisukset pitää olla. En saanut hevosta teille hankkia. Sen sijaan annan
teille jotain, jolla tarkenette matkalla. Uudet lampaannahkaiset vällyni annan
teille. Kyllä ukko vielä vanhoillaan toimeen tulee.»

Emme mitenkään olisi vanhuksen uusiavällyjä tahtoneet ottaa ja sanoimme
tulevamme ilmankin hyvin toimeen. Ukko vain sanoi: »Turkki on tuiskulla hyvä,
paikkatakki pakkasella. Ilman vällyjä en laske teitä nevalle matkailemaan.»
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Huomasimme, että vanha ystävämme panee pahaksi, ellemme ota lahjaa
vastaan. Kiitimme siis ja kumarsimme.

Jääjahdista otettiin siis raudat irti. Niitten paikalle asetettiin tukevat pit-
kät sukset, tervattiin ja paahdettiin ne moneen kertaan. Seppä teki peräsimen
semmoisen, että sitä ruuvin avulla voitiin painaa syvemmälle kinoksiin, jos oli
lumi löyhää.

Jo olivat ajopelit mitä parhaimmassa kunnossa. Talvipakkasia vain odotimme
lähtöä varten. Matkaeväät ja kaikki matkakapineet olivat paapan aitassa hy-
vässä kätkössä. Vanhuksen neuvosta ja hänen avustaminaan olimme hankki-
neet täyden ruokavaraston talven varaksi. Voisihan sattua niinkin, ettemme
pääsisipalajamaan, vaan olisi meidän pakko jatkaa matkaamme nevan toiselle lai-
dalle asti. Sielläpäin on, kuuleman mukaan, suuria metsätöitä; pääsisimme ehkä
ansiotöihin koko talveksi.

Kaikki varustuksemme pidimme tarkoin salassa. Suksijahtiamme emme
voineet salata, mutta sille laitokselle ihmiset vain nauroivat. Vaikka isäntä oli
sanonut, ettei hän nyt enää ole holhoojanamme, kun meillä ei ole mitään holhot-
tavaa, pelkäsimme kuitenkin pahasti, että hän, jos hän saa aikomuksistamme
vihiä, kieltää meiltä koko matkan. Vasten isännän kieltoa emme mitenkään
olisi uskaltaneet lähteä. Mutta muuten oli paappa luvannut vastata jälkikuu-
lusteluista.

Ensimmäiset talvipakkaset tulivat varhain, ja kävimme jopari kertaa suksi-
tahtiamme koettamassa Hyvin se kulki ja kauniin jäljen teki. Emme uskal-
taneet kuitenkaan vielä lähtöä ajatella, kun odotimme pysyvää sivu- tai myötä-
tuulta. Mutta pyhäinpäivänä tuli sopiva myötäinen, ja ukko arveli, että sitä
julisi kestämään »ehkä viikon ajat». Aamupäivällä olimme kirkossa ja iltapäi-
vän istuimme paapan tuvassa. Useampia kertoja kävimme tähystyskivellä.
Usvapilvi näkyi selvemmin kuin koskaan ennen. Ei ollut kuitenkaan nytkään
enempää kuin kesälläkään morsiuspukuun puettuna.

Yöksi jäimme ukon tupaan, mikä ei herättänyt mitään huomiota, kun
olimme ennenkin monta yötä siellä viettäneet.

Ettei meitä iltayöstä nukuttanut, ymmärtänee lukija. Turhaan yritet-
tyämme saada unesta kiinni nousi paappa, teki takkavalkean ja sanoi aikovansa
keittää meille lähtökahvit. Kahvi keitettiin ja juotiin, ja nyt oli uni kauem-
pana kuin koskaan. Istuimme siis, ehkä viimeisen kerran, isällisen ystävämme
kanssa pakinoiden puolipimeässä tuvassa. Ukko kertoi silloin tarinan, jota hän
ei ollut ennen meille kertonut ja joka sekin koski Rimpisuon usvapatsasta.

lsäni nuoruudessa, kertoi vanhus, kävi joka talvi kylässä eräs lappalai-
nen,, joka aina osti suolaa, lyijyä ja ruutia sekä rautaa ja terästä. Viljaa tai
jauhoja ei koskaan ostanut. Vieras saapui aina kylään yön aikana ja jäätikkö-
kelillä, ettei jälkiä näkynyt, möi turkiksensa kylän kauppiaalle ja teki ostok-
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sensa, joihin paitsi mainitulta tarvetavaroita kuului tupakkaa ja aika suuri
viinalekkeri. Viikon ajan, välistä enemmänkin, viipyi lappalainen kylässä ja
koko ajan, sittenkuin ostokset oli tehty, oli mies humalassa. Poistui sitten
yön aikana yhtä salaisesti kuin oli tullutkin.
• Isäni kysyi mieheltä kerta, ennenkuin hän vielä oli ehtinyt humaltua,

eikö lappalaisilla ollut mitään tietoa tai tarua Rimpisuon usvapatsaasta. Silloin
oli lappalainen julmistunut, sadatellut kauheasti ja uhannut mitä jumalatto-
mimmat kiroukset sen ihmisen osaksi, jokakoskaan yrittäisi saada selkoa usva-
patsaasta, joka oli muka ollut lappalaisten pyhäkkö siihen aikaan, kun nämävielä
yksin hallitsivat tätä maata. Isäni ei uskonut taikoihin enempää kuin minä-
kään, mutta oli se kuitenkin omituinen asia, että isäni jalka niin pahoin paleltui
tuommoisella neljän päivän matkalla, vaikka hän niin monta kertaa ennen oli
monta viikkoa perätysten oleskellut metsissä ja sanoi monta yötä maanneensa
ilman nuotiota, kun ei rakovalkeaksi kelpaavaa puuta sattunut löytymään.
Jumala varjelkoon teitä, pojat, päätti ukko kertomuksen, etteivät tuon ilkiön
kirot teihin pystyisi.

Minä silloin avomielisesti kerroin ukolle, että olin tänään kirkossa rukoillut
siunausta matkallemme. Sillä vaikka hyvin ymmärsin, että oma seikkailu-
halumme paraasta päästä vei meidät tälle matkalle, tuntui minusta samalla
kertaa ikäänkuin siten täyttäisimme kiitollisuudenvelan vanhukselle kaikesta
hyvästä, mitä hänen puolestaan oli osaksemme tullut. Ukko sanoi minun teh-
neen siinä oikein. Jumalall’ on onnen ohjat, Luojalla lykyn avaimet, ei katehen
kainalossa, pahansuovan sormen päässä.

Kun sanoimme käyvän meille kovin ikäväksi poistua ukon luota ehkä koko
talveksi ja että kukaties emme koskaan enää saa häntä nähdä, niin ukko va-
kuutti tuntevansa, että hän kyllä vielä meidät näkee ja saa meiltä kuulla kerto-
muksen usvapatsaan salaisuudesta. »En usko,» lisäsi hän, »lähtöni tapahtuvan
talvella. Suvella hyvä kuolla, lämmin lähteä kesällä. Jos niin kävisikin, että
takaisin tullessanne ei näy enää savua Paapanmäen tuvan torvesta, niin ei teidän
tarvitse surua hautoa mielessänne. Minulla on Luojan kanssa semmoiset kau-
pat, että saan sittenkin aikanaan tietää, mitä tuo usvapatsas merkitsee.»

Vanhus istui hyvän hetkisen ajatuksissaan, joita emme tahtoneet tarpeetto-
milla kysymyksillä häiritä. Kello löi kolme, ukko nousi penkiltä, meni ikkunan
luo, valaisi lämpömittaria, jota hän joka päivä tarkasti, sanoi ilman olevan
»parahiksi kylmän» ja käski meidän jo tulla, että olisimme matkalla, ennenkuin
väki talossa nousi. Tunnin kuluttua oli rekemme kuormattu, ukko käski meidän
ensin ohjata tähtien mukaan ja vasta päivän sarastaessa ruveta kompassia
käyttämään. Tarkempaa kompassia emme olleet katsoneet tarpeelliseksi hank-
kia kuin sen mikä meillä oli kellonvitjoissa.
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Nyt astuimme molemmat juhlallisen näköisinä ukon eteen, paiskasimme
kättä, jolloin vedet nousivat sekä meidän että ukon silmiin. Purtemme kään-
nettiin oikeaan suuntaan, purje levitettiin, ukko huusi »Jumala kanssanne» ja
samassa kiidimme jo hyvää vauhtia Rimpisuolle, joka pimeänä ja uhkaavana
levisi edessämme,

v.
n tahdo kieltää, että omituinen tunne syntyi sydä-
meen, ja lappalaisen kirot muistuivat mieleeni. Tupa
oli ollut niin lämmin ja kodikas, ja kylmä viima nevalla
yritti päästä sarkatakin läpi. Matti sanoi selvästi tun-
teneensa, miten sydän nousi rinnasta kurkkuun asti.
Pari kertaa täytyi hänen nielaista se takaisin alas.
Minulla oli ensimmäisinä minuutteina sydän jo kinta-
han peukalossa, mutta kintaani olivat lujaa vasikan-
nahkaa ja ihka uudet. Neljännestunnin jälkeen oli

sydämeni taasen siinä, missä sen tulee olla, ja huimaava kulku tuntematto-
maan pimeään rupesi tuntumaan oikein hauskalta. Silloin syntyi minun ja Ma-
tin välillä tämä keskustelu:
• Hyvä hevonen ja lysti ajaa.

Hullu hevostaan kiittää, mielipuoli vaimoansa.
Häntänä hyvä hevonen, paha piika palmikkona.
Ei hyvääkään hevosta saa ajaa enempätä kuin aisat kantaa.
Anna juosta jouhihännän, kipata kovakavion, rautasorkan sorkutella.
Mutta koska sinä olet tällä kertaa ohjaksissa, niin on paras muistaa,

ettei valkoisen hevosen ajomies saa puhua mitään, ennenkuin kysytään. Topp
tykkönään, sanoi kapteeni.

Tämä viimeinen sana johtui siitä, että varomattomuudesta olin ohjannut
sivulle, niin että purtemme äkkiä kääntyi kokka tuuleen ja pysähtyi. Pakko
oli astua kinokselle ja nostamalla kääntää jahti taas myötätuuleen. Tätä teh-
dessämme sanoi Matti; »Hyvä, ettet sentään kaatanut! Olisimme voineet joutua
sutten saaliiksi.»

Puhu potaskaa! Hengissä härkä vielä silloin on, kun veistä hiotaan.
No, ei romuakaan kukaan niin syö, ettei jalat suusta näy. Mutta mitä

minä niillä jaloilla teen, jos muu ruumis on suden vatsassa?
Tuskin oli Matti saanut tämän sanotuksi ja jahtimme taas alkanut liikkua

eteenpäin, ennenkuin kuului luitten ja ytimien läpi menevä ulvonta. Leikki
oli muuttua todeksi. Tiesimme heti molemmat, mitä tämä ääni merkitsi. Met-
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sässä sudet eivät ole vaarallisia, mutta näin aavalla nevalla ja yön aikana on
vaara suuri, erittäinkin jos niitä on monta. Matti ei osannut ampua juoksusta,
jonka tähden heti luovutin hänelle peräsimen pidon jakehoitin pitämään vaka-
vasti, ettei jahti pääsisi kääntymään. Nopeasti latasin molemmat pyssyt ja
asetin ne sekä kirveet viereemme. Tuskin olin saanut nallit silintereihin, ennen-
kuin ulvonta uudistui, ja tällä kertaa se kuului paljoa lähempää. Sudet juok-
sivat nopeammin kuin me purjehdimme ja tulisivat pian saavuttamaan meidät.
Uskaltaisivatkohan ne karata kimppuumme?

Ulvonta ei uudistunut enää, mutta noin kymmenen minuutin jälkeen näin
vilahdukselta mustan varjon jahdin vieressä. Hetken perästä näkyi toinen,
ja pian yhtyi kolmas niihin. Ne juoksivat nyt tasaisesti jahdin vieressä pysyen
noin viidentoista tai kahdenkymmenen metrin päässä meistä. Äkisti ilmestyi
jahdin toisellekin puolelle kaksi, mutta paljon lähemmäksi: ainoastaan noin
viiden tai kuuden metrin väli erotti heidät meistä. Äkisti kaikki jättäytyivät
jälkeen, ja samassa uudistui tuo ilkeä ulvonta. Olen monta kertaa ennen yön
aikana kuullut suden ulvovan, mutta ainoastaan kaukaa. Näin läheltä kuultuna
tekee tuo ääni kauhistuttavan vaikutuksen. Voineekohan intiaanien sotahuuto
järkyttää mieltä enemmän kuin suden ulvonta? Tuskinpa luulisi. Ainakin
minun selkäpiitäni karmi pahoin ja Matin kai samalla tavalla, koska emme
kumpikaan sanaakaan puhuneet. Matti siirrältihe niin, että piti perää vasem-
malla kädellä ja otti kirveen oikeaan. Minäkin otin kirveen käteeni. Pyssyt
olivat molemmat ihan vieressäni.

Ulvonta taukosi taasen, mutta monta minuuttia ei kestänyt, ennenkuin
varjot taasen pimeästä ilmaantuivat viereemme. Ne olivat nyt vaihtaneet
sijaa siten, että oikealla puolella oli kolme hyvin lähellä, vasemmalla kaksi,
jotka pysyivat loitommalla. Tasaista vauhtia ne pitivät meidän kanssamme.
Vaikka jahtimme kulki mielestäni huimaavaa vauhtia, pysyivät hukat vaikeu-
detta vieressämme.

Äkisti huomasin suurimman eläimistä tekevän aika loikkauksen sivulle
meihin päin. Eikä se hypännytkään harhaan. Mutta hukka ei voinut tietää, ettei
jääjahdinkokassa ollut pohjaakaan ainoastaan leveä, poikkipäin menevä lankku,
jonka alle se samassa joutui. Rouske vain kuului, kun menivät suden sääriluut
murskaksi. Ellei ilkiö heti kuollut, niin ei se ainakaan siltä tautivuoteelta ja-
loilleen tulisi nousemaan.

Toiset sudet eivät ehtineet huomatakaan, miten toverin kävi, vaan lähinnä
oleva teki samanlaisen hyppäyksen ja onnistuikin hyppäämään jahdinpohjalle.
Mutta kun se sattui hyppäämään juuri jauhokulillemme, niin jahdin vauhti
lennätti sen kumoon, ja ennenkuin se ehti takaisin jaloilleen, iskin kirveeni
lavan silmän tasalle sen rintaan. Se kuoli niin äkisti, ettei ehtinyt potkaistu-
kaan, vaan jäi jauhokulille makaamaan. Kun se myöhemmin aamupäivällä
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nyljettiin, huomasin, että kirveenisku oli halkaissut sydämen ihan kahtia. Olipa
se paras kirveenisku, minkä elämässäni vielä olin tehnyt. Monta puuta täytyy
kaataa, ennenkuin sudennahan hinta on ansaittu, puhumatta siitä, että hen-
kemme pelastus jo rupesi näyttämään paljon mahdollisemmalta.

Päivä rupesi jo valkenemaan niin paljon, että luulin voivani tähdätä. Ne
kaksi hukkaa, jotka juoksivat vasemmalla puolella, olivat ilkeän näköisiä. Veri-
punainen kieli riippui suusta, ja pää oli vakavasti kääntynyt meihin päin.
Aluksemme kulki juuri nyt hyvin tasaisesti. Minä ammuin ensin jälkimmäistä,
joka kaatui, ja heti toisella pyssyllä toista, joka ensin kaatui, mutta samassa
pääsi uudestaan jaloilleen. Se rupesi poistumaan ja vei viimeisen toverinsa
mukanaan.

Tähän asti ei ollut kumpikaan meistä mitään sanonut. Mutta nyt Matti
ilmaisi ajatuksensa sanoilla: »Toisin on hukalla huoli, toisin ampujan ajatus».
Hän ehdotti nyt, että palajaisimme takaisin ja koettaisimme saada molemmat
kuolleet sudet haltuumme. Kolmashan makasi jo jahdin pohjalla. Samaa
mieltä olin minäkin, sillä monta hikipisaraa saa kirvesmies pyyhkiä otsastaan,
ennenkuin on ansaittu kahden sudennahan hinta ja tapporahat.

Emme varmasti tienneet, tulisimmeko aluksellamme pääsemään vasta-
tuuleen. Mutta käännöksen tehtyämme huomasimme heti, että aluksemme
oli erinomainen luovaaja. Tuulikin oli päivän vaietessa lisääntynyt aika tavalla,
eikä kestänyt kauan, ennenkuin ammuttu susi makasi toisen vieressä jahdin
pohjalla. Tunnin jälkeen makasi kolmaskin susi toveriensa vieressä ja rupe-
simme jo tuumimaan kostoa niille molemmille takaa-ajajillemme, jotka vielä
nevaa mittailivat. Pyssyt oli uudestaan ladattu.

Oli jo täysi päivä, ja tuuli oli kiihtynyt niin, että katsoimme parhaaksi vä-
hentää purjetta. Siihen meni neljännestunti, mutta kun tiesimme mihin suun-
taan sudet olivat paenneet, ei kestänyt kauan, ennenkuin ne jorupesivat näky-
mään. Tällä tuulella olisimme pian heidän kintereillään. —Sudet huomasivat,
että nyt he vuorostaan olivat takaa-ajettuina, jalisäsivät vauhtia hyvästi. Mutta
purtemme meni jo vinhemmin, ja hukat, vaikka muuten niin viisaita eläimiä,
eivät ymmärtäneet paeta vastatuuleen. Myötätuuleen loikkasivat ne mitä ikinä
jaloista lähti. Minä jo rupesin jännittämään hanaa, kun Matti sanoi: »Vuo-
roin vieraana ollaan, annapas minun tällä kerralla —»

Ojensin pyssyn hänelle, itse ryhtyen peräsimeen. Mutta Matti käski minun
panna pyssyn pois. »Kädellä minä nuo ilkiöt tapan. Se ampuu, jolla on ruutia,
sanotaan, mutta ruutikin maksaa rahaa. Annetaan niille sama loppu, minkä sai
tuo ensimmäinen itsemurhaaja.» Ja samalla ohjasi hän jahdin suoraan susia
kohden.

Mutta nytkö sudet saivat jalat allensa. Ne huomasivat heti miten käy, jos
he tässä kilpajuoksussa joutuvat tappiolle. Pitkin harppauksin loikkasivat ne
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jahdin edellä yhä vain myötätuuleen. Ne olivat nyt noin sata askelta jahdin
edessä. Jos ne olisivat ymmärtäneet pyörtää takaisin, olisi niille ollut helppo
asia väistyä syrjään ja antaa meidän purjehtia ohitse. Tämä oli jännittävää
takaa-ajoa. Hurjistuimme niinkuin koirat ketunajossa. Yhä vain lyheni väli-
matka. Nyt ei ollut kuin kymmenkunta askelta enää. Vierekkäin juoksivat
hukat kuin parihevoset. Vapisimme jännityksestä. Kova sysäys tuntui, ja
molemmat sudet olivat aluksemme alla. Samassa päästin purjeköyden irti, ja
alus pysähtyi laahattuansa susia mukanaan kappaleen matkaa. Toinen susi
oli saanut päänsä jahdin poikkilankun ja pohjan väliin ja yritti kaikin voimin
päästä pälkähästään irti. Rumasti hukka irvisteli, kun Matti kohotti kirveen
ja iski sitä taialla otsaan. Yksi isku teki hengestä lopun. Samassa toinen susi,
joka oli joutunut jahdin pohjan alle, sai kaivetuksi itsensä irti. Molemmat
takajalat olivat poikki. Mutta kun ilkiö nousi etujaloilleen, oli se sittenkin
niin julmannäköinen, ettei meistä kumpikaan uskaltanut mennä sitä kirveellä
tappamaan. Matti lävisti kuulalla sen otsan, tehden siten eläimen tuskista
nopean lopun.

Viisi kuollutta hukkaa makasi edessämme, ja kolme laukausta vain oli am-
muttu. Olipa tämä päivä ollut onnen päivä kahdelle köyhälle pojalle. Mutta on
köyhänkin kontissa kokkeloa, kun sattuu. Ja tänään oli sattunut.

Oli välttämätöntä, että sudet heti nyljettiin, ennenkuin ehtivät jäätyä.
Hyvällä tuulella olisimme ehkä kulettaneet ne mukanamme. Mutta jos tuuli
heikkeni, voisimme joutua pulaan. Asetimme sentähden purjeemme siten, että
saimme vähäisen tuulelta suojaa. Monta pupujussia olemme nylkeneet, vaan
suden nyljentä oli meille uutta. Mutta sama suutarista olipa nahat kenen ta-
hansa. Päivällisaikana makasi viisi sudennahkaa aluksemme pohjassa ja me
pidimme itseämme rikkaina miehinä. Lumella pesimme kätemme kutakuinkin
puhtaiksi ja olimme valmiit jatkamaan purjehdusta.

Matti ei ollut koko nylkemisaikana sanaakaan puhunut, mutta nyt hän
avasi suunsa ja vaati ruokarauhaa, ennenkuin lähdettäisiin. Antaa Ruotsi
ruokarauhan, venäläinen veron vallan. Vaatimus oli kohtuullinen, eikä ollut
minullakaan mitään sitä vastaan. Onneksi ei ollut kokkeloa kontissamme. Se
olisi ollut yhtenä jääpalasena. Mutta kova leipä ja »masiinaläski» ei jäädy niin
kovaksi, etteivät terveet hampaat siihen pysty. Tukkipojat, jotka ostavat ame-
rikkalaista silavaa, väittävät, että kekseliäät amerikkalaiset osaavat valmistaa
sitä koneella, ja että se sentähden on niin halpaa. Oli tuo tehty miten hyvänsä,
hyvää se ainakin teki meidän nälkäisessä vatsassamme. Syöpi hauki sammakon-
kin selän suuren uituansa, appaapi repo ravatkin salon suuren juostuansa.

Kun vatsa on täynnä, niin se jaksaa. Mekin tunsimme nyt jaksavamme
taasen purjehtia, jonka tähden käänsimme jahtimme kokan myötätuuleen ja
rupesimme katselemaan ympärillemme. Metsänrantaa ei missään näkynyt.
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Niin kauvas kuin silmä kannatti ei ollut mitään muuta kuin lunta, yhtäjak-
soista lumitasankoa. Usvapatsasta ei näkynyt.

Siihen asti, jolloin sudet rupesivat ajamaan meitä takaa, olimme ohjanneet
vakavasti usvapatsasta kohti. Mutta siitä hetkestä emme enää ajatelleet usva-
patsasta emmekä ehtineet muuta tarkata kuin että menimme myötätuuleen.
Kaikki jäljet oli ajolumi täyttänyt, ettei niistäkään ollut mitään apua.
Otimme kompassit esille ja rupesimme laskemaan, mihin suuntaan usvapatsaan
pitäisi olla. Tulimme molemmat samaan tulokseen, että meidän nyt oli purjeh-
timinen sivutuuleen. Mutta kun jahti oli sivutuuleen käännettävä, kävi selväksi,
että Matti tahtoi purjehtia suoraan itää kohti ja minä yhtä suoraan länteen.
Mielipiteet erosivat siis toisistaan täsmälleen niin paljon kuin oli mahdollista.

Kumpikin meistä oli täysin varma siitä, että hän oli oikeassa, eikä tahtonut
siis suostua toisen ajatukseen. Matti jo ehdotti, ettäriidan ratkaiseminen tapah-
tuisi lantin heitolla, jota minä puolestani vakavasti vastustin. Olimmehan me
tavallaan tieteellisellä tutkimusretkellä, ja miltäpä näyttäisi matkakertomuk-
sessa semmoinen kohta, että retkeilijät olivat antaneet lantin leimain määrätä
matkan suunnan. Matinkin täytyi myöntää, ettei tämä tulisi näyttämään täysin
tieteelliseltä. Sovimme nyt siitä, että minä, joka olin notkea kuin orava, kiipeäi-
sin maston päähän katsomaan, näkyisikö sieltä mitään. Ihan taivaan rannalla
suorastaan pohjoiseen luulin näkeväni jotain, joka ehkä voi olla sumupilvi.
Tulin alas, ja Matti, jolla on silmät kuin kotkalla, kiipesi vuorostaan maston-
päähän. Kauan tarkasti hän sitä osaa taivaanrannasta, jonka olin osoittanut.
Sitten hän tuli äkisti alas tyytyväisen näköisenä. Hän kertoi ensin, ettei ollut
nähnyt mitään, mutta äkkiarvaamatta oli usvapatsas näkynyt varsin selvästi,
loistanut ehkä minuutin tai kaksi ja sitten kadonnut. Ehkä oli taivas usvapat-
saan kohdalta pilveytynyt, mutta tuuli oli pariksi minuutiksi hajoittanut pilvet,
että auringonsäteet olivat valaisseet patsasta. Muulla tavalla emme voineet
selittää sen äkkinäistä näyttäytymistä.

Olimme nyt vakuutetut siitä, että usvapatsas oli suoraan pohjoisessa, ja kun
olimme siis olleet kumpikin juuri yhtä paljon väärässä, pantiin riitakapula kah-
tia ja annettiin mennä myötätuuleen suoraan pohjoista kohti. Tuuli rupesi nyt
heikkenemään, ja hämärän tullessa oli se jo niin heikko, että vaikka yritimme
käydä vieressä ja lykätä jahtia, ei se enää liikkunut. Meidän oli siis pakostakin
yöpyminen siihen paikkaan, missä nyt olimme.

Ensi kerta meidän nyt täytyi ilman nuotiota olla yötä taivasalla. Nuotiolla
olimme olleet monta kertaa yötä metsässä, mutta aina oli ollut täysikasvuisia
miehiä mukana. Pakkasta emme juuri pelänneet. Sudennahat olivat jahdin
pohjalle levitettyinä, ja paapan vällyt olivat suuret ja pitkävillaiset. Mutta
vatsa vaati ehdottomasti lämmintä jauhopuuroa myöntääksensä meille yörau-
haa. Ja polttopuita ei ollut. Hetken tuumattuamme päätimme kuitenkin uh-
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rata puolet siitä lankunpätkästä, minkä olimme ottaneet mukaamme tarve-
puuksi korjauksia varten, jos sattuisi jotain särkymään. Puhdistimme siis muu-
taman vähäisen mättään lumesta ja asetimme patamme tulelle. Eränkävijän
pata on ohut, se kun ei saa olla raskas, ja puut riittivät hyvin. Tällä kertaa
»huttu, puuro naisen ruoka» oli erinomaista miehen ruoaksi.

Syötyämme paneuduimme heti maata. Edellisenä yönä olimme nukkuneet
korkeintaan puoli tuntia ja olleet kuitenkin koko tämän päivän täydessä toi-
messa. Uni on miehen uupunehen, nälkä saanehen salolta. Nälkä oli tyydytetty,
mutta emme kai olleet vieläkään kyllin uupuneita, koska silmäluomet eivät tah-
toneet pysyä kiinni. Lopuksi väsymys kuitenkin voitti ja nukuimme sikeään
uneen.

Puoliyön aikana heräsimme molemmat yhfaikaa omituisesta valovaikutel-
masta. Ensin emme ymmärtäneet, mitä tämä merkitsi, mutta muutaman sekun-
nin perästä seurasi jysähdys niin hirveä, ettemme ikinä ennen olleet semmoista
kuulleet. Samassa valaisi silmiä häikäisevä salama koko taivaan, ja sitä seurasi
pauke ja jyske, vielä hirvittävämpi kuin edellinen. Salamat seurasivat nyt toi-
siaan niin tiheästi, että koko taivas näytti palavan ja lumitasanko ympäril-
lämme loisti punaisena kuin veri. Jyske ja jyrinä ei tauonnut sekunniksikaan.

Hetken perästä loppui ukkosilma yhtä äkisti kuin se oli alkanutkin, ja mi-
nuutin ajan oli kaikki ihan hiljaista. Silloin kuului omituinen suhiseva ääni,
ensin kaukaa, mutta lähestyen nopeasti. Yhtäkkiä tuntui ikäänkuin joku olisi
heittänyt minua pienellä kivellä päähän. Vedin nopeasti pään vällyjen alle ja
huomasin Matinkin tekevän samoin. Rupesi satamaan rakeita niin taajasti ja
semmoisella hirmuisella myrskytuulella, että meidän oli pakko vahvasti pidellä
vällyjämme kiinni, muuten ne olisivat menneet kaiken maailman tietä. Hirmu-
myrsky oli todella tuota lajia, jolloin seitsemän ämmää ei jaksa pitää nahkaväl-
lyjä näverinreijän edessä. Ja meidän täytyi kahden pitää omaamme avonaisella
nevalla, ellemme tahtoneet paleltua kuoliaiksi.

Kuulin Matin mutisevan jotain itsekseen, yrittäen ammentaa pois rakeita
vierestään.

Miltä tuntuu? kysäisin.
Olenhan tässä vähän niinkuin peruna piimävellissä. Varo sinäkin, ettei-

vät rakeet vieressäsi pääse pakastamaan yhteen; niitten pinta on märkä, mutta
sisus voi olla sadan asteen kylmä. Voi muuten käydä niinkuin apulaispapin,
joka kinkerimatkalla jäätyiniin lujasti sängynlaitaankiinni, että tarvittiinkaksi
miestä vetämään häntä omasta turkistaan.

Ei Mattia siis kovin peloittanut, koska hän vielä uskalsi leikkiäkin laskea.
Minäkin rupesin ammentamaan rakeita vierestäni. Ne olivat pikemmin jää-
möhkäleitä kuin rakeita, ja ellei meillä olisi ollut vällyjä suojaksi, en luule, että
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olisimme hengissä päässeet tästä hyökkäyksestä. Sillä vihamiehen hyökkäystä
tämä kaikki oli.

Panikohan lappalaisukko pahaksi, että läksimme hänen pyhäkköänsä
etsimään? kysyin Matilta.

Vieläpä kysyy. Eikä kukaan taida siitäkään ihastua, että koko hänen
koiralaumansa samana päivänä nyljetään, kun hän lähettää ne ajamaan saalista
takaa.
• Niinkö luulet? Mutta lämpimät ovat niiden nahat sänkykoltiksi, ja mei-

dän omat ne nyt vain ovat.
Kuinka kauan ne sitten pysynevät hallussamme. Oletko koskaan kuul-

lut, että pyhäinpäivän jälkeisenä maanantaina on ollut kauheampi ukkosilma
kuin ikinä leikkuuaikana?

Ja satanut tuontapaisia turnipsia taivaasta. Suurimmathan ovat kuin
työmiehen nyrkkejä. Huomaahan jo kohokin, mistä tuo tulee. Lappalaisen
kiroja kaikki.

Lappalaisen kiroja varmaan. Mutta ei mies kiroihin kuole. Ja yhdeksän
viikkoa sulaan veteen, ennenkuin raavas mies itkee.

—No enhän minä itkusta sentään ... Sen verrain vain, ettei oltu ehkä mat-
kan vaaroja tarkoin ajateltu, kun matkalle lähdettiin.

Vai matkan vaaroja. Ei minua yksi susi syö, kaksi ei kehtaa. Menköön
honkaan tai haapaan, perille asti mennään, kun tiellä ollaan.

Mutta me emme osaa nyt perille, kun tuli tämmöinen ilmakin.
Juu, mistäpä sontiainen merimatkat tietää, joka on ikänsä sonnassa

vääntänyt.
Ellei tiedäkään, niin ei se sittenkään mikään pelkuri ole. Seinään se len-

tää, että kopsahtaa. Mutta ei semmoinen uhkarohkeus viisautta ole. Hullu se
on, joka niin kylpee, että nahka lähtee. Kuka sen tietää, kuinka monta uutta
kiroa lappalaisella on vielä säkissänsä?

Eihän tässä hullun löylystä ole kysymys. Ja mitä kiroja lappalaisella
vielä säkissään lie, niin sen minä sanon, että sitten vasta tali nähdään, kun vatsa
avataan. Tulkoon hän yrittämään. Sitä puuta puskeminen, johon on kiinni
kytkettynä. Se puu on meillä nyt usvapatsas. Siihen me olemme tällä kertaa
kiinni kytkettyinä ja sitä meidän on puskeminen, kunnes osaamme sen sisältä
ja ulkoa. En minä ainakaan kahta tyhjää säikähdä, ja kolmatta ei ole. Jos lap-
palainen meitä nyt vainoo, niin eihän sitä arkioloissakaan tiedä, missä puussa
pahus istuu. Ja niskaasi hän hyppää, jos satut ohitse kulkemaan.

Eivät ole roiminkaan Rintaani täin nahasta tehtyjä. Mutta ei ole sekään
vahingoksi, että selvitämme, minkälainen tie edessämme on. Paappa aina ke-
hoitti tarpeelliseen varovaisuuteen ja kielsi lähtemästä veikaten vesille tai uhalla
uimaan.
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Enhän minä tarpeellista varovaisuutta vastusta. Mutta takaisin emme
nyt palaja, ennenkuin perillä on käyty. Eipä meille siinä tapauksessa kunnian
kukko laulaisi.

Vähät siitä, laulaako se meille vai ei. Eikä se kukkokaan käskien laula,
ellei laula käskemättä. Ollaan kerskailematta, sillä meillä on nyt todella vaa-
rallinen tehtävä edessämme. Kielsi vanha Väinämöinen venehessä vieremästä,
purressa parahtamasta. Mutta koska hän ei kuitenkaan purjehtimasta kieltä-
nyt, ehdotan minäkin, että nyt jatkamme matkaa.

Tuuli oli nyt niin paljon vähennyt, että kun pienensimme purjeen niin pie-
neksi kuin voitiin, luulimme uskaltavamme lähteä matkaa jatkamaan. Oli
kyllä vielä pilkkopimeä kello kävi vasta neljättä —, mutta onnistuimme väl-
lyjen varassa sytyttämään pari tulitikkua, jolloin kompassista nähtiin, että
jahti oli suunnattava ihan myötätuuleen.

Olimme päässeet hyvään alkuun, kun alkoi tuiskuttaa lunta tavalla semmoi-
sella, että meistä tuntui ihan tukahduttavalta. Lumimyrsky kasvoi kasvamis-
taan, ja aluksemme syöksyi eteenpäin niin vinhaa vauhtia, että tuskinpa rauta-
tiejunakaan olisi jaksanut seurata. Ja pimeä oli kuin perunakuopassa. Matti
arveli, ettei lappalainen pystynyt tekemään itse jahdille mitään pahaa, kun
sen eri osat oli yhteenliitetty vanhoilla hevosenkengillä, jotka kaikki ' oli
metsästä löydetty. Muuten olisi tuo pahus voinut katkaista toisen jalaksen, ja
siinä tapauksessa ei meistä ikinä löydettäisi merkkiäkään. Kurjasti tulisimme
paleltumaan kuoliaiksi ja ensi kesänä ruumiimme ja aluksemme painuisivat
liejuun.

Tätä hirveää vauhtia jatkoimme, kunnes päivä rupesi valkenemaan. Silloin
huomasimme pari kertaa täysin selvästi, että jahti kulki pientä mäentapaista
ylös ja heti senjälkeen takaisin alas. Olimme samassa selvillä siitä, että molem-
missa tilaisuuksissa ei ollut nevaa allamme. Huusin Matille: »Lappalaisen lähet-
tämä on tämä taikamyrsky ja hän kuljettaa meitä sumupatsaan ohitse. Käännä!»

Matti teki käänteen. Samassa törmäsi jahti kiveen ja lensi kumoon että ry-
sähti. Vauhti lennätti meidät syvälle lumikinokseen. Minä en sattunut mene-
mään aivan syvälle, mutta Matti oli jaloistavedettävä ihmisten ilmoille. Matti
oli suuttuneen näköinen, aivasteli ja sylki vuorotellen. Ei sylkenyt hampaita
kuitenkaan, lunta vain. Hän arveli, että vatsaankin oli mennyt muutamia
keskinkertaisen kokoisia lumipalloja. Kaikki omaisuutemme oli eheää. Suden-
nahatkin olivat jäätyneet jahdin pohjaan kiinni, joten nekin olivat tallella. Jah-
dissa ei ollut vähintäkään vikaa, vaikka törmäys kiveen oli ollut tärisyttävä.
Kova kovaa vastaan, sanoi ämmä kun kivelle istui.
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\ un olimme saaneet kamssumme kaikki kootuiksi ja
I purjeen lujasti kokoon käärityksi, käänsimme jahdin
« siten, että saimme siitä hyvän tuulensuojan, ja istuu-
S duimme vällyille aamiaista syömään. Nyt kun olimme

hyvässä suojassa, tyyntyi tuuli nopeasti, pyry lakkasi
ja kaikki enteet viittasivat aurinkoiseen päivään.

! Luulimme varmasti purjehtineemme poikki nevan ja
|« olevamme nyt sen pohjoisella rannalla. Vankkaa kuusi-

metsää oli edessämme. Näytti siltä kuin olisimme
joutuneet hyvin pitkän niemen päähän, sillä metsän molemmilta puolilta ei
näkynyt nevanrantaa mistään, lumitasankoa kummallekin puolelle niin kauas
kuin silmä kannatti.

Samassa nousi aurinko. Kavahdimme molemmat seisomaan, katsoa tuijo-
timme metsään päin. Ei kumpikaan meistä puhunut sanaakaan. Tuntui siltä
kuin emme olisi uskaltaneet katsellakaan toisiamme. Oli ihan tyven. Ja met-
sän yli kohosi mahtavana korkealle ilmaan usvapilvi, joka juuri nousevan aurin-
gon valaisemana loisti ruusunpunaisena.

Ehdottomasti otimme lakit päästä. Pelonsekainen juhlallinen tunne valtasi
meidät. Oli ikäänkuin emme uskaltaisi lakit päässä lappalaisen pyhäkköä kat-
sella. Että lappalaisen pyhäkkö oli edessämme, sitä emme enää vähääkään
epäilleet.

Oliko siis Rimpisuon usvapatsas lappalaisten pyhää uhrisavua, jota näin
äärettömässä määrässä tuprusi taivasta kohti? Ja oliko metsässä edessämme
paraikaa kokonainen lappalaisheimo uhriaan pakanallisille jumalilleen toimitta-
massa? Olimme kyllä kuulleet, että Lapin puolella vielä löytyi jätteitä van-
hoista pakana-ajoista. Mutta toiselta puolen väitettiin, ettei uhreista pakana-
jumalille oltu sataan vuoteen kuultu puhuttavankaan ja jos joku vanha ukko
semmoisesta puhui, oli se tyhjää lörpötystä vain.

Pelkäsimme suuresti, että tässä on täysi tosi edessämme. Jos täällä todella
on lappalaisia uhrimatkalla, ymmärsimme hyvin, ettemme ikänä tule hengissä
palajamaan asuttuihin seutuihin. Lappalaiset ovat valmiit pienemmänkin salai-
suuden keksimisestä surmatöihin. Jos pari poikaa on heidän pyhän uhripaik-
kansa sattumalta löytänyt, niin on itsestäänkin selvää, että laki vakoilijoita vas-
taan on heihin sovitettava. Ja jos asiaankuulumaton tulee urkkimaan kiellettyä
jumalanpalvelusta, niin on kai oikein ja kohtuullista, että jumalien viha on
sovitettavissa ainoastaan hänen sydänverellään. Olin jo tuntevinani lappalaisen
uhripapin piiveitsen vihlaisevan riimuja rintaani. Painoin äkisti lakin päähäni
takaisin, otin pyssyni nahkatupestaan ja rupesin tarkastamaan, oliko se latin-
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gissa. Kristittynä tahdon elää ja kuolla, ja viimeiseen verenpisaraan asti
tulen puolustautumaan, jos kukaan yrittää hengelläni sovittaa suuttuneita
pakanajumalia. Ei ihmistä sentään niin helposti teurasteta kuin vasikkaa,
totta vie.

Mattikin otti pyssynsä esille. Huomasin että hänessä liikkui jotenkin saman-
laisia tuumia kuin minussakin. Että meidän nyt oli lähteminen metsään, oli
selvää. Ensin nostimme kuitenkin jahdin seisomaan jalaksilleen, nostimme
matkakapineet sen pohjalle ja lykkäsimme sen niin hiljaa kuin taisimme tiheään
näreikköön, jossa se oli hyvin salattuna. Konttoihimme panimme muutaman
leivän, palasen »masiinaläskiä» ja tarpeelliset ampumavarat. Matti pisti kont-
tiinsa lyhytvartisen kirveenkin. Eipä saa mennä kirjatta kirkkoon eikä kir-
veettä metsään. Sovimme, että jos ampua täytyy, niin pitää kohta laukauksen
jälkeen ladata uudestaan, eivätkä molemmat saa ampua yhteen aikaan, ellei
ihan uhkaava hätä ole käsissä. Sillä ihmispeto on nopeampi ja vaarallisempi
kuin susi tai karhu. Jäljet lakaisimme parhaimman kyvyn mukaan umpeen kap-
paleen matkaa. Jos lappalaiset sattuisivat jäljillemme tulemaan, olisi parasta,
että arvelisivat meidän tipahtaneen äkisti taivaasta alas.

Olimme omasta mielestämme tehneet kaikki mitä miesten sopii, jotka tahto-
vat myydä henkensä niin kalliisti kuin mahdollista. Otimme siis sielumme kä-
teemme ja rupesimme tunkeutumaan metsään. Metsä oli,tavattoman tiheää ja
pitkäkasvuista kuusikkoa. Näin kaunista kuusimetsää ei ollut missään meidän
puolellamme nevaa. Pehmeä viheriäinen sammalkerros peitti maan, ja niin
tiheässä kasvoivat kuuset, että taisi kulkea pitkät kappaleet näkemättä lunta
muualla kuin kuusien latvoissa. Tämmöisillä paikoilla maa ei ollut vielä rou-
dittunut ja ilmakin tuntui melkein lämpimältä.

Tulimme nyt vähäisen korkeammalle maalle, jossa kasvoi honkametsää
Tämäkin oli puhdasta kauniskasvuista metsää. Tästä näkyi taasen usvapilvi,
jota tiheässä kuusikossa ollessamme ei ollut voinut erottaa. Lisäsimme vauhtia
jarupesimme ajattelemaan enemmän usvapilveä kuin lappalaisia. Kun suksen-
latua tai ihmisjälkiä ei missään näkynyt, rupesimme jo toivomaan, ettei lappa-
laisia ehkä olekaan metsässä. Riimut ja piiveitset haihtuivat mielestä, ja niitten
sijaan tuli hillitsemätön halu päästä tuntemaan se salaisuus, jonka selvittämi-
nen niin monta vuotta oli ollut öittemme unelmana ja päiviemme alituisena aja-
tuksena.

Jo rupesi sumupilvenreuna olemaan melkein suoraan päämme päällä. Mie-
lemme tuli yhtä ruusunkarvaiseksi kuin pilvikin. Honkametsä loppui ja sankka
kuusimetsä oli taas edessä. Tässä maa ei ollut ollenkaan roudassa ja ilma oli niin
omituisen vienoa, että tietämättämme päästimme sarkatakit napista. Pari-
sen sataa askelta käytyämme ihan tasaisella maaperällä loppui äkisti metsä.

3Ingman, Kootut teokset.
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Se näky, joka meitä kohtasi astuessamme metsästä, poisti silmänräpäyk-
sessä mielikuvituksestamme kaikki ne vaikutelmat, mitkä ruusunkarvaisen pil-
ven äkkinäinen näyttäytyminen oli aamulla aikaan saanut.

Edessämme oli runsaan penikulman pituinen järvi, tai oikeammin sanot-
tuna koko rivi pieniä järviä, kapeilla salmilla toisiinsa yhdistettyinä. Järvet
olivat vielä sulana ja niitten pinnalla ui suuret joukot vesilintuja, yksinomaan
hanhia ja joutsenia. Rannoilla kasvoi lehtipuita, ja niissä puissa, jotka kasvoi-
vat lähinnä rantaa, oli vielä lehti, eikä ollut paljon kellastunutkaan. Mitä lehti-
puun laatua ne olivat, emme voineet nähdä, mutta koivut vieressämme olivat
kyllä kaikki heittäneet lehtensä.

Pelonsekainen arka tunne valtasi minut. Paratiisihan tämä on, kuiskasin
Matille.

On se paratiisi. Pelkään vain, että tuosta salmen takaa pian pistää näky-
viin vene, jossa istuu lappalainen paljas välkkyvä miekka kädessään. Silloin
paratiisi tulee meille muuttumaan vastakohdaksensa.

Eipä tiedä. Emme ole vielä nähneet pienintäkään merkkiä ihmisistä.
Rupean uskomaan, että tämä on asumatonta seutua.

Huikataan. Kyllä pian saadaan kuulla, onko täällä ihmisiä vai ei.
Niin uhkamielinen kuin Matin ehdotus olikin ja vaikka juuri äsken olimme

mitä suurimmalla varovaisuudella hiipineet metsästä eteenpäin, niin minut
valtasi vastustamaton halu huikata, ja hihkaisinkin äkisti niin paljon kuin
ikinä kurkusta lähti.

Hanhien ja joutsenten kaulat venyivät pitkiksi, mutta mitään muuta seu-
rausta hihkauksestani ei kuulunut, ei näkynyt.

Vielä kerta, sanoi Matti, ja molempien kurkusta läksi huuto, joka tyve-
nessä kuului ehkä monen kilometrin päähän. Metsästä ihan vierestämme kuu-
lui kova rytinä, jota seurasi ihmisen tai eläimen poistuvien askelten ääni. Kaksi
näppäystä kuului samassa, mutta ne tulivat omien pyssyjemme lukoista.

Lappalaisen kiroja vieläkin, sanoi Matti ja laski hanan takaisiri puoli-
vireeseen. Hetken odotettuamme ja kun ei mitään kuultu eikä nähty, tein minä
samaten. Ei se lyö, joka hätistää. Käristetty oli jo montakin kertaa, mutta
totta ei oltu vielä asiasta tehty. Ehkei uskalleta vastedeskään.

Rupesi olemaan päivällisaika. Menimme alas rannalle, istuimme viheriäisen
puun juurelle ja avasimme konttimme. Syötyämme menin juomaan järvestä.

Ensimmäisen siemauksen otettuani sylkäisin sen heti suustani ulos. Vesi
oli lämmintä. Yhtä lämmintä kuin matalan järven vesi leikkuuaikana.

Tule tänne Matti.
Matti tuli ja maisteli hänkin vettä. Maistettuaan joi hän pari kolme kulausta.

Miltä maistui?
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Hyvää vettä. Juomavedeksi vain vähäsen lämmintä. Mutta kun siihen
tottuu, rupean ehkä pitämään siitä paremmin kuin kylmästä.

Yhfaikaa johtui sama ajatus molempain mieleen.
Rimpisuon salaisuus on selitetty.
Usvapatsaan synty on keksitty. Voi jos paappa olisi täällä mukanamme!

Usvapatsaan salaisuus oli siis hyvin yksinkertainen asia. Järven pinnasta
nouseva lämmin ilma sekaantuu ylempänä kylmään ilmaan ja synnyttää tuon
usvantapaisen pilven. Tyvenellä se patsaan kaltaisena nousee hyvinkin kor-
kealle, mutta tuulessa se pysyttelee matalammalla ja haihtuu nopeammin. Kun
auringonsäteet sitä valaisevat, loistaa se kauas ja näkyy hyvin Paapanmäelle
asti. Mutta järveä ympäröivä metsä jää taivaanrannan alapuolelle.

Aurinko loisti täydeltä terältä, ja täällä järven rannalla tuntui ilma melkein
kesäiseltä kaksi päivää pyhäinpäivän jälkeen. Tunsin, että paappa istui kor-
kealla tähystyskivellään ja katseli meihin päin, ja niin eläväksi tuli tämä tunne,
että huusin; »Paappa hoi, tässä me ollaan ja hyvin on kaikki mennyt.»

Matti oli sillä välin mennyt puun luo takaisin, katseli sen lehtiä, toi pienen
oksan minulle, repäisi pari lehteä irti ja kysyi matkien opettajan ääntä:

—■ Minkä puun lehti tämä on? —■ Ettekö kaikki tiedä? - Noh sinä
Jussi?

Tammen lehti, vastasin paikalla. En ollut ikinä ennen nähnyt tammen
lehteä muuta kuin oppikirjassa ja opettajan käyttämässä kuvassa, ja tässä sain
ensi kertaa elämässäni nähdä sen puussa kasvavana. Kaikki ne puut, joissa
vielä oli enemmän tai vähemmän lehtiä jälellä, olivat tammia; muutamat niistä
olivat aika isoja. Rupesimme nyt tarkastamaan maassa olevia lehtiä. Löy-
simme saarnin, lehmuksen javaahteran lehtiä.

Lehtiä etsiessämme olimme kulkeneet ympyrässä ja tulimme takaisin samaan
paikkaan, missä meillä oli kontit. Pyssyjä emme vieläkään olleet uskaltaneet
laskea kädestä pois. Rupesimme nyt puita tarkemmin tarkastamaan. Häm-
mästyen silloin huomasimme, että suurimmat puut muodostivat jotenkin suu-
ren, ihan säännöllisen ympyrän.

Nämä puut ovat ihmisten istuttamia, huudahdin.
Varmaan ovat. Ja tuo kumpu ympyrän keskipisteessä on sekin ihmis-

käden toimesta syntynyt. Täällä on käynyt ihmisiä ennenkin. Sitä ei sovi
epäillä.

Kumpu, jota Matti tarkoitti, ei ollut korkea. Ehkä kymmenen tai kaksi-
toista jalkaa. Menimme sitäkin lähemmin tarkastamaan. Sen laelle oli asetettu
neljä kiveä ja näitten kivien päällä oli suuri neliskulmainen laaka.

Lappalaisen uhrialttari, pääsi samaan aikaan suustamme. Olimme siis
tahtomattamme keksineet lappalaisten pyhän uhripaikan, ja lappalaiset olivat
tänne tuoneet etelä-Suomessa kasvavain jalojen puulajien joko vesat tai sieme-
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net kasvattaakseen samanlaisen uhrilehdon kuin muinaislappalaisillakin lie
ollut.

Katselin laa’an alle ja vedin esille raskaan vanhanaikuisen miekan. Terä oli
paksussa ruosteessa, mutta pronssinen kahva oli hyvässä kunnossa; ei kaivan-
nut muuta kuin puhdistusta. Ihailin juuri sen kauniita koristeita, kun Matti
veti alttarilaa’an alta soman rannerenkaan. Huomasimme heti, ettei tämä
ollut pronssia. Se ei ollut mustunut, ja sen painokin todisti selvästi, että se oli
kultaa.

Jussi, me olemme rikkaita miehiä, kuiskasi Matti, rikkaampia kuin
kirkonkylän lautamies javanha kamreeri. Tämmöisistä esineistä maksaakruunu
suunnattoman paljon rahaa. Matti painoi ponninta ja rengas aukesi. Hän
pisti sen ranteeseen, ja rengas lupsahti itsestään kiinni.

Samassa sekunnissa kuin rengas lupsahti kiinni, kuului pamaus niin kova,
että korvat menivät lukkoon. Järveen sateli suuria palavia rautamöhkäleitä
vai mitä lienevät olleet. Ainoastaan sininen savupilvi ilmassa osoitti sen paikan,
missä tuo kauhea räjähdys oli tapahtunut. Koko järven pinta rupesi siltä
kohdalta kiehumaan, ja vesilinnut lensivät pelästyneinä kauas järven toiseen
päähän.

Sääremme koukistuivat polvien kohdalta kokoon kuin linkkuveitset, ja
molemmat painuimme istumaan alttarilaa’alle. Useita pienempiä palasia räjäh-
täneestä esineestä oli singahtanut korviemme ohitse, osumatta kuitenkaan
meihin.

Meteori, sanoin, kun niin paljon toinnuin, että sain jotakin sanotuksi.
ökonnuoli se oli, vastasi Matti. Ja janhusta oli se jousi, jonka avulla tuo

lennätettiin. Mutta vapisi jousen pitäjän käsi, koska ei osunutkaan nuoli maa-
liin. Lappalainen on käynyt vanhaksi.

Olipa vanha tai nuori. Mutta huornaathan sinä, että hän on vielä väkevä.
Ja minun neuvoni on, että panemme hänen pyhät esineensä takaisin siihen
mistä ne otettiinkin. Ehkä hän silloin leppyy. Näin saneessani pistin mie-
kan, joka oli vielä kädessäni, takaisin uhrilaa’an alle.

Mutta Mattipa ei saanut rannerengasta kalvosestaan irti, vaikka miten
yritti. Lukko oli jollain tavalla särkynyt, ja rengas pysyi paikallaan.

Kun ei lähtene, olkoon siinä, sanoi Matti. Naisten koristeitahan nuo
oikeastaan ovat, mutta ehkä ne jaksaa mieskin kantaa. Kun nimismies otti
linnan-suutarin kiinni, pani hän miehelle vielä raskaammat rannerenkaat kuin
tämä on. Mutta suutari sanoi vain: ei mies linnassa pahene eikä suolassa silakka.
Istuutui vanginkuljettajan rattaille ja lähti. Lähdetään mekin.

Matti oli siis jo hyvällä tuulella, jarannerengas pysyi siinä, jossa se oli. Ei
hänelläkään kuitenkaan tällä erää haluttanut tutkistella, mitä muita kalleuk-
sia lappalaisen uhrilaa’an alla saattoi olla kätkettynä.
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Ei kumpikaan meistä ollut puhunut, minne lähdettäisiin. Mutta kun saimme
kontit selkään, jatkettiin matkaa ilman neuvottelua pitkin järvenrantaa. Maa-
perä oli kivetöntä kuivaa nurmikkoa, melkein puiston tapaista, koska siellä
täällä kasvoi ihanoita lehtipuuryhmiä. Kesäaikana oli tämä varmaankin
äärettömän ihana paikka. Ja kaunis se oli nytkin syysauringon valaisemana.
Lunta ei missään näkynyt, ja maa ei ollut vielä roudassa.

Luuletko, Matti, että tuommoisia tulinuolia satelee joka päivä järveen,
vai miksikähän vesi on noin lämmintä?

Mistäpä niitä jokapäivä. Samanlainen lämmin lähde tämä on kuin etelä-
maissakin. Ja vaikka Islanti on pohjoinen maa, niin lämmintä vettä siellä purs-
kuu maan sisästä kuin suihkukaivosta. Eihän tämän järven vesi olekaan aivan
lämmintä, parahultaista uimavettä vain.

Minullakin oli ollut sama ajatus, vaikk’en ilennyt sitä Matille sanoa, kun
pelkäsin, että hän rupeaa ilvehtimään minulle siitä. Nyt hän oli sen itse sano-
nut. Ja ihan tosissaan, sen näin selvästi.

Jatkoimme siis pitkin järven rantaa. Kulimme vasenta rantaa, pohjoista
kohti, ja olimme ehtineet jotenkin järven keskikohdalle, kun rupesi niin pal-
jon hämärtämään, että tuli pakko ruveta valmistautumaan yöksi. Paikka oli-
kin sopiva, siinä kun juuri sattui löytymään parahiksi paksu kelohonka rako-
valkean laittamiseen ja muutamia aika isoja kuusia, joitten alla oli hyvä sateen-
suoja, jos olisi semmoinen tarpeen. Sillä ilma ei näyttänyt enää niin kauniilta
kuin päivällä. Päätimme siis yöpyä tähän paikkaan.

Heitimme kontit maahan ja pyssyt viereen. Matti tiesi kyllä mitä teki, kun
pisti lyhytvartisen konttiin. Ilman kirvestä ei nuotiotakaan. Matti ryhtyi kaa-
tamaan honkaa, ja minä läksin kokoamaan hakoja yösijaksi. Pehmeät patjat
laitoinkin ajatellessani, että kahteen yöhön emme olleet nukkuneet paljon ollen-
kaan.

Joka tahtoo nukkua metsässä hyvin, asettakoon havut siten, että niitten
nenät kummaltakin puolen peittävät toisiaan ja paksumpi rungontapainen osa
oksasta jää vuoteen molemmille laidoille. Laidat kohotetaan muutamilla pit-
kinpäin asetetuilla havuilla. Tämmöinen vuode, tarpeellisen paksuksi tehtynä,
on joustava kuin höyhenvuode. Vuoteen jalkapohja suunnataan nuotioon
päin, ja pääpuolet suojataan siten, että tehdään vuoteeseen päin kallistuva
seinäntapainen lumeen tai maahan pistetyistä havuista. Kun tasaisesti palava
nuotiotuli heijastuu tästä sängynpäädystä, nukkuu tämmöisessä vuoteessa
paremmin kuin uimisessa pirtissä.

Itse nuotiotuli tehdään, jos suinkin olot myöntävät, rakovalkeaksi. Kelo-
puusta katkaistaan kaksi pölkkyä, joitten pituuden määrää yöpyvien miesten
luku. Pölkkyjen toista kylkeä veistetään siten, että lastut nousevat, mutta
niitten toinen pää jää puuhun kiinni. Pölkyt asetetaan nyt päällekkäin, veis-
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tetyt sivut vastatusten ja niitten päät pönkitetään lujasti, ettei ylähirsi pääse
vierimään paikaltaan. Yläpölkkyä nostetaan vähäsen pistämällä esimerkiksi
pari tuoretta koivunpalikkaa pölkkyjen päitten väliin. Pölkkyjen väli täyte-
tään kuivilla risuilla, ja rakovalkea on valmis sytytettäväksi. Ellei syty tasai-
sesti, löyhyttele kuusenhaolla.

Täten tehty nuotio palaa, antaen tasaista lämpöä, ilman vähintäkään hoi-
toa talviyön. Aamulla ovat pölkyt miltei sulaneet kokoon yhdeksi. Metson-
paksuinen honka palaa mikkelinpituisen yön. Mutta keskitalvella täytyy etsiä
paksu puu. Jos rupeavat jalkapohjasi tuntumaan liian lämpimiltä, ota muu-
tamia höyheniä patjastasi ja pistä varjostimiksi lumeen tai maahan.

Rupesi olemaan jotenkin pimeä, kun nuotiomme oli valmis. Kehoitin sen-
tähden Mattia sytyttämään sen heti palamaan, että saisimme ryhtyä illalliselle.
Olimme ahertaneet ahkerasti, että olin jotenkin hiestynyt, ja tahdoin lämmi-
tellä kuivaksi, ennenkuin levolle ryhdyimme.

Mitä sinä aina hätäilet. Ei pikaisuus muussa kelpaa kuin kirppuja käsit-
täessä. Kiire ei ole niin suuri herra, ettei jouda vähää aikaa odottamaan.

—Ei minullakaan koskaan ole niin kiirettä, etten lähtemään jouda. Mutta
nytpä en aiokkaan lähteä. Ei kissaa pitkillä puheilla säkkiin panna; sytytä
nyt vain. Lämmin on vanhalle hyvä eikä nuorellekaan haitaksi.

Älä luule, lukkari, että pappi virren alkaa. Sytytä itse.
Milläpä kynnetön puuhun menee. Sinullahan on tulitikut.
Vai minulla. Sinunhan ne piti ottaa.
No istu ja pala! Sinullahan ne on. Näinhän kun pistit laatikon taskuusi.

Ota esille vain heti, taikka minä näytän, että tässä on poika, jonka pää ei ole
paperista.

Olkoon niinkin. Mutta siinä laatikossa, jonka minä taskuuni pistin, ei
sattunutkaan olemaan tikkuja, vaan rohtimia, ja ne tarvitaan pyssyn perkkaa-
miseen. Anna tikut tänne, sillä nyt pannaan pirtti lämpiämään. Eihän se aurin-
kokaan ennen paista, kuin nousee.

Voi hyvä Matti, älä viitsi enää hullutella. Minun tulee vilu. Anna jo
tikut.

Ei kattikaan kaikkia saa, jota se naukuu. Et sinäkään tikkuja saa, kun
ei ole. Johan minä sanoin, että tikkulaatikossani on rohtimia.

Nyt minäkin rupesin ymmärtämään, ettei kummallakaan meistä tulitikkuja
ollut. Allapäin pahoilla mielin istuuduimme pimeässä syömään. Samassa sat-
tui käteni pyssyyn, joka oli kontin vieressä.

—• Anna jo tänne tikkulaatikkosi, sillä minä sytytän, oli siinä rohtimia tai
tikkuja.

- Tuoss’ on. Pane piippuun, että leuvat liikkuu. Sen tuli, jonka tupakka
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En minä tupakkaa sinulle taritse. Mutta tulta annan, jotta räiskyy
Voitele jo leukapielesi, etteivät marise. Voide se pyöränkin pyörittää.

Voitele omiasi, jos sinulla rasvaista on. Silakka ja leipä on minulle pa-
rasta voidetta.

Sillävälin olin silvinyt pienen rohdintukon höllällensä ja asettanut sen nuo-
tiopölkkyjen väliin. Lisäsin siihen vähäisen kuivia sammalia, pistin pyssyni

suun lähelle ja pamautin. Kahden minuutin perästä räiskyi tuli nuotiopölkky-
jen raosta. Jos oli lappalaisia liikkeellä, kyllä he nyt sekä näkivät että kuulivat

Syötyämme ja lämmiteltyämme panimme maata. Lämmin olikin havui-
nen pirttimme, eikä savukaan vaivannut. Heti kun ojentauduimme vuoteilr
lemme, alkoi pimeästä metsästä kuulua vuorolaulu, joka oudon korvissa soi
aivan kamalalta, mutta siihen tottuneelle on levollista kehtolaulua vain. Huu,
kuului pitkäveteinen ääni. Puu, vastasi hetkisen jälkeen samanlainen, vähän
matalampi ääni. Huu, uudistui laulajan ääni puu, vastasi säestäjä. Tätä
kahdenlaulua jatkettiin läpi hyvän osan yötä.

Kyllä lappalainen arveli meidät ensikertalaisiksi, kun tuommoisilla tem-
puilla luuli voivansa yöuntamme estää. Ei huuhkaja ihmiselle vaarallinen ole,
mutta jos se olisi miehenkorkuinen lintu, en minä ainakaan pistäisi nenääni
metsään.

Ei vihollisemme kuitenkaan vielä tähänkään yritykseen tyytynyt, sillä
samassa kuin silmämme rupesivat painumaan umpeen, kuului metsästä ta-
kaamme karjahdus niin hirvittävän kamala, että molemmat kavahdimme
pystyyn pyssyt kädessä, tuijottaen pelästyneinä toisiimme. Ei kumpikaan
meistä ollut ennen karhun ääntä kuullut, mutta tästä mylvinästä ei voinut
kukaan erehtyä, siksi perinpohjaisesti se selkärankaa värisytti.

Kauhea karjunta ei uudistunut. Tiesimme vallan hyvin, ettei karhu kos-
kaan hyökkää nukkuvan ihmisen kimppuun, olletikin kun tämä nukkuu hyvän
nuotin ääressä. Mutta kamala ääni ei tahtonut korvakalvoista poistua. Huuh-
kajatkin lopettivat konserttinsa, kun vaari itse vaati puheenvuoroa. Viiden
minuutin jälkeen panivat ne sen kuitenkin uudelle alulle, ja nyt meistä tuo
vuorolaulu soi oikein rauhoittavalta. Olimme perin väsyneet, ja luonto vaati
velkansa maksettavaksi. Nukuimme sikeästi emmekä heränneet ennenkuin
oli täysi päivä.

Ehkä emme olisi vieläkään heränneet, mutta teeri tuli lentäen järven toi-
selta puolelta, istahti kuusen latvaan ihan viereemme ja samassa huusi: »tsuhii,
tshui». Tämä tuttu ääni sai minut paikalla jaloilleni, ja ennenkuin lyyryhäntä
ehti aamulauluaan jatkaa, makasi se siivet hajallaan jalkaini edessä. Mattikin
heräsi laukauksesta.

Mikset pudottanut suorastaan nuotioon, olisi paistettu samalla aamiai-
seksi?
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Ei kaikkea karvaista kärvennetä. Aion kyniä ensin ja perkata. Koiralle
kelpaa kynimättäkin, mutta minun vatsani ei siedä, ellei ensin siivota.

Vai semmoinen herkkusuu olet. Laitetaan sitten oikein herrasmiehen
ruokaa. Paappa sanoo: kaali kolkko koiran ruoka, vellinki vasikan juoma,
puuro, huttu naisten ruoka, liharokka miehen ruoka. Keitetään nyt parasta
mitä talossa on.

Kyllähän ne kaikki luulevat itseänsä kokiksi, joillavain on pitkä puukko.
Pidä sinä puhereikäsi kiinni, kunnes saat sitä parempaan tarkoitukseen

käyttää. Kyllä minä siitä huolen pidän, että ruoasta tulee makeaa.
Sillä välin oli Matti tehnyt ropposen tuohesta, teki sitten tulisijan muuta-

masta kivestä, täytti sen hyvällä hiiloksella ja nosti padan sijaisensa kiehu-
maan. ripotettuansa siihen muutaman suolajyvän. Teeri leikattiin palasiksi ja
pantiin veteen kiehumaan. Matti leikkasi viipaleen silavaa keitoksen höys-
teeksi. Sittenhän rokka rohtoisa, kun on kahta kattilassa.

Olisit pannut voita toiseksi. Läskiä on lysti syödä, voita vielä leppoi-
sempi.

Eihän se voi perunoitakaan pilaa. Mutta kolme on voilla vikaa: talvella
jäänä, suvella sulana, se pahin, kun ei ole ollenkaan. Mutta jollei voi perunoita
pilaa, eipä läski lientä kitkeröitse. Tehdään tänään suolainen ja sakea, se on
talonpojan makea.

No tehdään vain, kun et osanne herrain ruokaa tehdä. Sitten pannaan
rokka röijyyn ja keitetään leipää evääksi. Maistetaanhan linnassakin herkkuja:
toisinaan leipää ja vettä, toisinaan vettä ja leipää.

Leivästä on hyvä ruoan apu. Kyllä sitä sopii linnassakin käyttää. Muu-
ten on puurossakin pehmeitä paikkoja, kun ei sitä vain tarvitse luukusta syödä,
kuten linnassa kuuluvat tekevän.

Mitäpä ne luukusta. Linnan-suutari kertoi, että siinä talossa kun on
aamukahvit juotu, niin käsketään aamiaiselle, joksi taritaan munakaakkua ja
pannukaakkua. Ei päivällisruoka myöskään ollut missään muussa suhteessa
moitittava kuin että siihen kuului kolme pitkää vehnäkorppua miestä kohti ja
ne oli ehdottomasti kaikki päähän asti syötävä. Se kuului sen talon soti-
laalliseen järjestykseen, josta ei mitään poikkeusta myönnetty, ei pyynnöstä-
kään.

Vai semmoiset ne pääateriat. Kun vein eräänä sunnuntai-iltana ukolle
pyhäsaappaani puolipohjattaviksi, pureksi hän kuivaa leipää ja ryyppäsi kaljaa
illalliseksi. Sanoi, etteivät hänelle maistuneet enää juustot ja voit, kun linnassa
aina pantiin illalliseksi paksulta voita juustonpäälle,ja kun vartija tätäruokaa toi
tarjottimella, niin joka kerta sanoi: maiskis mansikka karhun suuhun. Eivätkä
kuulu olleen ryypynvälit myöskään moitittavan pitkät. Kyllä siinä talossa kel-
paa elää. Kovin sanoi myöskin panneensa vastaan, kun portista työnnettiin ulos.



41

Linnunliemi oli nyt kypsä. Teimme tuohesta lusikat, ja pian oli pata tyhjä.
Nuotion sammutimme huolellisesti, ja reippain askelin lähdimme marssimaan
järven pohjoista päätä kohti. Maa oli pitkin rantaa samanlaista lehdontapaista
nurmikkoa, jota olimme edellisenäkin päivänä kulkeneet. Parhainta viljelys-
maata näytti olevan, hyötyistä savimaata. Emme voineet kyllin ihmetellä,
miten tämmöinen viljelysmaa oli jäänyt käyttämättä. Ei näkynyt ainoatakaan
latoa, heinäsuovaa tai muuta ihmistoiminnan merkkiä. Tässä oli käyttämä-
töntä viljelysalaa riittävästi ison kylän tai pienen pitäjän varalle. Muutamin
paikoin oli järven rannalta havumetsän reunaan kolmatta kilometriä; ainoas-
taan muutamassa paikassa, kuten edellisen yön nuotiopaikassa, ulottui metsä
melkein rantaan asti.

Järven pohjoiseen päähän päin nousi maa, rannat jyrkkenivät, ja järvi
päättyi äkkijyrkkään kallioon, joka kohosi vähäisen yli ympäröivän metsän
Kallion laelta oli varmaan erinomainen näköala yli koko järven ja laakson.
Puolijuoksua kiirehdimme kallion läntistä loivaa rinnettä ylös. Ikäänkuin
keskinäisestä sopimuksesta emme kumpikaan katsoneet ympärillemme, en-
nenkuin tulimme korkeimmalle huipulle.

Se näky, joka täältä avautui, teki meidät mykiksi. En ollut uskoa silmiäni
Istuuduin kivelle ja nousin uudestaan katsomaan. Oli ikäänkuin olisin salaa
toivonut, että silmäni olisivat minut pettäneet. Mutta sama näky kohtasi mi-
nua, vaikka kuinka olisin katsellut. Tästä paikasta näin joka suuntaan metsän
yli. Ja mihin hyvänsä katseeni ohjasin, sulivat taivaanranta ja ääretön lumi-
tasanko yhteen.

VII.

mme olleetkaan, kuten olimme luulleet, pitkällä nie-
mekkeellä nevan pohjoisrannalla.

Olimme saarella. Autiolla asumattomalla saarella-
Tätä tosiasiaa en voinut enää epäillä. Ennenkuin

tämä kuitenkin ehti minua oikein pahasti peloittaa,
muistin onneksi, että olimme purjehtimalla tänne tul-
leet. Purjehtimalla tulisimme myöskin pääsemään ta-
kaisin, ellemme ennen, niin ainakin tuulen kääntyessä.
Pohjoiseen päin katsellessani valtasi minut tunne

ikäänkuin tuo ääretön tasanko ylettyisi pohjoisnavalle asti, jos se edes sii-
henkään loppui. Sinne päin en uskaltaisi enää purjehtia. En lähtisi, vaikka
minulle luvattaisiin vanhan kamreerin rautainen rahakirstu.

Matti, kyllä me täältä kotiin pääsemme.
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Pääset kyllä, jos kykenet jahtia yksin hoitamaan.
Älä hulluttele. Yhdessä tänne on tultu ja yhdessä täältä lähdetään.
Kyllä minä ensi talvena tulen sinua kotiin kyyditsemään, jos sinua koti-

ikävä rupeaa vaivaamaan, mutta tänä talvena en henno päiväksikään täältä
poistua.

Älä puhu noin jumalattomasti. Vai aiotko sinä, kuten Roopinpoika, viet-
tää elämäsi asumattomalla saarella?

Eihän se asumaton sitten ole, kun minä täällä asun. Eikä se Roopinpoika-
kaan mikään jumalaton ollut. Kristitty ihminen hänkin kuuluu olleen.

Hänen oli pakko jäädä saarellensa asumaan, kun ei hänellä ollut alusta,
mutta meillä on hyvä jääjahti, joka päivässä tai kahdessa vie meidätkotiin.

—• On kun on. Ja kaksi hyvää pyssyä ja neljä uutta kirvestä ja ihan uusi
saha ja iso jauhokuli ja suolapussi ja paljon muuta hyvää, jotaRoopinpojalla ei
ollut. Lähde jos tahdot, en minä ainakaan lähde.

Minäkö jättäisin sinut yksin tänne karhun syötäväksi. Huomenaa-
mulla kun heräät, olet jo valmis lähtemään.

No se nähdään huomenaamulla. Mutta minä luulen, että tämä lappalai-
sen kultarengas on minut noitunut tähän saareen kiinni niin kauaksi kuin se
ranteessani on. Enkä minä karhua pelkää. Mitenkä tuo sitten lie sattunut
tänne saarelle joutumaan?

Lähtenyt keväällä suolle karpaloita syömään ja siten tänne eksynyt. Ei
sitä kesällä neva kannata, kun se ei ihmistäkään kannata.

Ei luulisi kannattavan, ei muuten ainakaan ellei lappalainen ole sitä
tänne lähettänyt. Mutta tuli mitä tuli, ei se tule täältä lähtemään, ellei sillä
erinomaista kiirettä ole. Nahan olen aikonut panna sänkyni pohjalle. Jos sat-
tuu tulemaan kylmä talvi, eivät ehkä sudennahat pidä lämpimänä.

Vai nahan myyt, ennenkuin olet karhun ampunut.
Enkä myykään, itse olen aikonut pitää. Mutta jos kohtuhinnat mak-

sat, ehkä annan sinun ostaa toisen puolen, niin ei tarvitse sinunkaan talvella
vilua kärsiä.

En minä porsasta pussissa osta. Tehdään kaupat sitten kun tavara on
tarkastettu ja hyväksi huomattu. Lähdetään nyt paluumatkalle.

Järven itäinen ranta oli samanlaista kuin läntinenkin. Ei siinäkään näkynyt
lunta missään, ja ruohokin oli monessa paikoin vielä niin vihreätä, että olisi
sopinut pitää karjaa laitumella. Tuskinpa Etelä-Suomessakaan on maa marras-
kuun alussa niin vihreätä kuin täällä. Ei ainakaan semmoisina vuosina, jolloin
tulee talvi näin varhain kuin tänä vuonna.

Järven eteläpäässä ammuimme kaksi hanhea. Aika isoja ukkoja ne olivat.
En ole koskaan ennen hanhea ampunut, mutta Matti on ampunut useampia.
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Olisimme voineet ampua joutsenenkin, mutta kun sen liha kuuluu olevan hyvin
karkeaa, emme raskineet.

Saavuimme järven päähän niin hyvissä ajoin, että meillä oli hyvä aika valita
sopiva nuotiopaikka. Täällä oli muutamien pilvenkorkuisten kuusien vieressä
ryhmä pitkiä kelohonkia. Nuotio tehtiin ja sytytettiin kuten edellisenäkin
iltana. Tämä oli kyllä Matin mielestä sopimatonta ruudin haaskaamista, jaoli-
simme ehkä ehtineetkin lähteä siihen paikkaan, jossa jahti ja tulitikut olivat,
mutta siinä tapauksessa olisi meidän ollut pakko viettää yömme kylmällä nevan-
rannalla. Tämä paikka korkeitten kuusien alla oli meistä niin kodikas ja sitä
paitsi erinomaisen hyvin suojassa kaikkia tuulia vastaan, ettemme tahtoneet
lähteä etemmäksi.

Illalliseksi haukattiin kuivaa leipää ja »masiinaläskiä», mutta Matti lupasi
aamiaiseksi paistaa toisen hanhen sillä tavalla, jota Amerikassa miehet käm-
pässä käyttävät.

Olimme nyt varmat siitä, ettei ihmisiä ollut saarellamme. Niistä ei siis enää
pelkoa. Mutta sama hirvittävä kamala karjunta, joka edellisenä iltana pani
veremme hyytymään, uudistui tänäkin iltana, ja sama vuorokonsertti meitä
nukutti. Meitä rupesi jo suututtamaan, että lappalaisukko, jonka laskelmiemme
mukaan pitäisi olla jo ainakin sadanviidenkymmenen vuoden vanha, täten yritti
peloittaa meitä pois paikasta, joka muuten kaikin puolin oli näin ihana ja miel-
lyttävä. Matti ei puhunut mitään, mutta hänen suuttuneesta katseestansa ym-
märsin, että jos hänen vihamiehensä olisi ollut käsin käsiteltävissä, olisi tullut
uhma tappelu.

Kun aamun sarastaessa heräsin, palasi Matti jo rannalta, kynitty ja siivottu
hanhi kädessään. Jalat sidottiin yhteen ja paisti ripustettiin aika ison hiili-
kasan päälle. Lintu oli lihava kuin porsas, mutta kauan kesti, ennenkuin se oli
läpeensä kypsä. Eipä meillä myöskään kiirettä ollut, vaan päätimme levätä
tämän päivän, kun meillä oli sekä tulta että valmista ruokaa: linnunpaistia kah-
den päivän varaksi. Sitä ei ole talonpoikaiselle miehelle joka päivä tarjona

Syötyämme kaatoi Matti muutamia kelohonkia ja rupesi katkaisemaan
niistä kolmen sylen pituisia hirsiä. Ihmettelin miksi hän teki tarpeettoman pit-
kät nuotiohirret. En kuitenkaan sanonut asiaan mitään, vaan otin pyssyni ja
lähdin kävelemään pitkin järven rantaa. Useassa paikassa oli lähellä rantaa
lätäköltä, joissa kasvoi runsaasti vesikasveja. Melkein kaikissa näkyi vesilin-
tuja, parhaasta päästä hanhia ja heinäsorsia. Kun maa ei ollut aivan tasaista
ja monessa paikassa lampien rannalla kasvoi pajupensaita, joista lehti ei ollut
vielä kokonaan lähtenyt, onnistuin hyvin hiipimään osuviin. Vaikeampi oli
saada ammutut linnut rantaan. Mutta kun rupesin ampumaan ainoastaan sem-
moisia lintuja, jotka uivat lähellä rantaa, sain ammutut linnut käsiini. Suuri oli
iloni, kun täten onnistuin saamaan kaksi isoa hanhea ja useampia heinäsorsia
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En ruvennut niitä kantamaan mukanani, vaan ripustin ne seipäisiin ottaakseni
ne paluumatkalla mukaani leirille.

Olin täten jokulkenut melkein järvenkeskikohdalle, kun äkisti tumma varjo
vilahti silmien edessä. Suuri lintu heittäytyi suorastaan ilmasta minun päälleni
ikäänkuin saaliin kimppuun hyökäten. Salaman nopeudella jännitin hanan ja
ammuin, melkein tähtäämättä. Osasin niin onnellisesti, että lintu putosi maa-
han jalkaini eteen. Se oli peloittavan suuri huuhkaja. Ellen olisi todellakin ollut
nopea ja osannut näin onnellisesti, olisi minun voinut käydä hyvinkin huonosti,
sillä eläimen kynnet olivat terävät kuin neulat.

Latasin uudelleen ja olin juuri ehtinyt painaa luodin ruutipanoksen päälle,
kun aivan lähelle korkean kiven nenään ilmaantui toinen huuhkaja. Se tuijotti
minuun tuimasti suurilla pyöreillä silmillään. Melkeinpä tuntui kuin sekin olisi
tahtonut hyökätä kimppuuni ja siten kostaa toverinsa kuoleman. Siihen en
kuitenkaan suonut sille aikaa, vaan heti kun sain nallin silinteriin, ammuin, täh-
däten noitten suurten silmäin väliin. Lintu kapsahti kiveltä maahan ja oli jo
kuollut, kun ladattuani uudestaan tulin kivelle.

Nostin molemmat huuhkajat kivelle, suuresti ihmetellen, miten huuhkaja
uskaltaa hyökätä ihmisen kimppuun. Muistan joskus lukeneeni, että huuhkaja
välistä päivänvalon sokaisemana tekee tämmöisen tempun. Mutta uskoni on,
että se päivälläkin näkee paremmin kuin yleensä arvellaan.

Kun iltapäivällä palasin leirille, oli lintukantamukseni kasvanut niin suu-
reksi, että olkapäitä pakotti. Kerroin Matille seikkailuni huuhkajien kanssa.
Matti ei ollenkaan sanonut epäilevänsä, ettei tämäkin ollut lappalaisen konsteja.
Itse sanoi kuulleensa kaikenlaisia peloittavia ääniä välistä metsästä, välistä jär-
vestä ja ilmasta. Kun hän katkaisi hirren, niin juuri samassa kun kirveen piti
iskeä puuhun, kuului ilmasta niin kova ääni, että hänen täytyi pakostakin kat-
soa ylös. Samassa luiskahti kirveen terä ja vei hyvän kappaleen hänen ihka
uudesta pieksusaappaastaan. Mutta, lisäsi Matti, verta ei pystynyt vuodatta-
maan, ja kontissa on minulla hyvät paikkaamisvärkit. Taisipa lappalainen
erehtyä, kun napsautti tämän ranteeseeni kiinni. En minä nyt enää yritäkään
saada sitä ranteesta pois.

Järvestä olin kuullut kuikan äänen ja ilmasta eteläänpäin lentävien hanhien
ääniä. Mutta koska Matti ei juurivälittänyt minun selityksistäni, niin pian kuin
lappalaisen taiat olivat kysymyksessä, en viitsinyt puhua niistä.

Matti ei ollut laiskoitellut poissaoloni aikana. Kahdeksan kappaletta kuivia
honkahirsiä parasta laatua oli edessämme maassa. Metsä oli niin pitkäkasvuista,
että kustakin puusta tuli kolme kolmensylen hirttä. En malttanut olla enää
kysymättä Matilta, miksi hän näin monta nuotiohirttä yhdellä kertaa kaatoi.

Alustahirret näistä tulee. Totta maar latvatkin nuotioksikelpaavat. Eikä
me ollakaan nuotiolla kovin pitkää aikaa enää. kun vain saamme tänne
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isot hakkuukirveet ja sahan. Eihän tämmöisellä] pikku kränällä saa mi-
tään irti.

Taas sinä, Matti, hulluttelet. Ansiotyöhön me olemme matkalla. Emme-
hän me täältä saa penniäkään irti, vaikka miten ahkerasti kirvestä heilutamme.
Ollaan täällä vielä muutama päivä ja jatketaan sitten matkaa, kunnes löy-
dämme työpaikan.

Tämä on työpaikkamme, ja yhdeksi vuodeksi se meille riittää. Minä en
ainakaan lähde tästä saaresta pois, ennenkuin olen sen niin perinpohjaisesti tut-
kinut, että osaan sen sekä sisältä että ulkoa. Johan olen sanonut, että olemme
nyt rikkaita miehiä. Oletko kuullut, että vanha komisarius tai kirkonkylän
lautamies juuri lähtevät ansiotöihin?

Mutta ajattele toki paappaa. Kovat hänelle tulevat tunnonvaivat, kun
emme kesäksi tule kotiin. Hän uskoo, että meidän onkäynyt pahemminkin kuin
hänen isällensä kävi.

Ei paapalla semmoinen luonto ole. Kyllä hän meitä kärsivällisesti yhden
vuoden odottaa. Kun emme kesän alussa tule, hän ajattelee, että olemme tois-
ten tukkipoikien kanssa lähteneet tukinuittoon ja sitten kesäksi ryhtyneet toi-
siin hommiin.

Paappa minua eniten suretti. Tiesin, ettei hän niin huoletonkohtalostamme
ole kuin Matti luuli. Mutta olihan meillä aina tilaisuus lähteä keväälläkin takai-
sin, ennenkuin routa lähti nevasta. Ja kevääseen asti paappa kyllä tulisi kärsi-
vällisesti odottamaan. Sen tiesin. Omasta puolestani olin yhtä utelias kuin
Mattikin saaren salaisuuksia tutkimaan. Ja vaikka tuo hirveä öinen karjunta
peloitti vähäisen päivälläkin, niin huoleton elämä täällä yksin metsässä houkut-
teli erinomaisella voimalla. En yhtään ihmettele lappalaisukon uhkauksia sille,
joka uskaltaisi tänne lähteä. Että tämä saari oli ollut pakana-ajan lappalaisten
pyhä paikka, on selvä asia. Kumma vain, että ovat onnistuneet pitämään asiaa
niin hyvin salassa, ettei nykyajan kansa siitä vähintä tarinaakaan tunne.

En puhunut siis mitään, kun Matti käski minun tulla pirtin paikkaa katso-
maan. Sekin oli hänellä jo valmiiksi haettuna. Ja sopivan hän olikin löytänyt.
Se oli ainoastaan parikymmentä syltä nuotiopaikastamme. Paikka oli ruohoinen
kukkula, josta oli kaunis näköala yli koko järven aina sen pohjoiseen päähän
asti. Sinne kannoimme heti Matin kahdeksan hirttä. Ja tavallisen raskaita kan-
tamuksia ne olivatkin.

Seuraavana yönä ei kuulunut mitään vuorolaulua. Myöskään kamalaa kar-
juntaa ei tänä yönä kuulunut, vaikka se kyllä myöhemmin monena yönä häi-
ritsi yörauhaamme. Iloisia olimme, että huuhkajat oli ammuttu, sillä tuom-
moinen lintu tappaa suuret määrät metsälintuja, ja metsälinnut tarvitsimme itse
ruoaksi talven kuluessa. Omituista jyrinää kuulimme kyllä sydänyön aikana,
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mutta kun olimme hyvin väsyneet illan raskaasta kantamistyöstä, emme paljon
siitä välittäneet.

Meillä ei ollut nyt enää muuta ruokaa jälelläkuin hanhenpaistia, minkä täh-
den heti noustuamme lähdimme jääjahdille tuomaan omaisuuttamme sieltä
pois. Kaikki oli siellä samassa kunnossa kuin kaksi päivää sitten paikalta pois-
tuessamme, mutta kylmää ja kolkkoa täällä oli verrattuna siihen ilmanalaan,
mikä järven rannoilla vallitsi. Täällä täysi talvi, siellä melkein kesäinen ilma.
Emme sentähden viipyneetkään siellä enempää kuin kantamusten tekemiseen
oli tarpeen, ja päätimme myöskin heti seuraavina päivinä tuoda tavarat sieltä
leirille.

Kämppään tullessamme huomasimme heti, että meillä poissaolomme aikana
oli käynyt vieraita. Huolellisesti valmistetut vuoteemme nuotion vieressä oli
heitetty huiskin häiskin, ja puussa, jossa ampumani linnut riippuivat, näkyi
pitkiä syviä naarmuja. Kuokkavieras ei ollut kuitenkaan ruoasta välittänyt,
koska valmiiksi paistettu hanhenpalanenkin oli jätetty rauhaan.

Laitoimme heti vuoteet uudestaan kuntoon ja menimme sitten katsomaan
pirtinpaikalle. Kaikki hirret, jotka niin suurella vaivalla olimme kantaneet pai-
kalle, oli vieritetty rinnettä alas ja kelluivat nyt järvessä. Onneksi oli tuuli
rannalle päin. Hetken perästä olivat ne jo maalla kuivamassa auringon pais-
teessa.

Tähän asti emme olleet muuta puhuneet kuin mitä työ hirsien korjaamisessa
vaati. Mutta nyt Matti nousi paksuimman hirren päähän, pui nyrkkiä metsään
päin ja lupasi juhlallisesti, ettei ennen lepäisi kuin lappalaisen viimeinen pal-
velija oli tapettu. Koirat ja kanat on tapettu; kun karjukin saadaan tapetuksi,
silloin taitaa ukon talo kohta hävitä.

Sillä pitää olla tulta suussa, joka lähtee hiisiä vastaan tappelemaan. Ja
millä aseella me karhun tapamme, kun luodikkomme ovat siihen toimeen liian
pienireikäisiä? Eikä tuo peto edes koskaan tule näkyville. Pimeyden töitä vain
harjoittaa. Jos se saa meidät kynsiinsä, niinemme kirveilläkään paljoa toimita.

Totta on. Mutta kuolee karhu pienireikäisenkin pyssyn laukauksella,
kun vain panee paljon ruutia ja ison luodin.

No ruutia voit panna vaikka suun tasalle. Mutta miten aiot sen ison luo-
din panna pienireikäiseen pyssyyn? Taitaa jäädä panematta, kunnes pystyt
pistämään omat koipesi kolmivuotisen pojan pöksyihin.

Matti ei vastannut mitään, etsi vain rannalta pari kuivaa koiranputkea, joita
hän tarkoin mittaili ja vertaili pyssynluotiin. Sitten menimme nuotiolle, jossa
Matti valoi koiranputkiin lyijypötkyt, jotka tulivat noin kolmen senttimetrin
pituisiksi. Molemmat pyssyt ladattiin nyt kaksinkertaisella ruutipanoksella,
jonka päälle lyijypötkyt työnnettiin.
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Tuoss’ on kuusitoistavuotisen koivet kolmivuotisen pöksyissä, sanoi
Matti ojentaen minulle pyssyni.

Ymmärsin hyvin, että jos tuommoinen lyijypötky sattui oikeaan paikkaan,
niin ei karvat eikä nahka paljon estä sen tietä sydämen läpi.

Mutta miten aiot saada karvahallin ammuttaville? Eihän häntä ole
vielä nähtykään.

En minä tahdokaan tuota ruokotonta elävältä nähdä. Tyydyn siihenkin,
kun näen sen kuolleena maassa makaavan.

Minäkin tyydyn erinomaisesti siihen. Pelkään vain pahasti, ettei isol

karju aiokkaan meidän lystiksemme paneutua kuolleena maahan makaamaan.
Mitä minä sen aikomisista. Minä se tässä aion. Ja aikomukseni on panna

karhu tekemään itsemurha ja omat sanomakellonsa soittamaan. Mutta
»päivä puolessa, nälkä suolessa». Ei ainakaan minun vatsarustinkini tyydy, ellei
ruoalla lepytetä.

Syötyämme lähdimme kohta pirttimäelle. Tarkoin tarkastettuamme, mitä
tietä karhu oli tullut, laahasimme sinne raskaan pölkyn, johon sidoimme mo-
lemmat pyssyt lujasti kiinni ja viritimme ne nuoralla siten, että jos karhu kulki
samaa tietä, se ei voisi olla pyssyjä laukaisematta. Laskelmien mukaan pitäisi
luotien osua sydämen kohdalle. Hirret kannoimme kaikki uudestaan mäelle
entiseen paikkaansa. Luulimme varmasti, ettei karhu malttaisi olla edellisen
yön lystiä uudistamatta.

Kirveet sänkytovereina panimme maata, ja vaikka jännätyksemme oli suuri,
olimme päivän työstä niin väsyneet, ettemme kauaa jaksaneet valvoa, ennenkuin
silmät painuivat umpeen. Puoliyön aikana heräsimme kuullessamme, miten jo
ensimmäinen hirsi vieri mäenrinnettä alas ja loiskahti veteen. Karhu oli siis tullut
toista tietä kuin edellisenä yönä. Kuulimme miten toinen hirsi toisensa jälkeen
meni samaa tietä kuin ensimmäinen. Tyytyväisellä mörinällä karhu säesti vieri-
vien hirsien jyrinää. Laskimme kahdeksaan asti. Silloin jyrinäpäättyi, ja karhu
ikäänkuinvoitostaan riemastuneena kiljaisi pari kertaa, että metsä kaikui. Sit-
ten oli kaikki hiljaista.

Mitä sitten lauletaan, kun virsi loppui? kuiskasin Matille.
Odota vielä hetkinen. Aamen aina virren päässä, tikku makkaran ne-

nässä. Ehkä se vielä aamenenkin laulaa, kun kerkeää.
Eihän lisä pahaa tee muuta kuin maantien jaossa ja selkään saannissa.

Mikä meihin lie mennyt, kun näin uskalsimme leikkiä laskea, vaikka missä
hetkessä hyvänsä karhun kynnet olisivat voineet olla niskassamme.

Mutta jos tuo ruokoton ryhtyy samaan temppuun, kun huomaa pyssy-
pölkkymme; voi käydä niin, että karhu ampuu meidät emmekä me karhua.

Samassa kuulimme karhun jo tulevan mäenrinnettä alas. Äkisti olimme
molemmat paksun kuusen takana. Tarpeeton oli kuitenkin pakomme, sillä
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samassa pamahtivat laukaukset, ja päästäen hirveän mölinän syöksyi karhu
kuin myrskytuuli nuotiomme ohitse ja katosi metsään. En voinut olla lähettä-
mättä hänen peräänsä neuvoa: aja hiljaa ahtehessa, paremminreki pitää. Matti
kuitenkin puolsi karhua, väittäen, ettei ole sääriä säästettävä, kun on kiire kin-
tahissa.

Oli miten oli, yrityksemme oli epäonnistunut.
Seuraavana aamuna tarkastimme karhun jälkiä ja huomasimme niissä joku-

sen veripisaran. Seurattuamme askeleita pari sataa metriä löysimme kaksi
hammasta. Toinen luodeistamme oli siis sattunut suun kohdalle ja ilmaiseksi
vapauttanut karhun parista hampaasta suurempaa vahinkoa sille aikaansaa-
matta, mikä ei ollutkaan ihmeteltävää, kun karhu oli tullut toista tietä kuin
olimme odottaneet. Olimme menetelleet ajattelemattornasti. Meidän olisi pitä-
nyt asettaa pyssyt siten, että toinen luoti olisi sattunut kohdalle, tuli karhu sit-
ten kumpaa tietä hyvänsä. Palikka selkään sille, joka jälestäpäin neuvon keksii.

Kun suuresti pelkäsin, että Matin pitkät kuulat olivat lyöneet pyssynpiip-
pumme vääriksi, vaadin, että pilkkaan ampumalla hankitaan asiasta varmuutta
Matti väitti, etteivät ole ennenkään Mataraisen piiput pettäneet, jaoikeassa hän
oli, kaikeksi onneksi.

Rakensimme nyt aittapahasen puuhun, sillä pelkäsimme, että karhu muuten
ehkä rupeaa muonavarastoamme vähentämään. Valitsimme pienenpuoleisen
kuusen, jonka oksat hyvin kestivät meidän painomme, mutta laskelmamme mu-
kaan eivät kestäisi karhun painoa. Seuraavina päivinä toimme kaiken omaisuu-
temme, yksin purjeenkin, leirille.

Nyt tein Matin ehdotuksesta luettelon omaisuudestamme. Luettelo sai
tämän muodon;

Kalustoluettelo.

Kahdet melkein uudet sarkavaatteet.
Kahdet s:n s:n pieksusaappaat.
Kaksi karvalakkia.
Neljä paitaa ja neljät alushousut.
Neljä paria sukkia.
Kahdet kintaat ja vanttuut.
Yhdet vällyt ja viisi sudennahkaa.
Yksi jääjahti purjeineen, köysineen ja nuorineen.
Kaksi lujaa tuohikonttia.
Kaksi hakkuukirvestä jakaksi käsikirvestä.
Yksi »koipelisaha» ja yksi kolmisulkainen viila.
Kaksi ihan käyttämätöntä kovasinta.
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Yksi »kolmen varttituuman» käsinäveri
Kahdet tupekset.
Kaksi taskukelloa perineen ja kompasseineen
Kaksi hyvää luodikkoa.
472 nallia.
Kaksi kiloa ruutia, parikymmentä laukausta vaille
Raskaanpuoleinen lyijykäärö.
Kaksi kuulamuottia ja yksi valinkauha.
Tulitikkuja, vähän yli neljä laatikkoa.
Kaksi »rengasta» messinkistä paulalankaa ja kaksi sykyräa pellavaa kiinni-

tysnauhoiksi.
Yksi pussi sisältäen parsimisneuloja, lankaa, äimiä y. m. metsämiehen va-

rustuskaluja.
Yksi jauhokuli ja kauraryynipussi.
Yksi nahkainen pussi sisältäen suolaa.
22 leipää ja muutamia vesilintuja.
Yksi rasia silakoita ja s:n voita ja masiinaläskiä.
Yksi rautapata ja yksi paistinpannu.
Yksi kukkaro sisältäen Smk. 17:30.
Yksi kultainen rannerengas.

Kun olin saanut luetteloni valmiiksi, luin sen Matille, joka julisti,että olimme
runsaasti varustetut tämän maailman tavaroilla, niin että tulisimme useampia-
kin vuosia toimeen saarellamme, jos niin katsoisimme hyväksi. Paremmin
olimme varustetut kuin monet Roopinpojat.

Erittäin iloisia olimme näveristä, sillä ilman sitä emme olisi voineet kunnol-
lista ruuhta rakentaa kesän tarpeeksi. Näveri oli minun omani, enkä malttanut
sitä jättää kotiin, kun olin sen pikkupoikana isältäni saanut, ja ajattelin, että se
ehkä metsässäkin voisi olla jollain tavalla hyödyksi. Myöskin innokas linnusta-
misemme tuli nyt hyödyksi, kun meillä muuten ei olisi ollut paula-»värkkiä»
mukanamme. Päätimme mikäli mahdollista säästää ampumavaroja ja käyttää
pauloja. Pajukoissa nevanrannalla näytti olevan metsäkanoja viljalti.

Karhu ei ollut kiljunut siitä asti, kun se ampui suunsa vialliseksi. Kan-
noimme sentähden vielä kerran pirtin alushirret paikoilleen. Emme kuitenkaan
vielä ryhtyneet rakennustyöhön. Vesilinnut rupesivat näet nyt levottomasti
lentämään sinne tänne, josta huomasimme, että ne luultavasti pian aikoivat
poistua, ja päätimme ampua niitä niin suuren varaston kuin suinkin mahdol-
lista. Rasvaiset hanhet maistuivat mielestämme paljon paremmalta kuin metsä-
linnut. Viikon ajan emme siis tehneet muuta kuin ammuimme lintuja, melkein
yksinomaan hanhia. Nämä muuten niin arat linnut olivat nyt helposti ammut-

Ingman, Kootut teokset. 4
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tavissa, kun ne koko pitkät päivät lentelivät toisesta lammikosta toiseen. Yh-
destä ainoasta paikasta, jossa oli erittäin sopiva suoja, ammuimme toista kym-
mentä hanhea ja useampia heinäsorsia.

Eräänä aamuna herätessämme olivat kaikki vesilinnut lähteneet. Järvi ja
rannat tuntuivat niin omituisen hiljaisilta. Iloiset metsästyspuuhat täytyi
nyt jättää ja ryhtyä lintujen säilyttämiseen talven varalle. Niitä riippui jo
aittamme katossa koko suuri kimppu siivottuina ja kynittyinä. Sanotaan ettei
suola sydäntä tuimaa eikä terva mieltä käännä. Mutta edellinen oli samaten
kuin jauhotkin laskettu vain tämän talven varaksi. Päätimme sentähden sa-
vustaa lintuvarastomme. Savustusuunin tekemiseen meni kaksi päivää, mutta
silloin se oli myös erinomainen. Tuskinpa olisimme sitä kokoon saaneet ilman
näveriämme. Lautojen teko savustustorvea varten meni oivallisesti. Kun
hirret lämmitettiin nuotion vieressä, niin niistä sai kiilaamalla oikein kauniita
lautoja. Lautojen saumaaminen toisiinsa tuotti meille ensin paljon vaivaa, mutta
kun otimme varren toisesta käsikirveestä ja laitoimme itsellemme höyläntapai-
sen, meni työ reimasti. Laudat kiinnitettiin poikkipienoihin vaarnoilla, joitten
päät torven sisällä jätettiin niin pitkiksi, että savustettavat linnut ripustettiin
niihin.

Täten saimme erinomaisen kolmen metrin korkuisen savustuskaapin, jossa
saatoimme samalla kertaa savustaa kymmenen hanhea, jopa enemmänkin. Jos
vain säännöllisesti hoidettiin tuli, niin panos valmistui vuorokaudessa. Linnut
olivat savustettuina erinomaisen maukkaita ja seuraavana kesänä yhtä hyviä
kuin juuri valmistuttuaan. Savustamiseen käytimme yksinomaan leppäpuuta
ja katajaa. Kun Matti mielellään hoiti kaikkia ruoanvalmistusaskareita, ryh-
dyin minä innolla ja tarmolla pirttihirsien tekoon. Otin yksinomaan kelopuita,
että pirtistä tulisi kuiva. Tosin kyllä ei märkä pala eikä vesi happane, mutta
kuiva pirtti on aina kodikkaampi kuin kostea, ja meidän pirtistämme oli tuleva
kuiva.

Kun Matin toimi ei vaatinut yhtäjaksoista työtä, kannoimme hirret mäelle
sen mukaan kuin ne valmistuivat. Karhua emme olleet vieläkään nähneet
emmekä kuulleet ja rupesimme jo toivomaan, että toinen luoti oli astunut hyvint
ja tappanut sen. Kuitenkin tehtiin varmuuden vuoksi pirtin ovesta niin luja,
että se voisi kestää karhunkin hyökkäyksiä.

Oli marraskuun 24 päivä, kun ensimmäinen hirsikerros pantiin. Liikkuu tuppi
linnan työssä, olkapää omassa työssä, sanotaan, ja kyllä me nyt liikutimme
oikapäitämme. Sitä ne kyllä kaipasivatkin, sillä ne olivat hirsien kannosta
käyneet hieman aroiksi. Päätimme lujasti, että jos Herra suo terveyttä javoi-
mia, niin jouluaattovietetään lämpimässä pirtissä. Ja lämmin siitä oli tehtävä.
Matti väitti, että lämmin on hyvä kesälläkin, ruoka viljavuosinakin. Miksi siis
ei tehtäisi talveksi lämmintä pirttiä, kun sammalia tilkitsemistä varten oli



51

vaikka kuinka paljon? Päätettiin siis tehdä seinistä niin tiiviit, ettei talvella
vilu tule eivätkä kesällä sääsket syö. Tätä varten oli tarpeen tehdä varat hir-
sien väliin neljän tuuman levyisiksi, että mahtui runsaasti sammalia. Hirret
jätettiin pyöreiksi sekä pirtin sisä- että ulkopuolelta, koska tämä säästi
paljon työtä ja meidän mielestämme pirtistä tuli täten sievemmän näköinen.
Isompi näveri olisi nyt ollut hyvä olemassa, mutta emmehän me olleet lähte-
neet matkallemme pirtinrakentamista varten, ja tulimme pienelläkin toimeen,
kun teimme vaarnat kovista kuusenoksista.

Asetimme pirtin semmoiseen paikkaan, jossa oli sopiva kivi tulisijaa varten.
Päätimme jo keväällä tehdä tiiliä ja muurata oikean takan savupiippuineen.
Nyt meidän oli pakko tyytyä saunankiukaaseen ja varustaa räppänät seiniin.
Oudolta tuntui laitos aluksi, mutta kun siihen tottui, kävi tämmöisessä pirtissä
asuminen hyvin. Tyydyimme aluksi multalattiaan, mutta heti uuden vuoden
jälkeen laitoimme puisen lattian, jakeväällätuohenkiskonnan aikana peitimme
turvekaton tuohikatolla.

Olimme ensin ajatelleet tehdä pirtistämme oikein komean, kaksitoista tai
ehkä neljäkintoista hirsikerrosta. Huomasimme kuitenkin pian, ettei se siinä ta-
pauksessa valmistuisikaan jouluksi, ja rupesimme myöskin pelkäämään, ettei
kiuas jaksaisi pitää niin korkeaa pirttiä lämpimänä. Vähensimme siis vaatimuk-
siamme, ja kun kymmenes kerros oli pantu ja huomasimme, että huone lattian
ja katonrajan väliltä tulisi olemaan kaksi metriä, tyydyimme siihen korkeuteen
ja rupesimme päätyjä nostamaan. Onneksi oli kuutamoaika, että puhteilla saa-
toimme nostaa turpeita ja valmistaa kattomalkoja, sillä päivänvalon aika rupesi
käymään kovin lyhyeksi.

Vili.

oulun aattopäivänä siirsimme vuoteemme pirttiin.
Seinät olivat tosin vielä tilkitsemättä sammaloi-
dut olivat kuitenkin runsaasti ja vuoteet asetet-
tiin multalattialle vain, mutta omassa pirtissä asuttiin.
En voi mitenkään kuvata sitä kodikkuuden tuntoa,
joka valtasi sydämemme, kun astuimme kynnyksen yli
ja suljimme oven jälkeemme. Se oli juhlallinenhetki.
Itsestään menivät kädet ristiin, ja pitkän hetken sei-
soimme siinä oven vieressä sanaakaan puhumatta.

Oli ikäänkuin emme olisi uskaltaneet astua etemmäksi. Mutta äkisti
sieppasin päreen orrelta, sytytin palamaan ja pistin pihtiin. Oli meillä
kynttilöitä, niinkauan kuin mäntyjä mäellä kasvoi. Matti teki samaten pan-
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nen vielä kaksi »kynttilää» palamaan, niin että kolmihaara loimusi tuvassa
Kopeloin konttiani, sain sieltä virsikirjani, istuin pölkylle ja luin ääneen joulu-
päivän epistolan ja evankeliumin rukouksineen. Mattikin sai virsikirjansa esille,
lauloimme jouluvirren ja luimme siunauksen.

Täten alotimme joulujuhlan, vihkien samalla kertaa pirttimme asuttavaksi
Oviloukossa oli meillä jokaunis pino kuivia kuusihalkoja. Kuusisista haloista

lähtee vähän savua. Ne ovat kiukaassa paraimmat. Kaksi tuohisankkoa täynnä
vettä oli palokaluinamme. Kun tuohi tähän aikaan vuodesta ei ole Tovellaan,
oli vesisankojen valmistus tuottanut meille paljon vaivaa. Rumia ne olivatkin
nähdä, mutta keväällä tehtiin paremmat.

Yhdessä laitoimme puut ensi kertaa kiukaaseen ja ne pantiin palamaan. Nyt
oikea jouluriemu syntyi. Päreet valaisivat pirtin, takkavalkea loimusi, savu
nousi kattoon ja varjosti teltantapaisesti koko huoneen. Olimme tehneet kaksi
räppänää, yhden kumpaankin päätyyn. Oli mielestämme kuin noituutta, että
huone oli ihan savuton, mutta jos pölkylle nousi ja nosti kätensä kattoa kohti,
niin huomasi paksun savukerroksen.

Ajatuksemme menivät nyt kotikylään ja pysähtyivät paapan tupaan. Tie-
simme, että sauna-aika oli jo ohitse jaettä paappa oli mennyt omaan mökkiinsä.
Tiesimme myös, että ukko nyt istui rätisevän takkavalkean ääressä ja ajatteli
meitä. Sydänalusta rupesi tuntumaan niin omituisen tyhjältä.

Matti, muistatko enää, mitä paappa sanoi joulun tulosta?

Joudu, joulu, milloin joudut:
jo on paita paikattuna.
pyhäliinat pyykittynä.

En minä tuota ajatellut, mutta tuota sanaa, jossa hän puhui jouluruoasta:

Tule, joulu, koska joudat,
kyll’ on kystä aitassani;
sirkan reisi, paarman jalka,
peipposen peräpakara.

Eikö siinä ollut jotain sisiliskoistakin?
Se on oikeastaan köyristä, se sana. Kyllä minä senkin muistan:

Tule, kekri, joudu joulu,
kyll’ on kystä aitassani;
sisiliskon silmäpuoli,
sammakon sakarivarvas.
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Tuo se oli, jota tavoittelin. Köyhän joulua paappa sillä kuvasi. Ei suin-
kaan köyhälle tule joulu jollotellen, juustokämpäle kädessä.

No, on joulu köyhälläkin, laskiainen laihallakin. Jopa kettukin jouluksi
kenkärajansa kokoaa.

Pelkään minä vain, ettei linnansuutari tänä iltana sianpäätä padassaan
paista. Vaikka kyllä hän minulle kerta kehui, että hänellä on joulu jokapäivä,
toisin päivin pääsiäinen.

Ja minulle sanoi; saaman pitää jouluna piimää, vaikka saappaassa kir-
nuttaisiin.

Kyllä kai sillä ukkorahjuksella aina saappaita on, ellei aina omiakaan,
niin toisten. Mutta mistä se kirnupiimä lähtee, kun ei ole lehmällistä kirnuun
panna? Eikä sillä lie muukaan särvin erinomainen. Riski ja leikkisä ukko se
vain on, vaikka töllikin on niin pikkuinen, että hän tuskin voi koipiansa oikoa.
Ja silmät ovat sikkarassa, vaikka kalja on tynnyrissä vetistä.

Voi, kyllä me olemme sentään herroja häneen verrattuina, vaikka meiltä
taitaa olla parikymmentä penikulmaa kirkolle. Ei meidän taida tänä jouluna
kannattaa nousta kolmen aikana lähteäksemme kirkkoon?

Ei kannata. Mutta aattoa voimme sitä kauemmin viettää. Ei minua
ollenkaan miellytä mennä tänä iltana varhain maata. Tuntuu niin omituisen
hyvältä asua tuvassa.

Istutaan vain valveilla. Eiköhän yötä piisaa ja pärettä. .Mutta juoda
jouluna pitääpi, syödä lihaa laskiaisna, siankynttä kynttelinä, lapaluuta las-
kiaisna. Kaljatynnyri tänne!

Kaljatynnyrin olimme tehneet jo ennenkuin pirtin rakentamiseen ryhdyttiin.
Ensimmäinen panos ei onnistunut oikein hyvin, kun ei meillä ollut muuta hapa-
tetta kuin reikäleipää. Mutta silloin keksin hyvän keinon: panin niittysuolahei-
nää tynnyriin, ja kaljanteko onnistui erinomaisesti. Meidän mielestämme oli
kaljamme parempaa kuin paapan paras vaarinkalja. Ja vielä parempaa piti
tulla nyt, kun saatiin tasaisempaa lämpöä.

Nostin kaljatynnyrin uunin viereen ja täytin haarikan. Siemauksen juo-
tuani ojensin haarikan Matille.

Saappas tästä, Saparo-Matti, Keikka-Heikin kiulusta!
Tää poika ei olekaan mikään Saparo-Matti! Luulen, että koipeniovat

pitemmät kuin sinun.
Eihän ne pitkät sääret muualla auta kuin tuohen kiskonnassa. Oikoiset

ne ovat minunkin sääreni. En minä ole tynnyrissä kasvanut, enkä runnista ruo-
kittu, enkä elämääni puukirkossa käynyt. Muista se toistaiseksi.

Kyllä minä muistan, että katajassakin on tervaa. Koetetaanko, kenen
paidassa kaulus kestää?
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Valmis minä olen, niinkuin lukkari sotaan. Mitä huolii mies nuori, terve
ja ripeä eikä mistään kipeä.

Se nähdään sitten kun on leikki loppunut, kuka on terve ja ripeä eikä
mistään kipeä. Mutta jos Saparo-Matiksi aiot ruveta haukkumaan, niin minä
sanon, että suus tuppeen ja munalukko suun eteen. Ota omasta nenästäsi kiinni,
siinä on hyvä kädensija.

Noin se puhuu, jolla ei myssyssä mitään ole, kun on lampaanmaidolla ruo-
kittu. Rähisee niin, etteivät harakat tuvan katolla kestä.

Lentäkööt sitten. Mutta sen minä sanon, ettei pitkillä puheilla kissaa säk-
kiin panna ja kynnet sillä pitää olla, joka sammakon nylkee. Eikä sinussa ole
miestä minua purematta nielemään.

En minä nyle enkä niele. Mahtuuhan kaksikin sammakkoa pappilan kai-
voon. Sovitaan pois, en minä ikinä enää Saparo-Matiksi sano.

Kas se oli viisas sana ja sinulle itsellesi erinomaisen hyödyllinen. Vaikka
enhän minä oikeastaan olisi viitsinytkään heikonpuoleiselle pojalle voimiani
näyttää. Eihän sokeata sakkoon panna eikä jalatonta jalkapuuhun.

No vanha rauha siis ja pappi joka pitäjään. Juo jo, kalja jäähtyy!
Matti joi nyt aika kulauksen, ja oli sitten muka vaahdon parrastansa pyyhki-

vinään. Matissa näkyi näet jo vähän merkkiä, mihin paikkaan viiksetkasvavat
Vai pyyhkäiset! Ei sitä vielä tiedä, kasvaako tuohon paikkaan höy-

heniä vai partaa. Ei parta pahoille kasva, turpajouhet joutaville.
Paha on olla parratonna, paha pitkän parran kanssa. Nää viikset ovat

minun omani ja mielestäni juuri parahiksi pitkät. Mutta sinun nokkasi alusta
näyttää vielä vähän tyttömäiseltä.

Minun nokkani alusta on minun omani, ja pidän sen semmoisessa kun-
nossa kuin itse tahdon. Ota jo silakkarasia esille. Kun on joulu, niin olkoon
joulu, paistetaan kaksikin silakkaa.

Minä tahdoin näet kääntää puheen toisaanne päin, kun nuo Matin viiksien
alut olivat minulle vähän ikäänkuin silmätikkuna.

Kah kun on särelläkin sappea. Mutta onhan tässä syytäkin. Lahna on
aina suuri toisen miehen paatinpohjassa. Mutta voi todella tätä joulua! En
minä muista ainoatakaan joulua ilman joulukalaa. Ja pieniä ne ovat silakat
joulukaloiksi. Eikö nyt ole kolme joulupyhää, kun meillä on tänään torstai-
päivä?

On kai. Huomenna on joulupäivä, lauantaina Tapaninpäivä, ja lauan-
taita seuraa minun laskuni mukaan sunnuntai. Tietäähän hönttökin, että sun-
nuntaina on pyhä.

Pläsiin minä sitä lyön, joka minua höntöksi haukkuu.
Enhän minä sinua. Sanoin vain, että hönttökin sen tietää, että sunnun-

taina on pyhä.
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Älä sano tuota kolmatta kertaa. Minua tarkoitat, vaikk’etpuhu suoraan
No en minä kolmatta kertaa sano, kosk’et tahdo. Tehdään uusirauha,

kun vanha ei kestänyt.
Tehdään vain. Eiväthän ne rauhat sinun kanssasi näy kauan kestävän

Täytyy usein uudistaa. Mutta parempi laihakin sopu kuin lihava riita.
- Eihän tässä riidellä. Leikkiähän vain lasken. Mutta ethän sinä leikkiä

ymmärrä. Tikulla silmään pistää, niin jo suutut.
Enhän minä niin vähästä. Koettaisit pitää pärettä paapalle, saisit

nähdä äkkipikaista. Kertakin kun olin hänellä pärepihtinä, niin en tehnyt
muuta kuin pyyhkäisin poikki karren ukon nenänpäähän. Olisitpa nähnyt,
miten hän rähisi.

Nenästäänhän se äkkipikainen suuttuu. Vai sinumnoisesi pihdiksi otti.
Kyllä minä nyt tiedän, miks’ei ukko minua päreenpitäjäksi hyväksynyt, vaikka
minä oikein pyytämällä —, sanoi vain, että kun on itse pihti, niin on näkö rihti
Paappa muisti tietysti niitä sinun pahoja töitäsi.

Matti ei ollut kuulevinaan puhettani, mutta otti esille neljä silakkaa, leipä-
puoliskon ja kauraryynejä. Silakat olivat tähän asti olleet parhaimpana herk-
kunamme, mutta Matti moitti niitä kerta vieläkin pieniksi joulukaloiksi.

Nyt oli aika minun tuoda joululahjani esiin. Kun meillä oli ollut aikomuk-
sena metsätöitten loputtua lähteä uittoon, olin ottanut konttiini sekä onkiveh-
keet että uistimen. Ja kun edellisenä sunnuntaina kävelin pitkin järven rantaa
ja näin kalan hyppivän, lähdin noutamaan uistimeni ja onnistuin heittämällä
saamaan aika ison taimenen. Matti ei tiennyt uistimestani mitään, ja kalan-
saaliini olin myös onnistunut häneltä salaamaan.

Kun Matti siis uudestaan rupesi silakoista nurisemaan, menin halkoloukkoon
ja vedin halkopinon takaa esille taimeneni.

Kelpaisiko tää sinulle joulukalaksi?
Matti oli hämmästyksestä lattialle istua. Otti sitten kalan käteensä, kään-

teli sitä pari kertaa takan edessä, mutta ei puhunut mitään.
Miks’et vastaa? Ei tää varastettu ole. Hauinuistimella se on saatu

Vai etkö tiedä, ettäKaskisess’ on kaikki kalamiehiä, paitsi pormestari ja Ponki,
jotka istuu ja onkii?

Sitähän minä sunnuntaina rupesin epäilemään, kun niin kauan viivyit,
että jos sinut on nimitetty Kaskisen posmestarin virkaa hoitamaan. Mutta
kun luulin sinulta kaikkien siihen kuuluvain kapineiden puuttuvan.

Kelpaako? Sano joutuun, muuten jäät ilman.
Kelpaa, kelpaa. Pian täällä voidaan kuin Lissaponin kuninkaan kissat
Omaiseksiko luulet saavasi. Ei niin. Kenkki on kuollut ja ilman-antaja

tapettiin Kyrön kankaalla. Sano heti joku ylistelevä sana joulukalastani, äläkä
juonittele niinkuin iiläinen papinvaalissa.
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No hyvä kala on, leveä ja lihava. Loistaa ja paistaa kuin kalajokisen
pyhähousun nappi. Joko saan osani?

Jo saat. Heitä nyt hiilille paistumaan.
Kun illallinen oli syöty, rupesi minua nukuttamaan. Koko päivä oli aher-

rettu kaikin voimin, ja pirtti oli niin lämmin, että pakkasi tulemaan hiki.
Mutta Matti oli nyt semmoisella puhelutuulella, ettei hän mitenkään laskenut
minua vielä menemään maata. Lisättiin siis puita kiukaaseen, ja istuimme vielä
hetkiseksi nauttimaan pesänpaistetta.

Kuules Jussi!
Mikä nyt?
Oletko sinä koskaan noin niinkuin ajatellut tyttöjä?
Mikä on! Täytyihän niitä koulussa useinkin ajatella. Aina minua sapetti,

kun nuo löntöt osasivat läksynsä paremmin kuin me pojat.
Enhän minä sillä tavalla. Tarkoitin, että oletko jonakinkuutamoiltana

tullut ajatelleeksi, että voisi olla hauskaa käsikynkässä kävellä?
Puhu nyt potaskaa. Vai käsikynkässä tytön kanssa. Ensin pitää api-

nasta tulla ihminen.
Älä sano apinaksi. Jumalan luoma tyttökin on ja vähän parempi ehkä

onkin kuin poika.
Älä, Matti hyvä, mielettömyyksiä puhu. Samana päivänä tytöstä tulee

ihminen kuin vuohesta tulee eläin ja kiiskistä kala.
Voi Jussiparka, kun se rakkaus on sinulle vielä outo salaisuus. Enhän

minäkään nyt pitkään aikaan ole muistanut sitä lautamiehen Maria, kun ei köy-
hän oikein sovi rikkaan talon tytärtä rakastaa. Mutta nyt kun olen tullut yhtä
rikkaaksi mieheksi kuin lautamieskin ja kun on tänään jouluaattokin, niin tulin
taas ajatelleeksi . Kyllä vain ovat kasvot sen tytön puhemies.

Matti ja Mari on kaunis pari, Antti ja Aunee on vielä kaunee.
Olkoon niinkin. Mutta totta puhuen, eikö se Mari ole sinunkin mielestäsi

nätti likka?
Onhan tuo niinkuin mustalaisen pussista pudonnut.
Kuinka sinä, onneton Jussi, uskallat tuommoista puhua, vaikka tunnet

minun käsivoimani!
Näinhän minä ne äsken? Väänsithän paljain sormin silakaltakin nis-

kat nurin. Mitenkähän sitten miehen kävisi!
Älä, hyvä Jussi, viitsi. Minä olen nyt niin laupiaalla tuulella. Ymmärrät-

hän sinäkin, että tytöt ovat tyttöinä soreat, neitoina aivan koreat.
Äsken akkana äkäiset, vihaiset vihittyänsä. Ja se on totta, sillä linnan-

suutari sanoi niin.
En minä nyt enää viitsi sinun kanssasi. Et sinä näistä asioista ymmärrä

enempää kuin sika kottikärryistä.
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Tähän päättyivät Matin ja minun tuumailut rakkaudesta, eikä siitä asiasta
enää puhuttu koko saarella olomme aikana. Panimme maata sudennahat
allamme, lampaannahkaiset päällämme. Arvasimme hyvin, että vaikka pirtti
nyt oli lämmin kuin sauna, niin aamupuolella yötä lampaannahkaiset olivat hy-
vät olemassa.

Karhu ei ollut pitkään aikaan karjunut, jonka tähden luulimme sen menneen
talvipesäänsä, ellei ollut jo kuollut. Niin onnellisesti ei ollut laita. Sillä tuskin
olimme ehtineet nukkua, ennenkuin karhun kamala karjunta ihan pirtin vie-
ressä äkisti herätti meidät. Panimme oitis useita päreitä palamaan. Kuulimme
karhun käyvän pirtin ympäri. Kun se tuli oven kohdalle, koetteli se ovea. Kir-
veet kädessä seisoimme oven vieressä, vaikka varmasti tiesimme, ettei se miten-
kään voisi saada ovea auki. Ovenrivan se puri kappaleiksi. Mutta siitä se ei
paljon hyötynyt. Ovi oli lujilla salvoilla sisäpuolelta teljetty.

Kattoa pannessamme olimme tikapuina käyttäneet paria hirttä, jotka olivat
jääneet paikalleen. Kuulimme nyt, miten karhu rupesi näitä myöten kiipeä-
mään katolle. Toinen niistä kuitenkin luiskahti sivulle, ja karhu jupsahti maa-
han. Hirveä karjuminen oli seuraus. Karhu uudisti heti yrityksensä ja tultuansa
katon rajalle repäisi se yhdellä ainoalla tempauksella kattomalan irti, että
turpeet satelivat pirttiin. Samassa pisti se jo päänsä raosta. Molempain
pyssyt pamahtivat yhteen aikaan, ja karhu putosi toisen kerran maahan. Luu-
limme jo tappaneemme sen, mutta hetken perästä karjui se taasen yhtä vihai-
sesti kuin ennenkin järventoiselta puolelta.

Teimme isot päresoihdut, menimme katolle ja saimme vahingon jossain mää-
rin korjatuksi. Vieritettyämme tikapuut maahan, menimme pirttiin, panimme
oven uudestaan lujasti telkeen ja siivosimme pirtin lattian mullasta ja turpeista.

Hyvät neuvot olivat nyt kalliita. Että karhu oli hirvittävän suuri eläin, oli
varmaa. Kun se romahti katolta maahan, tuntui siltä kuin koko mäki olisi siirty-
nyt paikaltaan. Sekin oli selvää, ettei karhu tulisi antamaan meille rauhaa,
ellemme onnistuisi saamaan sitä hengiltä. Ruudista ja lyijystä ei tämä hirviö
näyttänyt välittävän enempää kuin jos olisimme sitä vitsalla lyöneet. Omasta
puolestani luulen kuitenkin, että jos pyssymme olisivat olleet suurireikäisiä,
olisi karhu kuollut, mutta meidän pienistä lyijyherneistämme se vain suuttui.
Mutta Matti ei tahtonut kuulla tästä puhuttavan, hän vain lausuili kovia sa-
Lapin ukosta ja hänen kiroistaan.

Emme uskaltaneet molemmat nukkua samalla kertaa, vaikka väsymyk-
semme oli suuri. Ensimmäisen vahtivuoron arpa määräsi minulle, jaMatti ryömi
nahkaisten alle, jossa hän heti nukkui.

Pirtissä oli lämmin, mutta pimeä. Avasin sentähden peräseinän räppänän,
josta kuu paistoi kirkkaasti huoneeseen ja teki sen kodikkaammaksi. Hetken
valvottuani olin kuulevinani raskaita askeleita pirtin ulkopuolelta. Karhu oli
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palannut takaisin. Hirret, jotka olivat nojanneet katonrajaa vasten, olivat nyt
poissa. Pelkäsin kuitenkin, että se kiipeää seinää ylös ja siten tulee uudestaan
katolle, mikä olisi karhulle helppo asia, jos se vain sitä tulisi ajatelleeksi. Tätä
keinoa vihollisemme ei kuitenkaan käyttänyt.

Pelkoni oli suuri, mutta Mattia en herättänyt. En tiedä, mikä urhoollisuu-
den henki minuun oli mennyt, mutta minusta tuntui, että kun olen vahtina, niin
minun täytyy myös yksin ottaa vihollisen hyökkäykset vastaan —• jos hän hyök-
kää.

Kauan ei tarvinnut odottaa. Musta varjo täytti räppänän, ja ainoastaan hii-
loksen heikko valo näkyi pirtissä. Sytytin heti pari pärettä japistin ne pihtiin.
Samassa tunsin, miten koko pirtti huiskui. Leveä rako aukeni peräseinään, ja
hirvittävä, julmannäköinen karhunpää yritti räppänästä tunkeutua pirttiin
Tunsin elävästi, ettei ole mikään valheellinen sana se mikä oikein kauheasta pe-
lästymisestä sanotaan, että veri hyytyy suonissa. En kyennyt paikalta liikku-
maan enkä saanut kurkustani niin paljon ääntä, että olisin voinut herättää
Matin, joka nukkui tietämättä tästä maailmasta mitään. Karhu oli, kumma
kyllä, aivan ääneti.

Nyt kuului äkisti jysäys, ikäänkuin arkun kantta olisi lupsautettu kiinni, ja
samassa rako peräseinässä meni umpeen.

Karhu oli onnistunut tunkemaan päänsä räppänästä sisään.
Mutta tuskin oli karhu yrityksessään onnistunut, ennenkuin se jo näytti

kauppaansa katuvan. Yhtä kiihkeästi kuin se oli yrittänyt päästä sisälle, yritti
se nyt päästä ulos takaisin. Se jyskytti koko pirttiä turhilla ponnistuksillaan.
Hirsi, joka oli mennyt paikalleen takaisin, ei enää noussutkaan.

Kaikki tämä oli tapahtunut paljoa lyhyemmässä ajassa kuin tässä olen osan-
nut kertoa. Samassa silmänräpäyksessä kun huomasin, ettei karhu saakaan
päätään reiästä takaisin, palasi toimintakykyni. Päästin pyssyni lattialle, siep-
pasin kirveen käteeni ja löin voimieni takaa karhua sivulta päin kurkkuun. Veri
räiskyi ympärilleni niinkuin paloruiskusta, ja karhu päästi kiljunnan niin kau-
hean, että kai olisin lattialle kaatunut, ellei Matti samassa olisi seisonut vieres-
säni. Hän ei ollenkaan ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut, seisoi vain siinä kat-
soa tuijottaen tuota kauheaa näkyä.

Kun karhu vieläkin näytti uudistavan yrityksiään päästä pälkähästään irti,
löin sitä vielä kahdesti kirveentalalla otsaan, jonka jälkeen se jäiriippumaan pää
tuvassa, ruumis ulkopuolella.

Äskeisen pelon sijaan valtasi minut ja myöskin Matin nyt vallaton ilo
Sieppasimrne orrelta isot pärekimput, sytytimme ne palamaan ja menimme
otusta katselemaan. Pelkään, että jos joku olisi nähnyt hulluja intiaanihyp-
päyksiämme, meidät olisi yleisölle vaarallisina henkilöinä suljettu hulluinhuo-
neeseen. Tietysti en voinut olla Mattia kiusaamatta kysymällä, paljonko hän



59

maksaisi karhunnahastani, karhunlihoistani ja karhunihrastani. Mutta tällä
kertaa ei ollut katajassa tervaa, ei tippaakaan. Matin ilo oli niin suuri, ettei hän
ollenkaan minua kadehtinut, vaikka hänenhän oikeastaan olisi pitänyt tap-
paa karhu.

Ylpeänä kuin Porin kerjäläinen astuin saaliini viereen. Olin kyllä kuullut
sanottavan, että suuri karhu on yhtä suuri kuin härkä. Mutta nyt vasta huoma-
sin sen todeksi. Räppänästä oli maahan tasan kolme metriä, ja karhun taka-
jalat koskivat maahan. Eläimen nahka oli pikimusta, ja Matti, joka ymmärsi
nahkain arvoa, väitti, että jos sitä hyvin hoidetaan, maksavat venäläiset nahka-
kauppiaat siitä toista sataa ruplaa. Olin siis nyt rikas mies, vaikka minulla
ei ollutkaan kultaista rannerengasta kuten Matilla.

Saadaksemme karhun pään seinästä irti, oli meidän pakko kiilata seinänrako
vielä kerta auki. Peitimme karhun havuilla samana yönä, ettei se ehtisi jäätyä
Ensi arkena joulun jälkeen nylimme sen ja paloitimme lihat. Rasvakerros nahan
alla oli kahdeksan, muutamin paikoin kymmenenkin senttimetrin paksuinen
Liha oli kuin parasta sianlihaa. Talia oli meillä nyt enemmän kuin yhtenä tal-
vena tarvittiin. Päreitä ei enää tarvinnut käyttää.

Vaikka meillä nyt oli lihaa yltäkyllin, rupesimme uudenvuoden jälkeen pa-
nemaan ansoja nevan rannoille, jossa metsäkanoja oli viljalti. Myöskin lai-
toimme petäjäistä, kun mielestämme jauhosäkkimme hupeni liian nopeasti.
Lautoja ruuhen ja huonekalujen valmistamista varten kiilattiin, veistettiin ja
pantiin orsille kuivamaan. Näissä toimissa sekä huonekalujen ja suksien val-
mistamisessa kului sydäntalvi nopeasti, mielestämme liiankin nopeasti. Vesi
järvessä jäähtyi jäähtymistään, ja kynttilän-aikana meni meidän puoleinen osa
järvestä jäähän. Se ei ollutkaan aivan syvä, mutta pohjoinen osa järveä oli.
Uistinsiimani ei siellä ylettynyt pohjaan, ja vuorenseinä nousi vedenpinnasta
äkkijyrkkänä toistakymmentä syltä. Vuorenseinässä näkyi aukko, joka oli sisään-
käytävä suureen rotkoon. Mutta kun vuoren seinä oli tässä paikassa sileä kuin
lasi ja aukko pari kolme syltä vedenpintaa ylempänä, oli pääsy siihen hyvin
vaikea. Heittämällä kiviä aukosta sisään huomasimme kuitenkin, että luola on
sekä syvä että leveä. Omituinen kumea ääni kuului, kun kivi putosi luolan poh-
jalle. Matti, jonka mielikuvitus on elävämpi kuin minun, oli sitä mieltä, että
luola on muinaisten lappalaisten aarreaitta ja että se on täynnä kulta- ja hopea-
rahoja.

Saaren eteläinen puoli oli meille jo niin hyvin tunnettu, että olimme tehneet
siitä kartankin. Olimme kuutamoiltoina suksilla kulkeneet tämän osan saarta ris-
tiin rastiin monta kertaa. Ellemme olisi onnistuneet karhua tappamaan, olisi-
vat kaikki nämä hauskat hiihtoretket jääneet tekemättä. Mutta nyt uskal-
simme vapaasti kulkea kaikkialla. Olimme siitä yksimieliset, että kun keväällä
päivät pitenevät, niin tehdään pitempi retki saaren pohjoiseen päähän, josta
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meillä ei ollut vielä mitään muuta tietoa kuin mitä olimme huomanneet kohta
saarelle tultuamme. Suksemmekin olivat nyt erinomaisessa kunnossa, sitten-
kuin olimme ne paahtaneet karhunrasvalla ja männyn pihkalla. Suksenpohja
tuli tästä voiteesta hyvin liukkaaksi ja kovaksi kuin lasi.

Sittenkuin järven eteläinen osa jäätyi, ei näkynyt sumupilveä enää muualla
kuin saaren pohjoisessa päässä.

IX.

öllä maaliskuun viimeistä päivää vasten oli satanut
lunta. Ihmeeksemme huomasimme aamulla, että jär-
ven pohjoinenkin pää oli mennyt jäähän; sekin loisti
nyt valkoisena, vaikka viikkoa ennen, jolloin myös oli
satanut lunta, se pää oli pysynyt yhtä tummana
kuin aina.

Mutta ihmeellisempää oli meidän mielestämme se,
että auringon noustessa usvapatsas näkyi yhtä kau-
niina ja ruusunpunaisena kuin konsanaan. Ilma oli

ihan tyyni, ja semmoisella ilmalla oli pilvi aina todellisen patsaan näköinen,
kapea ja korkea. Mielestämme tuntui siltä kuin patsas ei olisi noussut suoraan
järven keskeltä, vaan pikemmin sen vasemmalta rannalta. Mutta kun pilveä
ei näkynyt maan kohdalla, vaan vähän ylempänä, ei tätä asiaa voitu var-
masti ratkaista.

Usvapatsaan salaisuus ei ollut siis vielä muuta kuin puoleksi selitetty. Nyt
kun koko järvi oli jäässä, ei tuo loistava ilmiö voinut syntyä järvestälähteneistä
lämpimistä vesihöyryistä. Täytyi löytyä joku muukin lämpimän lähde kuin
itse järvi. Muuta emme voineet ymmärtää.

Olimme itseemme puoleksi suutuksissa siitä, ettemme olleet ennen tehneet
tutkimusretkeämme saaren pohjoiseen päähän. Mutta mielestämme olimme jo
niin täysin käsittäneet sumupilven salaisuuden, ettemme tulleet ajatelleeksikaan,
että saaren pohjoisessa päässä olisi mitään outoa tai salaista. Vuorelta olimme
mielestämme nähneet koko saaren, ja parhaimman yleiskuvan luulimme saa-
neemme juuri saaren pohjoisesta päästä.

Kaikki työ jätettiin kesken, ja me rupesimme heti valmistautumaan voi-
daksemme varhain seuraavana aamuna lähteä tutkimusretkelle järven pohjoi-
seen päähän.

Kaikkien narrien päivän aamulla astuimme siis suksille ja ohjasimme kul-
kumme pohjoiseen päin. Tällä kertaa emme lähteneet pitkin järven rantaa,
vaan metsän läpi. Tahdoimme näet samalla matkalla saada selkoa myöskin
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siitä, oliko metsäkeskeytymätöntä vai oliko ehkä niittyä tai hakamaata muualla-
kin kuin järven rannalla. Ainoastaan muutamin paikoin oli joitakuita niityn-
tapaisia, mutta suurimmaksi osaksi oli metsä hongistoa tai sankkaa kuusimet-
sää.

Kun jo rupesimme lähestymään saaren pohjoista päätä, tulimme aukea-
malle, josta neva näkyi, jarupesimme nevan laitaa seuraamaan. Päivä teki nyt
juuri tuloaan. Ihmeeksemme näimme vähän etäämpänä nevan rannalla isohkon
mustan paikan, ja lähemmäksi tultuamme huomasimme sen järveksi, joka oli
arviolta neliökilometrin suuruinen eikä ollut jäässä. Jos syksyllä pyryilmassa
tullessamme olisimme sattuneet purjehtimaan siihen, olisimme auttamatta pur-
jehtineet suoraa tietä manalaan. Mutta siihen Lapin ukon valta ei riittänyt
meitä ohjaamaan jos hän todella oli meille kaikkea pahaa suonut. Ehkei
ollutkaan.

Olimme pysähtyneet, kuten luulimme, järven rannalle katselemaan. Hetken
seisottuamme purskahti äkisti vesi esiin aitamme. Hyvin vähällä oli, että mat-
kamme olisi päättynyt tähän paikkaan. Emme uskaltaneet pysähtyä, ennen-
kuin puut ympärillämme vakuuttivat meille, että meillä oli vahva maa suksien
alla. Kaataessaan veden pieksusaappaistaan ei Matti puhunut muuta kuin;
»Yritti tuo vielä yhden kerran.* Johon minä vastasin: »Oma syy, kun läh-
dimme heikolle jäälle.»

Teimme nyt suuren tulen, söimme aamiaisen ja kuivasimme jalkineemme,
mikä olikin välttämätöntä, ettei meille olisi käynyt samalla tavalla kuin paapan
isälle.

Syötyämme jatkoimme matkaamme pitkin järven rantaa, tällä kertaa vii-
saasti pysytellen metsän rajassa. Hiihdettyämme lyhyen matkan rupesimme
kuulemaan omituista loisketta ikäänkuin vesiputouksesta. Metsä oli tässä niin
tiheätä, että meidän oli pakko jalkaisin tunkeutua eteenpäin. Eikä siinä lunta
ollutkaan niin paljon, että sukset olisivat luistaneet.

Yhtäkkiä loppui kuusimetsä ja edessämme oli kuten olimme arvanneetkin,
vesiputous. Vesi tuli äkkijyrkän, parin sylen korkuisen kallion päältä ja syöksyi
alemmalle kalliolle, jotapitkin se laski järveen. Paikka oli erinomaisen luonnon-
tilana, korkeitten koivujen suojaamana, jotka nyt olivat paksussa huurteessa.
Kallio, jonka päältä vesi tuli, oli tummanharmaata, melkein mustaa ja valko-
juovikasta, mutta alempi kallio oli tavallista harmaata kiveä. Kovaan kallioon
oli vesi aikojen kuluessa siihen paikkaan, johon se syöksi, sorvannut syvän
kolon, jossa se kiehui vaahtoavana koskena, jatkaakseen siitä hiljaisena purona
matkaansa viereiseen järveen. Vesi oli lämmintä, ja myöskin kallio tuntui
lämpimältä. Ilmakin tuntui täällä veden läheisyydessä lauhkealta. Otimme
lämpimän kylvyn, joka oli kylläkin tarpeellinen ja erinomaisen virkistyttävä,
vaikka tosin saunakylvyt pirtissä olivat mielestämme kylvyistä parhaimmat.
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Tämä lämmin puro, joka nevan rannalta laski järveen, antoi meille selityk-
sen, paitsi sumupatsaan syntyyn, myöskin erääseen toiseen asiaan, jota olimme
monta kertaa oudoksuneet. Neva oli kotirannassa, ja kuuleman mukaan muu-
allakin, talvisaikana korkeampi kuin kesäisin. Syksystä se rupesi aina nouse-
maan ja nousi kevääseen asti laskeakseen kesän aikana vähitellen matalam-
maksi. Tämän huomasi selvästi rantakiviä tarkastamalla. Jos talvi oli pitkä,
oli neva keväällä parikymmentä senttimetriä korkeampi kuin syksyllä. Kesän
aikana väheni nevan vesimäärä haihtumalla; talvella kun nevan pinta oli jäässä,
kasvoi neva korkeammaksi. Olimme kuulleet väitettävän, että Rimpisuon
pohjalla olisi silkkaa vettä. Jos näin oli ja vesi oli lämmintä, oli sekin asia seli-
tettävissä, miksi tästä nevasta, joka kuitenkin oli hyvin vetinen, ei koskaan
tullut varhaista kesähallaa eikä kylmiä sumuja.

Järven ranta oli puron kohdalla ja pari sataa askelta siitä pohjoiseen samaa
järveen päin hiljaa luisuvaa harmaata kiveä, jonka päällä oli toinen tum-
mempi valkojuovikas kalliokerros. Tämän kalliokerroksen reuna oli kaikkialla
äkkijyrkkää, muutamin paikoin nousten neljän- tai viidenkymmenen jalan
korkeuteen.

Puron ylitse, tai oikeammin sanottuna alitse, pääsimme kuivin jaloin kallio-
seinän ja veden välitse, jolloin vesi muodosti katon päämme päällä. Keski-
palkalle pysähdyimme, ja Matti käski minun pitää muistissa, että tämä paikka
oli hyvä sadekatos. Tuskin oli Matti saanut tämän sanotuksi, ennenkuin aika
paksu hirrenpätkä, jonka puro oli tuonut mukanaan, tipahti alas nenämme
ohitse. Jos se olisi pudonnut jaloillemme, olisivat jalkaterämme olleet men-
nyttä kalua. Nopeasti poistuimme tuosta vaarallisesta paikasta. Koetin selit-
tää Matille, että vesi välistä rannoilta kuljettaa mukanaan kokonaisia puita-
kin, jotka puolilahoneina sattuvat kaatumaan veteen. Matti ei siihen seli-
tykseen virkkanut mitään. Sanoi vain synkän näköisenä: »Sitä hiittä hirnu-
nen, jonka hiiden vallan alla.»

Menimme nyt järven rantaan ja hakkasimme kivellä vesimerkin kallioon.
Seuraavana syksynä oli järven pinta tässä tasan kaksikymmentä senttimetriä
matalampi kuin nyt merkkiä tehdessämme.

Jatkoimme kulkua pitkin järvenrantaa etsien paikkaa, josta pääsisimme ylös
ylemmälle kalliolle. Mutta kallioseinä näytti kaikkialla kovin jyrkältä jaranta-
kaistale tuli yhä kapeammaksi, kunnes se vihdoin aivan loppui ja kallioseinä
laskeusi jyrkkänä suorastaan järveen.

Olimme siis pakotetut palaamaan takaisin tarkemmin etsimään. Ehkä
löytyi sittenkin joku mahdollinen nousupaikka? Puron alitse emme tahtoneet
vielä kerta kulkea, koska paikka näytti olevan vaarallinen. Löysimme vihdoin
paikan, josta nousu ylemmälle kalliolle mielestämme ei ollut aivan mahdoton,
kun jätettiin sukset, pyssyt ja kontit rannalle. Kallio oli tosin tässä paikassa
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hyvin korkea, mutta se ei ollut niin pystyjyrkkä kuin muualla. Kallioseinä
oli myös tässä paikassa epätasaisempi kuin muualla. Raoissa kasvoi siellä täällä
pieniä koivupensaita, jotka voisivat noustessa antaa vähäisen tukea. Aivan
kallioseinän juurella oli tässä paikassa suuria särmikkäitä kalliolohkareita,
jotka näyttivät ihmiskäden toimesta lohjenneen kalliosta.

Minä, joka olin pienikasvuisempi ja ainakin omasta mielestäni myös kette-
rämpi, tein ensin yrityksen. Pistin uistinsiimani taskuun, heitin takin pääl-
täni ja lähdin kiipeämään. Puolitiehen asti ei nousu ollut vaikeaa. Juuri siinä
oli vaarallinen kohta. Jos tästä pääsin onnellisesti ohitse, ei ollut enää mitään
mainittavaa vaaraa. Rannaltakin näin, että siitä kohdasta pääseminen olisi
ollut kerrassaan mahdoton, ellei siinä olisi kasvanut jotenkin iso koivupensas,
josta sekä käsi että jalka sai tukea. Kaikki riippui siitä, oliko tuo pen-sas niin
syvästi juurtunut, että siihen uskalsi luottaa.

Olin tullut koivupensaalle. Siinä oli mukava paikka hetkisen levätä.
Heitin silmäyksen alas. En uskaltanut sitä uudistaa, niin hirvittävältä näytti
tuo kiviröykkiö syvällä jalkaini alla. Jos sinne putoaisin, täytyisi minut koota
pussiin, sillä eheänä en olisi silloin enää. Ylöspäin katsellessani päätä ei hui-
mannut, ja sentähden katseinkin sinne.

Pääni päällä oli minulla ulkoneva kallionkieleke, joka tarjosi hyvän käden-
sijan. Mutta hyvä kädensija olikin tarpeen, sillä muuta mahdollisuutta pääse-
mään kielekkeelle ei ollut kuin heilauttamalla itsensä sen yli. Jos tämä minulle
onnistui, olin pelastettu. Tunsin itsessäni, että se tulisi onnistumaan.

Nyt olin mielestäni levähtänyt riittävästi; otin koivunjuuresta hyvän vauh-
din, tein heilahduksen jasamassa makasin jo vatsallani kallionkielekkeellä. Yksi
ainoa nytkäys vielä, niin nousisin seisoalle ja olisin turvatussa asennossa.

Mutta ennenkuin olin tuon nytkäyksen ehtinyt tehdä, kuulin Matin ran-
nalta huutavan; »Pidä itsesi lujasti kiinni äläkä säikähdä, mitä hyvänsä tapah-
tuukin.» Tuskin oli varoitus annettu, ennenkuin kuulin kovaa suhinaa ilmasta,
näin tumman varjon vilahtavan ohitseni ja tunsin jonkun pehmeän esineen
raappivan kylkeäni. Tuo uudistui parin sekunnin väliajalla monta kertaa
Matin sanoman mukaan yksitoista kertaa. Kahdennellatoista kerralla tunsin
saavani aika sysäyksen kylkeen. Olin jo epämukavasta asennostani väsynyt,
käteni hellitti .ja putosin.

En kuitenkaan menettänyt tajuani. Tunsin päinvastoin, miten joka hermo
samassa jännittyi äärimmilleen. Putosin koivupensaan läpi, ja tämä vähensi
niin paljon putoamisen vauhtia, että onnistuin saamaan käteni isketyksi kiinni
paksuimpaan oksaan ihan juuren kohdalla. Oksa kesti, juuri kesti ja käsi-
varsi kesti, vaikka aika hytkäyksen se saikin. Muistan hyvin, mitä rajua iloa
tunsin, en pelastuksestani, vaan siitä, että se, joka minut lakaisi kallionkielek-
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keeltä alas, ei onnistunutkaan pysäyttämään vauhtiaan koivupensaaseen, vaan
juuri nyt, kuten selvästi kuulin, jysähti kiviröykkiöön.

Pääsin helposti kyllä taasen jaloilleni koivupensaan juurelle. Nyt vasta
hermoni väsähtivät. Rupesin ankarasti vapisemaan. Onnistuin kuitenkin
tunkeutumaan sillä tavalla koivun ja kallion väliin, että pääsin istualle, ja kun
tässä paikassa tunsin olevani täysin turvatussa asennossa, ei kestänyt kauan,
ennenkuin hermotärinä lakkasi ja tunsin voimani palajavan. Nyt vasta
uskalsin kysyä Matilta, mikä se oli, joka oli hyökännyt kimppuuni? Mutta
Matti ei tahtonut tätä asiaa minulle selvittää. Sanoi vain: »Oli mikä oli, se on
nyt kuollut. Niskansa taittoi peto, ei sitä tarvitse enää pelätä. Uudista yri-
tyksesi kun jaksat, ei se enää voi sinua vahingoittaa.»

Nousin seisoalle ja hetkisen jälkeen tein uudestaan tuon vaarallisen hyök-
käyksen. Tällä kertaa onnistuin heilauttamaan itseni korkeammalle, niin että
samalla vauhdilla pääsin polvilleni. Heti sen jälkeen seisoin jo turvatussa, jopa
mukavassa asennossa kielekkeellä. Kymmenen minuuttia myöhemmin sei-
soin kallion laella.

Nyt panin uistinsiimani kaksinkertaiseksi ja heitin toisen pään Matille. Ei
kestänyt kauan, ennenkuin sukset, pyssyt ja kontit olivat kalliolla. Matti sil-
loin käski minua vielä kerta heittämään siiman alas. Hän kiinnitti siihen
raskaan kantamuksen, joka oli kierretty hänen ja minun takkeihini. Kun sain
kuorman jyrkänteen yli, oli Matti jo kiivennyt hyvän kappaleen matkaa ja
edistyi nopeasti. Koivupensaan kohdalle tultuaan hänkin pysähtyi hetkeksi
lepäämään. Taritsin hänelle nelinkertaiseksi kierretyn uistinsiiman, että hänellä
voisi olla siitä jotain apua. Hän vastasi vain: »Hyvä kun tulee omillansa toimeen,
sanoi kerjäläinen.» Samassa hän teki tuon vaarallisen heilahduksen, jonka hä-
nen pitkät jalkansa suorittivat helpommin kuin minun lyhyet. Pian seisoi hän
vieressäni kalliolla.

Kuule, Jussi.
Mikä nyt?
Eikö sinun sopisi peruuttaa tuota väitettäsi, etteivät pitkät koivet ole

hyödyksi muualla kuin tuohen kiskonnassa?
Eihän sitä tarvitse peruuttaa, tehdään pieni lisäys vain. Kömpelölle

miehelle ovat ne hyödyksi myös kiipeämisessä.
Matti ei katsonut kannattavan vaihtaa sanoja niin itsepäisen miehen kanssa

kuin minun, vaan käski sen sijaan katsoa, minkä otuksen hän oli päivälliseksi
hankkinut. Aukaisin takkikäärön. Siinä oli suuri joutsen. Mutta joutsen ei
ollut lumivalkea kuten tavallisesti. Se oli päinvastoin niin musta kuin neekeri
sydänyön aikana. Matti kertoi nyt, että samassa kuin jäinriippumaan tuo-
hon vaaralliseen paikkaan kallionkielekkeellä, tuli pitkä jono suuria mustia
lintuja lentäen pitkin vuorenseinää. Kukin lensi niin läheltä kalliota kuin mah-
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hollista, niin että siipiriipasi kylkeeni. Mutta viimeinen lensi henkensä kaupalla
suorastaan päälleni. Hirvittävältä näytti, kun suin päin kukerruimme kielek-
keeltä alas. Minä pelastuin, mutta hornan linnulta taittui niska.

Jatkoimme matkaa puron pohjoista rantaa pitkin. Puron notko oli kapea
ja jyrkkärantainen, mutta sanomattoman kaunis. Korkeitten koivujen latvat
muodostivat huurteisen holvikaton. Veden läheisyydessä oli ruoho viheriäistä
kuin kesällä. Metsä näytti tässä olevan leveämpi kuin olimme uskoneet. Noin
pari kilometriä kuljettuamme rupesi kuulumaan mahtava tyrsky. Luulimme
tulevamme toiselle vesiputoukselle ja arvattavasti puron lähteelle, joka toden-
näköisesti laski vetensä puroon vesiputouksen kautta. Metsä harveni, ja tyrsky
kuului yhä mahtavammalta kuta lähemmäksi tulimme. En ole nähnyt enkä
kuullut mitään suurempaa vesiputousta, semmoista kun ei ole meidän paikka-
kunnalla; mutta ymmärsin, että se kohisee jotenkin samaten kuin se ääni, joka
nyt soi korvissamme. Meistä tämä ääni oli yhtä ihanaa ja miellyttävää kuin
ihanin soitanto. Lähteen toisella puolella mahtoi metsä olla mahtavan tiheätä,
kun syksyllä kulkiessamme tästä pitkin järven rantaa emme kuulleet kohi-
nasta mitään.

Mutta ennenkuin saavuimme siihen paikkaan, josta tyrsky kuului, tuli
eteemme samanlaista kalliota kuin järven rannallakin, ei äkkijyrkkää kuiten-
kaan, vaan päinvastoin loivaa, hiljaa meihin päin viettävää.

Puro tuli kallion alta.
Näytti siis siltä, ettemme tulisi saamaan mitään muuta tietoa tämän ih-

meellisen lämmintä vettä tuovan puron synnystä kuin että se saa alkunsa kal-
lion alta.

Tursky ei kuitenkaan tullut maan alta, vaan pikemmin jostain paikasta
edessämme. Jatkoimme siis kulkua kallion kuvetta ylös kunnes kallio loppui
samanlaiseen äkkijyrkänteeseen kuin järvenkin kohdalla,

Eteemme avautuva näky oli semmoinen, että Matti heittäytyi maahan
kiven taakse ja pyytämällä pyysi, että heti palaisimme takaisin emmekä ikinä
enää lähestyisi tätä paikkaa, jos henki oli meille rakas. Hän ei tahtonut sitä
enempää katsella, sanoi hän, sillä on mahdotonta, että ihminen saa tuommoista
katsella ja kuitenkin jäädä elämään. Lappalainen on noitumisillaan silmämme
kääntänyt. Se, mitä näimme, ei voi olla todellista, vaan on ainoastaan uusi väi-
jymys henkeämme vastaan, vaarallisempi kuin yksikään edellinen. Jos pake-
nemme emmekä yritä päästä tuommoisten kiellettyjen salaisuuksien perille,
voimme ehkä hengissä pelastua, kun ensi tilassa purjehdimme pois tästä taika-
saaresta.

Kuuntelin vain toisella korvalla Matin puhetta, vaikka selvästi ymmärsin,
että hänen pelkonsa ei ollut teeskenneltyä. Minuakin näky ensin peloitti, mutta
en voinut silti silmiäni kääntää pois, en henkeni kaupallakaan. Pelon sijaan

Ingman, Kootut teokset. 5
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astui kuitenkin pian huumaava ihastus. Jotain näin kaunista en ollut vielä
ikinä saattanut uneksiakaan.

Edessäni oli ympyrän muotoinen tasainen laakso, noin viisi- tai kuusisataa
metriä läpimitaten, äkkijyrkkäin kallioseinäin ympäröimänä. Keskellä laaksoa
oli järvi, sekin ympyrän muotoinen. Tästä järvestä sai puromme alkunsa, juos-
ten tyynenä kallioseinälle asti, jonka alle sen vesi katosi tullaksensa taasen
esille äsken sanotusta paikasta. Keskellä järveäkohosi kalliopohja muodostaen
muutaman metrin korkuisen kalliosaaren. Ja tässä paikassa oli tuo kohiseva
vesiputous.

Kovalla pauhinalla nousi saaren korkeimmasta huipusta suorana ilmaan
vesipylväs, paksumpi ja korkeampi kuin suurin honka metsässä. Huipussaan se
jakaantui kaikille suunnille, ja vesi laski kovan rankkasateen, melkeinpä pilven
putoaman muodossa alas saaren rannoille ja järvenpinnalle, joka saaren lähei-
syydessä kuohui kuin kattila. Keskipäivän kirkkaassa auringonvalossa
vesi säkenöi ja salamoi kuin tuhannet eriväriset jalokivet. Ja niin mahtava oli
tyrsky, että vaikka seisoin noin kolmensadan metrin etäisyydessä vesipylväästä,
tuntui minusta ikäänkuin kallio jalkaini alla olisi vavissut.

Magneetintapaisesti veti tuo mahtava luonnonilmiö katseeni puoleensa.
Joku liike saaren takana kuitenkin pakotti minua kääntämään huomioni siihen.
Samassa ui saaren takaa esille, toinen toisensa perästä, pitkä rivi upeita joutse-
nia, kaikki yhtä kiiltävän mustia kuin se, joka äsken oli henkensä menettänyt
yrittäessään estää minua kalliolle kiipeämästä. Kauniisti kiilsivät mustat sulat
vesisateen räiskyessä lintujen selkään. Kun linnut huomasivat minut, nostivat
ne pitkän kaulansa ilmaan, ja muutaman sekunnin kuluttua huomasin, miten
koko joukko huimaavaa vauhtia lensi minua kohti. Heittäydyin maahan Matin
viereen. Tämä tapahtui viime tingassa, sillä tuskin olin kiven suojassa, ennen-
kuin joukko yhtenä suhinana lensi ylitsemme. Jos tuommoinen raskas lintu
olisi lentänyt semmoisella vauhdilla rintaani vasten, olisin epäilemättä kaatu-
nut kumoon ja ehkä lyönyt pääni murskaksi kallioon. Parin minuutin perästä
linnut palasivat tekemättä mitään uutta hyökkäystä ja laskeutuivat jälleen
järveen.

Matti väitti kyllä jyrkästi, että joutsenetkin olivat lappalaisen karjaa ja
että tämä lähetti ne estääkseen meitä pääsemästä hänen salaisuuksiensa perille.
Mutta kotiin palaamisesta ei hän enää puhunut, ja tämä oli minusta pääasia.

Läksimme siis käymään pitkin jyrkännettä etsiäksemme semmoista paikkaa,
mistä voisimme päästä alas laaksoon. Semmoista emme kuitenkaan löytäneet,
ennenkuin tulimme takaisin lähes samaan paikkaan, josta olimme lähteneet.
Siellä täällä kohosi laaksossa lehtipuitte.n välissä jokunen mahtava honka, ja
yksi, joka kasvoi lähellä kalliojyrkännettä, oli vanhuuttaan kaatunut ja nojasi
nyt jyrkänteeseen. Sen runkoa pitkin ei ollut vaikea päästä laaksoon ja nousta
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takaisin kalliolle. Mahtavien kynsien jäljistä huomasimme, että puun runkoa
oli jo ennenkin siltana käytetty. Pinta näytti jotenkin lahoneelta, mutta
jos puu oli karhun painon kestänyt, tulisi se kyllä kaksi tämmöistä jolppia kan-
nattamaan.

Ja kannattikin.
Maa laaksossa oli tasaista ja laakso kauttaaltaan lehdontapaista. Maa ei

tuntunut olevan roudassa, ja kulo näkyi melkein kaikkialla. Ainoastaan jossain
kolossa oli joku pieni kinos. Veden läheisyydessä oli ruoho viheriäistä kuin
kesällä.

Astuimme pyssyt kädessä ja peukalo hanalla ihan järvenrannalle saadak-
semme läheltä katsella mahtavaa näytelmää. Ihmeeksemme eivät joutsenet
nyt näyttäneet minkäänlaista vihamielisyyttä. Päinvastoin ne uivat rannalle
aivan jalkaimme viereen ja näyttivät ihmettelevän meitä yhtä paljon kuin me
niitä. Ranta oli matalaa ja kivettyä, todistaen ihmiskäden toimintaa. Ympy-
rän muoto oli tarkasti säilytetty joka kohdalla. Veti oli ihmeellisen läpikuul-
tavaa, niin että pohja näkyi jotenkin kauas rannalta. Veden syvyys rantojen
kohdalla oli kaksi tai kolme metriä.

Kävimme järven ympäri tarkastaen rantaa ja ihmetellen ihailimme tuota
voimallista suihkukaivoa. Mitään muuta merkkiä ihmisen läsnäolosta kuin
rannan kivireunustan emme voineet huomata. Mutta kun tulimme siihen
paikkaan, josta puro alkoi, ja katselimme puron pohjaan, huomasimme poh-
jassa ruuhen. Se näytti kannattavan kolme tai neljä miestä ja oli kivillä upo-
tettu. Omistaja oli sen luultavasti aikanaan sinne upottanut estääksensä sitä
ravistumasta, kun hän itse ehkä pitemmäksi ajaksi poistui. Nykyajan tekoa se
ei ollut, koska siinä ei oltu missään käytetty rautaa. Siksipä se olikin niin hyvin
säilynyt, että näytti olevan täysin käyttökuntoinen. Ihmettelimme, ettei veden
lämpökään ollut sitä mädättänyt. Veden lämpö lähenteli kai neljääkymmentä
astetta, koska se ei juuri polttanut ihoa, mutta ei paljon väilläkään ollut. Kaa-
simme pari puuta ja laitoimme portaan puron yli. Tarkastimme kompassia
ja huomasimme, että puro alkoi järven läntisimmästä rannasta juosten suoraan
länteenpäin nevanrantaiseen isompaan järveen.

Noin viisikymmentä metriä järvenrannasta oli istutettu lehtipuita, muodos-
taen ympäri koko järven samanlaisen ison ympyrän kuin sekin, jonka syksyllä
olimme nähneet kotijärven rannalla. Nämä puut olivat kaikki mahtavan suuria
tammia, luultavastikin enemmän kuin tuhannen vuoden vanhoja. Ympyrän
takana kasvoi toisia lehtipuita muodostaen lehdon, jokavarmaan kesän aikana
oli ihastuttavan kaunis. Mutta näin talvisaikana olivat mielestäni koivut hie-
noine oksineen ja valkoisine runkoineen paljoa kauniimmat kuin muut lehti-
puut.
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Tammiympyrään oli pohjoista kohti jätetty aukko, josta leveä koivu-
kujanne johti suoraan pohjoiseen. Sen toisessa päässä häämöitti harmaa kivi-
muuri. Oliko se lappalaisen taikalinna? Olimme kuulleet, ettei lappalaisilla lin-
noja ollut, mutta linnantapaiselta tuo muuri näin kaukaa katsottuna näytti.
Käydessämme järvenympäri olivat joutsenet koko ajan seuranneet meitä. Nyt
kun poistuimme rannalta ja menimme lehtokujalle päin, astuivat joutsenetran-
nalle ja rupesivat juhlallisen näköisinä meitä seuraamaan. Meitä jo nauratti
katsellessamme saattoamme. Pelonsekainen tunne, joka tähän asti oli painos-
tanut mieltämme, poistui.

Kuta lähemmäksi tulimme kivimuuria, sitä enemmän linnantapaiselta se
meistä näytti. Muuri oli noin kolmen tai neljän sylen korkuinen muudostaen
ympyriäisen rakennuksen kaikkihan täällä oli ympyriäistä —, joka läpimi-
taten taisi olla parikymmentä syltä. Mitään sisäänkäytävää emme ensi aluksi
löytäneet, mutta kun kaikkialla muurin ympärillä kasvoi vesakkoa, ei nousu
tuon kehämuurin päälle näyttänyt vaikealta. Tarkemmin tutkittuamme huo-
masimme kuitenkin sisäänkäytävän, joka olikin suoraan lehtokujasta päin
Aukosta vei käytävä jyrkänpuoleisesti ylöspäin.

Onko milloinkaan poika kiivennyt puun avulla jonkun muurin yli, kun hän
on löytänyt salaperäisen käytävän, joka johtaa hänet suorastaan muuriin si-
sälle? En luule.

Mutta jos olisikin semmoinen ihme joskus maailmassa tapahtunut, ei se kum-
minkaan tässä tilaisuudessa uudistunut. Pyssyt kädessä rupesimme kiipeämään
ylöspäin. Ainoastaan pari kolme metriä käytävän suusta haaraantui käytävä.
Sivukäytävä johti oikealle. Sivukäytävä oli pimeä, mutta pääkäytävän ylä-
päästä näkyi päivä. Sivukäytävän kohdalla ollessamme huomasimme kuitenkin
päivänvalon äkisti katoovan samassa kuin kuului ryske ikäänkuin puuta olisi
katkaistu. Hyppäsimme nopeasti sivukäytävään samassa kuin pääkäytävän
yläpäästä vieritettiin alas hirvittävän suuri ympyriäinen kivi. Käytävä oli sivu-
käytävän kohdalla vähän kapeampi. Tästä kohdasta kivi ei mahtunutkaan,
vaan tarttui kiinni, niin että koko rakennus oli jysähtääkumoon. Kivi oli pyö-
reä kuin kuula ja täytti sivukäytävän suun niin täydelleen, ettei olisi kissakaan
päässyt ulos, saatikka ihminen.

Olimme pilkkopimeässä. Heti ryhdyimme ottamaan selkoa siitä, mihin käy-
tävämme johti. Se johti pieneen kellarintapaiseen huoneeseen, johon se päättyi.
Mitään muuta uloskäytävää kuin se, joka äsken suljettiin, ei löytynyt. Otin
vähäisen pumpulia lakkini vuorin alta, kiersin rasvaa ympärille japanin lusik-
kaani. Uhrasin yhden tulitikun, ja meillä oli lamppu, huononpuoleinen tosin,
mutta parempi kuin ei mikään. Sen valossa tarkastimme tarkemmin vanki-
laamme ja huomasimme heti olevamme suljetut karhunkoppiin sanan kirjaimelli-
sessa merkityksessä. Olimme näet karhun talvipesässä. Onnipa meille, ettei



69

karhu ollutkaan tavalliseen aikaan mennyt pesäänsä, vaan vainosi meitä, kun-
nes saimme sen tapetuksi. Nyt oli hyvä osa karhua jo meidän vatsassamme.
Ellei näin olisi ollut, olisimme me ehkä joutuneet sen vatsaan.

Tässä ei ollut muuta tekemistä kuin istuutua syömään; sen teimme ikävästä
asemastamme huolimatta perusteellisesti. Eipä meillä muutakaan tekemistä
ollut. Ajatuksemme olivat suloiset kuin mustalaisen rukoukset. Liemiruokaa
tai muuta keittoruokaa ei ollut. Eipä edes vettä juotavaksikaan.

Kuule, Jussi, aamulla ei tiedä, mitä iltaseksi keitetään.
Tyytyisin minä nyt vaikka nauriskeittoon, kun vain jotain lämmintä jäi-

sin vatsaani
Enhän minä juuri sitä ajatellut. Ajattelin sitä, että aamulla oli meillä

lämmin pirtti ja leveä penkki ja pehmeätä jauhokaljaa. Silloin kelpasi elää. Nyt
illalla ollaan karhunkopissa tai missä lappalaisen kellarissa Hetäneekään.

Ollaan vain, sanoi Kälviän lukkari, kun ojassa makasi.
Oleminen tässä on. Milläpä täi rykii, kun ei ole rintaluita.
Tallellahan rae tässä ollaan, niinkuin täi turkissa. Ollaan Jurvassa,

ollaan turvassa: mutta menepäs Teuvalle, saat leuoille.
Menisin minä vaikka Teuvalle, kunhan vain pääsisin tästä lemmon luo-

lasta. Ennenkuin ruokamme on loppuun syöty, olemme jo janoon kuolleet ja
Jäämme tänne mätänemään kuin sieni metsässä.

Niinhän sinä äköttelet olojasi kuin pottu piimävellissä. Kovalle on koira
luotu, kivilläkin makaamahan. Eikä ihmisenkään sovi moittia, vaikka hänen
täytyisi olla ajastaika aitanakin, päivä aidanvitsanakin. Tällä saarella olemme
olleet pahemmassakin pulassa kuin nyt. Minun luuloni on, ettei kettu kesällä
kuole, kun ei talvella tapettu. Ja nyt pannaan maata. Huomenaamulla läh-
detään pois kuten majatalosta ainakin.

Paneuduimme maata karhun pehmeälle vuoteelle, sammutimme lamppu-
pahasemme ja nukuimme hetken perästä yhtä levollisesti kuin omassa pirtis-
sämme.

Yörauhaamme ei häiritty. Aamulla oli pakko taasen uhrata yksi tulitikku.
Rupesimme heti uudestaan vankilamme seiniä tarkastamaan. Kivet olivat sär-
mällisiä ja kivien välit sammalilla täytetty. Missään ei ollut semmoista kiveä,
jonka olisimme saaneet irti. Silloin tulimme ajatelleeksi lattiaa. Kannoimme
ensin käytävään karhun sammalvuoteen, puhdistimme lattian ja rupesimme
lattiakivien saumoja tarkastamaan. Yksi niistä oli laatantapainen. Olisi siis
tietysti pitänyt löytyä salainen ponnistin, jota painamalla laatta olisi poistunut,
avaten meille tien toiseen käytävään. Niinhän on aina. Mutta tässä ei ollutkaan
mitään semmoista, joten meidän täytyi suruksemme huomata, ettei linna ollut-
kaan kaikkien muitten linnojen malliin rakennettu. Mutta kun lattiakivet eivät
olleet suurempia kuin että jaksoimme ne nostaa, rupesimme niitä poistamaan ja
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kantamaan käytävään, joka täten melkein kokonaan täyttyi. Kellarin seinät
lattian alapuolella eivät olleet niin tarkoin tehtyjä kuin sen yläpuolella, javih-
doin onnistui meidän saada muutamia kiviä irti. Tulimme isoon huoneeseen,
täynnä kivipilareita, jotka kannattivat kivistä kattoa. Olimme siis jonkunlai-
sessa alustassa. Ihan vierestämme näkyi päivänvaloa, mutta kun muuri oli tässä
kohden ainakin sylen paksuinen ja suurista kivistä tehty, ei ollut mitään toivoa
tätä tietä päästä vapauteen.

Jatkoimme kulkua pitkin ulkomuuria kaikkialta etsien paikkaa, josta voisi
päästä ulkoilmaan. Mutta ei missään näkynyt rakoakaan. Lähestyimme jo
sitä paikkaa, joka oli vastapäätä yöllistä majataloamme, kun tulimme todelli-
seen huoneeseen.

Huone oli paja, täysikuntoinen paja.
Kaikki oli hyvässä järjestyksessä. Sepän työkapineita oli runsaasti, kaikki

syvässä ruosteessa, mutta suurin osa muuten täydessä käyttökunnossa. Painal-
sin paljetta: tuhka ja tomu lensi ahjosta. Rautaa ja terästä löytyi runsaasti
Sysihinkalo oli täynnä sysiä. Ei mitään muuta näyttänyt pajasta puuttuvan
kuin seppää.

Meille oli tämä löytö todellinen aarreaitta, joka avasi meille uudet mahdolli-
suudet vapautumaan vankilastamme. Kun väkivasaroita ja rautakankia oli
useitakin, ei ollut mahdotonta saada muuria jostakin kohdasta särjetyksi.
Matti oli poistunut ja jättänyt minut yksin pajaan. Rupesin kaivelemaan ahjoa
ja löysin tuhasta isonpuoleisen upokkaan metallin sulattamista varten. Sen
pohjassa olikin keltainen metallipalanen, jota ensin luulin messingiksi. Mutta
kun otin sen käteeni ja se tuntui kovin raskaalta kokoonsa katsoen, rupesin
aavistamaan, että se oli kultaa. Pistin sen taskuuni enkä vielä puhunut Matille
löydöstäni mitään. Ahjopankko oli täynnä rikkisurvottua soraa, jota selvästi
oli tehty musertamalla sitä vaaleata kiveä, jota leveinä juovina oli tummem-
massa kivessä. Tarkastin nyt lähemmin sekä tuota soraa että muutamia kivi-
sirpaleita, ja, totta tosiaan, huonon lamppunikin valossa erotin pieniä keltaisia
jyviä. Olimmeko löytäneet sen kultavuoren, jotaLapissa oli niin kauan etsitty?
Ehkä Matti ja minä emme olekaan luodut hirrenhakkaajiksi ja purilapojiksi,
vaan kullankaivajiksi?

Saalis miehen yllyttää pyhänäkin pyytämähän! Vielä eilen aamulla pirtistä
lähtiessämme en ollut voinut kuvata mielessäni mitään ihanampaa kuin oikoi-
sia ojia ja pitkiä sarkoja metsän rannasta järven rannalle. Nyt jo näin itseni
syvässä kolossa likaisena ja nokisena kultaa kaivamassa.

Kaikista kullankaivaja-ajatuksista herätti minut äkisti Matin huuto.
Tule tänne, Jussi!
Mikä hätänä?
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Olen löytänyt sepän tien pajalle. Ja hyvä on tie kuin Kakolanmäeltä
Turkuun.

Matti oli löytänyt jotain, joka meidän oloissa oli paljon kallisarvoisempaa
kuin minun löytöni. Ihan pääkäytävän vieressä, joka nyt oli tukossa, oli käy-
tävä, joka johti nykyisestä olopaikastamme ylös. Kahden minuutin jälkeen
seisoimme vankilamme katolla lämpimässä auringonpaisteessa. Helpotuksen
huokaus nousi rinnastani, ja Matti teki kolmen jalan korkuisen hyppäyksen
ilmaan, heitti pyssynsä jakonttinsa maahan ja uhkasi heti syödä aika aamiaisen.

Syödessämme rupesimme tarkastamaan ympäristöä. Koko muurin ympä-
röimä alue oli täytetty niin paksulla multakerroksella, että siinä kasvoi ruohoa
Ainoastaan noin metrin korkuinen rintasuoja esti asujamet pimeän aikana syök-
symästä suin päin alas. Suihkukaivo näytti tästä paikasta katsottuna erinomai-
sen mahtavalta. Keskellä tätä pyöreätä pihaa oli rakennus, tehty samanlai-
sista kivistä kuin piirimuurikin, keskinkertaisen asuinrakennuksen kokoinen.
Katto oli tavallinen tuohikatto, mutta ovea ei ollut, tyhjä oviaukko ammotti
meitä vastaan. Ettei tupa ollut asuttu oli meistä selvä. Pihalle oli tuvan
ovesta aina muurin sisäänkäytävään asti asetettu rivi pyöreitä kivikuulia. Viimei-
nen sija oli tyhjä, tiesim,me kyllä minkätähden.

Rakennus ensin peloitti meitä, sillä luulimme sitä joksikinpakanalliseksitemp-
peliksi. Tiesimmehän, ettei lappalaisilla ollut temppelejä eikä linnoja, mutta
ehkä heidän suuri tietäjänsä oli ennen muinoin täällä asunut ja he tulivat määrä-
aikoma tänne uhrejaan suihkukaivolle tuomaan.

Oli tämä asia miten oli, aamiaisen syötyämme olimme jo niin rohkealla päällä,
että päätimme mennä huonetta tarkastamaan.

Oviaukosta astuttuamme huoneeseen paljastimme ehdottomasti päämme
Ovenvastaisella seinällä makasi nahkavuoteella pieni mies, peskiin puettuna,
lakki päässä, kallokkaat jalassa, rinnallaan nahkainen laukku, joka arvatenkin
sisälsi joitakin taikakaluja. Mies makasi ihan oikoisena selällään, kädet pitkin
kylkiä. Jos hän, kuten oli täysi syy otaksua, oli sama lappalainen, jostapaappa
oli puhunut, oli hänen kuolemastaan todennäköisesti jo kulunut kahdeksankym-
mentä, ehkä satakin vuotta. Vaatteissa ja vuoteessa ei näkynyt enää ainoata-
kaan karvaa, niin puhtaaksi oli koi kaikki syönyt. Ruumis oli kuivettunut kuin
egyptiläinen muumio.

Hetkisen katseltuamme vainajaa menimme sanaakaan toisillemme sano-
matta pajaan, otimme sieltä rautakangen ja lapion, kalvoimme muurin viereen
haudan, kiersimme ruumiin vuoteen nahkoihin jalaskimme hautaan. Samassa
kilahti lukko Matin rannerenkaassa jarengas avautui. Taika oli ranteesta irroit-
tunut.

Matti sanoi ainoastaan nämä sanat: ajos tuo mies on kuolleena näin paljoon
kyennyt, miten olisi meidän käynyt, jos hän olisi elänyt?»
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Lausuin nuo luvut, mitkä pappi hautauksessa sanoo, sekä luin Isä meidän ja
Herran siunauksen. Täytimme sitten haudan. Oliko vainaja ollut pakana vai
kristitty, sitä en tiedä täysin varmasti vieläkään. Kristillisen hautauksen hän
ainakin sai.

Tämän tapauksen jälkeen ei meillä ollut saarella ainotakaan mainittavaa
vastoinkäymistä. Vainajan henki näkyi päässeen rauhaan.

Kun olimme saattaneet kuolleen lappalaisen hautaan, katsoimme myöskin
olevamme hänen lailliset perillisensä. Menimme takaisin hänen asuntoonsa.
Kun silmät olivat taasen tottuneet siihen hämärään, joka siellä vallitsi, huoma-
simme kauhuksemme suuren iljettävän apinan, joka istui nurkassa paksun kan-
non päässä, tuijottaen meihin vihaisesti. Kangistuimme pelästyksestä. Samassa
ymmärsimme kuitenkin, ettei eläin voinut olla elävä. Menimme lähelle ja huo-
masimme sen olevan täytetyn. Senkin nahka oli niin tarkoin koin syömä, ettei
näkynyt yhtään karvaa. Silmät olivat lasiset ja tekivät hirviön hyvin elävän
näköiseksi. Arvelimme sen olevan niitten lappalaisten epäjumalan, jotka näillä
seuduin olivat käyneet. Ehdotin että syöstäisiin kuva muurilta alas. Mutta
joko se oli alustaansa kiinnitetty tai oli se täytetty hyvin raskaalla täyteaineella,
emme saaneet sitä paikaltaan liikahtamaankaan.

Huoneessa ei löytynyt mitään muuta huonekalua tai talouskapinetta kuin
mahdottoman suuri kuparinen kattila, joka oli padanjalalla, ja suuri puinen
kaappi, joka oli toisella päätyseinällä. Kaappi oli tehty mustasta ulkomaan
puusta, kauniilla leikkauksilla koristettu ja näytti olevan hyvässä kunnossa.
Se oli arvatenkin vanha sotasaalis. Sitä emme vain ensin voineet ymmärtää,
miten lappalaiset olivat saaneet sen tänne kuljetetuksi. Tämäkin asia meille
kuitenkin selkeni. Kaappi oli kaksikerroksinen, kumpikin kerros varustettu nel-
jällä ovella. Se oli kokoonpatu kahdeksasta eri kaapista, jotka voitiin irroättaa
ja taasen liittää toisiinsa kiinni siten, että ne näyttivät yhdeltä suurelta kaapilta.

Kaikki yläkaapit olivat lukitut jaavaimia emme voineet löytää. Ehkä lukot
eivät olleetkaan enää käyttökunnossa. Emme tahtoneet näitä kauniita kaappeja
särkeä emmekä siis tiedä, mitä salaisuuksia ne sisältävät. Ne ovat vieläkin
paikallaan samanlaisina kuin silloinkin. Arvelimme niiden sisältävän niitä paka-
nalliseen jumalanpalvelukseenkuuluvia salaisuuksia tai taikakaluja, joita tuo
pakanuuden viimeinen ylimmäinen pappi oli käyttänyt. Olimme näet nyt joten-
kin varmat siitä, että tämä oli ollut vainajan virka ja että tuo kamala apina oli
hänen epäjumalansa. Alakaapeissa oli kaikenlaisia muinaiskaluja kivikauden
ajoilta. Yhdessä kaapissa oli useita viimeisen asujamen yksityiseen omaisuu-
teen kuuluvia kapineita. Meille mieluisinta oli pitkä isoreikäinen rihlapyssy, iso
ruutisarvi, joka sisälsi ainakin kaksi tai kolme kiloa ruutia, ja useat isot lyijy-
möhkäleet. Kokonainen varasto limssiöitä näkyi ukolla myöskin olleen. Pys-
syn rihlat olivat pahoin ruostuneet, mutta lukko oli täydessä käyttökunnossa.
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Pyssy oli latingissa. Onnistuimme saamaan peräruuvin irti. Latasimme sen
uudestaan nyt löydetyllä ruudilla ja ammuimme laukauksen. Kuula tarttui
puuhun kiinni, mutta ei mennyt sisään. Ruuti oli liian vanhaa ja heikkoa. Ban-
kissa se kuitenkin syttyi hyvin ja säkenöi aika tavalla. Pyssystä tuli siten hyvät
tulukset, jotka olivat meille aivan tarpeelliset, kun meidän oli pakko hyvin sääs-
täväsi käyttää tulitikkujamme.

Kun kaapissa oli iso viinalekkeri, puolillaan viinaa, tiesimme melkein var-
masti, että vainaja oli sama lappalainen, joka oli paapan isää niin kauheilla
kirouksilla uhannut.

Päätimme viipyä täällä muutamia päiviä, mahdollisesti onnistuaksemme
ampumaan jonkun otuksen. Mustaa joutsentaemme tahtoneet syödä. Lähdimme
sentähden isolle järvelle, joka olikin lähempänä kuin olimme uskoneet. Siellä
onnistuimmekin ampumaan otuksen, jonka olosta saarellamme meillä ei ollut tä-
asti hän ollut aavistustakaan, nimittäin peuran. Kun tulimme kalliolle, johon jär-
ven pohjoinen pää päättyi, karahti seisoalleen noin neljä- tai viisikymmentä peu-
raapa ennenkuin ne lähtivät karkaamaan, onnistui Matti, jolla ei ollut pyssy
tupessa, ampumaan yhden. Keväällä kun lumi poistui, huomasimme metsänreu-
nasta nevalle päin olevan laajan vyöhykkeen matalaa, mutta kovaa maata, joka
suurimmaksi osaksi kasvoi ruohoa, osaksi myös peuranjäkälää. Peurat näkyivät
oleskelevan saaren pohjoisessa osassa. Muuten olisimme'ne kyllä jo ennen huo-
manneet. Kotona oli meillä kelkka, jolla myöhemmin toimme kotiin sen osan
peuranlihasta, jota emme täällä syöneet. Nahan jätimme lappalaisen tupaan,
jossa sitten kesällä käytimme sitä vuoteena.

Lappalais-linnaan meno ja sieltä pois pääseminen muurin vieressä kasvavan
puun avulla oli meistä hyvin vaivalloista. Mutta jo seuraavana päivänä onnistui
meidän irroittaa kivikuula käytävästä. Lappalaisen pajasta tuli meilleyhtä hyö-
dyllinen kuin hauska työpaikka. Palje kyllä vuoti aika tavalla, mutta kun painoi
tiheään, teki se tehtävänsä. Emme katsoneet tarpeelliseksi ruveta sitä korjaa-
maan, vaikka meillä nyt oli siihen tarvittava nahka. Kesällä kun ammuimme
toisen peuran, panimme uudet palkeennahat, joten siitä tuli kuin uusi ja se on
nyt mitä parhaimmassa kunnossa. Lappalaisen kaapissa oli useita kirveitä.
Mutta pyöritettävää tahkoa hänellä ei näy olleen. Kirveet oli teroitettava hink-
kaamalla, johon toimeen soveltuva kivi löytyi pajassa.

Kaadoimme maahan koko viidaston linnamme ympäriltä aina suuriin pui-
hin asti, jotka muodostivat säännöllisen ympyrän linnan ympärille. Linnamme
rupesi tämän perkkauksen jälkeen näyttämään paljon mahtavammalta. Suu-
remmat puut halkaisimme, pienempiin kuorimme parkkireunat, ja kesänalussa
poltimme tavallisen ison sysimiilun. Meillä on nyt sysiä ehkä useankin vuoden
tarpeeksi.
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Kaksi kokonaista päivää käytimme rautanaulojen takomiseen. Päätimme
näet tehdä ruuhemme rautanauloilla, jotta saisimme siitä keveämmän kuin puu-
nauloilla tehden. Matista rupesi tulemaan jo oikein kätevä seppä. Naulojen
päätkin tulivat häneltä jo aika sievät. Teimme useampia höylänteriä sekä muita
tarpeellisimpia puusepän työkaluja.

X

mme tahtoneet vieläkään ruveta kotimatkaa ajattele-
maan. Tämä paikka oli meistä ihanin, mikä maail-
massa voi olla. Tuo mahtava, välistä taivasta kohti
nouseva, välistä taas laskeutuva vesipylväs ja veden
alituinen kohiseminen lumosi meitä siihen määrään,
että meidän täytyi aina välistä heittää työ kesken ja
mennä järven rannalle ihmettä ihailemaan. Olimme
nostaneet lappalaisen ruuhen puron pohjasta, tehneet
siihen airot ja melan ja soudimme joka päivä jär-

vellä. Mustat joutsenet olivat nyt ihan kesyjä ja seurasivat meitä kaikkialla
järvellä. Mitä ne söivät en tiedä. Ei täällä ainakaan näkynyt mitään muuta
syötävää kuin ruohoa ja joitakuita vesikasvia, joita emme tunteneet. Mutta
ehkä ne löysivät mieluisempaa ruokaa nevanrantaisesta järvestä, johon joka
päivä lensivät.

Eräänä päivänä kun tuuli vei vesisateen sivulle, soudimme aina kallioon
asti, josta vesipylväs nousi. Se ei ollut kuitenkaan millään tavalla omituinen
Se oli kauttaaltaan samanlaista valkoista melkein läpikuultavaa kiveä kuin
nuo mustanharmaassa kalliossa olevat vaaleat juovat, joissa minä luulin ole-
van kultaa. Koetin pistää käteni pylvääseen. Sitä koetusta en uudistanut, sillä
vesi heitti käteni menemään semmoisella vauhdilla, että oli käsi nyrjähtää.
Vesi ei ollut maan sisästäkään tullessaan polttavan kuumaa. En luule kuiten-
kaan, että hyväkään löylynottaja olisi kestänyt siinä kylpeä.

Muutamana kuutamoiltana emme malttaneet järveltä poistua, vaan is-
tuimme ruuhessa ihaillen veden loisketta. Matti otti silloin esille ranneren-
kaansa ja rupesi leikillä kehumaan rikkaudellaan.

Kun ensi talvena tulen kotiin, ostan itselleni oriin ja verkavaatteet ja
rupean ajelemaan kyliä, että tytöt ällistelevät! Silloin sinä, köyhä mies, saat
seistä kannaksilla tai istua hunsvotilla.

Kyllä minä kävellenkin —. Määräähän vanha Ruotsin laki, että jolla
ei ole hevosta, kulkekoon jalkaisin. Etkä sinä siitä hevosestasi paljon parane



75

Talonpoikana tulet pysymään verkatakkisenakin. Hurri on hurri, vaikka sen
voissa paistaisi. Eikä passaa pussata, kun on suu papurokassa.

Ostaisit sinäkin vain hevosen niinkuin minäkin, mutta olet siihen liian
kaitakinttu. Kehräisi se kattikin lankaa, mutta on karvaiset kämmenet.

Ehkä kehräisi. Puhuisihan sikakin saksaa, mutta kun on alaleuka lyhy-
empi.

Onhan se hyvä, että osaat tyytyä vähempäänkin onneesi. Koirallakin
on hyvä tapa: ei syö kun ei anneta. Mutta sen minä kuitenkin sanon sinulle,
ettei tyhjä pala piipussakaan. Ja köyhä sinä olet kuin kirkon rotta.

Kaikki köyhälle kelpaa: sianlihat, kananmunat.
Voi, Jussi, kun sinä puhut varomattomia sanoja. Minusta tuo peuran-

liha rupeaa jo tuntumaan kovin suolattomalta. Ei siitä herkusta henki äkisti
lähde. Ja sinä puhut sianlihoista ja kananmunista! Jos voit heti minulle hank-
kia kaksi paksua reikäleipää, niin maksan sinulle tinkimättä markan kap-
paleesta ja syön ne elävältä tässä paikassa suuhuni reikineeh kaikkineen.

Arvaahan sen sinusta. Reikä on tehty rengin naamaan, johonpalkkansa
paneepi, ansionsa ammentaapi. Tänä iltana olet syöläs kuin savolainen. Savo-
lainen pulloposki syöpi puuron leivän kanssa, kainulainen kaitanaama syöpi
liemen leivättäkin.

Vai on se savolainen niin viisas mies. Tämän jälkeen minä rupean savo-
laiseksi. Heti kun vain saan leipää ja puuroa. Mutta sinä raukka, lammas-
nahkatuppi, et opi rniehentapaisesti syömään, vaikka eläisit sata vuotta ja
pyhäpäivät päälle.

Olin eräänä päivänä, ollessani hetken yksin pajassa, takonut kultakappa-
leeni kuution muotoiseksi. Se oli runsaasti kolme senttimetriä läpimitaten ja
kiilsi niin kauniisti, etten vähääkään epäillyt, että se todella oli puhdasta kul-
taa. Matin kerskaushenki oli nyt minuunkin tarttunut. Otin kultakappaleen
taskustani, panin sen Matin käteen jasanoin hänelle: »Onko se mieskerjäläinen,
joka on tuon suuruisen kultakappaleen omistaja?»

Matti katseli hetkisen raskasta metallikappäletta kädessään, käänsi sitä
pari kertaa ja tarkasteli eri sivuja. Kuutamossa se näytti hänestä ihan valkoi-
selta. Sitten hän sanoi: »Ei palolaistakaan puurahoilla narrata», ja viskasi kulta-
kappaleeni äkisti järveen.

Hävettää tunnustaessa™, että löin Mattia korvalle niin että läjähti. On-
neksi Matti samassa huomasi menetelleensä ajattelemattomasta Hän ei suut-
tunut, vaan pyysi anteeksi. Tuosta palastahan olisi tullut kaksi-tai kolmekym-
mentä kuulaa, ja lyijy on täällä saarella kallista, vaikka lappalaisen kaapissa
onkin useita suuria möhkäleitä. Selitin Matille, että hän oli heittänyt järveen
kultakappaleen, jolla olin aikonut ostaa puolet tästä saaresta omakseni. Mutta
Matti vain nauroi minulle ja pilkkasi minua, johon hän katsoi itsellään olevan
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täyden syyn, kun oli antanut minulle anteeksi korvatillikan, »jonka olisi voinut
uskoa väkevämmän miehen lyömäksi kuin Jussi-pussin». Tämä ilta oli ainoa
kerta koko saarella oloaikanamme, jolloin menin nurjalla mielellä maata.

Heti kun päivä vaikeni aamulla, lähdin järvelle etsimään kadonnutta aar-
ittani, mutta järven pohja oli siinä paikassa aivan pehmeää. Kultapalanen
oli jo vajonnut pohjamutaan. Tarpeetonta etsiäkään.

Kun palasin nuotiolle, oli siellä minulle kirje. Puuhun kiinnitetylle tuohipala-
selle oli Matti kirjoittanut lähteneensä pirtille tuomaan vähän suolaa ja jauhoja.
Hän lupasi palata takaisin seuraavan päivän iltana. Menin heti pajaan, paik-
kasin palkeen pahimmat vuodot, täytin upottimen soralla pajapankosta ja
asetin ahjoon. Kun se tuli valkoisen hehkuvaksi, hämmensin hetkisen japoistin
sitten valinkauhalla soran upottimesta. Pohjalla oli sulanutta metallia. Kaa-
sin sen pienempään upottaneen ja uudistin sulattamistoimeni. Koko päivän
tein ahkerasti työtä, ja illalla oli minulla kultapalanen, tosin puolta pienempi
kuin se, joka minulla oli ollut edellisenä päivänä, mutta jonka itse olin tehnyt.
Ja ainetta enemmän valmistamiseen löytyi rajattomat määrät.

Olin nyt melkein varma siitä, että olin löytänyt kultavuoren. Kun Matti
vain pani kultalöytöni pilkaksi, päätin vahvasti olla hänelle sanaakaan sano-
matta kullastani.

Varhain seuraavana aamuna syötyäni aamiaisen heitin pyssyn Olalleni,
menin puron yli ja sen eteläistä rantaa pitkin nevanrannalla olevalle järvelle.
Sitä tietä pääsi vaikeudetta järvelle asti. Vesiputoukselle tultuani tein itselleni
pitkän tangon, jolla mittasin sen kalliokuopan, johon puron vesi vaahdoten
syöksi. Kuoppa oli runsaasti parin sylen syvyinen, ja pohja tuntui soraiselta.
Kovasta paksusta tuohesta tein lipin, jonka kiinnitin lujasti tangon päähän.
Onnistuin jo ensi yrityksellä saamaan näytteen pohjasorasta, ja se oli, kuten
olin aavistanutkin, puhdasta kultahiekkaa. Lapin kultahiekkaa olen kerta
nähnyt. Tämä oli ihan samanlaista, mutta nämä kultajyvät olivat suurempia
ja teräväsyrjäisempiä. Nostin lyhyessä hetkessä taskuihin! niin paljon kuin
jaksoin kantaa, särjin lipin, sysäsin tarkasti kaikki kalliolle jääneetkultamuru-
set kuoppaan takaisin ja kätkin tankoni metsään.

Takaisin tultuani laitoin tuohesta pari pussia, joihin tyhjensin kultahiek-
kani. Kourallisen kuitenkin sulatin ja sain siitä hyvin kirkkaan ja kauniisti
loistavan palasen, joka mielestäni oli kauniimpikin kuin järveen heitetty.

Kun minulla nyt ei ollut mitään tärkeämpää tehtävää, ja epäilin, ettälappa-
I aisella oli joku kultakätkö, niin rupesin etsimään hänen huoneestaan. Kuten
olen jo ennen kertonut, en päässyt kaapin yläkerrokseen. Kaapin päällä ei ollut
mitään muuta kuin tomua. Huoneen seinät tuntuivat kaikkialla lujilta. Sama-
ten se iso pölkky, jolla ruma apina istui. Rupesin nyt tutkimaan itse apinaa.
Sehän voisi olla hyvä kätköpaikka. Miksi se oli niin lujasti pölkkyyn kiinni-
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tetty? Eläimen nahkaa ei oltu nyljetty tuppeen, vaan se oli selkäpuolesta auki
leikattu. Nousin pölkylle, joten sain käteni eläimen selän taakse. Koko eläin
tuntui joka kohdalta tavattoman kovalta. Hartioitten kohdalta oli nahka rik-
kinäinen, joten sain selkoa sen sisuksesta. Nyt ymmärsin, miksi se oli niin lujasti
pölkyssä kiinni. Eläin oli täytetty kullalla. Kulta oli joko valettu tai taottu
kappaleisiin, jotka oli siten ladottu toistensa päälle, että ne täysin täyttivät
nahan. Se kappale, jonka sain käteeni, ei ollut raskaampi kuin että. jaksoin sen
nostaa. Se oli outoja riimukirjaimia täyteen kaiverrettu. Niin tarkasti olivat
kappaleet liitetyt, että jos nahka olisi poistettu, olisi kuva jäänyt istumaan
paikalleen yhtä varmasti kuin ennenkin. Asetin kaikki entiseen kuntoonsa ja
astuin alas lattialle. Nyt olin varma siitä, että tuo ilettävä eläin oli vanhain
pakanain epäjumala.

En katsonut olevani enää oikeutettu salaamaan Matilta, mitä olin löytänyt.
Tuo kuva maksoi varmastikin miljoonia.

Matti tulikin takaisin jo päivällisaikana. Hän oli käynyt ansoja kokemassa
ja toi mukanaan kelkalla eväitä viikon ajaksi. Padankin toi, että voisimme
linnunpaistia laittaa. Hän näytti hyvin salaperäiseltä ja rupesi hetken perästä
taasen puhumaan rikkauksistaan. Hän oli tullut pitkin järven rantaa ja käy-
nyt uudestaan tutkimassa uhrilehtoa ja siellä olevaa alttaria. Hetken perästä
otti hän esille useita rintasolkia ja muita koristeita, jotka epäilemättä olivat
kultaa. Ne olivat kuitenkin kömpelösti tehtyjä, kun rannerengas sitävastoin
oli taiteellista tekoa. Niitten yhteinen paino ehkä lähenteli puolta kiloa.

Kun Matti nyt rupesi puhumaan siitä, että hän uusilla rikkauksillaan yksin
maksaa koko tämän saaren hinnan, mutta antaa minulle lahjaksi toisen puolen,
katsoin minäkin ajan tulleeksi puhua omista rikkauksistani. Näytin hänelle
kultakappaleeni, kuitenkin tällä kertaa antamatta sitä kädestäni, ja kerroin teh-
neeni sen pajassa. Kerroin, että koko tämän saaren vuori sisältää kultaa ja että
me kaksi olemme nyt ehkä Suomenrikkaimmat miehet. Mutta Matti ei uskonut
kultavuoreen eikä yleensä muuhun kultaan kuin kultakoristeihin ja löi kaiken
puheeni leikiksi, vieläpä nauroi minulle sanoen minua kerjäläiseksi häneen ver-
rattuna. Minua rupesi Matin menettely suututtamaan enkä viitsinyt enääpuhua
koko asiasta hänen kanssaan. Sovimme siitä, että kukin olisi sen kullan omis-
taja, minkä hän löytää, mutta molemmat lupasimme upiuhkeasti toisillemme
»äärettömän paljon rahaa». Tiesin kyllä miten epäedullinen suostumuksemme
oli Matille, mutta en aikonut sitä mitenkään niin käyttää, enkä tulekaan ikinä
käyttämään. Mutta kun näin miten iloiseksi Matti tuli siitä hän ajatteli var-
maankin hevosenostoaan —, en pannut vastaankaan.

Tämän sopimuksemme nojalla omistan siis tällä hetkellä yhden kulta-
vuoren, yhden kultahiekkakuopan ja yhden kultaisen epäjumalankuvan.
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Seuraavina päivinä heiluteltiin kirveitä aamusta iltaan. Päätimme näet
panna koko laakson samaan kuntoon, missä se oli ollut siihen aikaan kun puita
hoidettiin, ja linnan ympäristö oli jo tänä keväänä saatava alkuperäiseen
kuntoonsa.

Kun huhtikuun keskivaiheilla palasimme kotiin, oli maa järvenrannoilla jo
suureksi osaksi paljas, niin että meillä oli kova työ vetäessämme kelkkaa. Suk-
sia ei sopinut käyttää muuta kuin varhain aamulla ja myöhään illalla. Päivälli-
sen söimme alttarikivellä. Ehkä oli tässä samassa paikassa syöty monta paka-
nallista uhriateriaa. Näin miten pakanalliset uhripapit tällä samalla
kivellä teurastivat uhrieläimen, uhkean peuran. Toimiva uhripappi työntää
piikivisen veitsen peuran rintaan. Kauhistunut eläin nousee pystyyn, sen veri
purskuu uhrikiven päälle. Etusorkillaan se yrittää lyödä kiinnipitäviä pappeja.
Mutta väkevät kädet pitävät sitä hievahtamatta määrätyssä asennossa. Eläin
rupeaa vapisemaan. Verenvuoto vähenee ja äkkiä kellahtaa uhri kumoon uhri-
kiven viereen. Teurastaminen toimitetaan nopeasti, ja kohta kiehuu uhrieläi-
men liha mahdottoman suuressa kuparikattilassa, joka vartavasten on tuotu
tänne linnaan rakennetusta papin asumuksesta. Suuressa piirissä seisovat pes-
keihin puetut lappalaiset ympyrässä olevien istutettujen puiden edessä, pelon-
sekaisella uteliaisuudella odottaen, että papit oman uhrinsa toimitettuansa
ryhtyisivät heidänkin uhrieläimiänsä teurastamaan. Heidän liehuvat tulensa
levittävät punaisen valonsa yli uhripaikan, valaisten uhripappien veristä tointa.
Korkealta taivaalta heittää täysikuu aavemaisen valonsa yli koko tämän ihmeel-
lisen näytelmän.

Ajatukseni palaavat taasen todellisuuteen. Nyt istuu pakanain uhrikivellä
kaksi nuorukaista, raskaasti kuormattu kelkka vieressään. Tulella kiehuu tällä
kertaa heidän pieni, nokinen patansa, keskipäivän aurinko loistaa täydeltä
terältä taivaalla, ja nuorukaiset odottavat nälkäisinä keitoksensa kypsymistä.
Jumalan aurinko ja taivaan sade ovat vuosien vieriessä kivestä poistaneet jokai-
sen uhriveren pilkun, ja nuorukaiset tulevat sitä kohta pöytänään käyttämään.

Myöhemmin iltapäivällä jatkoimme matkaamme ja tulimme vasta myöhään
illalla kotiin, missä kaikki oli samassa kunnossa kuin ennen. Olin ollut kotoa
poissa tasan kaksi viikkoa, ja suloiselta tuntui asua taasen nokisen orren alla.

Samana iltana päätimme ruveta, niin pian kuin järveltä jää lähtisi, kulke-
maan pyhiksi Lämpimän veden laaksoon. Lappalaisen kivinen pirtti olisi täten
oleva kesähuvilamme. Tämän päätöksey pidimme myös tarkasti. Läksimme
tavallisesti lauantaina heti päivällisen jälkeen ja palasimme sunnuntaina, usein
vasta myöhään illalla. Uistimella saimme näillä matkoilla kaloja enemmänkin
kuin tarpeeksi. Kun suolavarastomme yhä väheni, emme tahtoneet monta kalaa
samana päivänä saadakaan, sillä vaikka teimme kellarin tuvan alle, eivät ka-
lat kesän aikaan siinä monta päivää säilyneet pilaantumatta. Lauantai-ilta-
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päivät olimme melkein joka kerta pajassa, sillä uusia työkaluja tarvittiin. Miilu
poltettiin jo kesän alussa, jolloin olimme enemmän kuin viikon vierailemassa.
Sysiä tuli paljon ja hyviä, vaikka taitava haudanpolttaja arvatenkin olisi saa-
nut vielä enemmän. Meistä oli sysienpoltto hauskinta työtä, mitä meillä tähän
asti oli ollut Patsassaarella. Tämän nimen olimme löytöretkeilijän oikeudella
saarellemme antaneet.

Niin pian kuin peuranliha oli savustettu, rupesimme venettämme valmista-
maan. Kun meillä nyt oli sekä rautanauloja että tarvittavia työkaluja, tuli
veneestä sekä keveä että omasta mielestämme oikein sieväkin. Lomapohjai-
nen siitä vain tuli, pitkä ja kapea, mutta nopeakulkuinen ja keveäsoutuinen, ja
se oli meidän mielestämme tärkeintä. Olimme jo hyvissä ajoin talvella hakan-
neet tervaksia. Kun ne oli hakattava kuorimattomista puista ja hauta pan-
tava, ennenkuin ne olivat täysin kuivia, tuli tervastamme jotenkin vetelää, mel-
keinpä vetistä. Mutta paremminhan se meni puuhun. Talaan rakensimme
myös, vaikka siitä ei tosin tullut mikään rakennustaidon mestariteos, se kun
tehtiin täysin valmiiksi yhtenä päivänä ja oli enemmän pitkän laatikon kuin
talaan näköinen. Mutta se suojasi venettämme, joka siten pysyi keveämpänä
kuin kaislikossa maaten.

Jään lähtö tapahtui ennenkuin olimme odottaneet, ei kuitenkaan kaikilta
seliltä samaan aikaan. Pohjoisessa osassa järveä näkyi siellä täällä silkkaa vettä
jo huhtikuun alussa. Kotirannasta ei ollut jää kaikkialta lähtenyt, kun tulimme
kotiin huhtikuun 15 p. Mutta jään mentyä rupesi vesi nopeasti lämpenemään,
ja kun Vapunpäivänä kävimme ensi kertaa uimassa, oli vesi jo yhtä lämmintä
kuin Juhannuksen aikana, ja lähinnärantaa kasvavat koivut rupesivat tekemään
hiiren korvia. Päivänlaskussa emme erehtyneet. Meillä oli ollut vuoden
allakka mukanamme syksyllä kun tulimme, ja tämän vuoden olimme itse itsel-
lemme tehneet. Pääsiäisen myöskin onnistuimme saamaan oikealle päivällensä.

Paappa, joka tiesi monesta asiasta enemmän kuin koulunopettaja, oli selvit-
tänyt meille, että kun kevätpäiväntasauksen jälkeentulee ensimmäinen täysikuu,
niin seuraava sunnuntai on pääsiäispäivä. Emme silloin oikein luottaneet ukon
sanoihin, sillä meillä oli se luulo, että piispat ja rovastit määräsivät sen ajan.
Panimme nyt kuitenkin pääsiäisemme paapan opetuksen mukaan, kun meillä
ei kumminkaan ollut luotettavampaa tietoa, ja oikeaan osuttiin. Allakkamme ei
missään pettänyt. Juhannuskokkokin oli poltettu juhannusyönä, kuten myö-
hemmin tarkastaessamme allakkaamme totesimme. Mitatkin ja painot oli
meillä tarkemmat kuin itse olimme uskaltaneet toivoakaan. Ne olimme tehneet
viidenpennin lantin avulla. Ellei meillä olisi sattunut sitä olemaan, emme olisi
mitenkään voineet tehdä niin tarkkoja mittoja, ettei metrimittammekaan pettä-
nyt täyttä millimetriä. Kymmenen kilon puntarin olimme tehneet, ja oli se niin
tarkka, että lautamies kerta sanoi huonompiakin kruunattavan. Viidenpen-
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nin ominaisuudet olimme kuitenkin oppineet koulussa. Paappa ei oikeinpitänyt
nykyajan painoista ja mitoista, kun tynnyritkin olivat kutistuneet kokoon,
etteivät vetäneet enempää kuin kaksikymmentä kappaa. Mutta allakasta tiesi
hän lukea paljon enemmän kuin opettaja, ja se meitä oli kerta suuresti huvitta-
nut, kun ukko oli otellut opettajan kanssa Laurinpäivästä ja Jaakonpäivästä ja
Urpaanuksenpäivästä ja sen seitsemästä päivästä, joista opettaja ei näkynyt
tietävän paljon mitään.

Heti kun routa lähti maasta, ryhdyimme tiilentekoon. Tämä oli meille ihan
uutta työtä, emmekä ensin mitenkään saaneet tiiliä irti kehästä. Vähitellen
opimme tämänkin taidon, ja kun tiilisavemme oli hyvin sitkeää lajia, niin
tiilemme rupesivat tuntumaan lujilta, vaikka niitä käytettiin vain tuulessa kui-
vattuina. Emme uskoneet kelpaavamme niitä polttamaan, kun emme koskaan
olleet nähneet, miten tiilenpolttpuuni on tehty. Meillä päin käyttää köyhempi
kansa yksinomaan tuulessa kuivatulta tiiliä.

Muuraus kävi hyvin, ja kun Matti, joka toimi mestarina, ymmärsi jättää
savupiipun päähänreiän, niin »tornista» pian nousivat paksut savupilvet. Uudesta
takasta olimme hyvin mielissämme. Vanhalla uunillamme oli kesällä se vika,
että heti kun savu lakkasi räppänästä virtaamasta, oli tupa täynnä hyttysiä,
ellei räppänäluukkua oitis suljettu, jolloin tupa tuli pimeäksi. Uuden takan
savutorvea sitä vastoin voitiin käyttää ikkunana niin kauan kuin hiiloksesta
lähti lämpöä. Savupiipun päässä istui kyllä koko pitkät rivit verenimijöitä
kurkistamassa tupaan, mutta kun eivät uskaltaneet syöstä kuuman ilman läpi,
täytyi heidän tyytyä murisemaan uudelle keksinnöllemme, jonka he ehkä luuli-
vat yksinomaan vehkeilemiseksi heidän ammattiansa vastaan. Muita vihollisia
meillä ei enää ollutkaan saarellamme kuin hyttyset. Ne eivät kuitenkaan olleet
tuota kaikkein pahinta laatua, jota Oulussa kuuluu olevan. Linnansuutari
kertoi näistä, joita siellä päin mäkäräisiksi sanotaan, että kun illalla koppien
ikkunat avattiin, niin tarkasti täytyi pitää silmällä silakka-annostaan. Sillä jos
mäkäräinen sattui lentämään ikkunasta, niin heti se koppasi silakan poikkipäin
suuhunsa ja lensi tiehensä.

Laiskuus on hyvä lahja, kun sitä oikein käytetään. Tähän asti emme olleet
tätä lahjaa mainittavasti käyttäneet. Päätimme yhteisessä kansankokouksessa
aina aloittaa kesän aikana työpäivän kello 6 aamulla ja päättää sen jo kello, 4
iltapäivällä. Saatuamme ruuhen ja takan valmiiksi ei meillä näet ollut enää kii-
reellisiä töitä ja tahdoimme iltapäivällä olla vapaat huikeaksemme joko järvellä
tai metsässä jarannoilla. Maanviljelyksemme ei vaatinut paljon aikaa, sillä mi-
tään muuta kylvettävää meillä ei ollut kuin ehkä kahvikupillisen verran nauriin-
siemeniä; Matilla oli kotitalolla häkkilintu, jolle hänellä aina oli nauriin sieme-
niä taskussa. Ja koska räätäli taskuja ommellessa tekee pitkiä pistoja, koottiin
takin vuorin ja päällisen välistä kylvösiementä riittävästi keskinkertaiseen nau-
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rismaahan. Kylään palattuamme kävimme erityisellä kiittärniskäynnillä
räätälillä ja kehoitimme häntä aina patustamaan aika tavalla takintaskuja
ommellessaan. Hän katseli meitä moittivasti eikä kiittänyt kiitoksesta. Sanoi
tämän olevan ensimmäisen kerran, jolloin hutiloimisesta kiitettiin. Mutta kun
juurtajaksain olimme ehtineet hänelle asian selittää, niin räätälinmuori laittoi
meille vehnäskahvit.

Tietysti olisimme mieluummin kylväneet viisi kappaa ohria kuin kupillisen
nauriinsiemeniä, sillä kesän alusta oli meidän pakko panna puolet petäjäistä
ruisjauhojen sekaan ja puuro rupesi käymään vähän kitkeräksi. Lintuliemessä
petäjäinen ei maistunut pahalta. Mutta kun meillä ei ollut ohria, niin eivät
nauriitkaan olleet halveksittavia. Päinvastoin söimme niitä hyvällä ruokaha-
lulla emmekä jaksaneet saada niitä ihan loppuunkaan.

Vaikka meillä siis ei ollut paljon maanviljelystyötä tämän kesän tarvetta
varten, ei meiltä silti puuttunut maatyötä. Jo kevään tullessa olimme siitä sel-
villä, ettemme voi tätä paikkaa enää ainaiseksi jättää. Jos mitenkään siihen
kykenemme, ostamme saaremme itsenäiseksi taloksi ja muutamme tänne asu-
maan. Talvisaikaan ei ole mahdotonta tuoda tänne sekä kotieläimiä että tar-
vittavia maanviljelyskaluja. Kullankaivamista en ainakaan tätä nykyä paljon
ajattele, enkä myös paljon tiedä, miten se toimi tapahtuu. Kun maanviljelys
ensin saadaan hyvään alkuun, niin voihan silloin sopivina väliaikoina huvitella
kullankaivauksella.

Nämä tulevaisuucientuumamme estivät meitä silloin laiskoittelemasta, kun
tähdellisemmät työt saatiin valmiiksi. Nyt on meillä tavallisen suuri peltomaa
ojitettuna ja aidattuna. Kaksi latoa kattoon asti täytettyinä heinillä riittää
luullakseni hevoselle ja parille lehmälle yhden talven rehuksi. Kaikki nämä
heinät on hyvällä säällä korjattu, enkä usko niiden pahenevan, vaikka viipyisi-
kin jonkun vuoden, ennenkuin ne tulevat käytettäviksi. Monta hikipisaraa on
tämä työ Matin ja minun otsastani puristanut, semminkin kun työkalumme
eivät olleet parasta laatua. Lappalaisen pienet lapiot eivät kelvanneet rnaan-
viljelyskaluiksi. Lapiot onnistuimme kuitenkin tekemään jotenkin kunnolliset,
riitittä viikatteista ei ollut ensin tulla mitään, kaltot javinot kun tulivat. Terot-
taminen myös tuotti meille paljon vaivaa, lappalainen kun ei ollut käyttänyt
pyöritettävää tahkoa. Se liuskakivilaji, jota kallio täällä on, on erinomaista
hienoksi kovasimeksi, mutta tahoksi on se liian hienojyväistä.

Nämä pienet vastukset suututtivat kerran Mattia siihen määrään, että hän
teki työlakon. Ojitimme sinä päivänä peltoa, ja saven nostaminen ojan poh-
jasta kävi raskaaksi miehelle, jonka»sapuskasta» leipä kokonaan puuttui japuu-
rokaan ei ollut täysivoimaista, puhumattakaan siitä, ettei lehmällistäoltu mais-
tettu samaan vuoteen. Koko työpäivän oli Matti nurjalla mielellä, eikä sanonut

Ingman, Kootut teokset.
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ainoatakaan sananlaskua. Kun kello oli neljä, työnsi hän lapionsa maahan ja
sanoi päättäväisellä äänellä:

Hullu paljon työtä tekee, elää viisas vähemmällä. Vai onko se mies täy-
sin viisas, joka omistaa tuhat markkaa, ehkä enemmänkin, ja hikoilee kuin
hullu nostamassa savea ojan pohjasta?

Tähän ei minulla ollut paljon mitään vastattavaa, sillä olin itsekin jotenkin
väsynyt. Sanoin kuitenkin erään paapan sananlaskun:»Milloin laiska työn tekeepi:
talvella ei tarkene, kesällä ei kerkiä, syksyllä on suuret tuulet, keväällä vettä
paljon.» Matti ei ole mikään laiskuri, sen voin todistaa. Leikilläni vain noin
sanoin, kun hän työhönsä suuttui.

Enempää ei Matti puhunut sinä päivänä lakkotuumistaan. Mutta seuraa-
vana aamuna kello kuusi kun nousin ja läksin ojaani pidentämään, julisti Matti
aikovansa tästälähin nukkua aamuisin kello kymmeneen ja muun osan päivästä
»huilata». Kävin aamiaisella, Matti nukkui. Samaten kun uudestaan läksin työ-
hön. Mutta kello neljä kun palasin työmaalta, näkyi Matti jo kyllästyneen
uneen ja »huilaamiseen», koska hän oli täydessä toimessa.

Matti kertoi käyneensä nevalla karpaloita syömässä. Silloin oli hänen pää-
hänsä pälkähtänyt mitata nevan syvyyttä. Hän oli kuorimalla hoikkakasvuisen
petäjän tehnyt kuuden sylen pituisen tangon, joka nyt mahlan aikana oli ihan
sileä. Kilometrin matkan oli neva kannattanut hyvin, sitten se rupesi tulemaan
vetisemmäksi. Tässä hän oli ruvennut työntämään tankoansa alas. Se painui
ensin tasaisesti. Mutta kun oli painunut vähän kolmatta syltä, loppui äkisti vas-
tus. Sitten meni tanko koko pituudeltaan. Hän oli koettanut useassa eri pai-
kassa, ja kaikkialla oli vastus lakannut samalta kohdalta.

Tästä sanoi Matti tulleensa siihen ajatukseen, että koko neva on ainoastaan
ohut sammalkuori, jonka alla on vettä, kukaties kuinka syvältä.

Matti oli katkaissut tankonsa kolmen sylen pituiseksi, sahannut sen pituu-
deltaan kahtia, kirveellä ja höylällä tehnyt kummastakin puoliskosta kourun ja
naulasi niitä nyt paraikaa kokoon. Täten hän sai kolmen sylen pituisen putken,
jonka reikä oli runsas tuuma läpimitaten.

Kysyin Matilta, aikoiko hän tehdä pumppua ja pumpata nevanalaisen jär-
ven tyhjäksi, vai aikoiko hän putkensa avulla laittaa suihkukaivon nevallekin.
Minusta tuntui hänen uskonsa nevanalaiseen järveen kovin mahdottomalta,
vaikka olin kylässä monta kertaa kuullut puhuttavan nevanalaisesta järvestä.
Mutta Matti ei tällä kertaa ehtinyt suuttuakaan kysymyksistäni, pyysi vain
saada lainata uistinsiimaani. Olin monta kertaa ennenkin käyttänyt siimaa
samaan tarkoitukseen järvellä pohjoisessa päässä se kallion kohdalla eiyletty-
nyt pohjaan, vaikka se oli 36:n metrin pituinen ja Matti saikin sen nyt hal-
tuunsa. Näin sekä siiman että luodin viimeisen kerran. Jo ensimmäisellä mittaus-
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paikalla, noin pari sataa metriä nevan rannalta, oli siima luiskahtanut Matin
kädestä ja mennyt menoaan. Matti oli oikeassa. Nevan alla oli syvä järvi.

Siiman menettämisestä oli Matti enemmän pahoillaan kuin minä. Meillä ei
ollut muuta nuoraa kuin uistinsiima ja olin sentäden jo ennen pari kertaa ehdot-
tanut, että ottaisimme jääjahdistapois mastoharukset ja tekisimme uudet vitsa-
köysistä. Mutta Matti oli vastustanut. Nyt täytyi Matin kuitenkin tähän
myöntyä. Harusköysistä saatiin paljon hamppua japunottiin neljä 20:n metrin
pituista siimaa. Niistä tuli tosin vähän paksumpia kuin vanha siima, mutta
lujia, ja olimme niihin kaikin puolin tyytyväiset. Teimme uuden luodin ja mit-
tasimme kolmessa eri paikassa nevanalaisen veden syvyyden. Saimme 42:ri,
27:n ja 30:n metrin syvyyden. Pohja oli siis jotenkin epätasaista.

Matti oli tehnyt nahkapalasesta pumppulaitoksen. Vesi oli valkoista, mutta
ummehtunutta. Tuuman pituinen kuori tuli veden kanssa ylös. Se oli omituisen
näköinen, aivan kalpea ja melkein läpikuultava. Myöhemmin saimme kerta ne-
van rannalla olevasta järvesä uistinta heittämällä ison hauin. Matti, joka sen sai,
väitti, ettäkun hän oli sitä jokolme syltä maalle vetänyt, niin ei vielä korviakaan
näkynyt. Punnitsin sen kotona ja huomasin, ettei se ollut kuitenkaan suurempi
kuin totuutta rakastavan kalastajan sopii saada. Kotijärvessä ei ollut haukia.
Useimmiten saimme taimenia, sekä uistimella että ongella. Mutta myöskin
ahvenia saimme sekä paljon että suuriakin. Kotijärvi oli siis kalaisa. Nevajär-
vessä oli ainakin haukia ja kouria. Siinä ei ollut yhtään saarta, mutta kotijär-
vessä sitävastoin useita ja lehtirikkaita. Kaksi isompaa selkää erotti toisistaan
todellinen saaristo. Kapeat salmet erottivat toisistaan kolmattakymmentä
isompaa ja pienempää saarta.

Tässä saaristossa, jolle olimme antaneet nimen Arkipelaagi, oleskelimme
mielellämme kauniina iltoina. Se ei ollut ainoastaan kaunein, vaan myöskin kala-
rikkain paikka koko järvessä, ja siellä kasvoi runsaasti marjoja. Salmien ran-
noissa kasvoi lumpeita. Paitsi tavallista valkoista ja keltaista lummetta oli
siellä myöskin eräs laji, jonka kukat olivat heleänpunaiset ja runsaasti neljä
kertaa suuremmat kuin valkoisten ja keltaisten. Mittasin muutamia suurim-
mista kukista. Ne olivat 18 ja 19 senttimetriä läpimitaten. Vaikka saarella oli
paljon kauniita kukkia, joitten joukossa monta semmoistakin, joita emme kos-
kaan ennen olleet nähneet, niin nämä punaiset lumpeet olivat kuitenkin mieles-
tämme kaikista kauneimmat. Että ne olivat myöskin saaren kasveista hyödylli-
simmät, sitä emme tienneet ennenkuin syyskesällä.

Kun jauhovarastomme yhä pieneni ja puuro tuli kovin kitkeräksi, jos pan-
tiin enemmän petäjäistä jauheihinkuin puolet, rupesimme etsimään jotain muuta
ainetta, jota voisi hätäjauhoiksi käyttää. Matti silloin ehdotti, että koettai-
simme näitten lumpeitten juurakoista, jotka olivat paksuja ja mehukkaita, val-
mistaa jauhoja. Tiesimme kyllä, että lumpeen juurakko sisältää myrkkyä.
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Mutta kun nämä suuret juuret olivat erinomaisen hyvänhajuisia ne hajahtiyat
vahvasti mantelille päätimme kuitenkin koettaa ja ensi kerralla syödä hyvin
vähän vain. Niin tehtiinkin, ja kun emme voineet puurosta pahoin, lisäsimme
annoksen ja viikon perästä söimme jo joka päivä uutta ryynipuuroamme. Jau-
hot tai oikeammin ryynit teimme aivan samalla tavalla kuin perunaryynejä
valmistetaan. Niitten maku oli ihan samanlainen kuin perunaryynien, ainoa
ero oli ulkonäössä. Ne ovat näet vaaleanpunaisia. Ihmettelimme, että punainen
väri tuli ryyneissä esille, kun itse juuret olivat valkoisia, vivahtaen enemmän
keltaiseen kuin punaiseen. Toimme kontillisen näitä ryynejä tuliaisiksi paapalle.
Hän pitää niistä erinomaisesti ja väittää, että niistä keitetty puuro painuu kuin
lämpöinen pumpuli sydänalustaan. Itse hän vain tahtoo tätä puuroa valmistaa,
sillä, sanoo hän, »kyllä kaikki osaavat puuron keittää, vaan eivät osaa tamput-
taa.»—Sittenkuin lummeryynipuuroarupesimme keittämään, vähensimme lihan-
ja kalansyömisen, johon jo rupesimmekin väsymään. Monta päivää söimme
yksinomaan puuroa. Kesän tultua ruokamme ei ollutkaan enää kovin yksitoik-
koista. Ennenkuin lummepuuron olimme keksineet, keitimme puuroa niitty-
suolaheinistä sekä erään toisenkin kasvin varsista, jotka olivat happamia. Luu-
len, että se on rabarberi, mutta kun meilläpäin tätäkasvia ei viljellä, en voi var-
muudella sanoa. Kaikesta happamesta puurosta oli mielestämme kuitenkin
karpalopuuro parasta. Myöskin naurisvelli on minusta hyvää ruokaa. Valokkia
kasvoi nevalla runsaasti. Kun purjehdimme pois saarestamme, jäi tupaan aina-
kin kymmenen litraa valokkihilloa. Emme tahtoneet sitä kaataa pois, kun
arvelimme, että jos tapahtuisi joku onnettomuus matkalla ja meidän olisi
pakko palata takaisin, olisi hillo hyvä olemassa.

Lummejuurakot olivat meidän oloissamme erittäin kallisarvoinen löytö. Ja
kun näitä juurakolta on suuressa määrin, tulevat ne tämän saaren asujamille
aina olemaan tärkeä ravintoaine. Arkipelaagi sisältää kuitenkin toisenkin aar-
teen, jonkaraha-arvo luultavasti on monin verroin suurempi kuin juurakkojen.
Eräänä sunnuntai-iltana, kun palatessamme kotiin lappalaisen linnasta Arkipe-
laagissa sousimme uistinta, tarttui uistin pohjaan. Uistinkoukkuun oli tarttunut
simpukka, ja nostettuansa uistimen heitti Matti simpukanpääni yli takaisin jär-
veen. Leikillä nostin käteni ja satuin siten saamaan simpukan kiinni. Olen
joskus ennen avannut simpukoita koskaan löytämättä niistä mitään. Olen
myöskin katsellut, kun kulkevat karjalaiset kauppiaat ovat avanneet sadoittain
näitä eläimiä, mutta en ole sattunut huomaamaan, että hekään olisivat helmiä
löytäneet. Luulin sentähden heidän toimensa hukkatyöksi.

Avasin kuitenkin pilanpäiten simpukan, jonka täten satuin saamaan. Tällä
kertaa tekoni ei ollut hukkatyötä. Simpukassa oli helmi. Oliko sitä pidettävä
suurena vai pienenä, en tietänyt. Se oli peukalonpään kokoinen ja mielestäni
oikein kaunis esine. Matti luuli sitä suureksi. Hän oli näet nähnyt useita eräällä
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karjalaisella kulkukauppiaalla. Suurin niistä ei ollut suurempi kuin pyssymme
luoti, ja karjalainen oli kertonut maksaneensa siitä kymmenen ruplaa eräälle
toiselle karjalaiselle, joka sen oli löytänyt.

Ihaillessani helmeni loistoa huomasin, että sen värivälke oli melkein saman-
lainen kuin lappalaisen epäjumalan silmissä. Ainoa ero oli, että epäjumalan
silmät olivat suuremmat. Huomautin Matille tästä. Mutta tuskin rupesin puhu-
maan epäjumalasta, ennenkuin Matti alkoi ilkkua minulle kysyen, palvelinko
vieläkin sitä efeesiläisten Dianaa. Minun pisti vihakseni, ja tämä oli viimeinen
kerta, jolloin saarella ollessamme puhuin apinasta. Seuraavana lauantaina jo
istui apina kannollaan tuijottaen minkä taisi kahden heinätukon avulla. En tiedä
kuinka tyytyväinen se oli pakkovaihtoon. ei se ainakaan mitään siihen puhunut.
Kauniimmaksi se ei kaupasta tullut.

Päätimme käyttää yhden viikon helmenpyyntiin. Mattikin uskoi tämän toi-
men räkäiseksi puuhaksi. Ensimmäisenä päivänä otimme simpukoitayksinomaan
Arkipelaagista ja löysimrnekin useita kauniita helmiä. Ne olivat kuitenkin
kaikki pienempiä, jaMatti ei uskonut ainoatakaan niistä »kymmenen ruplan hel-
meksi». Mutta sitten huomasimme, että simpukoita oli kaikkialla järven poh-
jassa, ja parhaimmat helmet saatiin syvimmistä koloista. Kävimme sentähden
pajassa, jossa tehtiin rautarengas. Tähän kiinnitettiin nuotanperän kaltainen
verkko. Tällä pyydyksellä pääsimme vetämään kahdentoista, jopa viidentoista-
kin metrin syvyydeltä ja saatiin parhaimmista apajoista viisi ja kuusi simpuk-
kaa. Niin isoa helmeä kuin minun helmeni emme kuitenkaan enää löytäneet.
Kiusasin Mattia väittämällä, että minun helmestäni maksetaan yhtä paljon
kuin hänen rannerenkaastaan. Hän lupasi syödä sen raa’alta suuhunsa sinä
päivänä, jolloin siitä maksettaisiin tuhat markkaa - vähemmällä hän ei lu-
vannut rannerengastaan myydä —, mutta myönsi, että ehkä tulisin saamaan
siitä sata tai kukaties sataviisikymmentä markkaa.

Yhteisesti pyydetyt helmet jaettiin tasan, ja kun minä luulin jo entuu-
desta olevani rikkaampi Mattia, tyrkytin hänelle useimmat suurimmista hel-
mistä. Matilla ei ollut mitään tätä jakoa vastaan, silläkarjalainen oli luvannut
maksaa hänelle täysikelvollisista helmistä määrähinnan grammapainon mu-
kaan. Ja kun hän oli uhannut pakottaa karjalaisen konkurssiin löytämällä
oikein isoja helmiä, oli tämä luvannut maksaa määrähintansa grammasta,
vaikka helmi painaisi puoli kiloa, ja semmoisesta vielä markan lisää kaupan-
päälliseksi. Kaksi päivää Matti avasi simpukoita, mutta kun ei löytänyt muuta
kuin yhden nuppineulanpään kokoisen helmen, hän kyllästyi koko työhön.

Kummankin osalle tuli tulitikkulaatikko puolilleen helmiä.
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ärven pohjoinen pää päättyi, kuten olen jo ennen ker-
tonut, jyrkkään vuorenseinään, ja vuorenseinässä on
korkealla vedenpinnan päällä luolan aukko. Meillä oli
aikomus tutkia tätä luolaa, mutta emme panneet tätä
aikomusta toimeen, kun päätimme vastaisuudessa
muuttaa asumaan saarelle. Ehtiihän sen silloinkin
tehdä. Luolaan pääsee luullakseni tällä tavalla. Rak-
kaa useita pitkiä tankoja, joittenka latvapäihin sitoo
nuorat. Tangot heitetään, raskaampi tyvipää edellä,

luolaan. Vetämällä nuorista kootaan latvapäät yhteen paikkaan luolan-
suun kohdalle. Punotaan sitten nuorat yhteen. Tätä köyttä pitkin luulen voi-
vani kiivetä luolaan. Luuloni on, että tästä paikasta on muinaisina aikoina
kaivettu kultaa, sillä juuri luolan kohdalla käy läpi koko vuoren leveä juova
tuota samaa valkoista kiveä, jonka sorasta olin sulattanut kultaa.

Luolan tutkiminen olkoon siis jätetty vastaisuuden varalle. Sitä vastoin
emme tahtoneet jättää vastaisuuden varalle sen niityn tutkimista, joka ympä-
röi pohjoisen ja itäisen osan saartamme. Käytimme kaksi sunnuntaita tähän
tutkimustyöhön emmekä sittenkään ehtineet sitä täysin suorittaa. Niitty oli
parasta niittymaata ja tasainen kuin lattia. Ainoastaan siellä täällä kasvaa
viidastoa, jota peurat näkyvät, varsinkin kesänaikana, käyttävän suojapai-
koikseen. Idässä on tätä niittyä runsaasti penikulmaa leveältä metsänrajasta
mitaten, ennenkuin maa rupeaa muuttumaan vetiseksi. Ja saaren pohjoisessa
päässä olevasta kalliosta kävimme yhtä painoa kolme tuntia pohjoiseen tule-
matta vesiperäiselle maalle. Tässä on siis monta tuhatta ladonalaa heinänvil-
jelykseen kelpaavaa maata. Rehevä heinänkasvu riippuu arvatenkin saaren
maanalaisesta lämmöstä. Viidastojen reunoilla kasvoi luhdikoita. En ole ennen
voinut aavistaa, että näin paljon luhdikoita voi maailmassa löytyä kuin täällä
kasvoi.

Tähdellisiramät työmme valmistuivat syyskuun loppupuolella. Luonto oli
silloin vielä täydessä ihanuudessaan. Ei näkynyt vielä missään kellastunutta
lehteä. Sekä kotijärven ympärystä että Lämpimänvedenlaakso houkuttelivat
verrattomalla ihanuudellaan meitä luokseen. Pyssyt olalla kuljimme koko pit-
kät päivät metsässä ja järven rannoilla. Sekä kotijärvi että nevan rannalla
oleva järvi näkyivät olevan vesilintujen lepopaikkana heidän muuttoretkil-
lään pohjoisesta etelään syksyllä ja samaten etelästä pohjoiseen keväällä. Nyt
syyskuun lopulla oli järven pinta useasti melkein täynnä lintuja. Tultuaan
lepäsivät ne jonkun tunnin. Mutta sitten alkoi elämöiminen, jokakuului kauas
metsään asti. Harvoin oli järvi tähän aikaan vuodesta linnuista aivan tyhjä,
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sillä sikäli kuin toinen joukko poistui, tuli aina toinen sijaan. Erittäinkin han-
het pitivät illoin aamuin kovaäänistä elämää.

Ammuimme ja savustimme vesilintuja koko talven varaksi. Meidän oli
nyt pakko savustaa niitä suojaamatta, mutta kun olimme tottuneet niitä suo-
laamattomina syömään, olivat ne mielestämme hyviä sitenkin valmistettuina.
Saarelta poistuessamme savustettu saaliimme ei mahtunut tyhjään jauhosäk-
kiimme. Myös metsälintuja ammuimme näinä vapaina viikkoina paljon. Niitä
emme savustaneet, vaan söimme ne tuoreelta.

Vesilintuja ampuessamme kävimme useasti myöskin nevanrantaisella jär-
vellä, kuitenkin ainoastaan länsituulella, sillä kun meillä ei ollut siellä ruuhta,
emme saaneet saalistamme korjatuksi, ellei tuuli tuonut sitä rannalle. Luonto
tässä paikassa oli nyt syyskuun lopussa ja lokakuun alussa hyvin omituinen.
Ajatelkaa tuota ääretöntä koleaa nevaa, joka näin syksyllä, ennenkuin lumi
sen peitti, teki mieleen kolkon, melkeinpä kamalan vaikutuksen. Myöskin järvi
tuntui nyt syksyllä, erittäinkin pilvisinä päivinä, ikäänkuin manalan alas-
menopaikalta. Koivuvyöhyke nevan rannalla loisti heleän keltaisena. Mutta
puron rantoja seurasi viheriäinen vyö kesäpuvussaan olevia koivuja, jotka
tuon tuuhean mustanviheriän havumetsän halkaisivat. Ja kaiken tämän kes-
kellä oli tuo aina loiskiva puro vesiputouksilleen. Nyt emme enää pelänneet
seisoa »puron alla», kun lappalainen oli haudattu. Kun katselimme alas tuohon
kuohuvaan kattilaan putouksen alla, oli minulla monta kertaa huulillani sa-
nanen sen pohjasta, mutta pelkäsin Matin ivaa, ja sana jäi joka kerta sano-
matta. Mutta kun Matti, joka on käytännöllinen mies, uhkasi rakentaa tähän
paikkaan sahan, jossa suurista hongista ja kuusista tehtäisiin lankkuja, niin
minä julistin antavani hänelle samana päivänä kun hän siihen työhön ryhtyisi
semmoisen selkäsaunan, ettei työstä tulisi ikinä valmista. Lupasin kuitenkin
samalla hankkia tästä samasta koskesta hänelle kipurahaa, jos selkää kovin
kirvelisi, muutamia kymmeniä tuhansia. Ja Matti, joka ei myöskään ole lupauk-
silleen kitsas, lupasi samana päivänä, jona hän minulta ottaisi rekkiinsä, juo-
da koko tämän kosken vesineen ja vaahtoineen yhtenä kulauksena suuhunsa.

Hetken kiisteltyämme sanoi Matti tämän asian olevan niin tärkeän, että
siitä täytyy tehdä kirjallinen sopimus. Hän kiskoi irti neliskulmaisen tasaisen
tuohilevyn, jonka hän hetken perästä toi minulle allekirjoitettavaksi. Tuohelle
oli kirjotettu:

»Välipuhe eli sopimuskontrahti

Allekirjoittaneet, Matti ja Jussi, olemme koskiriita-asiassamme sopineet
kuin seuraa;



88

Jos Matti yrittää panna tämän kosken käyttämään sahalaitosta, niin Minä,
Jussi, sitoudun antamaan samana päivänä, jona Matti siihen toimeen ryhtyy,
hänelle semmoisen selkäsaunan, ettei puuhasta tule ikinä totta. Ja Minä, Matti,
puolestani sitoudun samana päivänä, jona Jussi kelpaa antamaan minulle rok-
kiin, juomaan suuhuni yhtenä kulauksena koko tämän koskirustingin vesi-
neen ja vaahtoineen. Mutta jos Minä, Matti, luovun näistä sahanrakennuspuu-
histani, niin Minä, Jussi, sitoudun tästä samasta koskesta hankkimaan Matille
niin paljon rahaa, että sillä voi rakentaa oikean höyrysahan eli niin sanotun
valkiasahan.

Vaikka tämä kontrahti määrää meille kummallekin kovat markongit, niin
se on oleva niin peruuttamaton, etteivät ylhäisimmätkään herrat pysty sitä
tyhjäksi tekemään. Tämä suostumus on tehty itse riitapaikalla, joka tapahtui
Kyprianuksen päivänä 1914. Matti.»

Tosin olin luvannut Matille muutamia kymmentuhansia ainoastaan jos
hänen selkäänsä kovin kirvelisi, mutta panin kuitenkin nimeni kirjoituksen alle
muistuttaen, että tältä saarelta ei saa kaataa ainoatakaan puuta myytäväksi,
vaan ainoastaan asujanten tarpeeksi.

Kun riita-asiamme täten oli onnellisesti ratkaistu, tuli Matista ja minusta
heti yhtä hyvät ystävät kuin aina ennenkin.

Syksyisistä toimistamme Patsassaarella ei ole enää paljon sanottavana.
Olimme toivoneet aikaista talvea, sillä vuoden erakkoelämä rupesi tuntumaan
meistä jo riittävältä. Köyrin aikana oli meillä jo lumijahtimme täysin kuor-
mattuna. Olimme käyneet jäähyväisilläkaikilla mielipaikoillamme ja toivoimme
vain pakkasta ja pohjatuulta. Mutta tuuli pysyi itsepintaisesti etelässä. Kun
odotusaika mielestämme rupesi käymään pitkäksi, ryhdyimme sitä lyhentääk-
semme rakentamaan saunaa. Sauna-, aitta- ja halkovajapaikat olimme jo ke-
sällä katsoneet, mutta navetan ja tallin paikoista emme vielä olleet aivan selvillä.
Sauna ehtikin valmistua käyttökuntoon. Tuohikatto siitä vain puuttuu. Oli
mielestämme hauska taasen päästä saunaan, sillä saunakylpyä emme olleet
saaneet sen jälkeen kuin pirtin kiuasuuni revittiin antaakseen sijaa tiilitakalle.
Ja järvessä kylpeminen rupesi marraskuun lopulla käymään kylmäksi. Vesi
oli lämmintä, mutta ilma liian kylmää.

Vasta marraskuun loppupuolellarupesi pakastamaan. Neva jäätyi lujaksi,
ja me odotimme vain pohjatuulta lähteäksemme matkalle. Mutta pohjatuulen
sijaan tuotti Antinpäivä aika suojan. Paappa kyllä sanoi:

Antti aisoilla ajaapi,
Martti maata vahvistaapi,
Simo siltoja tekeepi,
Nikolaus nivoopi kiinni.
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Silta oli kuitenkin nevalla jo niin luja, ettei muutaman päivän suoja pysty-
nyt sitä heikentämään. Pakkanen pian taasen uusiintui, mutta vasta Nikolauk-
sen päivänä tuli tuo odotettu pohjatuuli.

Olimme jo tuohon pitkälliseen odotukseen niin kyllästyneet, että niin pian
kuin jahti rupesi kulkemaan, lähdimme liikkeelle. Nostimme kolminkertaisen
eläköönhuudon jäähyväisiksi saarellemme ja minuutin perästä kiisimme jo
asutuita seutuja kohti. Lunta oli juuri parahiksi. Aamupäivällä tuuli yhä kiih-
tyi, niin että jahtimme meni murhaavaa vauhtia. Päivällisaikaan kirkastui
taivas ja Rimpisuon usvapatsas loisti ruusunpunaisena kaukana takanamme.
Tunsin jotain kosteata silmäpielessä, ja kun katselin Mattia, joka piti perää,
huomasin hänen poskellaan kyynelen. Koti-ikävä oli äkisti saanut meistä
voiton, koti-ikävä omaan saareen ja omaan pirttiin.

Niin kovin kourin tämä koti-ikävä minuun iski, että huudahdin Matille:
Käännetäänkö takaisin? Ehdimmehän me myöhemminkin talvella lähteä

kotikylään!
Hullu teki kuin hupsu käski. Ja kymmenen sekuntia myöhemmin oli jahdin

kokka käännetty luovaamiseen. Sumupatsas olikin nyt viehättävän ihana. Ei
ihmettä, että sen äkkinäinen ilmaantuminen lumosi meitä. Mutta sama väri-
loisto, joka koti-ikävän noin mahtavasti nosti rintaamme, saattoi minut sa-
massa repäisemään peräsimen Matin kädestä ja kääntämään aluksemme takai-
sin entiseen suuntaansa.

Itsehän käskit.
—Ja itse myös kiellän. Ennenkuin vuosi on kulunut umpeen, on tuo saari

oleva meidän omamme. Mutta se ei voi tapahtua, ellemme nyt tukehduta ikä-
väämme täksi vuodeksi.

Milläpä tyhjä säkki seisaallaan kestää? Meillä ei ole yhteensä kahta-
tuhatta markkaa. Ja meidän saartamme ei osteta neljälläkään tuhannella.
Voivat siitä pyytää kukaties kuusi- tai kahdeksankin tuhatta. Ellemme nar-
raamalla saa. Mutta semmoiseen peliin en ryhdy.

Eikö meidän löytömme saisi löytäjilleen mitään hyötyä tuottaa? Eihän
tuokaan mies, josta raamatussa kerrotaan, joka tuon aarteen pellosta löysi,
puhunut löydöstään mitään, ennenkuin oli pellon ostanut. Ja laillisesti hänkin
menetteli, koska ei hänestä moittivasti puhuta. Sitäpaitsi aion puhua asiat
juuri kuin ovat. Minulla on enemmän rahaa kuin luulet ja vielä suuremmat
summat saarelle kätkettynä. Enkä aio niitä ilmaiseksi vieraille antaa.

Taas sinä rupeat kultaisesta epäjumalastasi lörpöttelemään. Mutta nyt
onkin kova tosi edessämme. Tässä ei auta efeesiläisten epäjumalat, elleivät voi
tuulta luoda.

Matti oli oikeassa. Tuuli oli arveluttavalla tavalla heikentynyt. Aluksemme
kulki kuitenkin kello viiteen asti, joskin hitaasti. Mutta kello viisi pohjatuuli
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päätti päivätyönsä ja meni kotiin nukkumaan. Pohjoisella lempeä vaimo, su-
vella äkäinen akka. Äkäisen akkansa tähden etelä ei uskalla lähteä yöksikään
kotiin, vaan vihoissaan puhaltaa pahemmin yöllä kuin päivällä.

Ryhdyimme matkustajan tavallisiin iltatoimiin. Tällä kertaa ei tarvinnut
puita säästää, sillä olimme ottaneet hyvän varaston mukaamme. Kun Matti rupesi
panemaan purjetta kokoon, ryhdyin minä tämän kerran puuron keittäjäksi.
Tämä ei ollut oikein Matin mieleen. Hän katsoi minuun moittivasti. Ja ehkä
syystä, sillä kun olin unhottanut härkkimen pirttiin ja muutamista koivun-
risuista, jotka olivat jääneet haloista poistamatta, tein vispiläntapaisen, niin
puurosta tuli vain huononpuoleista velliä. Kun nostin padan tulelta, oli Matti
saanut ilta-askareet tehdyiksi. Katseli pataan, avasi suunsa ja sanoi; »Äkkiä
se velli keitettiin, mutta kakkaroita on kuin kissanpäitä.» Matin puheessa oli
perää, jonka tähden minun ei sopinut siihen mitään vastata. Otin siis lusikkani
esille jarupesin syömään. Jotain kuitenkin sanoakseni Matille virkoin: »Parempi
lusikka taskussa kuin sulka lakissa.» Matti oli näet aamulla lähtiessämme ylpe-
ästi pistänyt sulan lakkiinsa, mutta lusikkansa unohtanut pirttiin.

Seuraavana päivänä oli tuuli heikompi, mutta myötäinen kuten edellise-
näkin päivänä. Silloinkin jahti seisahtui kello viisi eikä kulkenut, vaikka lyk-
käämällä koetimme taivuttaa sitä kulkemaan. Lumi oli kyllä tasaista ja liu-
kasta, mutta tuulta liian niukasti. Matti oli päivän kuluksi tehnyt härkkimen
ja lusikan. Nyt tuli puurosta moitteeton. Olin päivällä ennen lähtöpäivää ampu-
nut kaakkurin, jonka matkaevääksi heitin jahdille. Ajattelin, ettei noin kaunis
lintu voi olla hulluimpia syötäväksikään. Puhdistin sen siis, ja kun ilta kävi
pitkäksi, kehoitin Mattia laittamaan linnunpaistia toiseksi illalliseksi. Hän ei
kuitenkaan siihen tehtävään suostunut, mutta kehoitti minua ryhtymään itse
asiaan. Keitin lintua puolitoista tuntia saamatta siitä kuitenkaan kystä, jonka-
tähden kaadoin veden pois ja laitoin lintuni uuteen veteen kiehumaan. Kun
lintu ei nytkään pehmennyt, ilmoitti Matti antavansa minulle huonon arvolau-
seen keittotaidossa, kun en osannut edes niin yksinkertaista asiaa kuin kaakku-
rinpaistin laittamista. Minä kun aina olen ollut opinhaluinen, pyysin kauniisti
Mattia itseäni neuvomaan. Hän silloin jalomielisestiopetti minulle yhden keitto-
taidon suurimmista salaisuuksista, jonka hän oli itse eräältä vanhalta eränkävi-
jältä oppinut. Kaakkuri on, jos siitä mielii oivallista tehdä, keitettävä kolmessa
vedessä. Ensimmäiseen ja toiseen ei saa panna mitään muuta höystettä kuin suo-
laa. Mutta kolmanteen veteen on höysteeksi pantava puolipitoinen kovasin.
Keitetään molempia yhdessä, kunnes tavallinen perunapuikko hyvin painuu
kovasimen lävitse. Silloin on lintukin parhaillansa paistettavaksi.

Eihän oppi ojahan kaada; mutta kun meiltä puuttui tärkein höyste, puoli-
pitoinen kovasin, oli minun pakko säästää Matin keitto-ohje vastaiseksi
käyttämättä. Tarjosin kyllä hänelle viisikymmentä penniä hänen hyvästä neu-



91

vostaan, mutta Matti sanoi, että kun hän nyt on rikas, ei hän välitä pienemmistä
rahoista kuin puolesta markasta. Minun oli siis maksaminen velkani kerto-
malla hänelle eräästä seikkailusta, mikä oli sattunut vanhalle ukolle, joka jou-
tui vankilaan silloin kun linnansuutari oli siellä sakkoja sovittamassa.

Suutari sanoi käyttäytyneensä siivosti, kuten Jooseppi vankilassa, jonka
tähden hänet oli ylennetty »kong-suppariksi». Tämän ammatin hän sanoi vas-
taavan vääpelin virkaa sotaväessä. Kong-supparin tehtävä on lakaista käytä-
viä, pestä astioita, kylvettää tulokkaita y. m. semmoista, johon ei joka moukka
pysty. Samana päivänä kun suutarin ylennys tapahtui, saapui vankilaan
hyvin vanha ukko sovittamaan viisitoista päivää »vesikoppia». Se oli sulien
aikaan, jolloin vesi-leipä-rangaistukseen vielä tuomittiin. Ei ukko ollut mikään
vakinainen ammattirikkoja, olihan vain pahasta tottumuksesta pitänyt mälliä
oikeassa poskipielessä, vaikka lakimääräys kuuluu olevan, että se on vasem-
massa pidettävä. Ja kun tuommoisissa raskaammissa rikosasioissa nimismies
on velvollinen kruunun puolesta vaatimaan edesvastuuta, niin ukolle tuomit-
tiin viisitoista vuorokautta. Noh, kun ukko tuli velkaansa kruunulle suoritta-
maan, niin suutari pisti hänet kylpyammeeseen, kuten säännöt määräävät
Samassa soitettiin päivälliselle, ja suutari meni syömään. Vangit sattuivat sinä
päivänä pitämään tavallista enemmän lystiä, ettei suutari muistanutkaan ukkoa
ennenkuin illalla. Kun hän tuli kylpyhuoneeseen, istui ukko ammeessa, ja kat-
kerat kyyneleet valuivat poskipäille. Suutarin kysymykseen, mikä ukkoa itke-
tytti, vastasi tämä: »Onpa minulla syytä itkeä, kun rupeaa nyt jo olemaan vilu
tässä ammeessa ja minulla on viidentoista vuorokauden 'kaplatsooni'. Miten-
kähän minun lopulta käykään?» Suutari oli silloin lohduttanut ukkoa sillä,
että vesi lämmitetään uudestaan joka aamu. Vieläpä oli luvannut aina illan
tullen varastaa ukon ammeesta pois ja kätkeä yöksi johonkin tyhjään selliin.
Tämä oli luvallista, kun sen vain osasi tehdä niin salaisesti, etteivät vartijat
huomanneet. Vesikoppilainen oli ollut hyvin kiitollinen ja luvannut suutarille
lämpimät tulijaispidot, jos hänen sopisi kotimatkalla pistäytyä luonakäynnillä
Joka sitten olikin tapahtunut.

Suutarin oli ollut käydä hullusti, kun vartija oli saanut tiedon hänen unho-
tuksestaan. Mutta hänen selityksensä, että ukko oli niin paksussa liassa, ettei
hänestä saanut ihmistä muuten kuin panemalla iltapäiväksi likoon, sai kuiten-
kin armollisen hyväksymisen, ja suutari pysytettiin kong-supparina.

Tämänkaltaisilla ilveilyjutuilla saimme toisen illan matkallamme kulumaan
Toivoimme kuitenkin hartaasti ehtivämme huomenillaksi kylään.

Seuraavana aamuna oli rasvatyyni. Mutta päivästä tuli kirkas, ja metsänranta
näkyi edessämme selvänä. Matti väitti voivansa erottaa Paapanmäen suoras-
taan etelässä, ja usvapatsas takanamme näkyi hyvin. Rannalle oli meillä ehkä
kolmisenkymmentä kilometriä. Päivä pysyi tyvenenä, ja pakkanen kiihtyi.
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Emme olleetkaan nyt oikein tottuneet pakkaseen, kun saarella ilma talvellakin
aina oli paljon leudompi kuin muualla. Makasimme sentähden melkein koko
päivän vällyjen alla ja kulutimme aikaa napupelillä. Väitetään, että päivä on
aamusta pisin. Mutta minun mielestäni oli se nyt illasta pisin. Koetin saada
Mattia jatkamaan kaakkurinkeittämistä lupaamalla hänelle höysteeksi kappa-
leen kultakivimöhkäleestäni. Mutta en saanut häntä toimeen taivutetuksi, sillä
hän väitti, ettei siihen tarkoitukseen kelvannut mikään muu kuin puolipitoinen
kovasin.

Seuraavana aamuna heräsin Matin kysymykseen: »Mitä nyt nykitään, kun
parta loppui?» —Ei vähintäkään tuulen henkäystä. Olimme illalla jättäneet
purjeen kiertämättä kokoon, ajatellen heräävämme sen lepattamisesta, jos
rupeaisi yöllä tuulemaan. Minulla ei ollut parempaa vastausta Matin kysymyk-
seen, kuin »hampaat naulaan, kun leipä loppui.» Matti käsitti sanani siten, että
kääri purjeen kokoon ja sitoi lujasti mastoon kiinni.

Olkoon nyt siinä, kunnes rupeaa tuulemaan semmoinen vihuri, että se
itsestään avautuu.

Älä toki sentään! Kyllä härkä häntänsä tarvitsee, ellei ennen niin ke-
sällä.

Mutta me emme enää tarvitse tätä lepattamislaitosta. Tällä turkasen
nevallahan seisoo aurinkokin niinkuin Josuan sodassa. En saa aikaani miten-
kään enää kulumaan. Kelloni ei ole vielä kymmentäkään.

Kellot käy kuin kerjäläiset; toinen edellä toinen jälessä. Minun kelloni
on jo viisi minuuttia yli. Mutta onhan se ensimmäinen yö hirsipuussakin pisin.

Vai ensimmäinen yö! Kolmas yö minun laskuni mukaan on tässä loukussa
jo kulunut. Mutta sinun järkesi ei riitä kolmeen asti laskemaan. Ei ne kaikki
miehiä ole, jotka pöksyissä pyörivät.

Mitä sinä miehistä puhut. Semmoinen puhe on aivan kielletty siltä, joka
on itse kokoonpantu linnun luista ja potaattivoista.

Niin paljon hyvää kun olen sinulle opettanut, ja nyt kehtaat tuolla ta-
valla! Mutta anna koiralle lihaa, saat luuta takaisin! Uskallat nyt suutasi soit-
taa, kun olen jo ennen sinulle selittänyt, etten minä kehtaa nahatonta nylkeä
enkä viitsi paljaspään kanssa tukkanuottaa vetää.

Ethän sinä vain, Matti, ole salaa ottanut lappalaisen lekkeriä mukaasi?
Puheesi tuntuu liian uhkarohkealta selvän miehen puheeksi.

Punnittu on joka sana. Tarkoin punnittu ja mitattu. Ei viitsitä, Jussi
kulta, ilveillä, kun on tilamme todella arveluttava. Kielsi vanha Väinämöinen
humalassa huutamasta, veneessä viheltämästä. Nyt on päätös tehtävä, mihin
ryhdytään, jos on vielä huomennakin sama ilma kuin eilen ja tänään.

Myötäpäivää mylly pyörii, vastapäivää jauhetahan. Minä ehdotan, että
odotamme vielä tämän päivän ja huomispäivän. Mutta ellei huomennakaan
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ilma muutu, niin pannaan kalliimmat tavarat kelkalle ja varhain ylihuomenna
astutaan suksille ja lähdetään pois. Sopivalla tuulella palaamme noutamaan
jääjahtia lastineen.

Niinkuin minun suustani puhuttuna. Se vain, että olin ajatellut huomis-
päivän lähtöpäiväksi. Mutta jaksan minä vielä yhden päivän tämänkin jälkeen.
Ei minulla niin kiire ole kuin sillä miehellä, joka lähti perjantaina kirkkoon, että
penkkiin pääsisi. Ylihuomennahan on aatto.

Niin on. Ja jouluaatto onkin. Minä en kiirehdi koskaan enkä mä myö-
hästy mistään. Sentähden ehdotan, että vasta ylihuomenna otamme jalat
allemme, ellemme muulla keinoin pääse perille. Paapan pöydältä maistuu lipeä-
kala ja ryynipuuro paremmalle kuin mistään muualta.

Suloisia sanoja puhut, Jussiseni. Ensin lipeäkalaa ja ohraryynipuuroa.
Ja sitten viikon aikana kolme reikäleipää päivässä ynnä muuta miehenruokaa,
oikein savolaisen tavalla. Tätä Patsassaaren järvimannaa en pane ikinä enää
suuhuni. Pussin jätämme tänne suolle mätänemään. Ja savustetut linnut heitän
pellolle, maan höysteeksi. Mädäntykööt siihen. Hyi kun tuo yksitoikkoinen
ruoka rupeaa sydäntäni ilettämään.

Syntisiä sanoja puhut, Matti. Ellemme olisi noita kasvia löytäneet,
jota järvimannaksi herjaat, olisit ruvennut keripukkitautia sairastamaan.
Merimiehet kertovat, että kun he joutuvat siihen tautiin, eivät he uskalla lopen-
pureskeltua mälliään suusta sylkeä, hampaat kun seuraavat siinä tapauksessa
mukana. Sinunkin hampaasi voisivat nyt koristella pirtin mäkirinteitä, ja van-
han ämmän näköisenä saisit palata ihmisten asunnoille. Älä puhu järviryy-
neistä pahaa.

Mutta minäpä en pureksikaan mälliä enkä aiokaan sillä vietävällä ikinä
suutani tuhria. Hampaani ovat siis hyvässä turvassa. Enkä siihen keripukki-
tautiisi paljon usko. Olen vain yhden ainoan kerran elämässäni nähnyt keri-
pukkia sairastettavan, ja sen teki eräs pitkä roikale, joka minulle syyti rumem-
pia sanoja kuin yhdenkään vaimosta syntyneen tarvitsee sietää. Hän sai tuom-
moisen äkkinäisen taudinkohtauksen, jota sinä keripukiksi nimität.

Ei se oikeaa keripukkia ollut, mitä pukkausta lie ollutkaan. Mutta oli
miten oli, kyllä minä ryynipussin ja savustetut linnut korjaan. Ylihuo-
menna siis joka tapauksessa lähdetään täältä pois.

Hyvä on, että tämä asia nyt on päätetty. Aikakin rupeaa rattoisammin
kulumaan. Oikein olen iloinen.

Siinä tapauksessa on tällä haavaa maailmassa neljäkin iloista.
Ketkä ne kolme ilokumppania?
Kissanpoika, vohlanpoika ja keski-ikäinen leski. Ne ovat aina iloisia.
En minä keski-ikäisestä leskestä ilokumppaniksi huoli.
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Olkoon sitten kissanpoika, vohlanpoika ja mei’än Matti, niin pysyvät
sittenkin kolmena. Vähennetään keski-ikäinen leski tykkönään pois.

Huominen ei tuonut mitään ilmanmuutosta, jonka tähden kuormasimme
kelkan aikomuksella lähteä hiihtämällä varhain aattopäivän aamulla mat-
kalle.

Kello viisi seuraavana aamuna teimme päätöksestä totta, hiihtäen kompas-
sin mukaan tarkoin siihen suuntaan, missä Matti luuli nähneensä Paapanmäen.
Puolen tunnin verran hiihdettyämme emme voineet enää erottaa kompassin
viivoja. Taivas oli mennyt pilveen. Samassa tunsin tuulahduksen niskaani.
Rupesi tuulemaan. Samalla hetkellä käännyimme takaisin hiihdettyä latua
ja osasimmekin, suurella vaivalla tosin, jahdin luo. Ajolumi täytti nopeasti
suksenjäljet. Kelkka nostettiin jälleen jahdille japurje mastoon. Aluksi täytyi
meidän tallustella vieressä ja lykätä sauvoilla, mutta hetken perästä eneni
tuuli ja aluksemme rupesi menemään. Kompassia ei voinut käyttää muuta kuin
pari kertaa tulitikun valolla, joten ohjasimme jahtia arviolta tuulen mukaan.
Vasta kymmenen aikana rupesimme kompassin viivoja erottamaan, jolloin
huomasimme pitäneemme liian paljon oikealle. Virhettä korjattiin pitämällä
paremmin vasemmalle. Tunnin kuluttua tuuli kiihtyi aimo lailla, ja pian sen
jälkeen rupesimme erottamaan Paapanmäen noin parin penikulman päästä
edestämme.

Oikeassa ollaan, koska hovirätti näkyy, huusi Matti riemastuneena.
Minunkin täytyi ilosta nousta seisomaan aluksessa, mikä silmänräpäyksessä

aiheutti »täyskäännöksen vasempaan», lennättäen minut aika viekkiä kinokseen.
En pannut pahaksi. Sain peräsimen uudestaan käteeni, ja kohta kulki jahti
taasen vinhasti, mutta vakavan käden ohjaamana, päämaaliansa kohti. Kuta
enemmän rantaa lähestyimme, sitä selvemmin näkyivät maiseman yksityis-
kohdat, ja kello kahdentoista aikana erotimme selvästi paapan ryhdikkään var-
talon Paapanmäen ylimmällä laella. Samassa antoi tuuli meille hyvän »satama-
kyydin», ja viisi minuuttia myöhemmin seisahtui lumijahti saman kannon
viereen, josta lähes neljätoista kuukautta varhemmin olimme liikkeelle läh-
teneet.

Löytöretkemme oli onnelliseen loppuun saatettu.
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aappa oli jo paikalla ja tervehti meitä iloisella käden-
lyönnillä.

Hyvää joulua ja tervetultuanne takaisin kotiin.
Monta kertaa olen jo tähystystornista etsinyt purjet-
tanne. Aikalaillahan olette miehistyneet.

Mikäpä siinä miehistyessä, kun miehen toimissa
on oltu. Hyvinpä tekin olette säilynyt, näytätte nuo-
remmalta ja notkeammalta kuin vuosi sitten.

Ei notkeudessa ole kehumisen varaa. Mutta
lämmittäähän henki vielä näitä vanhoja luita. Ja on Luoja antanut tervennä-
kin pysyä, ettei vielä menneenä kesänä tarvinnut hävetä jäämästäni muista
niittäjistä jälelle. Mutta suuria kantamuksia eivät enää minulle tahtoneet
tytöt tehdä.

Ukon ylpeytenä oli pysyä heinämaalla ja leikkuutyössä toisten miesten rin-
nalla.

Rupesimme purkamaan kuormaamme ja kantamaan aittaan, eikä ukko
pienempiä kantamuksia ottanut kuin me pojatkaan.

Ketään talonväestä ei sattunut olemaan paikalla tullessamme, joten väl-
timme kaikki uteliaat kysymykset.

Vietyämme kaikki tavarat, yksin purjeenkin aittaan, läksimme tupaan, ja
paappa rupesi hommaamaan tuliaiskahvia.

Tavaroita aittaan korjatessa emme ehtineet juuri mitään puhua, ja nyt tun-
tui istuminen paapan tuvassa meistä niin oudolta, ettemme tulleet mitään sano-
neeksi. Istuimme vain ääneti kuin säkki loukossa. Tämä ei ollut arvatenkaan
paapalle mieleen. Hän ei kuitenkaan näyttänyt tahtovan mitään suoraan
kysyä, pelkäsi ehkä näyttävänsä vanhuuttaan uteliaalta.

Kun oli kahvi pantu pannuun ja kiehahtanut, veti ukko pannun hiiloksen
syrjään ja istuutui Matin viereen penkille.

Miksette puhu mitään, pojat, oletteko voin myyneet jarahan hukanneet?
Me vain ujoillen vastasimme, ettei ollut ostajaa, niin söimme itse.
Äänettömyys jatkui.
Ukko sai kupit kaapista pöydälle, kaatoi kahvia, toi sokeria, kermaa ja ihan

tuoretta jouluksi leivottua nisuleipää ja käski juomaan. Hyvältä hajahti ne-
näämme outo haju. Tyhjennettyämme kupit kääntyi ukko suoraan Matin
puoleen, joka poissaoloaikanamme oli ruvennut näyttämään miehekkäämmältä
kuin minä, ja kysyi;

Pääseekö päivässä Kalajoelle, kun on välillä yötä?
Ei toki. Mutta olematta pääsee. Aamupuolella tulimme perille.
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Katsopas poikajunkkareita, kun uskalsivat läpi yön. Entäs nyt tulles-
sanne?

Kuudetta päivää kesti nyt matka, kun on ollut huono tuuli
Olitteko keväällä tukinuitossa?
Emme olleet.
Missä olitte viime talven töissä?
Patsassaarella.
Patsassaarella? Rupeaako muistini pettämään, kun en voi tuota nimeä

muistaa?
Se onkin uusi paikka.
Minkälaiset päiväpalkat maksoivat? Onko yhtään jäänyt säästöä?

Matti otti esille rannerenkaansa ja muut kultakoristeensa, näyttäen »sääs-
tönsä».

Paappa tutki niitä hetkisen hyvin tarkasti jakaatoi sitten lisääkahvia itsel-
leen ja meille. Juotuansa tutki hän ne vielä uudestaan, katseli tutkivasti meitä-
kin ja sanoi lopuksi:

En usko. Niin paljon ei muutu ihminen yhdessä vuodessa, että olisitte
semmoisilla retkillä kulkeneet. Eikö ole kaikki rehellisellä tavalla käsiinne tul-
lut? Ne ovat kultaa. Puhdasta kultaa kaikkityyni.

Vakuutimme yksin suin, että ne saa vaikka viedä suoraa tietä nimismiehelle.
»Ja nimismiehelle ne onkin vietävä», lisäsi Matti, »kun ne ovat sellaista maasta
löydettyä vanhan ajan tavaraa, jota kruunu ostaa.»

Vai aarnihaudankaivajia teistä on tullut. Ja minä kun olin teistä
ajatellut kunnollisia tukkipoikia, ajan ollen ehkä isäntämiehiäkin.

Älkää, vaari kulta; sanottehan te itse, ettei sahapukilta saa odottaa
enempää kuin neljä luotia talia. Mitä me vielä, tämmöiset poikajolpit. Mutta
kyllä me olemme hyödyllisempääkin työtä tehneet kuin salatulta aarteita käy-
neet etsimässä. Meillä on nyt oma tupa ja oma sauna ja kaksi omaa venettä ja
oma paja ja kaksi latoa heiniä ja toista tynnyrinalaa maata, valmiiksi aidattuna
ja ojitettuna

ja kaksi hevosta ja kuusi lehmää ja lampaita, sikoja ja kanoja määrättä
ja kahden rikkaan talon tyttäret emänniksi katsottuna. Kyllä minä puheenne
uskon. Mutta uskon valheeksi.

Paappa epäili, että olimme ruvenneet vanhalla tavalla ilveilemään ja hän
olisi jo tahtonut mieluummin ruveta kuulumisia kuulemaan.

Pian kuitenkin vanhuksen suuttumus suli pois, kun aloin juurta jaksain ker-
toa kaikkia seikkailujamme ja ukko ymmärsi, että todella olimme käyneet siinä
paikassa, jossa usvapatsas oli, sieltä löytäneet uuden maan ja asuneet kahden
siinä maassa enemmän kuin vuoden ajan. Ukon ilo uutisistamme ei ollut vä-
hempi kuin oma ilomme onnellisesta kotiintulostamme. Ja kun kerroimme vas-
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taisuudentuumistamme, sanoi paappa heti tulevansa sinne meidän kanssamme
asumaan jaraatamaan. »Eihän minussa enää täyttä työmiestä ole, mutta va-
raksi vanha veneessä», arveli vanhus.

Ilolla ja riemulla otettiin tarjoomus vastaan ja kolmiliitto uudistettiin vah-
vemmaksi kuin ikinä. Vielä kauan jouluillallisen jälkeen istuimme rätisevän
takkavalkean edessä pakisten, ja sikeästi nukuimme, kun paappa kello puoli
kolme herätti meidät. Yhdessä talonväen kanssa lähdimme hevosella joulukirk-
koon.

Paljon minulla ei ole enää löytöretkestämme sanottavaa. Seurasimme paa-
pan neuvoa ja veimme löydetyt muinaistavarat vanhalle kamreerille. Nuoresta
nimismiehestä ei tosin mitään pahaa puhuttu, mutta paappa luotti paremmin
vanhaan. Ajaa hiisi hyvälläkin, lempo lautamiehelläkin, sanoi hän. Vanha
kamreeri mittasi, punnitsi ja tarkasti koristeet tarkoin, kysyi myös tarkasti,
milloin ja mistä ne oli löydetty ja lupasi pyhästi säilyttää salaisuutemme, mikäli
sitä ei tarvinnut ilmoituskirjeessä kruunulle ilmoittaa. Sitten laski hän omista
varoistaan etukäteen pöydälle kaksituhatta markkaa, otti Matilta laillisen kui-
tin ja sanoi, että Matilla on vielä lähes tuhat markkaa saamista, jos kruunu
tahtoo koristeet lunastaa. Muussa tapauksessa saa Matti tyytyä siihen, mitä
hän nyt on saanut, ja kamreeri pitää itse koristeet tai myy ne kelle hän
tahtoo.

Matin ilo oli rajaton. Kun paapan kanssa menimme kotiin, rupesivat Matin
sarkavaatteet ahdistamaan niin pahoin, että hänen täytyi poiketaräätäliin tilaa-
maan uudet verkavaatteet. Kolmen päivän perästä oli lautamiehen komea
musta ori Matin oma ja hän lähti heti lautamiehen Marin kanssa ajelemaan.
Minä kyllä tarjouduin kannoilla-seisojaksi, kuten Matti oli tarinnut, mutta hän
selitti, että kun lähtee juuri ostettua hevosta koettamaan, ei ole hyvä ottaa kan-
noilla seisojaa mukaan, ja niin he lähtivät kahden.

Kaksi viikkoa myöhemmin lähdimme Matin hevosella Ouluun muita kal-
leuksiamme myymään. Kultaseppä, jolle menimme helmiämme tarjoamaan,
maksoi Matin kelmistä seitsemänsataa markkaa, joka oli Matin mielestä kulta-
sepälle konkurssikauppaa. Minun isoa helmeäni hän punnitsi ja tarkasti usealla
suurennuslasilla, mutta sanoi lopputuloksena, ettei hän uskalla ryhtyä niin suu-
reen kauppaan. Hän kehoitti minua lähtemään Helsinkiin, jossa useat kulta-
sepät voisivat ehkä lyöttäytyä yhteen tehdäkseen hyvän kaupan. Kielsi minua
kuitenkin myymästä vähemmällä kuin kahdellakymmenellätuhannella. »Sen
hinnan minäkin uskaltaisin siitä maksaa», sanoi hän, »mutta en tahdo teiltä sitä
niin vähällä ostaa. Helsingissä saatte monta vertaa enemmän, jos siellä uskalta-
vat siihen kauppaan ryhtyä.»

Ingman, Kootut teokset. 7
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En muista enää, mihin paikkaan Matti ja minä istuuduimme. Me peläs-
tyimme kultasepän puheesta. Panin helmeni pois laatikkoon, missä minulla oli
pikkuhelmetkin ja otin sen sijaan esille pienen palttinapussin, jossa minulla oli
kilo kultahiekkaani. Kultaseppä taas tarkasti, mittasi ja punnitsi, sanoi kullan
olevan parasta Lapin kultaa ja taritsi minulle siitä lähes kolmetuhatta markkaa.
Tätä kauppaa ei hän kuitenkaan tehnyt, ennenkuin olimme molemmat näyttä-
neet hänelle sekä papinkirjamme että nimismiehenpassimme, joissa jälkimmäi-
sissä sanottiin, että olimme juuri palanneet matkoilta Lapin puolesta ja olimme
täysin luotettavia nuorukaisia.

Huomattuani kultasepän kunnialliseksi jahyväntahtoiseksi mieheksi, taritsin
hänelle kourallisen kutahiekkaa, jos hän suostuisi tulemaan mukaan Helsinkiin
minulle avustajaksi. Muuten en uskaltanut sinne lähteä. Siihenkin kauppaan
hän suostui. Matti ei sanonut tahtovansa sinne seurata, vaan lähti kotiin paapalle
kertomaan matkastamme. Taisi myöskin vähän epäillä, tokko tuo kultaseppä
voi kultaa pinspakista erottaa.

Helsingissä kävi jotenkin niin kuin uusi ystäväni oli sanonut. Hän itse ja
kolme muuta kultaseppää ostivat yhdessä ison helmeni hinnasta, jota minut on
kielletty ilmoittamasta. Kovin minua hävetti, kun sanomalehdissäkerrottiin
l.apinpuoleisesta pojasta, joka oli löytänyt helmen, jonka ostamista varten täy-
tyi muodostaa osakeyhtiö ja joka oli Helsingin kultasepille myynyt viisitoista
kiloa hienointa kultahiekkaa.

Muistaen kirjallisen sopimukseni Matin kanssa Pylväskoskesta asetin puolet
kultahiekan hinnasta Matin nimelle pankkiin.

Apinansilmistä kultasepät eivät voineet varmuudella muuta sanoa kuin
että ne eivät olleet helmiä, vaan jonkunlaista jalokiveä, kuitenkin hyvin outoa
laatua, ne kun eivät olleet hiotutkaan jalokivien tapaan, vaan helmien muotoon.
Tämä kuuluu olleen kaikkien vanhinta jalokivien hiomistapaa. Yksi kulta-
sepistä, jollaoli suuri kaappi täynnä hänen ammattiansa koskevia kirjoja, otti
suuren vanhan kirjan esille ja rupesi siitä toisille suomentamaan:

»Neljätuhatta vuotta sitten on Intiassa ollut epäjumalankuva, esittäen maan
sisustassa olevien vesien jumalaa. Sillä kuvalla on ollut silminä kaksi ihanaa
helmenmuotoista jalokiveä, lajia, josta ei ole useampia löydetty kuin nämä
kaksi. Itse kuvakin ollut puhdasta kultaa, esittäen jumalan istuvassa muodossa.
Kuva on ollut kokoonpantu yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä osasta, jotka
on hyvin tarkasti toisiinsa liitetty, ja kuhunkin osaan kaiverrettuna sen papin
nimi ja viisausoppi, joka sen osan on tehnyt ja jumalankuvaan liittänyt. Kuvan
vatsassa on ollut kätkettynä se esine, jota sanotaan viisastenkiveksi, jotakaikki
maailman viisaimmat ovat kaikkina aikoina turhaan etsineet. Kuvan ylimmäi-
nen pappi yksin on tämän salaisuuden tuntenut, ja on siitä ollut kokonainen
salainen kirjasto, säilytettynä kahdeksassa eebenpuisessa kaapissa. Pyhimmät
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näistä kaapeista ovat olleet lukitut eräällä salaisella sanalla, joka löytyy samassa
rasiassa, missä viisasten kiveäkin säilytetään. Tätä rasiaa avattaessa noudatetta-
koon erinomaista varovaisuutta, koska rasia, sadun mukaan, sisältää myöskin
kaksi aina elävää, pientä, mutta äärettömän myrkyllistä käärmettä.

Tämän kuvan pyhine kaappineen on ryöstänyt ja sotasaaliina mukanaan
vienyt eräs pohjoisesta päin tullut hurja kulkurikansa. Siitä lähtien ei ole mi-
tään tietoa säilynyt tuosta epäjumalankuvasta ja sen pyhistä kaapeista.»

Minä en puhunut tuon sadun johdosta luotua sanaa, vaan kiitin onneani,
etten tutkinut sen enempää tuota ilettävää apinan kuvaa ja että annoimme
lappalaisen yläkaappien olla rauhassa. Enkä aio myöskään semmoisiin asioihin
ryhtyä, niin kauan kuin on kuokkamaata yllin kyllin Patsassaarella. Ryhty-
kööt viisaammat miehet sotaan intialaisia käärmeitä jaepäjumalten taikoja vas-
taan.

Jalokiveni, panivat kultasepät säilytettäviksi pankkiin ja lupasivat sodan
loputtua lähettää ne Ranskaan erään kuuluisan asiantuntijan tutkittaviksi.
Nyt he veivät minut mukanansa erääseen paikkaan, jossa sanoivat tämmöis-
ten suurten kauppain harjakaisia tavallisesti vietettävän. Siellä oli pöydälle
katettu niin monia ruokia ja juomia, etten liennyt ääreen istuakaan. Mutta
kultasepät pitivät hauskaa. Minulta he kysyivät, minkälaiset ruoat minun
mielestäni tämmöisissä kemuissa olisivat sopivimmat, johon omasta puoles-
tani en juuri osannut mitään selvitystä antaa. Sanoin vain, että kun meilläpäin
vanhat miehet joskus tahtoivat huvitella, niin sianlihaa ja sillinkalaa ja pirttivii-
naa ja mahorkkitupakkaa pidettiin parhaimpana ruokana. Kultasepät naurahti-
vat Pohjanmaan ukkojenruokalistalle ja jatkoivatlystiään. Söin muutamia hyviä
voileipiä ja lautasellisen lientä, jonka jälkeen kultasepät hurrasivat minua kat-
toon asti. Mutta kun he nyt rupesivat laulamaan jaruotsia rupattelemaan, läh-
din kortteeriini, jossa nuo intialaiset käärmeet kauvaksi aikaa ryöstivät unen
silmistäni.

Seuraavana päivänä neuvoi oululainen kultaseppä minua erään herran
luokse, jonka sanoi valtion puolesta tutkivan kultakiviä. Hänen haltuunsa jätin
kultakivimöhkäleeni ja sitten lähdin kotiin. Muutama viikko myöhemmin sain
postissa isohkon kultakappaleen sekä kirjeen, jossa sanottiin, että jos minulla on
makasiini täynnä tuota kiveä, niin on minulla leipää ikäni loppuun saakka, koska
muualla maailmassa ei olekaan niin hyvää kultakiveä kuin tämä. Vastasin
tuolle ystävälliselle virkamiehelle, että minulla on kokonainen vuori tuota
samaa kiveä ja yhden makasiinillisen annan mielelläni hänelle vaivastaan. Hän
kiitteli suuresti jaon nyt jonkun asianajajan avulla toimittanut minulle lailliset
oikeudet kultavuoreeni.

Matti on vieläkin sitä mieltä, että minulla on vain pinspakkivuori ja että
Helsingin herrat ovat minua pitäneet lystinään. Enkä minä itse myöskään pal-



100

jon siitä kultavuorestani välitä, mutta onhan se hyvä olemassa, ellei maanvilje-
lys ota onnistuakseen. Ja jos onnistuukin, kuten varmasti uskon onnistuvan,
niin voihan huvikseen väliajoilla ryhtyä kullankaivamistoimeenkin.

Koko Rimpisuo järvineen ja saarineen on nyt Matin ja minun yhteistä omai-
suutta. Isossajaossa oli se »viljelykseen täysin kelpaamattomana» annettu
kyläkunnalle yhteismaaksi. Kun kyläkunnalla ei ollut muuta hyötyä yhteis-
nevastaan kuin minkä marjoja poimivat parpelot nauttivat ja mikä hyöty on
heille vieläkin vakuutettuna, niin isännät katsoivat tehneensä satumaisen hy-
vän kaupan, kun 100,000 markkaa puhdasta rahaa pantiin pöydälle. Ellen olisi
saanut isoa helmeäni myydyksi, emme olisi kyenneet tämmöistä hintaa maksa-
maan. Mutta ei sitä myöskään olisi pyydetty, ellei puhe pohjattomista rikkauk-
sistamme olisi levinnyt kaikkialle.

Ainoa, joka ei ole ollut täysin tyytyväinen asiain kulkuun, on isäntä, joka
valitteli olevansa pakotettu uudestaan ryhtymään holhoojantoimeensa, josta
jo luuli olevansa vapaa. Muutaman vuoden perästä hän pääseekin toimestaan
vapaaksi, emmekä me nytkään hänelle suurta murhetta tee.

Ensi talvena muutetaan paapan ja Matin kanssa Patsassaarelle asumaan.
Olen kirjoittanut tämän kirjan sen varalta, että olisi toisia reippaita poikia, jotka
tahtoisivat seurata uudisasukkaina mukaan matkallemme. Tilaa on kokonai-
selle kyläkunnalle.

Jos joku teistä sattuu omistamaan käyttökuntoisen kahdenlennettävän
lentokoneen, voimme jo tänä syksynä tehdä pienen huvimatkan Patsassaarelle
katsomaan, onko kaikki hyvin tallella. Mutta vasta ensi syksynä lähdetään
miehissä muuttamaan sinne. Postiosoitteeni on vain;

Jussi
Paapanmäen postitoimisto.
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SEDÄN PIIRONKI.
ain suuresti empien olen ryhtynyt kertomaan niistä
tapahtumista, joista tässä kirjassa on puhe. Ei niin,
että niitä laatunsa tähden tarvitsisi salassa pitää.
Päinvastoin niistä kerrottiin siihen aikaan, kun ne
sattuivat, joka sanomalehdessä, ja käräjätoiminta
niitten johdosta oli niin julkinen kuin mahdollista.
Mutta itse tapahtuma-ajasta ei ole vielä kulunut nel-
jääkymmentävuotta. Ja vielä elävät ehkä muutamat
niistä henkilöistä, joitten nimet olivat sekaantuneet

siihen oikeudenkäyntiin, johon nuo asiat päättyivät, mutta jotka henkilöt kui-
tenkin pätevien todistusten puutteessa vapautettiin kaikesta edesvastuusta

Tämä on se asia, joka on minut saattanut kahden vaiheille, sopisiko näitten
tapahtumien yksityiskohtia vielä kertoa, vai olisiko ne ehkä iäksi unholaan
haudattava.

Mutta »setä», joka näissä seikkailuissa oli uskollinen kaverini ja jonka
ansioksi on luettava, että näitten vaarallisten rikkojien koko sakki saatiin kiinni

on minulta vaatinut nimenomaisen lupauksen, että kun hän on viimeisen mat-
kansa suorittanut, en pitäisi enää salassa, mitä tässä asiassa on tähän asti salassa
ollut. Kun viime kesänä kävin häntä tälle matkalle saattamaan, viivyin paikka-
kunnalla, kunnes sain selkoa siitä, että varsinaisten asiallisten omaisista ei ole
nyt enää elossa kuin yksi ainoa. Mutta hänkin raukka on parantumaton heikko-
mielinen eikä tiedä tästä maailmasta niin mitään. Asialliset itse asuvat jo kaikki
manan majoissa; viimeinen heistä kuitenkin muutti sinne vasta aivan äsken.
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En ole, asiain näin ollen, enää estetty kertomasta sitä, jonka tässä asiassa
yksin minä nyt tunnen. Olin sedän testamentin toimeenpanija. Hänen pape-
reissaan oli jäähyväiskirje minulle, jossa hän muistuttaa mieleeni lupaukseni,
mutta samalla toivomuksenaan lausuu, etten mainitsisi hänen nimeänsä. »Ne
vanhat ystäväni», kirjoittaa hän, »jotka vielä elävät, tuntevat kyllä muutenkin
minut itse tapahtumista, ja muille pysyn mieluummin tuntemattomana.» Kun
siis seuraavassa kertomuksessa en ole maininnut henkilöitä ja paikkoja niiden
oikealla nimellä, en ole näin menetellyt syystä, että olisin arkalasta syntyisin,
vaan kunnioittaakseni sedän toivomusta ja ollakseni, huutijärvellä käyneenä
miehenä, niitä henkilöitä loukkaamatta, jotka muuten ehkä panisivat pahakseen.

Sedän kirjeen luettuani rupesin muistiani hiomaan ja huomasin ihmeekseni,
että paljon noista yhdessä eletyistä seikkailuistamme oli jo muististani haihtu-
nut. Tämänkin mahdollisuuden oli setä edellyttänyt ja kirjeeseensä lisännyt
jälkikirjoituksen: »Etsi piirongistani se salalaatikko, jota en ole sinulle ennen
näyttänyt. Sieltä löydät kultakelloni, jonka kuoreen olen kaiverruttanut sinun
niinesi, sillä se on nyt sinun omasi. Löydät myös kertomuksen yhteisistä seik-
kailuistamme kesällä 187. . —•»

Sedän iso kultakello oli ollut ihailuni esineenä siitä asti, kun se houkutteli
minua astumaan ensi kertaa omin jaloin poikki lattian. Se oli vanhanaikuinen
lyöpä taskukello, kerta kuukaudessa vain vedettävä. Parikymmentä vuotta
sitten oli se itse saanut lyönnin puukoniskun —, joka oli täydelleen läväissyt
sen pyöreänpullakan ruumiin. Samassa tilaisuudessa se heitti henkensä omis-
tajansa hengen edestä. Sedän vanhalta palvelijatarelta sain nyt tietää, että
setä vuosi sitten oli lähettänyt kellon Engantiin, jossa koko sisusta oli tehty
uudestaan ja kuoret korjattu. Itse oli eukko nähnyt minun nimeni ulkokuo-
ressa, kun »vanha kamreeri» aina kuukauden ensimmäisenä päivänä veti kelloa.
Kello oli eukon allakkana. Mutta kaksi viikkoa sitten, kun kamreeri joutui
vuoteen omaksi, oli kello eräänä aamuna poissa eikä sitä oltu sen jälkeen nähty.
Eukko oli tästä kovin huolissaan, sillä hän tiesi, että yksin kellon korjaus oli
maksanut »paksun pakan seteleitä». Lohdutin nyt eukkoa sillä, että kultakello
oli kamreerin omilla teillä ja kyllä löydettävissä.

Olen kertonut sedän kellosta siitä syystä, että tämä kirja olisi ilman sitä
arvatenkin jäänyt kirjoittamatta: kellotta en olisi ehkä sedän kertomustakaan
käsiini saanut.

Sedän papereita selaillessani olin koko ajan kuullut kellon napsetta, mutta
luulin sen kaikuvan viereisestä huoneesta. Nyt rupesin kuuntelemaan tarkem-

piin ja huomasin napseen tulevankin sedän isosta piirongista. Hänen kellonsa
oli siis vedettynä, ja napseen johdolla luulin heti löytäväni kyseenalaisen sala-
laatikon. Setä, joka oli erinomainen puuseppä, oli itse tehnyt piirongin ja,
paljon joutoaikaa kun hänellä oli, varustanut siihen suuren määrän salalaati-
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koita ja -kaappeja. Suurimmasta kaapista ilmestyi, jos sattui vieraita tulemaan,
pari salaperäistä nelikulmaista pulloa, jotka sedän tiedonannon mukaan sisäl-
sivät linnunmaitoa eli voimantasoitustippoja, erästä apteekinrohtoa, joka tekee
heikon väkeväksi ja väkevän heikoksi.

Luulin tuntevani sedän piirongin kaikki salaisuudet. Oudoksuin siis sitä,
että kultakello oli laatikossa, joka oli muka minulle tuntematon, ja päätin heti
ottaa asiasta selon.

Poistin ensin kaikki vetolaatikot ja irroitin laskulevyn. Sen saranat oli
näet tehty siten, että levy oli irroitettavissa, jolloin suurimman salalaatikon
kansi saatiin poistetuksi. Sitten poistin, laatikon laatikon jälkeen, koko sisus-
tuksen ja aukaisin kaikki minulle ennestään tunnetut salalaatikot. Muuta en
löytänyt kuin huolellisesti suljetun, osoitteella varustetun kirjekimpun. Lyijy-
kynällä oli setä vapisevin käsin kirjoittanut: »Jos vastaanottaja ei elä enää.
kun nämä kirjeet löydetään, on kirjeet lukematta poltettava.» Vastaan-
ottajan tunsin hyvin, hän oli kuollut samana päivänä, jona läksin sedän hau-
tajaisiin. Kirjeet oli siis hävitettävä. Koulupoikana ollessani olin monta
kertaa sedältä pyytänyt jotakin noista vanhoista postimerkeistä, mutta aina
turhaan. Kirjekuoret olivat kaikki n. s. francokoteloita, semmoisia, joitten
postiarvomerkit ovat itse kuoreen leimatut. Kun kuorten joukossa oli yli kolme-
kymmentä 20;n kopeekan merkkiä, punaisia ja mustia, kaikki erinomaisessa
kunnossa, en katsonut olevani oikeutettu niitä hävittämään, vaan laitoin uuniin
tulen, poltin kaikk' kirjeet ja lähetin kuoret luotettavan postimerkkikaup-
piaan välityksellä myytäviksi. Sedän jäiellejäänyt omaisuus, joka melkein
kokonaan oli testamentattu hyväntekeväisyyslaitoksille, tuli täten melkoisesti
nousemaan.

Nyt kai kohta löytäisin sen salalaatikon, mistä napse kuului. Tässä luu-
lossani erehdyin suuresti. Sillä mihin paikkaan piironkia hyvänsä painoin kor-
vani, kaikkialle kuului napse samanlaiselta. Hetken perästä luulin kuitenkin
huomanneeni napseen lähtevän itse päällislevyn vasemmalta syrjältä. Tar-
kasti tutkin jokaista pienintäkin saumaa epäileinäni paikan kohdalla. Kaikki
turhaan. Ei pienintäkään nappulaa tai ponninta. Aloitin kuuntelemisen! uudes-
taan. Tunnin perästä olin täysin vakuutettu siitä, että kellon naksutus kuului
ihan yhtä selvästi oikean kyljen alareunasta kuin päällislaudan vasemmalta
syrjältä. Tuo hermostuttava napse oli saattanut minut ihan pökerryksiin. Ja
samassa muistin, että juuri tänään oli kuukauden ensimmäinen päivä. Huo-
menna ei naksutusta ehkä kuuluisikaan enää. Tunsin, että jos tätä turhaaetsintää
jatkan, olen huomenna työhön kykenemätön. Ja huomenna on minun pitä-
minen huutokauppa, missä sedän irtaimisto hajoitetaan kaikkiin ilmansuuntiin.
Kello kävi kahtatoista. Riisuin vaatteeni, heittäydyin sänkyyn ja samassa
silmänräpäyksessä nukuin.
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Kun sanon »nukuin», en tarkoita, että olisin todellista unta nukkunut, enpä
edes »koiran untakaan». Sillä kauheat unennäöt rupesivat minua heti vaivaa-
maan. Olin kellotehtaassa, ja joka kulmalta raksuttivat kellot niin, että kor-
viani vihlaisi. Äkisti mahdottoman suuri könniläinen astui paikaltaan seinän
vierustalta ja rupesi vakavin askelin lähestymään minua poloista. Osoittimet
näyttivät 12, ja alkavasta hyrinästä ymmärsin, että se rupeaa lyömään. Sa-
massa tuli siitä Konnin kuuluisa konekuokkija. Raksahdukset paukkuivat
kuin pyssynlaukaukset, ja joka raksahduksella astui hirviö askeleen minua
kohti ja kohotti kaamean kuokkansa korttelia korkeammalle ilmaan. En pääs-
syt paikalta liikahtamaan. Kuokkija irvisteli minulle kamalasti ja kohotti
viimeisen kerran raskaan aseensa. Mutta ennenkuin tämä ehti päälakeni murs-
kaksi ruhjaista, sain ylenmääräisellä voimanponnistuksella päänpielukseni
heitetyksi miehen kasvoihin. Kuului aika jyrinä, ja koneisto pysähtyi. Seisoin
keskellä lattiaa, ja päänpieluksen olin heittänyt sedän piirongille. Olin niin
valveilla ja pirteä kuin ihminen ikinä voi olla. Rupesin nauramaan itselleni
täyttä kurkkua enkä voinut nauruani pidättää, vaikka muistin, että setä muu-
tama päivä sitten oli maannut ruumiina tässä samassa huoneessa. Niin hullun-
kuriselta tuntui minusta tilani ja unennäköni. Kello oli 12. Olin nukkunut
puolen tunnin verran.

Nauruni kuitenkin taukosi yhtä äkisti kuin se oli alkanut, ja kyyneleet nou-
sivat silmiini. Tunsin äkisti elävästi, ettei ollut päiviä kulunut siitä kun setä
oli ollut tässä huoneessa, vaan että hän oli käynyt huoneessa juuri nyt, ettei
ollut kahta minuuttia kulunut siitä kun hän oli huoneesta poistunut.

Mitenkään en tuntenut voivani nyt nukkua. Puin päälleni uudestaan ja is-
tuuduin sedän nojatuoliin.

Mutta mitä nyt?
Maata mennessäni olin jättänyt piirongin kaikki laatikot huiskin häiskin

lattialle, tuoleille ja pöydille. Ainoastaan laskulevyn olin nostanut takaisin
tilalleen, pannut saranoillensa ja lukinnut. Nyt olivat kaikki sekä isot alaosas-
ton laatikot että pikkulaatikot itse »senkissä» tarkoin paikoillansa piirongissa.
Yksi ainoa pieni salalaatikko, juuri se, joka oli erinomaisen vaikeasti löydettä-
vissä, oli osaksi vedetty auki. Laskulevy oli laskettu alas. Sen päällä oli sedän
kultakello. Se oli pysähtynyt lyönnilleen klo 12.

Sedän kultakello oli siis onnellisesti käsissäni. Mutta käsikirjoitus ?

Panin heti uudelleen maata ja nukuin levollisesti aamuun asti.
Huutokauppa päivällä tämän yön jälkeen oli tapahtuva siten, että kaikki

huudot oli heti käteisellä maksettava. Olin varustanut muutamat sadat
mukaani ostaakseni yhtä ja toista setävainajan tavaroista. Piironkia en kui-
tenkaan ollut uskaltanut ajatella, kun hyvin tiesin sen tulevan kalliiksi, se kun
oli kauttaaltaan kallisarvoisista puulajeista tehty ja taiteellisilla leikkauksilla
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koristeltu. Päätin nyt kuitenkin, että jos varani suinkin myöntävät, en laske
sitä menemään toisille. Järjestin siis siten, että piironki oli ensimmäisiä kapi-
neita, jotka myytiin. Eräs talonpoikaispohatta huusi heti sata markkaa, aja-
tellen siten saattaneensa kaikki kilpailijat vaikenemaan. Mutta kun naapuri-
pitäjän nimismies heti jatkoi: kaksi vertaa!, poistui pohatta pelistä. Viisin ja
kymmenin markoin kasvoivat huudot puoliväliin neljättä sataa, jolloin nuija
napsahti ja sedän piironki oli minun.

Eräs vanha, taitava puuseppä, joka oli koko ajan seisonut vieressäni, onnit-
teli minua sanoen, että nykyajan hintojen mukaan ei kannattaisi tuommoista
tehdä tuhannellakaan markalla, ja lisäsi, että semmoista ruusupuuta, jota si-
susta on, ei saa enää rahallakaan. Moni muu esine, jota olin ajatellut ostaa, oli
minun nyt pakko jättää. En katunut kuitenkaan kauppaani, sillä minun täytyi
saada selville, missä kello oli ollut ja käsikirjoitus arvatenkin vielä oli kätket-
tynä. Ennen ei saanut mieleni rauhaa.

Saatuani piironkini kotiin ryhdyin heti uudestaan sen salaisuuksia tutkis-
telemaan. Joka ilta, päivätyön loputtua, etsin tuota salaperäistä kätköpaikkaa,
yhä vain löytämättä. Eräältä tuttavalta sain lainata isonpuoleisen puuseppä-
kirjan, jossa kuvattiin ja selitettiin kaikenlaisia salalaatikoita ja niitten koneis-
toja. Ei mikään näistä selityksistä sopinut minun piironkiini. Eräs puuseppä
ehdotti selkälaudan irroittamista kyljistä. Tähän en kuitenkaan tahtonut ryh-
tyä. Osaksi pelkäsin siten ehkä turmelevani koneistoa, jos oli semmoinen ole-
massa, osaksi niitä leikkauksia, joilla sekin osa tästä huonekalusta oli varustettu.
Piironki oli näet tarkoitettu seisomaan vasen kylki ikkunan vieressä, jolloin
alaslaskettua laskulevyä voi käyttää kirjoituspöytänä. Kuukauden perästä
olin perin kyllästynyt kaikenlaisiin huonekalujen salaisuuksiin. Olinpa melkein
hieman nurkastunut setävainajaan, ikäänkuin hänelle ei olisi pitänyt lukea
ansioksi sitä, etten kyennyt hänen salaisuuksiaan ilmi saamaan.

Poikani oli useat kerrat väittänyt salaisuuden olevan pienessä rautanaulassa,
joka oli lyöty alhaalta päin toiseen takajalkaan. Sillä oli silminnähtävästi
kiinnitetty joku tukipuu jalkaan tätä huonekaluatehtäessä, jakun naulaaei saatu
ulos vedetyksi, oli se katkaistu ja viilattu puun tasalle, ettei se lattiaa riipaisisi.
Viiianjäljetkin olivat vielä näkyvissä sekä naulassa että jalassa. Mahdotonta
oli, että se olisi missään yhteydessä salaisuuden kanssa.

En saanut pojalta kuitenkaan rauhaa, ennenkuin olin nostanut piirongin
kylkeä niin paljon, että hän pistämällä muutamia paksuja kirjoja kyljen alle
pääsi vielä kerta naulaansa tarkastamaan. Viereisestä huoneesta näin kuinka
hän monta kertaa veti ulos ennen mainittua pientä salalaatikkoa, milloin enem-
män milloin vähemmän, ja joka kerta meni salaperäisesti kuten kissa, joka
hiirtä kyttää naulanpäätään tarkastamaan. Tulipa minultakin kysymään,
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paljonko laatikko oli ollut silloin auki, kun kultakello oli laskulevylle ilmesty-
nyt. Sitä en kuitenkaan voinut muistaa.

Kun muutaman minuutin perästä palasin huoneeseen, makasi piirongin
koko sisustus laatikkoineen kaikkineen keskellä lattiaa, ja poikani seisoi tyh-
jennetyn piirongin edessä uteliain katsein kopeloiden sen monia pienempiä ja
suurempia salakomeroita, joista nyt kuitenkin ehkä puolet olivat tyhjinä. Sedän
kertomus oli löydetty.

Nyt ymmärsin, miksi kellon napse oli kuulunut yhtä äänekkäältä, mihin
paikkaan piironkia hyvänsä painoin korvani. Sekä kyljet että selkä- ja päällis-
levy olivat näet kaksinkertaiset, noin kahdeksan millimetrin paksuisista lau-
doista tehdyt. Sisä- ja ulkoseinät oli poikkipienain avulla toisiinsa kiinni-
tetty, muodostaen siten suuren määrän pienempiä ja suurempia komeroita.

Poikani oli ollut oikeassa. Kun hän ei saanut tietoa, paljonko pieni sala-
laatikko oli ollut auki kun kello ilmaantui, oli hän koetteeksi vetänyt sen mel-
kein kokonaan auki ja sitten laskulevyllä lykännyt kiinni, kunnes tämä meni
lukkoon. Hän oli osunut oikeaan. Rautanaulan pää oli hävinnyt ja pieni reikä
ilmestynyt sen sijalle. Kun hän nyt laski laskulevyn takaisin alas, työntyi koko
sisustus hyvällä voimalla kappaleen eteenpäin ja oli käsin vedettävä tilaltaan,
joten kaikki salakomerot paljastuivat.

Kellon ilmaantumista laskulevylle en voi muulla tavalla selittää kuin että
sedän palvelijatar, joka oli täysin luotettava ja uskollinen, mutta utelias, oli
onnistunut näkemään, miten setä nuo salakomerot avasi. Kun hän illalla huo-
masi minun turhaan yrittävän päästä niihin käsiksi, oli hän maata mentyäni
käynyt huoneessa ja ottanut mainitun esineen kätköstään. Hän ei kehdannut
minulle ilmoittaa tuntevansa piirongin salaisuuden, kun hän hyvin ymmärsi
minunkin tietävän, ettei setä olisi sitä hänelle näyttänyt, mutta ei myös tah-
tonut totuutta vastaan sanoa, että setä ennen kuolemaansa olisi hänen kaut-
tansa tahtonut minulle asian ilmoittaa. Täten selkenee sekin seikka, miten
sain tuon kuvitelman, että joku oli juuri huoneesta poistunut, ja sekin, että
kaikki piirongin laatikot olivat silloin paikallaan, vaikka olin ne illalla lattialle
ja tuoleille jättänyt. Jos yksi ainoakaan laatikko ei ollut kiinni lykättynä pai-
kallaan, paitsi sitä, jonka piti olla auki, pysyi näet koneisto suljettuna eikä te-
nyt tehtäväänsä.

Jos sinulla sattuu olemaan joku vanhanaikainen salaperäinen sedän-piironki,
kehoitan hartaasti sinua katselemaan, näkyykö jalan alla poikkiviilatunrauta-
naulan päätä. Jos näin onnellisesti sattuisi, niin eipä tiedä, mitä salaisuuksia
siinä vielä tulet keksimään.

*



Sedän kertomus oli, kuten kaikki mitä hän teki, erinomaisen huolellisesti
tehty. En ole kuitenkaan uskaltanut sitä tähän sanasta sanaan jäljentää. Sillä
setä kun oli elämänsä ajan ollut kruununnimismies, oli hän niin perin tottunut
protokollatyyliin, että yksin hänen yksityiskirjeensäkin olivat mallikelpoisia
pöytäkirjoja. Hän puhui kuin jokainen muu ihminen, olipa usein leikkisäkin
seurakurnppani. Mutta niin pian kuin hän sai kynän käteensä, heräsi hänessä
heti pöytäkirjurinvaisto, ja pykälät seurasivat toisiaan samalla säännöllisyy-
dellä kuin rikosasian tutkimuksessa. En muista myöskään nähneeni ainoatakaan
sedän kirjoittamaa riviä, mikä ei olisi kirjoitettu puoliarkin kokoiselle paperille.
Setä tosin itse väitti, ettei hän koskaan käytä muistikirjaa siitä syystä, että hän
ilmankin muisti kaikki; mutta minulla oli aina vähäinen epäilys, ettei hän
näitä kirjoja hyväksynyt siitä syystä, että niitten koko oli hänelle vastenmielinen.

Kun siis lukiessani sedän kertomusta huomasin, että ensimmäisen §:n ensim-
mäinen lause päättyi vasta neljännen sivun keskipalkoilla, en ole rohjennut
sedän käsikirjoitusta sanasta sanaan käyttää. Mutta jos olenkin uskaltanut sitä
jossain määrin toisenmuotoiseksi muodostella, olen kuitenkin vakuutettu siitä,
että seuraavan kertomuksen sisältö on täysin yhtäpitävä löydetyn käsikir-
jotuksen kanssa. Mitä tapahtumista itse muistan, olen myös kertomukseen
liittänyt.

1.

joka oli sedältä, kuului näin

Kunnon Velil

stuin huoneessani kaksi täyteen ahdettua kapsäkkiä
vieressäni. Viimeinen tutkinto oli suoritettu, ja kandi-
daattikirja oli matkalaukussa hyvin suojeltuna. Täys-
hoitorouva oli maksettu ja jäähyväiset sanottu. Vielä
oli kuitenkin tunnin aika junanlähtöön.

Silloin kuulin kirjeen putoavan kirjelaatikkoon. Se
; oli minulle, ja pelkäsin jo pahoin saavani jonkun toi-
!? mitettavan, mikä estäisi minua tänään lähtemästä.

Näin onnettomasti ei ollut kuitenkaan asia. Kirje,

Riitalammilia, 13 p. huhtikuuta 187

1 §■

Niitten seikkain johdosta, jotka tääilä Riitalammilia kahtena viimekulu-
neena vuotena ovat tapahtuneet ja joista minun ei tarvitse sinulle seikkaperäi-
sempiä tietoja antaa, koska ne ovat sinulle jo entuudesta hyvin tunnetut, sekä
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jotka ovat Riitalammin pitäjän kaikissa rauhallisissa ja lainkuuliaisissa asuja-
missa pelkoa jakauhua herättäneet, minkä johdosta Riitalammin pitäjän ääni-
oikeutetut kuntalaiset ovat, sittenkuin laillisessa kuntakokouksessa on asiasta
keskusteltu ja lain voiman saanut päätös tehty, hallitukselle valtuutetun asia-
miehen kautta jättäneet pyyntökirjeen, että hallitus ryhtyisi semmoisiin toi-
menpiteisiin, jotka turvaisivat pitäjäläisiä hengen, vapauden ja omaisuuden puo-
lesta, ja sittenkuin kruununnimismiehenvirasto on hallituksen vaatimuksesta
antanut lausuntonsa kyseessäolevan alamaisen anomuksen johdosta, puoltaen
täysinoikeutettuna kuntalaisten pyyntöä ja nimismiehenviraston puolesta lisä-
ten, että asian pikainen ratkaisu on paikkakunnan rauhallisuudelle ja edisty-
miselle elinehto, ja sittenkuin hallitus oli minulta kysynyt, suostuisinko minä ja
minkälaatuisilla ehdoilla ryhtymään yllämainittuihin paikkakunnan rauhalli-
selle edistykselle tarpeellisiin toimenpiteisiin, vai olisiko asialle edullisempaa,
että hallitus tähän toimeen määräisi jonkun nuoremman, jossain hallinnolli-
sessa virastossa palvelevan virkamiehen, johon hallituksen armolliseen kysy-
mykseen alamaisesti vastasin tuntevani, luullakseni, paikkakunnan oloja, hoi-
dettuaniyli kolmekymmentä vuotta kruununnimismiehenvirkaa tässä Riita-
lammin nimismiehenpiirissä, paremmin kuin joku nuori, kokematon virastoissa
palveleva, ylimääräinen virkailija, on hallitus, vapauttaen minut tämän
kuun 15:stä p;stä toistaiseksi, ei kuitenkaan pitemmäksi ajaksi kuin kuudeksi
kuukaudeksi, Riitalammin nimismiehenpiiriin kruununnimismiehentoimen va-
kinaisista tehtävistä, määräten samalla kertaa apulaiskamreeri A. Stiernstrand-
in näitä toimia hoitamaan, tämän ohessa antanut minulle määräyksen ryhty-
mään niin pian kuin suinkin mahdollista toimenpiteisiin noitten rauhanhäiritsi-
jäin kiinniottamiseen ja lailliseen edesvastuuseen saattamiseksi, myöntämällä
minulle samalla 3,000:n markan määrärahan ja valtuuttaen minut hankkimaan
ja palkkaamaan tämmöiseen toimeen sopivia apumiehiä harkintani mukaan.

2§-

Tämän armollisen hallituksen minulle antaman määräyksen mukaan olen
asiata nyt juurta jaksain harkinnut ja sitä tunnollisesti ja seikkaperäisesti
punnittuani sekä sanomalehdistä huomattuani, että olet juuri tutkintosi suo-
rittanut ja että olet siis esteetön tähän tehtävään ryhtymään, antanut seuraa-
van välipäätöksen:

Filosofian kandidaatti Karl Albinus Taninkalma ja renki, vanginkuljettaja
Vilhelm Janhunen määrätään täten apumiehinä seuraamaan Riitalammin pitä-
jänkruununnimismiestä ja uskollisesti häntä auttamaan kaikissa niissä toimissa,
jotkatarkoittavat niitten rosvojen kiinniottamista, jotka parina viimekuluneena
vuonna ovat mainitussa pitäjässä ilkitöitä harjoittaneet, josta toimestaan edelli-
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nen nauttikoon 100:n markan ja jälkimmäinen 60:n markan palkkionkuukau-
dessa sekä vapaan ylläpidon niin kauan kuin heidän toimensa kestää.

Joka tähän päätökseen ei tyydy, tehköön laillisen valituksen asianomaiseen
paikkaan ennen 30:n päivän kuluttua tästä tiedon saatuansa. Riitalammin
kruununnimismiehenviraston kansliassa. 12 p. huhtikuuta 187 . .

Hallituksen määräyksestä
K. P. T.

Kruununnimismies.

3 §.

Ole nyt, Veli hyvä, niin kiltti, että niin pian kuin mahdollista annat minun
tietää, otatko määräykseni vastaan vai aiotko tehdä valituksen; sillä kun toi-
meen olisi astuttava niin pian kuin suinkin mahdollista, tahtoisin heti ryhtyä
valmistuksiin; ja olisi harras toivoni saada juuri sinut apumiehekseni tässä
paikkakunnallemme niin perin tärkeässä asiassa.

Uskollinen setäsi.

Kirje ei ollut ihan loppuun luettu, ennenkuin mieleeni johtuivat ymmärtä-
väisen Pietarin sanat »Hirvenhiihtäjistä»:

»Nykykantahan aikeesi
Luontuu tottakin niin kuin haavahan uurtosa juusto.»

Olin kehoituksesta ottanut kootaksem yliopiston kokoelmia varten lintujen
sekä muitten eläinten nahkoja ja olin tämän tähden ajatellut kesäksi hankkia
asunnon jossain syrjäisessä metsäkylässä, josta päin lähtisin pitemmille ja
lyhyemmille metsästysretkille. Asianomainen professori oli minulle hankkinut,
paitsi ehdottomasti tarpeellista lupaa ampua rauhoitetullakin ajalla riistaa,
kaikki välttämättömät säilyttämisainekset sekä muut toimeen tarvittavat ko-
jeet. Jos siis setä katsoisi käyvän päinsä yhdistää yliopiston määräämän teh-
tävän hänen omaan määräykseensä, oli kaikki hyvä. Päinvastaisessa tapauk-
sessa tulisi hän varmaan muitta mutkitta vapauttamaan minut omasta mää-
räyksestään.

Kello 6 aamulla kolmantena päivänä tämän jälkeen koputin hiljaa sedän
ovelle. »Sisään!» kuului ankara ääni. Setä ei koskaan, ollessaan itse kotona, pitä-
nyt kamarinsa enempää kuin porstuankaan ovea lukittuna. Astuin siis muitta
mutkitta huoneeseen, jossa setä paraikaa joi aamukahviansa vuoteessa, kuten
siihen aikaan oli tapana. Sanoin: »Hyvää huomenta», johon setä vastasi:
»Jumal’ antakoon. Istu penkille.» Heti minun jälkeeni tuli sedän renki, jo
mainittu Vilhelm Janhunen, sanomaan hyvää huomenta ja pyytämään »päivä-
käskyänsä». Sai saman vastauksen ja saman käskyn kuin minäkin.
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Silhaikaa kuin setä päättää aamukahvin juontinsa, käytän tilaisuuden esit-
tääkseni lukijalle Villen, joka oli sedän kaikki kaikessa.

Ville, minun hyvä ystäväni ja riitaveljeni, oli noita Pohjanmaalta Karjalaan
muuttaneita miehiä, jotka Sydän-Karjalassa puheessaan ja tavoissaan pysyi-
vat pojalaisina. Hän oli palvellut Suomen kaartissa kymmenen vuotta ja
sedän renkinä kaksikymmentä vuotta, oli jo ikämies, mutta vielä täysissä voi-
missa. Itse ei hän voimistaan tahtonut puhua, mutta setä väitti, ettei ainakaan
Riitalammilla ollut sitä miestä, joka olisi Villen kumoon pannut eikä naapuri-
pitäjissä myöskään. Puhui ja vastasi isännälleen mieluimmin sotilaan tavalla.
Riitalammin ja naapuripitäjien metsiä, järviä, jokia javuoria ei tuntenut kukaan
niinkuin hän, sillä hän oli pienestä pojannalkista kahdenteenkymmenenteen-
viidenteen ikävuoteensa elättänyt itsensä yksinomaan metsästämällä ja kalasta-
malla. Riitalammin roistosakin jäljillepääsyasiassa luotti setä täydellisesti
Villen metsästäjävainuun. Ja tämä luottamus Villeen ei pettänyt.

Ville ja minä olimme sinutelleet toisiamme siitä asti, kun olin ratsastanut
hajareisin Villen jalkapöydällä. Tämä hyvä väli jatkui, kun Ville minulle opetti
»nahkapoikain äksiisiä» ja myös ylioppilaaksi tultuani, sillä Ville ei pitänyt
piimälakkeja kovin korkeina herroina. Nyt hän kuitenkin puoleksi arastellen
kysyi minulta, oliko maisteri kuinka korkea herra. Selitin hänelle, että Ruot-
sissa sinuttelee talonpoikainen mies itse kuningastakin. Tämä ei ollut toki
Villen mielestä sopivaa, sillä, arveli hän, kunnia sille, jolle kunnia tulee, jakunin-
gas on hänkin virkamies. Ville itse ei ollut mikään tavallinen renki vain, vaan
hän oli myös pitäjän rättäri, eivätkä häntä isäntämiehetkään tavallisesti sinu-
telleet saatikka sitten tavalliset moukat. Enempää ei asiasta puhuttu, Ville
jo ymmärsi yskän ja tiesi, että välit pysytetään entisellään.

Setä oli kahvinsa juonut japuki paraikaa päällensä. Meillekin tuotiin kah-
via sedän huoneeseen, mikä Villen mielestä ennusti jotain tähdellisempää.

Setä ei ollut vielä mitään virkkanut. Nyt hän kääntyi minuun ja sanoi
äänellä, jonka piti muka olla tyytymätön.

Ole tervetullut, vaikka olet minulta yhden virkakirjeen turmellut. Ja
tärkeän kirjeen. Mikä tuuli sinut toi noin nopeasti tänne?

Sedän käsky ja kievarikyyti.
Älä hulluttele, et sinä ole minulta vielä mitään käskyä saanut. Olisit

odottanut Helsingissä vielä pari päivää, niin olisit saanut minulta kirjeen.
Sainhan minä joyhden, kolme §§ sisältävän. Ja kun setä tahtoi, että vas-

taus olisi annettava niin pian kuin mahdollista, läksin tuntia sen jälkeen kuin
minulla oli kirje kädessäni, ja olen matkustanut yöt päivät, kuten kruunun mat-
koilla ainakin. Ja saan ilmoittaa olevani valmis lähtemään heti, kun olen tämän
kahvin vatsaani saanut.
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Ei niin kiire, ettei lähtemään kerkeä. Ei tänään vielä lähdetä. Suostut
siis ehdotukseeni?

Selitin nyt sedälle asiani ja sanoin, että jos hän katsoo voivansa minua käyt-
tää, vaikka minulla on toinenkin tehtävä, tulen mielelläni. Vai mitä sinä,
Ville, siihen tuumit?

Elää koira yhden isännän, kahden kuolee.
Enpä minä aiokaan tällä matkalla koiran virkaan ryhtyä. Minulla on

kaksi virallista määräystä, toinen yliopistolta saatu, toinen lailliselta nimismie-
heltä. Ja kun vanha hyvä sana määrää: ei sovi kaikkien koirana oli’, yks koirana
olkoon, nimitän ja määrään omasta puolestani sinut tämän matkan vainukoi-
raksi.

Jota useampi härkin, sitä huonompi rokka.
Holho huules, Ville, kun sa suusi tavat tiedät.

Setä samassa lopetti Villen ja minun sanariidan määräämällä, että me kum-
pikin erikseen tekisimme luettelon eväistä jakaikista niistä esineistä, mitkä luu-
limme matkalla tarpeellisiksi, edellyttäen, että olimme pakotetut oleskelemaan
useita kuukausia yhtä painoa erämaissa.

11.

e tehtävä, johon setä hallituksen kehoituksesta nyt
oli ryhtynyt, ei ollut mitenkään helppo. Rosvokop-
laan, jonka toiminta oli lopetettava, kuului kuusi
miestä, kaikki pelottomia täysverisiä roistoja. Väitet-
tiin, ettei koplaan otettu ketään, joka ei ollut ainakin
yhtä ryöstömurhaa tehnyt. Ja johtaja oli, semmoinen
kävi kansassa puhe, seitsemän miehen surma.

Tämä johtaja, jonka nimi oli kirkonkirjoissa Jaakob
Hahne, oli koko koplasta ainoa, joka oli Riitalam-

miltä kotoisin. Hän oli yleisesti tunnettu nimellä Kyttyrä-Jaska, mutta
rikostoverinsa kutsuivat häntä »mestariksi». Hän oli jo kuudenkymmenen
ikäinen ja, kuten hänen lisänimensä osoitti, kyttyräselkä. Ruumiinvias-
taan huolimatta oli hän voimakas mies, kaikkiin rikoksiin ja paheisiin har-
jaantunut. Rikostoverinsakin pelkäsivät häntä hänen tavattoman julmuu-
tensa ja hurjamielisyytensä tähden. Omin käsin oli hän kaksi entistä toveriaan
surmannut, kun nämä eivät olleet empimättä hänen käskyään totelleet.

Tämän miehen rikostovereista oli yksi, Iso-livana, venäläinen, muut kaikki
suomalaisia. He olivat oleskelleet näillä seuduin jo pitkät ajat ja tunsivat olot
Venäjän puolellayhtä hyvin kuin rajan tälläkin puolella. Venäjän puolelle eivät

Ingman, Kootut teokset. 8
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ulottaneet ryöstöretkiään, vaan kulkivat "siellä yksinomaan myymässä saalis-
taan, joilla matkoilla välistä olivat kuukausia paikkakunnalta poissa. Mutta
juuri kun ihmiset rupesivat toivomaan, että kopla oli jo ainaiseksi poistunut,
osoitti joku uusi ruma ilkityö, että miehet olivat palanneet takaisin ryöväyk-
siänsä jatkamaan.

Kolmatta vuotta jo oli Kyttyrä-Jaskan sakki pitänyt riitalampilaiset ja
naapuripitäjien asujamet raskaan hirmuvaltikkansa alaisina. Setä oli monta
kertaa ollut heidän jäijillään, mutta nopea pakeneminen rajan yli oli joka kerta
heidän nahkansa pelastanut, llkitöittensä mitan olivat he edellisenä talvena
kukkuralleen täyttäneet, kun olivat Riitalammin naapuripitäjän rikkaimmasta
talosta erään lumimyrskyn aikana vieneet kaikki arvotavarat ja talon omilla
hevosilla kuljettaneet ne mukanansa. Aamulla löydettiin talon väki kukin eri pai-
kalta lujasti köytettynä. Ketään ei oltu tapettu, mutta talon ainoa tytär ja eräs
nuori palvelustyttö olivat kadoksissa. Palvelustytön laskivat roistot seuraavana
syksynä puolikuolleena irti, mutta talon tytär oli jo kesällä heidän rääkkäyksis-
tään kuollut. Kolmen pitäjän nimismiehet olivat ryöväyksen jälkeen olleet
Jaskaa ja hänen miehiänsä takaa-ajamassa, mutta jatkuva lumituisku teki
kaikki järjestysvallanyritykset turhiksi. Setä ei ollut kuitenkaan palannut tois-
ten kanssa, vaan jäi yksin jatkamaan takaa-ajoa rajan toiselle puolelle. Täällä
oli hän lopulta tavannut Jaskan ja Ison-livanan, jotka olivat palanneet, kuul-
tuaan, että vain yksi ainoa mies oli heidän jäljillään. Setä tuli vuorostaan takaa-
ajetuksi, ja eräässä talossa, jossa asui rosvojen ystäviä, tapahtui yhteentör-
mäys. Setä pelastui revolverin avulla, roistoilla kun ei ollut tässä tilaisuudessa
ampuma-aseita. Sekä Jaska että livana olivat tulleet »merkityiksi», ja elleivät
olisi olleet ystävien luona, olisivat varmasti joutuneet kiinni.

Syksyllä palannut tyttö kertoi, että kun Jaska ja livana taas yhtyivät tove-
riensa joukkoon, oli Jaskan oikeasta kädestä puuttunut kaksi sormea. Hän oli
tovereille sanonut hankkivansa sellaisen pistoolin, jokapeukalolla laukaistaan.
Ja kun tyttö laskettiin irti, oli Jaska käskenyt hänen viedä sellaiset terveiset,
että hänellä on vallesmannilta vähäisen kipurahoja vaadittavana ja ensi kerta
kun tapaavat toisensa, on vallesmanni matkustava paikalta pois jalat edellä,
maaten selällään kärryjen pohjalla.

Eräällä kulkurimiehellä, jota yleisesti pidettiin Jaskan urkkijana, lähetti setä
vastatervehdyksensä, ettei hänen ovensa ollut vielä ikinä ollut siten lukittuna,
ettei ollut avainta suulla. Mutta jos Jaska ei aikonut kuolla kuin yhden kerran
vain, sopisi hänen vielä hioa ymmärrystään joku aika, ennenkuin kävisi valles-
mannia tervehtimässä. Hänellä oli itsellään vallesmannin luonakäynti odotet-
tavana. Jaskalla oli tapana kehua, että varkahalla on hyvä virka. Vallesmanni
aikoi käydä hänelle opettamassa, että se on kaulalle kamala.
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amupäivällä oli sedällä vielä viranjättäminen sijaisel-
leen, mutta heti päivällisen jälkeen vaati hän Villeltä
ja minulta matkatarpeitten luettelot. Villen luettelo
oli saanut tämän muodon:

- Kuudet käsiraudat ja yhdet jalkaraudat.
Setä nauroi nähdessään Villen luettelon.

Etkö aio ollenkaan ottaa tupakkaa ja tulitik-
kuja? Ja entä ruokaa sitten?

Kyllä, herra komisarius, mutta muistanhan mi-
nä nuo kirjoittamattakin. Mutta kun kiinniotettavia miehiä on kuuteen asti,
olisi hullua, jos virkani arvomerkit loppuisivat kesken.

Mitä eväitä olet ottanut?
Kuormaan olen pannut kaksi säkkiä ruisjauhoja, kaikki reikäleivät mitä

talossa oli, puolnelikon silakoita, kaksi leiviskää voita, sianliikkiön, suolapussin
ja korvollisen hapanta kaalia. Kun kalastamalla eletään, niin eiköhän tämä
särpimeksi riitä?

Setä oli hyvin tyytyväinen Villen ruokalistaan, mutta minä en voinut olla
kysymättä, mitä hän kaalikorvolla tarkoitti.

Munakuukku ja pannukaakku ne miestä pulieeraa, mutta kaali se miestä
kasieeraa.

Niinkö luulet. Eikö nyt olekaan enää »soppa, kaali konnan ruoka, liha-
rokka miehen ruoka?»

Onpa niinkin. Mutta on se kaali kesällä hyvä, kun sitä osaa hyvästi hoi-
taa. Ville oli suuri kaalin ystävä ja osasi mieliruokaansa niin hoitaa, että se
oli hyvä läpi vuoden.

Setä vielä lisäsi useita höysteitä, joistaVille ei ollut välittänyt, sekäryynejä ja
herneitä. Minunkin luettelostani lisättiin yhtä ja toista, ja Villen vankkurit tuli-
vat jotenkin raskaasti kuormatuiksi.

Seuraavana aamuna ani varhain läksirame kahdella hevosella matkalle.
Maantiematkaa ei ollut kuin vähän kolmatta penikulmaa erääseen taloon Sitka-
joen rannalla. Sieltä aikoi setä kulkea Sitkajokea ylös kaksi penikulmaa, jolloin
tullaan Sitkajärvelle, joka on runsaasti kolmen penikulman pituinen. Sitka-
järven pohjoiseen päähän laskee Latvajoki niin jyrkkänä koskena, ettei sitä voi
laskea veneellä eikä sauvomalla nousta. Sitkajoen, Sitkajärven ja Latvajoen
itäinen ranta on ihan asumatonta seutua. Sankat metsät, liejuiset rämeet ja
jyrkät vuoret vaihtelevat. Seutua sanotaan sadan virstan korveksi. Jossain
paikassa tässä korvessa arveltiin Kyttyräisen koplan piilopaikan olevan. Kun
seutu oli ammoisista ajoista ollut pahassa huudossa, ei kukaan sielläpäin kulke-
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nut, emmekä siis myöskään voineet saada juuri ollenkaan tietoa seudusta. Se vain
tunnettiin, että Latvajoki oli erinomaisen kalaisa, ja samaten myöskin Sitka-
järven pohjoinen pää, johonLatvajoki laskee. Tämä tieto ilahdutti suuresti Vil-
leä, joka tiesi, että muonavarain hankkiminen suureksi osaksi tulisi riippumaan
kalastamisesta.

Sitkajoen rannassa kellui jo sedän iso, melkein uusi kolmihankainen, joka oli
jo viimerekikelillä tänne tuotu, ja tunnin perästä olivat kaikki matkakapineemme
hyvässä järjestyksessä veneen pohjalla.

Talon väki arveli, ettemme moneen viikkoon saisi kuulla mitään Kyttyräisen
miehistä, sillä kuuleman mukaan oleskeli ainakin neljä heistä tätä nykyä Venä-
jän puolella tavaroita kaupittelemassa. Kyttyrä-Jaska itse oli luultavasti talon-
vartiana kotona. Hänellä näet ei ollut tapana itse lähteä mukaan noille rajan-
takaisille matkoille, mutta ei myöskään ikinä ollut yksin liikkeellä asutuilla seu-
duilla. Mutta missä osassa Sadanvirstan korpea koplalla oli asumuksensa, siitä
talonväellä ei ollut mitään tietoa ja jos olisi heillä ollutkin joku aavistus siitä,
eivät luultavsti olisi uskaltaneet ilmoittaa sitä meille. He olivat ennen eläneet
alituisessa pelossa, että kopla kävisi heilläkin ryöstöretkellä, mikä olisi ollut
helppo asia, heillä kun ei ollut naapureita lähempänä kuin kahden penikulman
päässä.

Mutta edellisenä kesänä oli Kyttyrä-Jaska itse, ja vastoin tapaansa yksin,
käynyt heidän talossaan ja tarinnut heille »ikuisen rauhan» ehdolla, että talo
vuosittain maksaisi hänelle kaksi tynnyriä rukiita ja että talonväki sitoutuisi ole-
maan urkkimatta, missä hän ja hänen miehensä pitivät asuntoa. Isäntä oli suos-
tunut tähän välipuheeseen, jonka Jaska oli luvannut tekevänsä vaikka kirjalli-
sestikin ja kahden todistajan läsnä ollessa. Vielä oli hän luvannut, että isäntä
saisi viedä sen vaikka käräjiin tuomarin vahvistettavaksi. Ei suostunut kuiten-
kaan tulemaan itse mukaan nimikirjoitustaan vahvistamaan. Sanoi tuomarin
kyllä muutenkin tuntevan nimikirjoituksen. Ainakin, oli Jaska lisännyt, vanha
laamanni tuntee, jos tulee itse käräjiä istumaan. Hän on minulle ennenkin vah-
vistanut kahdentoista vuoden sepelinhakkuu-kontrahdin Kakolan isännän
kanssa. Ja oikein mahtoi kirjoittaa, koska sekä hovioikeus että senaatti hyväk-
syivät. Jaska oli luvannut »kaplatsoonin» loputtua tulla laamannille kirjoitus-
palkkaa maksamaan, mutta laamanni oli vain nauranut ja sanonut saaneensa
ennenkin monta samanlaista hyvää lupausta ja kuitenkin aina jääneensä pal-
katta.

Isäntä kertoi kysyneensä, miks’ei Jaska ollut laamannin puheilla myöhem-
min käynyt. Jaska oli siihen vastannut sakkinsa kanssa eräänä myrskyisenä
syysyönä aikoneensa käydä, mutta Iso-livana oli kieltäytynyt tulemasta mu-
kaan. Hän oli kuullut, että tämä herra ei ollutkaan mikään lammasten laa-
manni tai porsaitten pormestari, vaan omisti semmoisen pyssyn, jolla ampui
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kaksitoista laukausta peräkkäin välillä lataamatta. Jaska oli kyllä myö-
hemmin sattumalta tavannut laamannin metsässä, mutta laamanni oli hänet
huomannut ennenkuin hän laamannin, ja hänellä oli myös ollut se sama hirmu-
pyssy kädessään. Hän oli kohta tähdännyt Jaskaa ja käskenyt tämän juosta
niin paljon kuin koivista lähti; muuten tulisi siinäpaikassa kuolemaan mies saap-
paat jalassa. Ja Jaska sanoi juosseensa.

Jaska oli lisännyt, ettei hän oikeastaan ollutkaan laamanniin suuttunut,
Täytyihän tämän niin tuomita kuin virkansa vaati.

Setä nuhteli isäntää siitä, että hän oli ryhtynyt välipuheeseen roiston kanssa,
ja selitti, ettei tämmöinen välipuhe ole mitenkään laillinen.

En tiedä, sanoi isäntä, onko se niin laillinenkaan, mutta ainakin tähän asti
on Jaska sen pitänyt kuin mies.

Annoitko todella tuolle ryövärille kaksi tynnyriä rukiita?
Annoin kuin annoinkin. Ja kukkuramitalla mittasin aitasta. Jaskalla oli

itsellään säkit, ja vielä autoin veneeseen kantamaan.
Minä en oikeastaan voinut isäntää moittia. Kun yhteiskunta ei voinut häntä

suojata, hankki hän itse väellensä elämismahdollisuuden kuten paraiten ym-
märsi. Mutta Ville löi isäntää olalle ja sanoi:

Vai Jaska on sanansa pitänyt kuin mies. Luottakaa te vain Kyttyrä-
Jaskan lupauksiin. Kestäväthän ne jäniksennahkaiset Tuomatkin seitsemän
vuotta.

Ville ei pitänyt tämän talon väestä.
Olimme käyneet talossa kahvia juomassa. Tämän tehtyämme rupesimme

lähtöä puuhaamaan. Venesatamalle mennessämme lyöttäytyi talon vanha ukko
minun seuraani. Hän huomasi kai esiintymisestäni, etten ollut ennen tämmöi-
sissä hommissa mukana ollut.

Ottakaa te, nuori herra, sanoi hän, tehtäväksenne tällä matkalla ottaa
selkoa Latvasaaren kuninkaan hovilinnasta.

Kysyvän katseeni johdosta kertoi hän seuraavaa:
»Latvajoella on ennen aikaan ollut oma kuningas. Ja hänen hovilinnansa

pitäisi olla eräällä saarella, jota on sanottu Latvasaareksi. Tämän hovin tai lin-
nan kumpi se sitten onkaan ■— on hän itse poikansa avustamana rakentanut,
ja on, sanotaan, asunut ja elänyt siinä vielä tämän vuosisadan alussa. Hänen
olisi pitänyt olla kuninkaallista sukua, mutta jonkun kapinallisen teon tähden
tulleen omasta maastaan karkoitetuksi. Silloin on hän ottanut mukaansa kaikki
äärettömät sodissa kootut aarteensa ja purjehtinut laivalla Suomeen. Viipurin-
lahdessa on astunut maalle ja talven tultua ostanut kaksikymmentä hevosta ja
rekeä ja lähtenyt tavaroineen ja miehineen sinne päin, missä nyt käy raja Suo-
men ja Venäjän välillä. Täältä on hän löytänyt mieluisan paikan eräällä saa-
rella, johon on omaisuutensa vienyt; miehensä on hän lähettänyt takaisin. Mie-
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het ovat seuraavana keväänä purjehtineet Viipurista pois ja ryhtyneet meri-
rosvoiksi vierailla vesillä. Mutta monet vuodet ovat he joka kesä palanneet ja
vieneet herrallensa ryöstetyt aarteensa ja taas poistuneet uusia kokoilemaan.
Monen vuoden jälkeen on heidän laivansa joutunut haaksirikkoon, ja sen ajan
perästä Latvajoen kuningas ei ole ollut missään tekemisissä toisten ihmisten
kanssa. Linnaansa lie kuollut poikinensa, mutta missä linna on, sitä ei kukaan
nykyajan ihminen tiedä.»

Ukon kertomukseen en kiinnittänyt paljon huomiota. Tähdellisemmät
tehtävät nyt täyttivät ajatukseni. Kohteliaisuudesta utelin kuitenkin ukolta,
eikö hän mitään enempää tuosta hovilinnasta tietänyt. Ukko selitti silloin usko-
vansa, että linna oli jollakin saarella Sitkajärven pohjoisessa osassa. Tuon sala-
peräisen herran todellisesta olemassaolosta näytti hän olevan täysin vakuutettu.
Ja kun hän luuli minusta saaneensa asiaa harrastavan kuulijan, kertoi hän vielä
salaperäisesti kuiskaten minulle seuraavaa:

»Olen itse kerran elämässäni ollut Latvajoen kuninkaan läheisyydessä. En
tosin saanut häntä nähdä, mutta niin lähellä olin, että sekä näin että kuulin
hänen jumalatonta menoaan. Ollessani kymmenvuotiaana otti isäni minut
mukaansa kalastusretkelle Sitkajärvelle. Eteläosassa järveä ei ole kaloja, mutta
pohjoinen ranta on kalaisa. Sinne aikoi isä soutaa. Hän näet ei uskonut kansan
kertomuksiin, ettei ole muka luvallista mennä järven pohjoiseen osaan. Järven-
pinta oli rasvatyyni. Kun olimme vielä noin puolen penikulman päässä pohjoi-
sesta rannasta, näin äkisti rannalla edessämme pienen pilven, ja samassa lensi
veneen viereen veteen joku esine semmoisella voimalla, että vesi purskui yli
koko veneen, joka rupesi ankarasti liikkumaan. Kastuin läpimäräksi, ja venee-
seen oli tullut ainakin pari korvollista vettä. Isäni, joka sousi ja siis istui selin
pohjoisrantaan, käänsi veneen niin äkisti, että minä, joka veneen perässä olin
noussut seisomaan, keikahdin kumoon ja syöksyin suin päin järveen. Isäni sai
minua tukasta kiinni, ja samassa kun hän nosti minut veneen laidan yli, kuului
niin hirvittävä jyske, ettei paljon puuttunut, ettei hän pudottanut minua toista
kertaa järveen.

Isäni ei tiennyt mitä ajatella, kun samassa pilvi uudistui, suhahtava ääni
kuului ja vesi takanamme nousi korkealle ilmaan. Kun pamaus taasen uudistui,
nousi isäni seisomaan, pui nyrkkiään sinne päin, missä pilvi näkyi ja kirkaisi
kamalasti suuttuneella äänellä:

,Nuo laukaukset tulen sinulle vielä maksamaan!'
Mutta kun tuli vielä kolmas laukaus, joka särki veneen keulan, souti isä

voimiensa takaa rannalle päin, kunnes pääsi suojaan erään niemen taakse. Kun
isä oli tyhjentänyt veneen ja saanut keulan kutakuinkin korjatuksi, kertoi hän
minulle, että se, jota sanottiin Latvajoen eli Latvasaaren kuninkaaksi, oli meitä
kanuunalla ampunut ja että hän nyt jo toisen kerran oli ajanut hänet pois tämän
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omalta alueelta ja estänyt hänet kalastamasta taloon kuuluvassa järvessä. Ja
sen lisäksi, sanoi isä, on tuo pakana ruvennut, minulta lupaa kysymättä, asu-
maan minun maallani ja kalastaa, mitään vuokraa maksamatta, minun kala-
vesilläni. Isä lisäsi aikovansa itse pian käydä laittomalta anastajalta vuokraa
kantamassa.

Yöllä soudimme kotiin takaisin.
Isäni kävi jo seuraavana päivänä kirkonkylässä, sekä nimismiehen että itse

tuomarin puheilla. Pari päivää istui hän sitten kotona talonpapereita ja talon-
karttoja tutkimassa, mutta mitään työtä ei tehnyt. Sitten laittoi hän viikon
eväät konttiinsa, latasi molemmat pyssynsä, hyväili minua, jota hän ei ollut
ikinä ennen tehnyt, ja sanoi nyt lähtevänsä veronkantomatkalle. Sen lisäksi,
sanoi isä, on minulla itselläni myöskin vähäisen palkankapaa tuolle vieraalle
herralle maksettavana. Tällä kertaa isä ei lähtenyt veneellä, vaan jalkaisin.
Jos äitini olisi elänyt, olisi isä arvatenkin jättänyt veronkantomatkan teke-
mättä. Minä en uskaltanut mitään sanoa. Itkin vain. Herran haltuun, poika-
seni, sanoi isä ja lähti matkalle pyssy olalla, toinen kainalossa.

Takaisin ei palannut.
Tämä tapahtui samana vuonna kuin Suomi joutui Venäjän yhteyteen. Olin

kymmenvuotias, kun tulin talonisännäksi. Talo jäi autioksi, ja minä läksin
kirkonkylään paimenpojaksi. Kuusitoistavuotiaana palasin takaisin, ja kaikki
oli tuvassa samassa kunnossa kuin lähtiessäni. Mutta peltotilkkuset oli
uudestaan kuokittava. Ja kuten herra itse näkee, tullaan talossa nyt, Juma-
lan kiitos, taasen hyvin toimeen. Monta kertaa on minulla ollut vahva halu
lähteä isäni jälkiä etsimään, mutta en ole koskaan voinut mieltäni siihen roh-
kaista, ja mitäpä jälkiä olisi vuosikymmenien kuluttua enää löytynytkään.
Pari ruostunutta pyssynpiippua ehkä, mutta kukapa ne suuresta erämaasta
löysi. En ole myöskään ikinä kuullut, että kukaan olisi noitten tapahtumien
jälkeen Sitkajärvellä kulkenut. Sitkajoella olen aina vapaasti kulkenut, mutta
järvensuusta olen joka kerta takaisin kääntynyt»

Vasten tahtoani oli loppupuoli vanhuksen kertomuksesta minuun tehnyt
syvän vaikutuksen. Otaksuin, että poika oli kalastusretkellä venheeseen nuk-
kunut ja ampumiset uneksinut. Mutta isän kostoretki antoi tapahtumalle jon-
kunlaisen todellisuuden varjon ja pani mielikuvitukseni oudosti liikkumaan.
Olin kuitenkin muutaman päivän perästä koko jutun unhottanut.

Ukon jutellessa olimme saapuneet venevalkamaan talon kaiken väen seu-
raamina. Setä oli isännän kanssa sopinut hevosien viemisestä takaisin; vank-
kurit ja sedän kiesit jäivät taloon. Venheeseen astuessamme sanoi isäntä sydä-
mestään toivovansa meille menestystä matkalle ja lisäsi, että meidän menes-
tyksemme tulee vähentämään talon verot puoleksi siitä, mitä nyt.

Ville astui viimeisenä veneeseen.
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Kun hänellä oli jo toinen jalka veneessä, sanoi ukko hänen puoleensa kään-
tyen:

Viiden virstan päästä tulette paikkaan, jossa Suomen puolella kasvaa
tavattoman sankkaa kuusimetsää. - Joen läntistä rantaa sanottiin Suomen
puoleksi, itäistä Venäjän puoleksi, vaikka raja kulki toista penikulmaa joesta
itäänpäin. Siinä paikassa ei ole koskaan lunta maassa, ja paikka on kuiva ja
suojainen. Siihen yöpykää. Tarvitsette hyvin suojatun nuotiopaikan, sillä ensi
yöksi tulee sade. Viime yönä oli laaja kehä kuun ympärillä, ja aamulla ei kukko
laulanut ainoatakaan kertaa.

Ville potkaisi voimallisella potkahduksella veneen vesille, virkkaen samassa;
Kuusta, kukosta ja vanhasta ukosta ei ole mitään merkkiä.

Ville, kuten sanottu, ei pitänyt tämän talon väestä.
Istuttiin airoille, minä kokkatuhdolle, Ville keskiteljolle ja setä perälaipiolle

huopureilla ohjaamaan.
Olimme juuri saaneet veneen hyvään vauhtiin, kun ukko notkeana kuin

nuorukainen hyppäsi talon veneeseen ja ripein aironvedoin rupesi soutamaan
perässämme. Setä luuli, että vanhuksella oli jotain tähdellisempää meille sa-
nottavaa, jonka vuoksi hän käski Villen hetkiseksi heittää soudun. Ville ei
ollut kuulevinänsä, vaan lisäsi vauhtia. Pian huomasi hän kuitenkin, että
ukko sittenkin tyhjällä veneellä soutaen meidät saavuttaa, ja heitti souta-
misen. Kuulin Villen itsekseen mutisevan;

Menköön ukontollo Perhoon isäpuoleksi.
Kun ukko jo sousi vieressämme, sanoi hän, sedän puoleen kääntyen: »Tässä

tulee virstan päästä kaksi koskista paikkaa, joita ette voi nousta muuten kuin
sauvomalla. Saatan teidät niistä ohitse ja näytän parhaimman sauvomapai-
kan. Muuten ehkä ette pääse niistä ollenkaan nousemaan. Niistä lähtien pääsee
kyllä soutamalla järvelle asti, vaikka virta on muutamin paikoin hyvin vuolas.
Saa nähdä, onko jää jo järvestä lähtenyt.»

Ville, joka yhä vielä epäili ukkoa, kysyi häneltä odottamatta:
—No mitenkä te, vaari, aiotte meille tien näyttää sauvomispaikoissa, teillä

kun ei ole sauvointakaan? Meillä oli kolme tukevaa neljänsylen sauvointa
veneessämme.

Ukko hymähti.
Lykkää sinä vain, poikaseni, voimiesi takaa. Kyllä minä tyhjin venein

puoleni pidän Ilmankin sauvointa. Luota *sinä vanhan miehen sanaan. Minulla
oli jo pitkä parta, kun sinä vielä paitaressuna käydä lyllertelit.

On parta pukillakin, vaan ei panna pöydän päähän.
Kauhavalla, Pohjanmaalla, kuuluvat sanovan, että mieliraja kulkee

Laitilan sillasta. Taidat, poikaseni, olla sillantakaiselta puolelta syntyisin, kun
et yhtään harmaita hapsia ymmärrä kunnioittaa.
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Ville näytti vähäisen ujostelevan nuhteen johdosta eikä vastannut mitään.
Ukko sousi nyt edellä, ja me seurasimme hänen veneensä vanassa. Hän

näkyi tarkoin tuntevan kaikki akanvirtapaikat, mikä suuresti helpotti soutua.
Ensimmäinen koskipaikka meni hyvin, vaikka meistäville oli ainoa, jokaoli

tottunut sauvointa käyttämään. Liejupohjaisissa metsäjärvissä olen kyllä tot-
tunut porkkaamalla lauttaa työntämään, mutta vastavirran voittaminen sau-
voimella vaatii ihan toista taitoa. Kun tulimme toiselle koskipaikalle, joka oli
pitempi ja kivisempi, tahtoi Ville, että nousisimme soutamalla, joka hänen mie-
lestään kävisi hyvin päinsä. Ukko varoitti sanoen, että alussa kyllä pääsemme,
mutta vähää ennen koskenniskaa tulemme paikalle, josta emmekevätveden ai-
kana mitenkään saa soutamalla lastissa olevaavenettä nousemaan. Setä ja minä
emme asiaan mitään puhuneet, ja Ville jatkoi soutamalla. Ukko yritti vielä
kerta luovuttaa häntä aneestaan, sanoen, että kun tuo paha paikka tulee, on
melkein mahdotonta vaihtaa airoja sauvoimiin; mutta kun hän huomasi, ettei
hänen sanoistaan mitään apua ollut, lähti hän uudestaan soutamaan edellä.

Noin puolet koskea oli soudettu, kun uoma tuli kapeammaksi ja virran valta
kasvoi. Nyt setä kehoitti vaihtamaan airot sauvoimiin, mikä erään ison kiven
alapuolella olisi vielä hyvin käynyt päinsä. Mutta Ville, joka ei tahtonut myön-
tää erehtyneensä, sanoi käyvän soutamallakin hyvin, ja kun Ville oli tottunut
venemies, arveli kai setä hänen ymmärtävän asian paremmin, koska ei suora-
naisella käskyllä pakottanut häntä vaihtamaan. Vetämällä voimiemme takaa
pääsimme myöskin ukon viittaamaan pahimpaan kohtaan, joka näytti olevan
noin kahdeksan tai kymmenen sylen pituinen. Ukko sousi edellä vetämällä
hyvin tiheään ja pääsi onnellisesti läpi valtavuon paikkaan, jossa virta oli vä-
hemmän vuolas. Tähän hän pysähtyi jakatseli meidän voimanponnistuksiamme.
Ponnistaen voimiamme äärimmilleen onnistuimme nousemaan ehkä puolet
tuosta pahasta paikasta, mutta silloinrupesi vene vastustamattomasti laskemaan
taaksepäin koskea alas. Villen toinen airo katkesi, ja ennenkuin huomasimme,
miten asia tapahtui, oli vene kääntynyt, toinen laita koskea, toinen kiveä vas-
taan. Iso hyökyaalto löi samassa laidan yli, ja vene oli kaatua, koski kun pai-
noi suurella voimalla.

Samassa kun Villen airo katkesi, oli ukko potkaissut ankkurikivensä veteen
ja, pitäen ankkuriköyden käsissään, laskenut veneensä koskea alas. Sekunti
sen jälkeen, kun veneemme törmäsi kiven kylkeen, seisoi ukko samalla kivellä,
hänen veneensä kelluessa koskessa monta syltä alempana. Että hyppäys ve-
neestä liukkaalle, melkein vedenalaiselle kivelle nuorellekin miehelle oli hengen-
vaarallinen, ymmärsimme hyvin. Hyppäys oli tehtävä ankkuriköysi kädessä,
ja ellei oikeassa silmänräpäyksessä heittänyt köydestä irti, joutui auttamatta
kosken valtaan. Ukon onnistui heti saada veneemme parempaan asentoon, niin
ettei siihen tullut enää vettä. Hän piti veneen tässä asennossa pitämällä mo-
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lemmin käsin veneenlaidasta kiinni, seisoen vedessä kainaloihin asti ja nojau-
tuen selin kiveä kohti. Ellei hän olisi jaksanut pysyttää venettä tässä asen-
nossa, olisi hän itse joutunut kosken puristettavaksi veneen ja kiven väliin.

Heti tartuttuansa veneen laitaan otti ukko komennon. Äreällä äänellä tius-
kasi hän komentosanansa Villelle, joka ääneti totteli. Kahdella sauvoimella
saatiin vene pönkitetyksi, ja ukko pääsi jääkylmästä kylvystään. Ukko sitoi
kaksi airoa yhteen varasanvoimeksi, ja kymmenen minuuttia myöhemmin
olimme onnellisesti suvannossa koskenniskan yläpuolella.

Tähän asti ukko ei ollut puhunut ainoatakaan sanaa, joka ei olisi koskenut
veneen ohjausta. Mutta niin pian kuin vaara oli ohitse, tiuskasi hän Villelle:

Miks’et sinä, hirtehisen pakana, totellut minua, jokatunnen nämä kosket
paremmin kuin sinä? Olisit ylpeydessäsi komisariuksenkin ja nuoren herran
hukuttanut, ellen minä olisi pannut parhainta sarkatakkiani vanutettavaksi.

Ukko katseli murhemielin takkiansa, joka oli kai jo kuivanakin ollut ahdas
ja nyt veti hänen olkapäitään arveluttavasti selkäpuolelle päin. Siitä ukko ei
ollut tietävinään, että oli henkensä pannut alttiiksi ja vanhat luunsa jääveteen
likoamaan. En ole koskaan ennen enkä jälkeen nähnyt Villeä niin häpeis-
sään ja nolostuneena kuin tässä tilaisuudessa.

Seurasimme heti rannalle, ja minuutin perästä kaikui metsä Villen kirveen-
iskuista. Tehtiin mahtava hirsituli, ja pian seisoi tulen ympärillä neljä höyryä-
vää miestä, kääntyen aina sen mukaan kuin liiallinen lämpö pakotti. Ukko, joka
seisoi paljoa lähempänä tulta kuin me muut, oli vetänyt pieksusaappaansa ja-
lasta ja pannut ne loitommaksi tulesta kuivamaan; valitteli ettei nahka kestä
lämmintä, niin pian kuin se on ruumiista nyletty irti. »Missä voi sulaa, siinä
nahka palaa», arveli vanhus.

Setä ja minä emme voineet kyllin ihmetellä, miten ukon oli mahdollista kes-
tää niin lähellä tulta. Ukko silloin kertoi:

»Minä olen aina ollut hyvä löylyä ottamaan. Yhden ainoan kerran eläissäni
olen ollut pakotettu astumaan lavalta alas, kun toinen jäi. Ja tuo oli' herrasmies.
Olin nuorempana ollessani kerta Viipurissa ansiotyössä. Siellä asui eräs herra,
jonka sanottiin olevan semmoisen kossin löylyä ottamaan, ettei ole kukaan vielä
häntä voittanut. Olin monta kertaa toivonut joutuvamme yhdessä saunaan,
kun kerta satuinkin tapaamaan hänet juuri saunan ovella. No olipa tuo ikävä,
sanoin, että herra on jo kylpenyt; olen kuullut herran olevan hyvän löylyä kes-
tämään. Eihän lämmin luita riko, vastasi hän, voinhan kylpeä samalla huomis-
illankin edestä. Tehdenhän työstä pääsee, syöden leivänkannikoista. Riisuin
nopeasti ja menin lauteille. Herra tuli perässäni, hapuili käsillä katonrajaa ja
sanoi olevan kylmänpuoleista; ei hän muka viitsi niin vähän edestä riisua vaat-
teitaan. Istui sitten rahille. Nyt olin voitosta varma jarupesin löylyä lyömään.
Kuta enemmän viskasin, sitä enemmän tuo vain huokaili hyvinvoinnista. Huo-
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masin hetken perästä, että ellen nyt lähde, lähtee nahka; minun täytyi lauteilta
pois. Tuo kovanahkainen vain jäirahilleen ja minun mennessäni pyysi antamaan
vielä pari napollista lisää. Kiusalla heitin koko kiulullisen. Silloin vasta tuli
hänkin alas, yski vähän ja sanoi tulevan sisälliselle ihmiselle jotenkin lämmintä.
Vielä tänään ihmettelen, miten ihminen voi noin lämmintä kestää. Ja vielä iso
turkki päällä», päätti vanhus pakinansa.

Nauroimme sedän kanssa makeasti ukon ihmettelylle. Emme hennonneet
hänelle sanoa, että herrasmies oli pitänyt häntä pilanaan. Äijä sai jäädä luu-
loonsa, että Viipurin herra oli hänet rehellisessä saunakilpailussa voittanut.

Vanhus oli ensimmäisenä kuiva, vaikka hän oli ainoa, joka oli ollut likomärkä.
Setä rupesi kysymään häneltä, kuinka hän oli uskaltanut tehdä hyppäyksen
veneestä liukkaalle kivelle.

Ettekö yhtään pelännyt?
Mitäpä vanhan kannattaa kuolemaa pelätä. Nuoren kuolema on kun

sattuu, mutta vanhan on pakosta. Minä olen ikäni jo täyteen elänyt eikä mi-
nusta ole enää paljon hyötyä. Mutta teillä pitäisi olla monta vuotta elettävänä.
Ehkä te, nuori herra, ette ole vielä kolmeakaankymmentä?

Selitin olevani vasta pari vuotta kolmattakymmentä, suorittaneeni juuri
maisterintutkintoni ja aikovani koulunopettajaksi. Näytätte olevan riski
ukko.

Olenhan minä, Jumalan kiitos, ollut aina terve, mutta rupeavat ne
vuodet lähenemään, joista raamattu sanoo: ne eivät minua miellytä. Ei
pidä vanhaksi toivoa, vanhan on paha elää.

Setä puuttui puheeseen.
Kun isäntä kertoi maksaneensa Kyttyrä-Jaskaile lahjuksia, luulin tei-

dänkin kuuluvan rosvokoplan suosijoihin enkä paljon luottanut talosta saamiini
tietoihin. Nyt ymmärrän, että te ainakaan ette kuulu rosvojen ystävien jouk-
koon.

Kyllä kaikki, mitä poikani kertoi, oli totta, valitettavasti lahjuksista
myöskin. Kyttyräisen kuullen kieltelin poikaani antamasta, jarosvo lupasi sopi-
vassa tilaisuudessa pitää minut muistissaan; mutta niinkuin äsken sanoin, olen
vuoteni jo elänyt enkä minä Kyttyräisen uhkauksista välitä.

Miten te olisitte isäntänä ollen menetellyt?
Jaskalle olisin sanonut, että talo on liian köyhä semmoista ylimääräistä

verotusta maksamaan. Sillä sitä se onkin. Ja Jaskan lähdettyä olisin vienyt
kirkonkylään vaikka viimeiset jyvät aitasta ja ostanut tuommoisen kaksitoista
laukausta ampuvan pyssyn, jommoinen on tuomarillakin. Ne kuuluvat olevan
muutenkin erinomaisia metsästyspyssyjä. Isännällä on ennestään isoreikäinen
haulikko, molemmilla pojilla on luodikot, ja ovat jo koko hyviä ampumaan,
vaikka ovat puolikasvuisia vain. Oma pyssyni laukee myös nopeasti, ja silmät
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on minulla vielä kuin kotkalla. Kyttyräläisillä ei kuulu olevan tätä nykyä kuin
neljä pyssyä vain. Kyllä me heitä vastaan olisimme puoliamme pitäneet.

Mutta jos Jaska olisi yön aikana talon polttanut väkineen kaikkineen?
Ei Halli laske yön aikaan ketään vierasta niin lähelle taloa. Eikä Kytty-

räinen ole niitä miehiä, joka saalista toivomatta menee tuommoista tekemään.
Myös luulen, että sakki pysyy nyt jonkun aikaa hiljaisempana, silläainakinkah-
dentoista isännän kanssa on rosvolla nyt vuosisopimus. Hän on viime taikoina
huomannut tämän konstin vähemmän vaaralliseksi ja kuuluu aikovan tehdä
vielä paljon uusia sopimuksia. Suurimmista taloista kuuluu saavan aina neljään
tynnyriin asti. Kyllä se hänen polttimonsa tarpeeksi riittää.

Mitä hullutuksia. Onko hän salapolttaja myöskin?
On. Ja parhaimpia keittomestareita kuuluu olevankin. Sanotaan saavan

kolme kannua enemmän tynnyristä kuin parhaimmat. Hyvän osan ryyppää
itse kaveriensa kanssa, niin että iltasilla ovat kaikki pahoin päihtyneet. Mutta
paljon myöskin myypi sekä Suomen että Venäjän puolelle. - Eikö komisarius
ole tätä tietänyt?

En ole tietänyt salapolttajaksi. Enkä ole voinut aavistaakaan, että mo-
net isäntämiehet ovat ryhtyneet tuommoisiin häpeällisiin kauppoihin julkisen
rosvon kanssa. Sehän on enemmän kuin häpeällistä. Tiedättekö ketään noista
raukoista? Poikannehan sanoi itse olevansa yksi.

Tiedänhän minä useitakin. Mutta kun ilmianto kruununmiehille katso-
taan ihmisten kesken häpeälliseksi, en tahdo nimiä sanoa.

Setä ymmärsi ukkoa eikä vaatinut enempiä tietoja, vaan lupasi ottaa itse
myöhemmin asiasta selkoa. • Vanhus rupesi nyt tekemään lähtöä, ja setä ky-
syi, miten hän aikoi päästä venheeseensä. Ukko sanoi aikovansa kiertää vitsa-
köyden ja sen päähän sitoa härkkimentapaisen puupalikan, jonka avulla kyllä
saisi veneen rantaan vedetyksi. Setä lahjoitti ukolle lujan uistinsiiman, joten
tämä pääsi vitsaköyden teosta. Kiittelimme kaikki ukkoa henkemme pelas-
tuksesta, ja setä lisäsi tietävänsä nyt varmuudella omistavansa Sitkan talossa

talon nimi oli Sitka ainakin yhden ystävän, johon voi luottaa. Ville
pyysi ukolta epäilyksiään anteeksi, ja ripein askelin poistui äijä joenrantaa pit-
kin. .

Seuraavana uudenvuodenpäivänä annettiin ukolle kirkossa jumalanpalve-
luksen jälkeen hopeamitali »ihmishengen pelastamisesta», jonka setä oli hänelle
hankkinut, ja kun vanhus päivällisen jälkeenpoistui nimismiehen talosta, kan-
toi hän olallaan sedän antamaa lahjaa, kaksitoista laukausta ampuvaa pyssyä.
Jos setä olisi tietänyt, että »Sitkanvaari» oli ahkerimpia soitimelta-ampujia, luu-
len, että lahja olisi vaihtunut johonkin hyödyllisempään esineeseen.



kon poistuttua rupesimme mekin hankkiutumaan mat-
kalle. Villellä näytti olevan ikävä, jonka tähden ky-
syin häneltä syytä alakuloisuuteensa.

Eivätkö ole housusi vielä kuivaneet, kun olet noin
apealla mielellä? Niistä nenäs ja nosta housus ja ole
niinkuin muutkin miehet!

Jos olisi komisarius edes haukkunut aika tavalla,
olisi minun jo puolta parempi olla. Mutta nyt te mo-
lemmat vain hommaatte niinkuin kaikki olisi »juu»

ja »jaa», ettekä puhu minun konnantyöstäni mitään?
Pitäisikö vielä panna laukkaa lohen päälle? Etkö tiedä, että »juu» ja

»jaa» on herroista hyvä, mutta »ingenting» ei ole mitään.
Tiedän toki. Mutta ikävä minun on vain, niinkuin mustalaisen kirkossa.
Ole mieluummin iloinen, niinkuinmustalainen varastetun hevosen selässä.
Kukapa olisi uskonut, että tuo ukon kanttura sen koskipaikan niin tar-

koin tunsi. Ja edellisessä koskessa oli sauvominen ihan turhaa työtä. Minä luu-
lin toisenkin kosken samanlaiseksi virtapaikaksi vain.

—• Se kosken tavat tietää, joka korvalla asuu. Mutta älä nyt enää koskesta
keskustele, vaan puhu jo muista asioista.

Joka härillä kyntää, se häristä haastaa. Kauan minä saan vielä tätä
asiaa katua, ennenkuin se minulle anteeksi annetaan.

Nyt puuttui setä puheeseen.
Ei sinun tarvitse tätä asiaa kauemmin katua, jos vastaisuudessa teet

niinkuin käsketään, kun ymmärrät, että käskijä tietää asian paremmin kuin sinä.
Nyt ei tätä onnettomuutta enää ajatella eikä siitä keskustella, vaan se olkoon
kaikin puolin anteeksi annettu ja unhotettu. Tee sinä nyt niinkuin maisteri sa-
noi ja karkaise mielesi vastaisuuden varalle.

Villen raskas mieli oli minun leikkipuheistani jo vähäisen helpottunut. Mutta
nyt vasta, kun setä näin suorin sanoin antoi hänelle anteeksi, tuli hänestä jälleen
entinen Ville, joka vastuksetkin löi leikiksi vain.

Olimme soutaneet hyvää vauhtia jokeaylös. Ilma, joka tähän asti oli ollut
aurinkoista, oli nyt muuttunut. Mahtavat mustat pilvet nousivat edessämme
taivaalle. Sanoin sentähden Villelle:

Taisi ukon kantturasi tuntea taivaankin merkit paremmin kuin sinä,
koska näkyy olleen oikeassa, kun ennusti sadetta.

Ville nousi seisaalle, tarkasteli taivasta edessämme, mutta sanoi vain: »Peloit-
taa pimeä pilvi, savenkarvainen sataa.» Istuutui takaisin soututuhdolle ja kiskoi
mitä käsivarsista lähti.
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Rupesi jo vähäisen hämärtämään, kun saavuimme ukon osoittamaanyöpymis-
paikkaan. Se oli todellakin semmoinen, että siinä taisi sateellakin pysyä kui-
vana. Maa oli kuivaa, ja pilvenkorkuiset kuuset muodostivat todellisia sateen-
varjoja. Teimme nuotiomme erään puun juurelle, jossa maa oli hyvin tasaista
ja jossa selvät merkit osoittivat, että siinä oli monesti ennenkin oltuyötä. Huo-
nommassakaan yöpaikassa ei olisi tarvinnut sadetta pelätä, sillä sedällä oli
vedenpitävästä kankaasta tehty teltta, joka oli niin tehty, että kun se oli nuo-
tiolla käytettävä, nostettiin etupuoli katolle, joka täten tuli kaksinkertaiseksi.
Yksinkertaisenakin, kesäteltaksi käytettynä, ei se rankkasateellakaan vuotanut.

Heti kun teltta oli pystytetty ja vuoteet tehty, sytytti Ville nuotion, otti
kahvipannun ja poistui. Tullessaan takaisin oli hän täyttänyt pannun joki-
vedellä, joka oli nyt kevättulvasta sameata, kellertävänruskeata. Minä en lu-
vannut juoda sitä kahvia, joka tästä vedestä oli keitettävä. Ville vain sanoi:
»Juodaan jokivedetkin, kosk’ei läsnä lähdevettä.» Kun vatsani ei voinut tähän
kauppaan suostua, otin Villeltä pannun ja menin etsimään puhdasta lunta, jota
vielä oli paljon notkopaikoissa ja isompien kivien pohjoispuolella. Palatessani
kämppään oli Ville jo tuonut koko sangollisen lunta, ja nostanut puuropadan
tulelle. Kun puuro oli valmistunut, käski Ville meidät illalliselle, kehoittaen:
»Syödään puuro puuta myöten, lyödään heinä juurta myöten.» Ja Villen kehoitus
ei tapahtunutkaan hukkaan, päivällinen kun oli tänään aivan myttyyn mennyt.
Ville ja minä oikein päästimme hallin pöydälle.

Kun olimme saaneet kylliksemme, tuumi Ville, ettäruuan jälkeenseuraa siu-
naus ja siunauksen jälkeen tupakka. Setä lisäsi: »Jonka rokka, sen tupakka», tar-
joten Villellekin omasta massistaan. Tupakoidessaan kertoi Ville kahden tupa-
kannälkäisen savolaisukon keskustelun, kun he maantiellä kohtasivat toisensa
kauniina kesäpäivänä. Ukot istuutuivat maantien syrjälle eivätkä pitkään
aikaan puhuneet mitään. Näytti kuitenkin siltä kuin kummallakin olisi ollut
jotain sydämellään, vaikk’ei kumpikaan tahtonut panna alkuun. Vihdoin sanoi
kuitenkin toinen;

Pannaanko tupakaks’?
No pannaan voan.

Hetken perästä kysyi taas edellinen:
Kummank’s massikast’ pannaan?
Kumman voan.

Edellinen rupesi massiansa kopeloimaan, käänsi sen nurin ja sanoi:
Kah kun olikin minun massikkan’ tyhjä.

Toinen teki samaten ja arveli:
Kah kun oli minunkin.
No poltetaan kun soahaan.
No poltetaan voan.



127

Sitten ukot hyvästelivät ja jatkoivat kukin matkaansa.
Olisin mielelläni istunut vielä hetkisen illan kaulaa katkaisemassa, mutta

Ville joudutti maatapanoa. Syrjällensä syötyänsä, maata iltasen perästä. Kun
setäkin oli sitä mieltä, ettei lepo luita lyötä, täytyi minunkin kallistua vuoteelle.
Maata pannessamme sain vielä mielihyväkseni kuitenkin huomauttaa Villelle,
että ukko oli sittenkin ollut oikeassa. Rupesi näet satamaan. Mutta Ville ei
ollut puhettani kuulevinänsä, näytti vain kovin uniselta. En saanut häneltä
muuta vastausta kuin: »Satoihan ennen Savossakin eikä kielletty.»

Nukuin makeasti kello kahteen asti, kun minut herätti joku outo ääni met-
sästä. Kuulosti ensin niinkuin joku ihminen tai eläin olisi ähkynyt tai voihkinut
metsässä. Sitten se äkkiä lakkasi. Hetken perästä se taasen uudistui ja tällä ker-
taa äänekkäämmin. Ajattelin jo, pitäisikö minun herättää Ville tai setä, kun
äkisti kuului mitä hirvittävin kiljunta, niin että luulin korvakalvojeni puutuvan.
Setäkin heräsi ja nousi istualle, mutta sanoi vain: »Mikä isoa kissaa vaivaa, kun
näin myöhään keväällä pitää naukujaisia?» Käänsihe toiselle kyljelle ja nukkui
taas.

Minä, joka en ollut ikinä ennen tähän aikaan vuodesta viettänyt yötä met-
sässä, en voinut näin välinpitämättömästi asiata käsitellä. Ääni, joka nyt jat-
kui melkein yhtäjaksoisesti, oli erinomaisen korvia vihlaiseva. Kuvittele kuu-
leväsi sata kissaa, jotka yhdellä kertaa pitävät kissannaukujaisia, vuorotellen
kirkuen, vuorotellen tapellen. Silloin voit saada heikon aavistuksen siitä kon-
sertista, mikä minun korvieni täytyi tänä huhtikuun yönä kärsiä. Ellen sedän
sanoista olisi ymmärtänyt, mikä tässä oli kysymyksessä, en olisi mitenkään voi-
nut käsittää, että jokupienempi eläin kuin karhu voi saada noin hirvittäviä, suo-
raan sanoen kamalia ääniä aikaan. Muutamia kertoja hetkiseksi keskeytyen jat-
kui tuota peliä kello neljään. Silloin heräsi Ville, nauroi vähäisen minulle, kun
kerroin, etten ollut voinut nukkua, ja sanoi, että hänelle itselleen oli käynyt ihan
samaten, kun ilves oli ensi kerran hänet laulajaisiinkutsunut. Mutta nyt oli hän
sen temppuihin jo niin tottunut, etteivät ne voineet hänen untaan häiritä.

Ville aikoi mennä ajamaan rauhanhäiritsijää pois, otti kirveen kainaloon ja
lähti metsään. Laulajaiset lakkasivat todella heti, ja minä nukuin kello seitse-
mään, jolloin Ville käski kahville. Setä istui jo kahvipöytämme ääressä, ja puoli-
tekoinen airo oli nostettu puunkylkeä vasten.

Aamiaisen syötyämme korjasimme kapineemme ja telttamme ja läksimme
veneelle.

Vene oli poissa.
Katselimme avuttomina toisiamme.
Villen katseesta huomasin, ettei hän vieläkään oikein luottanut Sitkavaariin,

mutta minun luottamukseni ukkoon oli täydellinen. Ville oli kiinnittänyt veneen
ja sanoi kiertäneensä pestin kaksi kertaa vieressä olevan puun ympäri ja vielä



heittäneensä nenän oksan yli. Setä sanoi, että kaksi puolimutkaa pidetään me-
rellä laillisena puolustuksena, ja sen tehtyään saa nenän kiinnittää miten sopii,
mutta joka touvin kiertää, tapahtuipa tuo sitten vaikka viisi kertaa maston
ympäri, hänet on raa’annokkaan hirtettävä. Vesi oli yön aikana noussut
toista jalkaa javienyt veneen mukanaan, sitä ei sopinut epäillä. Ville ei uskonut,
että tämä onnettomuus oli ilman ihmisen apua tapahtunut, vaan mutisi itsek-
seen jotain siitä, että sekin päivä voi tulla, jolloin kiusa kiertyy omaan kuppiin.
Sedän käskystä lähti hän kuitenkin paikalla venettä etsimään, ja hiivatin von-
kaa lähtikin.

Tunnin perästä hän jo palasi soutamalla. Hänellä oli ollut hyvä onni.
Vene oli tarttunut muutamaan puuhun, joka rannasta oli kaatunut jokeen.
Setä ei Villelle julistanut muuta tuomiota kuin: »Sido hevosesi hyvin, veneesi
vielä paremmin.» Ville lupasi vastaisuudessa sitoa veneen yhtä lujasti kuin muut-
kin karkurit.

Päivä lupasi tulla kauniiksi ja lämpimäksi. Ville heitti takin päältään ja
lupasi kiskoa kahden edestä, jos minä tahtoisin pitää silmällä vesilintuja, joita
tänä aamuna lensi paljon jokea ylös ja alas. Kun tämä olikin minulle matkani
päätehtävä, olin hänelle ehdotuksestaan hyvin kiitollinen, vaikka kyllä epäilin,
että hän enemmän ajatteli päivällistä kuin minun tieteellisiä pyrintöjäni.
Onnistuinkin jo aamupuolella ampumaan hanhen, mikä oli Villelle erittäin mie-
leen, sillä hän sanoi pitävänsä rasvaisista linnuista. Hän kehoitti minua erittäin
pitämään hanhia silmällä ja ampumaan niitä niin monta kuin mahdollista.
Koetin saada hänet ymmärtämään, että valtakirjani eivät minulle myöntäneet
kuin muutamia harvoja kappaleita kutakin eläinlajia, mikä oli kuitenkin hänen
mielestään joutavaa pikkumaisuutta.

Olimme toivoneet ehtivämme järvelle tämän päivän illaksi. Kevättulva oli
kuitenkin tehnyt virran niin vuolaaksi, että vasta seuraavana päivänä päivällis-
aikana tulimme joen niskaan. Vastoin odotustamme oli järvi vielä kauttaaltaan
jäässä. Jää oli kuitenkin rannoista irti, ja, ellei yöpakkasia tullut, ei näyttänyt
kestävän enää kovin monta päivää avoveteen.

Kun ihan laskupaikassa oli Venäjän puolella sopiva poukama, päätimme
tässä paikassa odottaa jään lähtöä. Ville lähti jo varhain seuraavana aamuna,
päivän eväillä varustettuna, käymään pitkin järven rantaa pohjoiseen päin.
Hän sanoi tahtovansa nähdä, minkälaatuiset olivat sielläpäin maat, ja samassa
ottaa selkoa, oliko talvella tai tänä keväänä näillä seuduin ihmisiä kulkenut.
Kun hän illalla palasi kämppään, oli hän käynyt pitkin rantaa runsaasti järven
keskipalkoille. Siinä oli ollut hyvin korkea vuorenhuippu, josta oli erinomainen
näköala yli koko järven. Ville oli tuohipalaselle piirtänyt semmoisen kartan,
joita kaartissa ollessaan oli oppinut tekemään. Kartta osoitti, että Venäjän puo-
leisessa osassa järveä oli paljon saaria, erittäinkin pohjoisessa päässä, kun Suo-
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men puoleinen osa oli melkein yhtenä selkänä. Suuret alat Suomen puoleista
rantaa oli kanervakangasta, kun taas Venäjän puolella maa oli ihan semmoista
kuin oli sanottu: metsiä, vuoria, soita ja rämeitä. Siellä täällä näkyi pienempiä
metsäjärviä, jotka kaikki kuitenkin vielä olivat jäässä. Vuorenhuipun juu-
rella laski järveen isohko puro, jonka rannat näyttivät kasvavan nurmikkoa ja
jonkakulkua taisi vuorenhuipulta seurata noin puolen penikulman matkan.
Myös oli Ville nähnyt sen paikan järven pohjoisessa päässä, missä Latvajoki las-
kee järveen. Hän arveli jäänlähdön alkavan siitä päästä, sillä joen suulla näkyi
jotenkin paljon avovettä.

Minkäänlaisia merkkejä ihmisten läsnäolosta Ville ei ollut huomannut.
Savua ei mistään näkynyt. Yhden entisen nuotiopaikan oli hän rannalta tavan-
nut, mutta se oli, Villen arvelun mukaan, jo kahden vuoden vanha. Polun
tapaista ei missään näkynyt, ei hiiren luiskahtamaa.

Vihellä oli minulle tuliaisia, ja erinomaisen tervetulleita tuliaisia. Hänen oli
näet onnistunut saada kiinni siipiorava, valkomuunnos. Eläin oli täysin lumi-
valkoinen. Jos hänen olisi täytynyt ampua se, ei siitä olisi jäänytkuin palasia
vain. Villen kivääri oli näet tavallinen Berdan-kivääri, jollainen sedälläkin oli.
Minulla oli tavallinen kaksipiippuinen ihan uusi pyssy, jossa toinen piippu oli
haulikko kai. 12 ja toinen luodikko kai. 360. Sen lisäksi minulla oli pikkulintu-
jen ampumista varten salonkikivääri, haulikko kai. 9.

Mutta yhtä paljon kuin valkoinen siipiorava, ilahdutti minua Villen kerto-
mus, että ainoastaan parin kilometrin päässä leiripaikastamme oli metsonsoidin.
Professori oli näet määrännyt, että minun oli ammuttava, jos suinkin mahdollista,
soitimelta neljä tai viisi metsoa, joitten nahat oli käytettävä tieteellisiä tut-
kimuksia varten värimuutoksista soitimen aikana. Pelkäsin, että soidin olisi jo
aivan loppumaisillaan, mutta Ville opetti minulle, ettei soidin ennen pääty,
ennenkuin pihlajan lehti on yhtä suuri kuin metson jalka. Kun lainkuuliaisena
miehenä en ollut koskaan lintua soitimelta ampunut, tulin hyvin iloiseksi ja
pyysin heti Villeä opettamaan minulle, mitenkä tämä ampuminen tapahtuu.
Teoreettisesti tiesin tietysti, miten tulee menetellä. Ville kertoi minulle silloin
hyvin kuvaavasti, miten soidin tapahtuu.

Soidin alkaa tavallisesti jo huhtikuun alkupuolella, jolloin metsot ovat jo
pari viikkoa olleet soidinpaikalla, vaikka heidän varsinainen kiima-aikansa ei ole
vielä alkanut. Soidin jakautuu jotenkin selvästi kolmeen eri kauteen. Ensim-
mäinen kestää pari viikkoa, jolloin yksin vanhat miehet antavat kuulla äänensä.
Pojat edellisen kesän pojat - istuvat äänettöminä puissa ottamatta miten-
kään osaa soitimeen. Ville arveli, että ne kai ihmetellen kuuntelevat ukkomies-
ten outoja ääniä. Koppeloa ei näy vielä ainoatakaan. Tämä soitimen ensimmäi-
nen vaihe kestää tavallisesti kaksi viikkoa. Silloin koppelot saapuvat soitimelle,
»koppeloviikot» alkavat, ja soidin on silloin kuumimmillaan. Metsot ovat nyt

Ingman, Kootut teokset. 9
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kovin kiihtyneet, soivat innokkaasti, hyppäävät hurmauksessaan korkealle
ilmaan, välistä tapellen keskenään, että höyhenet tupruavat. »Koppeloviikot»
kestävät, ilmasta riippuen, kymmenen päivää tai pari viikkoa, sopimattomalla
säällä enemmänkin. Silloin koppelot ja suurin osa vanhoista metsoista poistuvat
soitimelta, jota nuoret metsot vielä jatkavat kymmenkunta päivää. Tämä kol-
mas kausi jatkuu, kunnes pihlajan lehti on yhtä suuri kuin metson jalka. Silloin
on tavallisesti soidin päättynyt. Mutta jokunen yksityinen lintu välistä jatkaa
soidinta aina toukokuun loppupuolelle. Tuommoisia kuhnailijoita sanotaan
»lehtimetsoiksi».

Nyt olivat »koppeloviikot» juuri parhaillaan ja soidin siis myös mieltäkiin-
nittävin. Ville, joka nuorena oli paljon metsoja soitimelta ampunut, väitti, että
ainoa, mikä voi vanhan soitimelta-ampujan parantaa, on ryhtyminen kruunun-
nimismiehen rengiksi. Aamulla kun hän sattumalta joutui soidinpaikalle jakuuli
kolme metsoa yhfaikaa eri haaralta soivan, oli hän ruvennut vapisemaan ja
sanoi olleensa pakotettu ottamaan pois patruunan pyssystään, muuten olisi voi-
nut tehdä itsensä onnettomaksi. Vasta tämän tehtyään oli hän uskaltanut ru-
veta tekemään tavallisia hyppäyksiä metson sihistessä ja oli päässytkin aivan
lähelle soidinpuuta, josta hetken perästä poistui samalla tavalla kuin oli tullut-
kin, peloittamatta lintua. Soidinpaikka oli vähäinen, noin kolmensadan metrin
pituinen ja ehkä parin sadan metrin levyinen selänne. Siinä oli ollut ainakin
kymmenen tai kaksitoista metsoa soitimella, mikä oli Villen mielestä nykyaikana
samalla soitimella tavattoman suuri määrä. Semmoista soidinta, joistavanhat
ukot puhuivat ja joissa oisi pitänyt olla neljäkymmentä, jopa viisikymmentäkin
lintua, ei Ville sanonut koskaan nähneensä. Teerensoitimella sitä vastoin oli hän
kyllä nähnyt niin paljon lintuja. Eräänä talvena oli hän helmikuun alussa näh-
nyt metsoparven, jossa oli neljäkymmentäkaksi tai -kolme lintua. Ne söivät
havuja mäntyjen latvoista erään nevan reunalla. Hän oli tätä joukkoa seuran-
nut kaksi viikkoa ja luodikollaan siitä kaatanut kolmekymmentä lintua. Mutta
se olikin suurena lintuvuotena, ja sattui niin hyvin, että oli koko aika hyvin
kylmä.

Villen kertomus oli minua niin innostanut, että ehdottomasti vaadin häntä
herättämään minut huomenaamulla kello viisi soitimelle. Ville rupesi naura-
maan ja selitti, että joka kello viisi lähtee metsonsoitimelle, ei saa höyhentä-
kään laukkuunsa. Myöhempään kuin kello puoli kolme ei hän ainakaan tule
mukaan. Täytyy ehdottomasti olla soitimella jo ennen kuin pyssyn jyvärupeaa
näkymään taivasta vasten. Ja missä on pienet soitimet, täytyy jo edellisenä
iltana mennä lintuja »kuulustamaan». Linnut tulevat silloin ja istuutuvat rymi-
nällä yöoksalle, jolla samalla oksalla ne myös aamulla aloitelevat soidinta. Tot-
tumattomallekin on helppo kuulla, mihin paikkaan metsää kukin lintu istuutuu
yöoksalle.
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Varhainen nousu ensin vähän oudoksutti minua. Mutta olihan aikaa päi-
vällä nukkua, ja Ville ehdotti, että ellei aikaa riitä, niin haetaan Laukaalta
lisää. Sovittiin siis lähtö k:lo puoli kolmeksi.

Kulku pimeässä metsässä oli minulle, joka en ollut sentapaisiinretkiin tottu-
nut, vaikeata kyllä. En ymmärrä kuinka Ville, joka oli vain yhden kerran tuon
välin edestakaisin käynyt, osasi oikein. Mutta oikealla paikalla olimme, ennen-
kuin vielä mitenkään olisin nähnyt edes haulikolla ampua. Istuuduimme kivelle
kuuntelemaan.

Hetken perästä pani Ville kämmenensä käsivarrelleni. Kuuloni on oivalli-
nen, mutta en huomannut mitään outoa. Ville kysyi kuiskaten, enkö kuullut
metson napsausta, osoittaen samalla, mistäpäin ääni kuului. Silloin kuulin
todella jotain pientä napsetta, ensin pitemmillä väliajoilla, mutta lopulta mel-
kein yhtäjaksoisena äänenä. Ville sanoi, että lintu istui lähes parin sadan metrin
päässä. Mutta se ei vielä soinut muuta kuin alkusoittoansa. Samassa kuulin
samanlaisen äänen paljoa lähempää. Ville uudisti liikkeensä kämmenellään ja
viittasi minua olemaan ihan hiljaa. Ääni kuului kuin olisi lyönyt toisiansa vas-
ten kahta kuivaa tuumanpaksuista puupalikkaa, ensin pitemmillä väliajoilla,
mutta lopulta hyvin tiheään. Napsaukset uudistuivat ehkä kymmenkunta ker-
taa ja sitten pieneksi väliajaksi lakkasivat. Tätä jatkui ainakin parikymmentä
minuuttia, ja koko ajan täytyi minun istua ihka ääneti. Silloin yhfäkkiä yksi
napsaussarja päättyi kulauksella, ikäänkuin lintu olisi vetänyt korkin pullosta,
ja heti tuon jälkeen seurasi soitimen kolmas sarja, sihistys. Linnun sihistessä
Ville sanoi ihan ääneen: »Jo serupeaa viikatetta teroittamaan.» Minulla meni suu
nauruun, sillä niin sattuvasti Ville oli kuvannut äänen laadun. Sihiseminen
todella kuului ihan samalta kuin se ääni, joka syntyy kun niittomies kovasi-
mella teroittaa viikatettaan. Minun piti juuri samassa vastata Villelle jotain,
kun hän pui nyrkkiä minulle olemaan vaiti. Tiesin aivan hyvin, että ainoastaan
sihisemisen kestäessä lintu on haltioissaan eikä välitä ulkomaailmasta mitään,
mutta napsauksen ja kulauksen aikana se on erinomaisen tarkkaavainen. Mutta
olin itse niin innostunut, että olin unohtaa koko asian.

Lintu lakkasi nyt soimasta ehkä viideksi minuutiksi. Mutta etäämpänä is-
tuva lintu soi sen sijaan ahkerasti. Napsaukset, kulaukset ja sihisemiset seura-
sivat toisiaan täysin säännöllisesti. Kulaus oli se ääni, joka näistä kuului parai-
ten. Ihan tyvenellä voi tarkka korva huomata kulauksen noin kolmensadan
metrin päähän. Omituista, että näin suurella linnulla ei ole sen vahvempi ääni,
kun esim. teeren soidin kuuluu monta vertaa etäämmälle. Mutta metson hiljai-
nen kiimalaulu soveltuu erinomaisesti metsän juhlalliseen hiljaisuuteen aamu-
hämärässä. Ja ihmeellisesti sähköttää se metsästäjän sydäntä. Ymmärsin
hyvin Villen sanat, kuinka vaikeaa on soitimelta-ampujalle luopua into-
himostaan.
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Lähempänä istuva metso rupesi nyt uudestaan soimaan, ja pian yhtyi kol-
maskin lintu takanamme soitimeen. Useampia ei kuulunut siihen paikkaan,
jossa istuimme; mutta mahtava korvanherkku oli minulle saada samalla ker-
taa kuulla kolmen metson äänet. Useat kerrat nostin pyssyn taivaanrantaa
kohti, mutta silmä erotti ainoastaan hämärästi jyvän, ja Ville pudisti päätään.

Hetken odotettuamme sekoittui lehtokurpan »ort-psp» viereiseltärantanii-
tyltä soitimenääneen, ja samassa lensi salaperäisellä, äänettömällä lennollaan
tuo pitkänaamainen lintu ylitsemme. Melkein heti sen jälkeenkaikuivat metsä-
kirvisen heleät liverrykset metsän läpi. Olin pyssyllä seurannut lehtokurppaa, ja
jyvä näkyi jo selvästi. Valo riitti ampumiseen.

Ville viittasi nyt minulle, että oli aika ruveta hypähtämään. Joka sihisemi-
sellä teki Ville pari kolme loikahdusta lintua kohti, ja ennen sihisemisen päätty-
mistä seisoi hän jo jonkun puun takana yhtä liikkumattomana kuin kuvapatsas.
Minä jäijittelin Villeä parhaimman ymmärrykseni mukaan. Asia ei ollutkaan
niin vaikea kuin edeltäkäsin olin ajatellut. Yksi kerta vain, kun lintu ihan arvaa-
matta päätti kulaukseen eikä sihisemistä seurannutkaan, oli käydä hullusti. Lintu
kai huomasi jotain, koska se hetkeksi lakkasi soimasta. Rauhoittui kuitenkin ja
pani uudelle alulle. Muta ne pari kolme minuuttia, joina se oli vaiti, uhkasivat
tehdä minut matiksi. Asentoni oli näet jäänyt hirveän epämukavaksi, ja tiesin
hyvin, että jos koetan sitä korjata, on lintu samassa poissa.

Ville oli parikymmentä metriä edelläni, hyvin suojattuna tuuhean kuusen
takana, ja aavistin, että jos minäkin onnellisesti pääsen samaan paikkaan, olen
osuvissa. Tämä onnistuikin. En kuitenkaan malttanut heti ampua, minun täy-
tyi ensin saada ihailla tuota suurta lintua. Soimista seurasivat omituiset kuvaa-
vat elkeet. Aloittaessaan napsaukset heilutti lintu kaulaansa, sitten kurotti se
sen aaltomaisesti eteenpäin, laski siivet, levitti pyrstöä, nosti leukaparran japöy-
histeli höyheniään siten, että ruumis tuli melkein pallonmuotoiseksi. Tehdes-
sään kulauksen nosti se äkisti levitetyn pyrstön viuhkanmuotoisena ilmaan, ja
sihistessään tärisi koko lintu ankarasti. Ville minulle sittemmin kertoi, että
metso sihisemisen aikana tärisyttää ruumistaan niin voimallisesti, että myöskin
puu, jossa se istuu, rupeaa värisemään. Hän oli kerta, kun joutui saman puun
alle, jossa metso istui, panemalla kämmenen puun rungolle tullut täydelleen
vakuutetuksi, että tämä ei ollut mikään metsästäjävalhe, kuten hän oli ennen
uskonut.

Ihailtuani hetkisen komeaa lintua antoi Ville minulle merkin jo ampua, ja
sekunnin perästä makasi metso siivet hajallaan karhunsammalilla. En voinut
kyljikseni katsella sen sulkain väriloistetta.

Laukauksesta pelästyi toinen metso ja poistui rymisevällä lennolla. Mutta se
lintu, joka oli äsken takanamme soinut, ei poistunut; emme ainakaan kuulleet
mitään. Ville sanoi, että jos laukaus kuului juuri linnun sihistessä, oli melkein
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varmaa, ettei se lakkaisi soimasta. Sanoi aina ampuneensa linnun sihistessä ja
pari kertaa pitkältä ampumamatkalta ampuneensa luodikolla sivu, ja lintu oli
siitä huolimatta jatkanut soimistaan. Palasimme siis kivellemme kuulemaan.

Mutta jo ennenkuin kivelle tulimmekaan, kuuli Villen tottunut korva ku-
laukset, ja pian oli meidän pakko ryhtyä hypähtämään. Kymmenen minuutin
kuluttua makasi toinen metso edessämme maassa. Tämä oli hyvin vanha lintu.
Sen nokka oli kellertävän valkoinen ja kova kuin luu.

Ensimmäinen soitimelta ampumisen! oli onnistunut harvinaisen hyvin.
Seuraavina päivinä oli myrskyntapainen tuuli, jommoisella ilmalla ei kan-

nata soitimelle lähteä. Mutta ilman taasen tyynnyttyä onnistuin ampumaan
määräni täyteen, ja professori oli erittäin tyytyväinen.

Toista viikkoa täytyi meidän odottaa täällä, ennenkuin järvestä lähti jää,
jolloin pääsimme sen pohjoiseen päähän, mihin setä oli ajatellut asettaa pää-
majamme, ainakin nyt kevätpuolella. Minusta tämä odotusaika ei mitenkään
mennyt hukkaan, sillä onnistuin ampumaan useita vesilintuja, niistä muutamia
harvinaisiakin. Toiset ammuin professorin erityisestä määräyksestä, niitä kun ei
löytynyt kevätpukuisina kokoelmissa. Myöhemmin ammuin toista kymmentä
suokulaista; professori oli kehoittanut minua hankkimaan niin monta värivivah-
dusta kuin mahdollista. Nämä täytin paikalla, ja muodostivat ne todelli-
sen sotajoukon. Varsin hauskaa oli muuten nähdä niiden omituisia sota-
leikkejä.

v.

ii huhtikuun 28 p., kun ohjasimme veneemme Sitka-
joen laskupaikasta Sitkajärven pohjoista rantaa kohti.
Tuuli oli puolimyötäinen, jonka tähden nostimme pur-
jeen. Päivä oli erinomaisen ihana, ja olimme mitä iloi-
simmalla päällä. Setä sanoi, ettei hän koskaan ennen
ollut käynyt tämmöisellä matkalla, joka oli paremmin
huvi- kuin virkamatka. Se muistutti hänen mieleensä
nuoruuden aikoja, ja hän kertoi useita hauskoja muis-
toja ylioppilasajoiltaan. Erittäin huvitti Villeä ker-

tomus eräästä ottelusta ylioppilasten ja kaartilaisten välillä. Ja kun setä ker-
toi käsikahakan kuumuudessa keppinsä kengällä ahingoineensa erästä kaar-
tilaista suuhun, niin että tämä oli niellyt pari etuhammasta, purskahti Ville
aika nauruun sanoen: »Se on helkkari vieköön vale, ja aika vale onkin.» Kun
setä nuhteli häntä siitä, että hän näin räikeästi ilmoitti epäilevänsä esimiehensä
sanoja, sanoi Ville: »Vale on vale, vaikka se hopealla heloitettaisiin.»Samassa hän
otti suustaan kaksi tekohammasta, näytti ne sedälle ja sanoi: »Tässä näette,
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herra komisarius, että hampaat ovat vielä nielemättä ja yhtä eheitä kuin
ennenkin. Korjasin ne poskeeni. Kun tulin kotiin kasarmille, sanoi välskäri,
että minut luultavasti hylätään sotapalvelukseen kelpaamattomana noitten
hammasten tähden. Minun onnistui kuitenkin saada asia salatuksi muutamia
päiviä, ja eräs kultaseppä, joka puoskaroi tekemällä tekohampaita hammas-
lääkäreitä silloin ei vielä ollut teki hampaista tekohampaat. Ja hyvät teki-
kin, koska ei kukaan muu kuin tuo välskäri ole vielä huomannut muuta kuin
että ne ovat omani. Ja omanihan ne ovatkin, vaikka eivät enää suussa kasva.»

Ville tuli erinomaisen hyvälle tuulelle, kun sai tietää, että hänellä oli ollut
kunnia tapella itse komisariuksen kanssa. Mutta minusta tuntui ikäänkuin setä,
jos hän olisi tiennyt kenenkä hampaat hän oli suusta lyönyt, olisi jättänyt
koko jutun kertomatta. Setä oli jossain määrin jäykkä esimies ja katsoi ehkä
jutun arvollensa sopimattomaksi.

Purjehdimme pitkin itäistä rantaa, välistä oiustaen jonkun lahdelman
poikki, välistä kulkien kapeita salmia saarien välitse. Tämä itäinen osa järveä
mahtoi olla erinomaisen ihana puitten ollessa lehtipuvussa. Useimmilla saa-
rilla kasvoi lehtipuita, ja melkein kaikkialla riippuivat puitten oksat veden yli.
Tehdessämme käännöksen muutaman niemen ohi onnistuin ampumaan joutse-
nen, joka noustuaan veden pinnalta suuntasi lentonsa suoraan veneen yli. En ole
koskaan ennen tätä Suomen suurinta lintua ampunut, ja onnistunut laukaus ilah-
dutti minua suuresti. Sen nahka, selkäpuoli vaaleanvihertävästi vipevöitsevä,
oli minusta kaunein kaikista, mitä matkalta toin mukanani.

Lähestyessämme järven pohjoista päätä rupesi vesiputouksen pauhina yhä
selvemmin kuulumaan. Latvajoen laskupaikka Sitkajärveen oli siis edessämme.
Johonkin sopivaan paikkaan tämän kosken, Haarakosken, läheisyydessä oli setä
ajatellut pystyttää telttamme pitemmäksi ajaksi. Löysimmekin pari sataa met-
riä kosken alapuolelta Suomen puolelta hyvin sopivan paikan pienen puron var-
relta. Kämppä pystytettiin noin viisikymmetä metriä järvenrannalta ihan puron
rannalle. Puro sai tässä alkunsa tavattoman vesirikkaasta lähteestä. Meillä
oli täten tärkein omaisuutemme, vene, hyvin kätkettynä ja samassa ihan sil-
mäimme edessä. Maaperä oli hiekkaista ja kuivaa, ja kun paikalla kasvoi kor-
kea hongikko, ei nuotiostamme lähtevä savu näkynyt järvelle. Puron rannoilla
ja lähteen ympärillä kasvoi sen verran koivupensaikkoa, että kämppä oli hy-
vin suojattuna kaikilta tuulilta.

Illalla sovimme sedän kanssa, että seuraavana aamuna Ville ja minä lähti-
simme partioretkelle Sadanvirstan-korpeen etsiäksemme Kyttyräisen sakin jäl-
kiä. Olimme jotenkin varmat siitä, ettei kukaan rosvoista tuntenut minua eikä
Villeä, kun sitä vastoin sekä Kyttyräinen itse että useimmat hänen miehensä
hyvin tunsivat sedän. Jos siis äkkiarvaamatta osuisimme yhteen koko jouk-
kueen kanssa, voisimme esiintyä tavallisina eränkävijöinä, joten luultavasti
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emme herättäisi heissä epäilystä. Sitä vastoin oli hyvin tärkeätä, että sedän
läsnäolo niin kauan kuin mahdollista salattiin. Tätä edistytti myös eräs huhu,
joka pitäjälle kuului levinneen, että uusi nimismies oli muka tullut juuri rosvo-
jen etsimistä varten ja että setä renkineen oli matkustanut pois nauttimaan kesä-
lomaa. Sitkalla oli setä ankarasti kieltänyt talonväkeä kellekään ilmoittamasta,
että olimme talossa käyneet, vaikka Ville tosin ei uskonut tästä kiellosta olleen
paljon hyötyä. Varustimme siis viikon eväät, ja aamulla setä souti meidät
itäiselle rannalle. Järvi oli tässä paikassa tuskin kilometrin levyinen.

Partioretkemme tuli kuitenkin aivan lyhyeksi. Seuraavana aamuna ennen
auringon nousua heräsimme molemmat pyssynlaukauksesta. Kun täälläpäin
ei kukaan tavallisesti kulkenut, arveli Ville kohta laukauksen olleen jonkun
kyttyräläisen laskeman. Viskasimme nopeasti laukut hartioillemme, jä-
timme raskaan evässäkin ja kiiruhdimme siihen suuntaan, mistä laukaus kuului.
Kauas ei tarvinnut kulkea, ennenkuin tapasimme kaksi miestä pyssyt olalla
ja kummallakin laukkunsa täynnä metsälintuja. Heidän pyssynsä olivat ihka
uudet yksipiippuiset, takaaladattavat haulikot.

Rupesimme puheluun miesten kanssa, ja Ville näytti heille, miten hänen
pyssynsä ladataan. Sanoi aina halanneensa takaa ladattavaa haulikkoa ja ru-
pesi toisen kanssa hieromaan vaihtokauppaa, johon tämä ei näyttänytkään ha-
luttomalta. En ymmärtänyt, miksi Ville näyttäessään pyssynsä koneistoa otti
pois patruunan ja sulkiessaan kiväärin jätti sen lataamattomaksi. Pian olin sen
ymmärtävä. Hän antoi kiväärinsä miehelle ja rupesi miehen oman kiväärin
koneistoa tarkastamaan. Mies ei kuitenkaan laskenut pyssyä olaitaan, vaan
pitäen sitä siinä antoi Villen tarkastella sen lukkoa. Äkisti, ikäänkuin Ville
olisi menetellyt kömpelösti, laukesi pyssy ilmaan ja samassa hetkisessä hyppäsi
Ville semmoista vauhtia toisen miehen kimppuun, että tämä syöksyi suin päin
kumoon. Nyt huomattiin, ettei miehellä ollut ensi kertaa berdani käsissään,
sillä silmänräpäyksessä jännitti hän lukon ja ampui Villeä selkään. Ampui
mutta tyhjä kivääri sanoi vain naks! Samassa oli myöskin minun viritetty kaksi-
piippuisen! ohjattuna miehen rintaa kohti, ja huudostani »kädet ilmaan» nosti
raukka heti kätensä ylös. Monta sekuntia ei kestänyt, ennenkuin maassa olevalla
miehellä, joka teki kovaa vastarintaa, oli käsiraudat ranteillaan.

Ville oli hyvin tyynen näköinen. Kuulin hänen vain sanovan miehelle: »Sulia
tuntuu olevan rautaiset kädet, minä varustan niihin sopivat hansikkaat.» Hän
otti nyt patruunan miehen kivääristä, pystytti kiväärin puuta vasten ja varusti
sitten toisenkin miehen »virkamerkeillään». Miehet kirosivat kamalasti uhaten
kostoa. Toiselle miehelle sanoi Ville, kun käsiraudat lupsahtivat lukkoon: »Kau-
niisti kävi kuin kaavilaisten tanssi.» Vihellä oli aina tapanaan ilahduttaa van-
kejaan tuontapaisilla kehoitussanoilla.
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Koko tämä tapahtuma oli vienyt lyhyemmän ajan kuin olen tarvinnut sen
kertomiseen. Ville otti nyt haltuunsa miesten puukot ja patruunat sekä toisen
laukusta pienen käsikirveen; muita aseita miehillä ei ollut. Sitten sitoi hän lu-
jalla nuoralla, jonka hän vielä kiersi monenkertaiseksi, miehet käsistä yhteen,
kuitenkin siten, että he taisivat käydä vapaasti. Sitten hän antoi ankaralla
komentoäänellä miehille käskyt, miten heidän tuli marssia, lisäten, että hänen
pyssynsä oli vaarallisen nopsa laukeamaan. Läksimme marssimaan järveä kohti,
vangit edellä, minä ja Ville perässä. Miesten pyssyt olin sitonut yhteen ja heitin
ne toiselle olalle, kantaen omaani kädessä. Ville lupasi itse yksin huolehtia van-
kien vartioimisesta, mikä minulle olikin mieluisinta, erittäinkin kun olin hyvin
epäröivällä kannalla, miten meidän kävisi, jos sittemmin näyttäytyisi, että mie-
het olivat rauhallisia metsästäjiä. Tiesin, ettei salametsästyksestä ole oikeus
vangita. Kuiskaten ilmoitin Villelle epäilykseni. Ville vastasi, ettei näin vähäi-
sestä virkavirheestä joudu muuta kuin muutamaksi kuukaudeksi »silakan nis-
koja taittamaan». Niin paljon kai täytyykin uskaltaa, kun ollaan näin vaaralli-
sia rosvoja etsimässä. Hän oli vain siitä tyytyväinen, että oli raudat mukana;
muuten häviäisivät pian miehemme kuin tina tuhkaan.

Lähentelimme sitä paikkaa, jossa olimme olleet yötä. Ville käski minun
jättäytyä vähän jälelle ja ottaa evässäkistä neljä leipää, kaalirasian ja kymmen-
kunta silakkaa päivälliseksi. Hän lupasi viheltää ja laulella, että pysyisin
oikeilla jälillä.

Kun taasen yhdyin muihin, olivat miehet täysin tyyntyneet, mutta mökisi-
vät Villeä vastaan uhaten hänelle happamia seurauksia siitä, että hän oli rau-
hallisia ihmisiä syyttömästi vanginnut. Puhelu oli äänekästä, ja jo kaukaa kuu-
lin Villen ankaran äänen vastaavan:

Mitä sinä siinä karjut kuin Karjalan härkä! Luuletko, että minä olen
ensi kerta pappia kyydissä? Monelle miehelle minä olen ennenkin laittanut kir-
javat housut jalkaan ja niin laitan teillekin.

Laittanette itsellenne, kun me rokuraattorille toimitamme valituskirjan
laittomasta vangitsemisesta.

Kyllä tuommoisia sala-ampujia aina saa vangita, ehkä palkitaankin
vielä vangitsemisesta.

Miehet näyttivät taas tyytyväisemmiltä, ehkä toivoivat tulleensa vangi-
tuiksi vain sala-ampumisesta, missä tapauksessa heitä kai ei vartioitaisi aivan
tarkasti.

Kello yhdentoista aikana tulimme aukkopaikkaan metsässä ja Ville komensi:
»Seis, tässä ollaan murkinalla.» Miehet istuutuivat kivelle ja me vastapäätä
heitä kumoonkaatuneen puun rungolle. Ville taritsi miehille leipäpuoliskon ja
pari silakkaa kummallekin, mutta miehet eivät sanoneet välittävänsä tuom-
moisesta moukanruoasta: he olivat yön aikana paistaneet metson, eikä heidän
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ohut nyt nälkä. Ville ja minä söimme hyvällä ruokahalulla, ja hapan kaalikin
maistui minusta oikein hyvältä. Kun minun oli pakko sormin latoa kaalia lei-
välle, joka miehistä kai oli herrasmiehehe hieman sopimatonta, ilkkui toinen
minulle: »Herralla ei näy olevan hopeahaarukkaa mukanansa, kun syötte kuin
moukka.» En viitsinyt hänelle mitään vastata, mutta Ville sanoi hyvin totisen
näköisenä: »Kynsistänsä kotka syöpi, sormistansa suomalainen. Mutta mistä
maasta te olette, kun ette ymmärrä suoda ihmisille ruokarauhaa?» Toinen mie-
histä silloin vastasi ynseästi: »Kyllä mekin ollaan siitä maasta, missä lohi syö-
dään raa’altansa, sika nahkoinensa.»

Toinen vangeista rupesi nyt kovin valittamaan, että Ville oli pannut käsi-
raudat liian kireälle ne olivat semmoiset, joita taisi muuttaa väljemmiksi
tai tiukemmiksi ja pyysi surkealla äänellä, että Ville laskisi ne vähän väljem-
mähe. Mutta Ville, joka hyvin tunsi vankien konstit, ei laskenut. Mies hetken
perästä rupesi itkemään ja näytti kuinka rauta painui ihoon ja kädet tulivat
sinisenpunaisiksi. Minäkin jo yhdyin hänen pyyntöönsä ja kehoitin laskemaan
väljemmähe. Ville vain vastasi: »Ei nyt auta äidin armot eikä muorin moimo-
tukset.»

Ymmärsin, että Vihellä oli syynsä, miksi ei myöntynyt pyyntöön, sillä hän
ei ohut mitenkään mikään kovasydäminen mies. Miehet istuivat ehkä pari
syltä meistä. Ja yhtäkkiä syöksyivät miehet kuin komennosta Villeä kohti,
nostivat kädet ja yrittivät raskailla käsiraudoillaan lyödä Villeä päähän. Jos
olisivat onnistuneet, olisi Villen pääkallo auttamattomasti murskaantunut.
Mutta Ville, jolla oli vielä puukko vieressänsä, nosti sen salaman nopeudella
lyöntiä vastaan, ja miehet eivät ehtineet kyllin nopeasti ehkäistä raskasta lyön-
tiä, vaan toinen heistä, se sama, joka oli yrittänyt Villeä ampua, telasi vähäi-
sen kättänsä.

Epäonnistuneen yrityksensä jälkeen istuutuivat miehet kiroillen takaisin
kivelleen.

Ville ei mitenkään kiihtynyt, mutta ei myöskään ollut ensin huomaavinaan
miehen kädestä juoksevaa verta. Sanoi vain: »Enkö minä jo sanonut teille,
etten ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Ja vielä yhfaikaa ryhtyvät,
niinkuin pyhäjärveläiset pappiinsa.» Vihellä näkyi olevan sananlaskuja mel-
kein joka pitäjästä.

Minun täytyi nyt uhrata nenäliinani ja sitoa miehen haava. Huomasin sil-
loin ihmeekseni, että toisen miehen käsiraudat, hänen, joka oli niin pahasti
ruikuttanut, olivat ihan löyhällä. Jos olisivat vähänkään löyhemmällä olleet,
olisi mies helposti vetänyt kätensä niistä irti. Nauraen näytti mies minulle,
miten hän kiristämällä kädet toisiansa vastaan sai käsiraudat näyttämään
kovin kireiltä. Hänkin oli saanut pienen naarmun toiseen käteensä, mutta niin
mitättömän, ettei maksanut vaivaa sitä sitoa.
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Tapana on sanoa; »Allas kun on tyhjä, rupeavat porsaat riitelemään.» Niin
kävi tässäkin. Yhteinen etu oli tähän asti pitänyt vangit ystävinä. Mutta nyt
kun he huomasivat, että heidän vartiansa valppaus teki kaiken karkaamistoivon
tyhjäksi, oli sopu hävinnyt. Se, jonka Ville oli sysännyt kumoon, rupesi katke-
rin sanoin soimaamaan toista murhayrityksestä. Ja jos Villen kivääri olisi ollut
panostettuna, ei ole epäilemistäkään, että kuula olisi mennyt molempien maassa
makaavien miesten läpi. Toinen puolustihe sillä, että hänenhän oli pakko ampua
pelastaakseen toverinsa ja kiireessä hän ei tullut sitä ajatelleeksi, että olisi voi-
nut sattua häneenkin. »Valehtelet», tiuskasi toinen, »luulit paraiten pääseväsi
velastasi ampumalla minut; siten olet kerta ennenkin velkasi maksanut, roisto.»

Jos miehet olisivat olleet vapaat, olisi varmaan syntynyt tappelu.
Minun täytyi yrittää saada miehet sopimaan, jolloin kävi selväksi, että he

olivat edellisenä yönä nuotiolla ollessaan pelanneet korttia. Toinen oli menet-
tänyt kaikki rahansa toiselle ja vielä jatkanutpeliä, kunnes oli toiselle satarup-
laa velkaa. Tämä häntä nyt sapetti, sitä enemmän kun toveri lisäksi tuommoisen
syytöksen teki.

Ville, joka jo ikävystyi vankiensa sanasotaan, komensi nyt »mars». Toinen
nousikin kohta, mutta se, joka kätensä oli telannut, oli kuin vastarannan kiiski.
Ei liikahtanut paikaltaan, ruikutteli haavaansa, josta ei enää näkynyt tulevan
vertakaan, ja väitti, ettei hän mitenkään jaksa paikaltaan liikkua. Ilkkuvasta
naamasta huomasin, ettei miestä vaivannut mikään muu kuin halu kiusantekoon.
Ville sanoi tuovansa kohta voimanuudistustippoja, leikkasi aika paksun raipan,
ja kun mies ei sittenkään luvannut lähteä liikkeelle, sivalsi hän häntä aika-
tavalla hartioille. Mies vain nauroi, mutta ei liikahtanut paikaltaan, ja to-
veri ilmoitti hänen olevan tottuneen tuommoisiin pikkuhyväilyihin, hän kun
oli jo kaksi kertaa vinkumatta vastaanottanut neljäkymmentä paria. Siihen
aikaan annettiin vielä raippoja.

Ville katseli hetkisen miestä ja mutisi itsekseen jotain yhdeksänmiehen-
voima-voiteesta. Äkisti mies sylkäsi Villeä kasvoihin. Ville, joka ei koskaan
pikastunut, meni lähellä olevalle vesilätäkölle ja pesi hyvin verkalleen kas-
vonsa. Sitten palasi hän miehen luo ja katseli häntä hetkisen. Kun mies nyt
jyrkästi kieltäytyi käymästä, sanoi Ville: »Ei lie selkä sen pahempi, jos halolla
haudellahan,» ja sanoessaan viimeisen sanan löi uudestaan miestä hartioille.
Mies kavahti paikalla pystyyn, ei puhunut mitään, mutta kyyneleet rupesi-
vat tippumaan. Tämä näytti kai kaverin silmistä hauskalta, koska hän ilkkui
hänelle: »Kah, tulee sudenkin vesi silmiin, kun kuoppaan joutuu.»

Miehet lähtivät nyt ilman erityistä käskyä liikkeelle saatuaan laukkunsa
uudestaan selkäänsä, ja niin jatkettiin matkaa järveä kohti. Minä katselin useam-
pia kertoja kompassia, mutta Ville ei edes ottanut kompassia esille; hän tiesi il-
mankin oikean suunnan, vaikka taivas oli tasapilvinen eikä tuulenhenkäystäkään
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liikkunut. Metsä on paras kompassi, sanoi hän; puun pohjoispuoli on harva ja
lyhytoksainen, eteläpuoli on tuuhea. Muuta kompassia en käytä metsässä.
Minulle Ville myöhemmin valitteli olleensa pakotettu käyttämään noin anka-
rata keinoa saadakseen vangit mukaansa. »Mutta», lisäsi hän, »jos tuontapaiset
miehet huomaavat voittavansa juonittelemalla jotakin, silloin ollaan pian itse
helisemässä. Ei auta mikään muu kuin kovuus.»

Matka ei sujunut nopeasti, kun oli aina pakko etsiä aukeimpia paikkoja met-
sässä, estääkseen karkausyrityksiä; ja minusta rupesi kolme pyssyä jo tuntu-
maan raskaanpuoleiselta taakalta. Tulin sentähden hyvin iloiseksi, kun pari
kertaa olin kuulevinani kaukaisen kosken ääntä. Kello oli puoli kolme, miehet
rupesivat näyttämään väsyneiltä ja valittelivat useasti nälkää. Kysyin sen-
tähden Villeltä, eikö olisi pian aika suostua heidän pyyntöönsä ja antaa heidän
levähtää hetkisen. Eiväthän nuo jaksaneet enää kunnollisesti käydäkään, vaan
heiluivat kuin hämäläiset heinikossa. Ville katseli minua vähäisen ja sanoi:
»Säkkiinsä päin se teinikin saarnaa, taidat jo olla itsekin väsynyt. Kello kolme
syödään päivällinen.»

Kello kolme komensi Ville »seis», ja nyt oli miehistä silakka ja leipä hyvää
ruokaa. Ville laski toisen miehen oikean ja toisen vasemman käden irti ja ke-
hoitti heitä syömään tappelematta. Kun Ville ja minä nostimme lakit viereemme
syömään ruvetessamme, teki se mies, jolla oli rautaiset kädet, samaten, mutta
toinen, se, joka oli kätensä vahingoittanut, ei näyttänyt aikovan esimerkkiä
seurata. Menin sentähden hänen tykönsä ja nostin lakin hänen päästään.

Miehellä, joka oli vielä nuori, ei ollut hiuskarvaa päälaellaan.
No onpa hiisi hiukset vienyt, lempo liemetkin kerinnyt, tuumi ihmeis-

sään Ville.
Mies ei puhunut mitään. Ville oli jo kauvan ollut varma siitä, että miehet

kuuluivat rosvojoukkoon; nyt tulin minäkin täysin vakuutetuksi, sillä olin kuul-
lut puhuttavan siitä, että yksi kyttyräläisistä oli ihan kalju.

Päivällisen jälkeenrupesivat vangit kysymään, oliko vielä pitkältäkin tänään
marssittavaa. Ville vastasi;

Ei Turku tuvan takana, Saksa saunan porstuassa.
Ei meitä Turkuun asti kuljeteta jalkaisin,vastasi toinen. Riitalammin

vanginkuljettajalta asti viedään meidät kruununkyydillä, jos nimismies hyväk-
syy vangitsemisen, jota hän kyllä ei tee. Taitaa passittaa teidät itse vapaata
kyytiä nauttimaan.

Huomenaamulla hän passittaa teidät lähtemään. Mutta käydään nyt.
Meillä on vielä vihainen virsta marssittavana, sitten pääsette palasen venekyy-
dillä.

No käylään, käylään vaan, sanoi Kurun äijä, kun kurruun vietiin.
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Minusta olette tähän saakka paremmin noudattaneet keuruulaisen esi-
merkkiä. Hän vastusti ankarasti poliiseja. Hänestä sai alkunsa sana: sinne minä
en mene enkä hevostanikaan pane, sanoi keuruulainen kurrua.

No ollaan tästä lähin Kurun miehiä.
Vangit eivät kuitenkaan kauan lupaustansa pitäneet, ennenkuin taas ryh-

tyivät kiusantekoon. Ellei Ville olisi kaikkea leikin kannalta ottanut, olisi
matkamme käynyt aivan sietämättömäksi. Vähää ennen rantaan tuloamme oli
näreikkö, jota ei voinut kiertää. Siinä rupesivat vangit kulkemaan siten, että
toinen kävi näreitten toista, toinen toista puolta, muka erehdyksestä. Siten
eteenpäin pääsy kävi varsin vaivaloiseksi. Vihdoin miehet pysähtyivät ja kiel-
täytyivät menemästä kauemmaksi.

- Teillä on liian kapeat kadut. Ei ole laillista näin kapeita katuja ketään
kurruun viedä.
• Kapeat ne on kadut Naantalissakin, mutta viedään vain sielläkin ihmi-

siä kurruun. Jos vielä yhden ainoankaan kerran yritätte juonitella, tulette huo-
maamaan, että kirvesvarsi on hyvä kasvattaja. Raippansa oli Ville heittänyt
pois, mutta kirves heilui tupessaan hänen kupeellaan.

On minua ennenkin yritetty kovuudella kasvattaa, mutta en minä siitä
paremmaksi mieheksi tullut, vastasi rautakourainen mies. Isäni antoi aisan
päätä, emoni avaimen pereä.

Se mies, jota Villen oli ollut pakko aamupäivällä kurittaa, tahtoi nyt mennä
ja yritti vetää toista mukanaan, mutta rautakoura ei liikahtanut paikaltaan.
Ville sanoi: »Ei se reki kauan tiellä pysy, jota toisesta aisasta vedetään,» ja sa-
massa työnsi kiväärinperällä • minun mielestäni kylläkin kovakouraisesti
juonikkoa selkään. Tämä auttoi. Miesrupesi käymään, mutta katseli vihaisesti
Villeä ja sanoi: »Tuokin tyrkkäys pidetään aikanaan muistissa.»

Ville vain sanoi: »Hyvä on, siinä tapauksessa ei minun ole pakko sitä uudistaa.»
Tunnin perästä seisoimme järven rannalla. Setä istui meidän puoleisella

rannalla onkimassa. Hän souti heti maihin, ja Ville antoi sotilaallisenraportin:
Herra komisarius, minulla on mukanani vangittuina kaksi miestä, jotka

todennäköisesti kuuluvat rosvojoukkoon.
Tunnen ne molemmat Poliisitutkinto on pidettävä heti, kun tulemme

toiselle rannalle, missä ovat tarvittavat kirjoitusvälineet.
Setä onnitteli Villeä, että heti ensimmäinen etsintäretki oli onnistunut näin

hyvin. Palkinto, joka oli säädetty rosvosakin kiinniottamisesta, oli verrattain
suuri, ja Ville tuli yksin saamaan, mitä näitten molempien kiinniottamisesta oli
maksettava. Hän näytti myös itsekin nyt, kun edesvastuu miesten säilyttä-
misestä ei ollut enää yksin hänen hartioillaan, hyvin tyytyväiseltä. Vihellä oli jo
monta vuotta ollut oman tuvan paikka katsottuna. Tämmöinen hyvä saalis
lähensi tuntuvasti sitä aikaa, jolloin hän tiesi pääsevänsä omaksensa.
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Saavuttuamme kämppään, alotti setä heti poliisitutkinnon, joka kesti myö-
häiseen iltaan asti. Vankien syntymävuodet, kotipaikka y. m. henkilökohtaiset
tiedot oli sedällä paperilla kirjoitettuna, ja kaikki nämä tiedot myönsivät he
oikeiksi. Mutta kun setä rupesi kyselemään heidän suhdettansa Jaakob Hali-
neen, kielsivät molemmat jyrkästi koskaan edes kuulleensa puhuttavan sen
nimisestä henkilöstä. Ja kun setä sanoi Hahnen olevan saman miehen, jota
kansa sanoi Kyttyräiseksi eli Kyttyrä-Jaskaksi, rikostoverinsa taasen »mesta-
riksi», kielsivät he uudestaan jyrkästi tietävänsä semmoisesta miehestä niin mi-
tään. Myös kielsivät he jyrkästi tietävänsä mitään kaikista niistä rikoksista, joista
heitä syytettiin. He olivat muka rauhallisia eränkävijöitä, jotka olivat matkalla
Venäjän puolelle. Ja kun olivat erehtyneet metsään ja eväät olivat loppuneet,
olivat he olleet pakotetut henkensä ylläpitämiseksi metsälintuja ampumaan. Jos
laki heitä niin luonnollisesta työstä kykeni rankaisemaan, tulisivat herangaistuk-
sen nurisematta kärsimään. Mutta pahantekijöitä tai rosvoja he eivät olleet. Setä
varoitti heitä, kuten hänen virkansa vaati, ja kehoitti puhumaan totta, mutta
turhaan. Silloin hän päätti tutkimuksen ja julisti vangeille, että heidät passi-
tetaan kruununvankilaan siellä säilytettäviksi, kunnes syytökset heitä vastaan
kihlakunnanoikeudessa tutkitaan. Miehet vielä kerta vastustivat vangitsemista,
mikä pantiin heidän pyynnöstään pöytäkirjaan. Minä allekirjoitin sen läsnä-
olleena todistajana mikä kävi hyvin päinsä, koska en ollut missään sukulai-
suussuhteessa »setään» —, ja niin oli tutkimus päättynyt.

Vankien vartioiminen uskottiin nyt hetkeksi minulle, ja setä meni Villen
kanssa telttaan tuumimaan asiaa. Setä katsoi erinomaisen edulliseksi, jos vangit
voitaisiin saada kuljetetuksi vankilaan niin, ettei heidän vangitsemisensa tulisi
paikkakunnalla tunnetuksi. Rosvokoplan muut jäsenet joutuisivat silloin
siihen uskoon, että miehiä oli metsästysretkellä kohdannut joku tapa-
turma, missä tapauksessa eivät tietäisi olla erityisen varovaisia. Muuten oli
hyvin luultavaa, että jäljelläoleva osa koplasta karkaisi Venäjän puolelle ehkäpä
koko kesäksi ja vasta talvella taas palaisi ilkitöitään uudistamaan.

Sitkajoki oli veneellä kuljettavissa ainakin kahdeksan penikulmaa. Yksi
ainoa koski oli semmoinen, että vene oli tyhjänä köydellä laskettava alas. Ville
arveli voivansa suorittaa tuon työn yksin, jos setä vie vangit maitse kosken ohi
Siinä paikassa, johon setä aikoi viedä vangit veneellä, meni maantie joen yli,
ja kestikievari oli ihan samassa paikassa. Setä tunsi isännän luotettavaksi mie-
heksi. Jos he sovittaisivat matkan siten, että tulisivat yön aikaan perille, oli hyvä
mahdollisuus olemassa, että kaikki kävisi päinsä ja setä saisi vankinsa määrä-
paikkaan huomiota herättämättä. Mutta kun oli maantiematkaa parikymmentä
penikulmaa, oli luultavaa, että matka edestakaisin kestäisi pari viikkoa. Setä ja
Ville tulivat siihen päätökseen, että kaikessa tapauksessa pitäisi ainakin yrittää
valita tämä tie.
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Ville tuli nyt minua »löysäämään», ja minä menin vuorostani telttaan, missä
setä esitti minulle tuumansa. Minulle hän antoi vapaan vaalin joko seurata
mukana tai jäädä matkan ajaksikämpän vahdiksi. Ymmärsin, etten vangin-
kuljetusmatkalla voinut olla suureksikaan hyödyksi ja valitsin jälkimmäisen
vaihtoehdon. Jäin siis leirille.

Kun seuraavana aamuna oli hyvä myötäinen, lähtivät setä ja Ville vankei-
neen. Hyvästi jättäessään sanoi Ville hymähtäen, että muutaman viikon yksi-
näisyys metsässä kasvattaisi minusta oikean miehen.

VL

lin siis yksinäni, muutamaksi viikoksi omiin turviini
jätettynä. Ei käyne kieltäminen, että tuntui vähäisen
oudolta ensin, kun vene poistui ja tiesin lähimpään
asuttuun paikkaan olevan kuudettakymmenettä kilo-
metriä. Mutta hetken perästä väistyi kuitenkin tuo
tunnelma. Aurinko paistoi yhtä kirkkaana kuin ennen,
ja lintujen viserryksessä en voinut huomata mitään
muutosta tapahtuneeksi. Koskenkaan pauhaaminen
ei painostanut, vaan päinvastoin elähdytti mieltäni.

Kyttyräisen joukkoa en pelännyt: olin vakuutettu siitä, ettei heillä ollut mi-
tään asiaa tännepäin.

Päätin käyttää tämän ensimmäisen päivän tutustuakseni lähimpään ympäris-
tööni. Enkä tarvinnutkaan tätä päätöstäni katua. Sillä tuskin viisikymmentä
metriä kämpästä löysin, kärppää hätyyttäessäni, tilavan kallioluolan, jonka
sisäänkäytävän muutamat kuusinäreet niin erinomaisesti salasivat, ettei parem-
paa kätköpaikkaa voinut ajatella. Luola oli kuiva ja niin korkea, etten kaikin
paikoin ulottanut kädellä kattoon. Päätin heti viedä sinne ruokavarastomme
sekä muut tavarat, joita en joka päivä tarvinnut. Luola tuli minulle siis ole-
maan samalla kertaa viileänä varastohuoneena ja pakopaikkana, jossemmoinen
tulisi tarpeen. Tätä jälkimäistä tarkoitusta varten vein sinne myöskin pienen
vesivaraston. Sinne saatoin myöskin vankien pyssyt, joita setä ei tahtonut
viedä mukanansa. Onneksi en tarvinnut luolaa pakopaikkana käyttää
vaikk’ei paljon tosin puuttunutkaan —, mutta varustukseni näyttävät, miten
ihminen omiin turviinsa jätettynä vaistomaisesti ajattelee suojautumista viholli-
sia vastaan.

Olin nyt ilman venettä. Ensimmäinen tehtäväni oli siis laittaa itselleni jotain
veden päällä pysyvää; muuten en päässyt edes onkimaan. Ja ilman tuoretta
kalaa en aikonut olla. Työaseita ja muuta tähän tarkoitukseen tarvittavaa oli
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minulla yllinkyllin. Setä, joka pelkäsi työttömiä odotuspäiviä, oli ottanut työ-
kalukirstunsa mukaan. Ainoa mikä puuttui oli terva. Kaikista ensiksi kaasin
sentähden rannalta pienenpuoleisen kelohongan, pilkoin sen hyvin pieniksi ja pa-
nin aurinkoiseen paikkaan kuivamaan. Lisäämällä runsaasti pihkaa tein viikon
perästä tarvittavan tervan.

Lähellä lähdettä kasvoi mahdottoman suuri haapa. Parempaa venepuuta en
olisi etsimällä ja valitsemalla voinut löytää jos näet puu oli sydämestä eheä,
jota näin suuri haapa tosin harvoin on. Mutta hyvän ruuhen voisin joka tapauk-
sessa siitä saada. Kaadoin siis jättiläispuun, Ja ilokseni ei siinä ollut pienintä-
kään ruskeata pilkkua. Veneen päätin siis tehdä puusta. Ja muistaen, että haa-
painen aidas ja katajainen seiväs kestävät miehen iän, päätin tehdä siitä niin
kunnollisen, että kehtaisin viedä sen kotiinkin. Haapainen vene ei mätäne kos-
kaan, jos sitä vähänkään hoidetaan, ja Latvajoen suulla tekemäni vene on mi-
nulla vielä täydessä käyttökunnossa.

Veneen tein kahdenkymmenen jalan pituiseksi ja täsmälleen kolmen jalanle-
vyiseksi. Olisin mieluummin tehnyt siitä vaikka kolmen ja puolen jalan levyisen,
mutta kun kumpikin puolisko oli tehtävä yhdestä ainoasta kappaleesta, ei ame-
puu myöntänyt leveämmän tekoa. Kovertaminen kävi paljoa helpommin kuin
olin luullut. Kirveen ja vaajan avulla irroitin muutamassa minuutissa keskin-
kertaisen halon suuruisia kappaleita. Huomasin, että kun löytää suorakasvuisen
puun, ei veneen tekeminen kovertamalla vie enempää aikaa kuin laudoistakaan
laatiminen. Jos veneestä tehdään pitkä ja kapea, on kai tämmöinen vene yhtä
luja kuin laudoistakin tehty, mutta lyhyessä, leveässä veneessä tulee liian paljon
päätypuuta esille.

Tervastani tuli vetelää ja meni se puuhun kuin öljy. Olin veneeseeni oikein
tyytyväinen, kun se kymmenen pitkän työpäivän jälkeen valmistui.

Veneen valmistuttua lähdin seuraavana aamuna Latvajoen saarta tarkasta-
maan. Olisihan hauskaa nähdä, näkyisikö enää mitään merkkiä, joka osoittaisi,
että Sitka-vaarin kertomuksessa oli jotain perää.

Latvajoki laskee Sitkajärveen kaksihaaraisena, muodostaen haarainsa väliin
saaren, joka leveimmästä paikastaan on ehkä sataviisikymmentä metriä. Saa-
ren pituus on noin kuusisataa metriä. Sivut ovat äkkijyrkät, nousten koskesta
runsaasti kaksikerroksisen talon korkeuteen. Saaren alapäässä on pieni lahti.
Minusta näytti tuo lahti hyvältä maallenousupaikalta ja soudin sentähden sinne.
Mutta kun pääsin niin lähelle, että oli vielä noin viisikymmentä metriä lahden
suuhun, oli virta jo niin vuolas, etten mitenkään kyennyt sitä soutamalla voit-
tamaan. Ja veden syvyys oli neljättä syltä: sauvointa ei voinut siis käyttää.
Soudin takaisin rannalle ja läksin pitkin sitä etsimään ylimenopaikkaa. Etsin-
täni oli turha sekä meidän puoleisellarannalla että itäiselläkin. Kosken kumpikin
haara oli noin neljänkymmenen metrin levyinen, muodostaen sekä saaren ylä-
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että alapäässä todelliset vesiputoukset. Vesiputouksien välinen osa koskea oli
oikeastaan hyvin vuolas virta ja siitä olisi rohkea mies ehkä päässyt soutamalla
yli, mutta kun saaren rannat molemmin puolin olivat äkkijyrkkää kalliota, ei
ollut ainoatakaan paikkaa, johon olisi sopinut venettä kiinnittää, maallenou-
susta puhumattakaan. Saari oli todellakin luonnollinen linna. Kun sille pää-
seminen näytti mahdottomalta, päätin jättää koko tuuman. Eihän minulla
myöskään mitään varsinaista asiaa sinne ollutkaan.

Mutta odotettuani pari päivää turhaan sedän ja Villen kotiintuloa ja kun
minulla ei ollut juuri mitään erityistä tointa kaikki linnunnahkani olivat mitä
parhaimmassa kunnossa —, rupesi Sitka-vaarin satu taasen kytemään mieles-
säni. Tuumasta luultavasti ei olisi sittenkään tullut tointa, ellei olisi sattunut
tapahtumaa, joka kypsytti minussa päätöksen niin pian kuin mahdollista uudis-
taa yritykseni ja, jos mitenkään kävisi päinsä, muuttaa kämppämme saarelle.

Varhaisena aamuna kuulin, vielä maatessani, puhetta järveltä. Kavahdin
pystyyn ja kiiruhdin iloisena rannalle. Onnekseni kurkistin ensin pensaitten
väliltä. En kyllä tehnyt tätä varovaisuudesta —en ajatellutkaan muuta kuin
setää ja Villeä. Mutta ajattelin yllättää heidät astumalla äkkiarvaamatta esille.
Nyt tulin itse yllätetyksi ja hämmästyin niin, että veri oli suonissani hyytyä.
Veneessä oli neljä miestä ja peränpitäjä oli kyttyräselkäinen. He soutivat uis-
tinta pitkin rantaa, ja samassa kuin menivät ohitseni, kuulin yhden miehistä
sanovan: »Tuossa on pienen puron suu, mennään maalle suurusta pitämään.»
Tämä puhe ei mieltäni juuri tyynnyttänyt. Samassa sai kyttyräselkäinen uisti-
mellaan kalan. Hyvän hetkisen otteli hän kalan kanssa,ennenkuin nosti sen
veneeseen. Pelkoni ei estänyt minua suurella jännityksellä tarkkaamasta kalan
taistelua vapautensa puolesta. Miehen saalis oli iso lohi.

Heti saatuansa kalan veneeseen soutivat miehet maalle ja vetivät veneensä
puron suuhun. Pujahdin takaisin teltalle, otin pyssyni, pistin muutamia sekä
kuula- että haulipatruunia taskuun ja hiivin uudestaan pitkin puron rantaa
niin lähelle miehiä kuin uskalsin. Olin selvillä siitä, että jos miehet huomaavat
minut, en antaudu ilman taistelua. Ammun kahta miestä niin nopeasti kuin
ehdin ja ennenkuin miehet herkeävät veneeseen pyssyjään ottamaan, on minulla
kaksipiippuinen uudestaan ladattuna. Kaksi ensimmäistä laukausta tähtään sää-
riin vain, mutta jos tulee taistelu, täytyy menetellä asianhaarain mukaan. Oli-
han minulla sedän laillinen määräys. Olin kruununnimismiehen apulainen Kyt-
tyräisen joukon kiinniottamisessa, ja että miehet olivat juuri heitä, ymmärsin
siitä, että yksi heistä oli kyttyräselkä ja toinen jättiläisen suuruinen. En voinut
kuitenkaan katsoa velvollisuudekseni yksin ryhtyä taisteluun heitä vastaan, jos
taisin mitenkään sitä välttää. Paljon parempi olisi antaa miesten olla häi-
ritsemättä, kunnes setä ja Ville tulisivat takaisin, jos tämä vain mitenkään
kävi päinsä.
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Kun tulin taasen pensaani taakse, olivat miehet jo sytyttäneet aika rovion,
ja yksi heistä perkkasi paraikaa lohta, joka sitten pantiin hiilokselle paistu-
maan. Miehet näyttivät olevan hienossa hiivassa, jakun kosken pauhina sekaan-
tui heidän puheeseensa, en saanut täyttä selkoa kaikesta mitä he sanoivat. Kyt-
tyräisen ja Ison-livanan puhe kuului paraiten. livana väitti, että tämä ranta
haisee niin kovin asutulta ja tahtoi mennä katsomaan, eikö näkyisi merkkiä
ihmisistä, mutta Kyttyräinen vain nauroi hänelle ja väitti, että hänen nenässänsä
haisee aina »tuo miestä väkevämpi». Samalla otti hän ison puisen leilin, ryyppäsi
itse ja ojensi sitten livanalle, jonka suu ei tahtonut ollenkaan leilistä irtaantua.
Toisetkin miehet ryyppäsivät, vaikka vähän varovaisemmin.

Kyttyräinen rupesi sitten puhumaan livanalle, että tämä lähtisi yksin ensi
viikolla »luoman suulle» verkoilla kalastamaan. Itsellään sanoi olevan muuta
hommaa parin viikon ajaksi.. livana ensin vastusteli menemistä, väittäen, että
hänen täytyy yksin tehdä työ, kun toiset vain aurinkoa paistattavat. Viimein
hän kuitenkin lupasi lähteä sillä ehdolla, että »mestari» hänelle keittäisi kym-
menen kannua viinaa, ja vielä väkevintä laatua. Vähäisen vastusteltuaan Kyt-
tyräinen suostui livanan ehtoon, ja tämä puolestansa lupasi kaikkien pyhimyk-
sien kautta pysyä niin raittiina, että voisi verkkoja hoitaa ja saada kalat perka-
tuiksi ja suolatuiksi. Miehet olivat nyt syöneet ja juoneet kyllikseen, oikoivat
laiskuuttansa jarupesivat nukkumaan. Pian kaikui metsä heidän kuorsauksis-
taan.

Olisivatpa setä ja Ville olleet nyt täällä! Ei olisi mikään ollut helpompaa
kuin nostaa miesten pyssyt, jotka kaikki olivat veneen keulassa, veneestä pois.
Kaksi meistä olisi pyssyt vireessä pitänyt miehet kurissa sillä aikaa kuin kol-
mas olisi pistänyt heidät käsirautoihin. Mieleni oli kuohuksissa, kun minun täy-
tyi toimetonna nähdä tämmöisen tilaisuuden menevän käyttämättä hukkaan.
Turhaan ajattelin pääni puhki keksiäkseni jotain keinoa, jolla yksin ottaisin
miehet kiinni. Vaikkapa olisin onnistunut saamaan kaikki miehet käsirautoihin,
joka sekin näytti varsin mahdottomalta, olisi seuraus kuitenkin ollut oma tuhoni
ja miesten pakeneminen rajan yli ehkä pitkiksikin ajoiksi.

Minun oli pakko antaa miesten häiritsemättä poistua, ja olla vielä kiitolli-
nenkin, etteivät he läsnäolostani saaneet mitään aavistusta.

Nyt tunsin ainakin ulkonäöltäänrosvot kaikki. Kaikilla oli heillä konnamai-
set kasvot paitsi Isolla-livanalla, joka näytti paremmin juoppoudesta ränsty-
neeltä jätkältä kuin konnalta. Heidän pyssynsä näyttivät olevan ihka uudet,
piippujen kiillosta päättäen, ja olivat, jos huomasin oikein, samanlaisia haulik-
koja kuin jo vangittujen miesten aseet.

Hetken aikaa miesten lähdettyä en voinut ryhtyä mihinkään toimeen, olin
siksi liian kiihtynyt. Mutta syötyäni aamiaisen tyyntyi mieleni, ja lähdin uudes-
taan katsomaan, enkö mitenkään pääsisi saarelle muuttamaan. Siellä ainakin

Ingman, Kootut teokset. 10
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olisin varmasti turvattuna semmoisilta vierailuilta, jotka eivät olleet tervetul-
leita.

Ja mennessäni selveni minulle tuuma, miten voisin ehkä onnistua, ja palasin
takaisin kämppään ottamaan mukaani tuumani toteuttamista varten tarvittavat
esineet. Saaren alimmassa kärjessä kasvoi ihan niemen nenässä koivu. Jos onnis-
tuisin ampumaan nuolen, johon olin kiinnittänyt nuoran, koivun yläpuolelta
poikki saaren nenän itäiseen koskihaaraan, veisi koski nuolen järveen, ja siten
aikaansaisin yhteyden saaren kanssa. Rannalta oli noin kuusikymmentä metriä
siihen paikkaan, missä koivu kasvoi. Väli ei ollut siis kovinkaan pitkä. Etsin siis
janhuksisen kuusen janhus jousessa pitääpi, koivun kylki kirvehessä ja
tein jousen. Nuoran järjestelin huolellisesti polvitellen rantapaadelle ja kiinnitin
pään nuolen keskipalkalle. Tarkoitukseni oli, että nuoli tulisi uimaan kylki kos-
kea vastaan, että virta jaksaisi vetää nuoran maan yli.

En uskaltanut toivoa, että jo ens :mmäinen laukaus onnistuisi. Niin kävi kui-
tenkin. Virta vei nuolen, ja minuutin jälkeen ui se jo järvenpinnalla. Tunnin pe-
rästä oli minulla köysi nuoran sijassa, ja vedin venheeni ja itseni saarelle. Seu-
raavana yönä vähää ennen auringon nousua oli kaikki omaisuutemme saarelle
muutettu. Olin siis saarelainen.

Lahti saaren nenässä ei ollut suuri. Pari kolme venettä sinne kuitenkin
hyvin mahtui. Suu oli vain muutaman metrin levyinen, mutta siitä se leveni pou-
kamaksi, joka ulottui niin paljon toiselle sivulle, ettei nytkään, vaikka lehti
puissa oli ihan alussaan, vene näkynyt järvelle. Kosken pauhatessa molemmin
puolin oli tämä erinomaisen rauhaisa paikka

Ensimmäinen tehtäväni, saatuani kaikki tavarat paikalle, oli vaihtaa veto-
köyteni paksuun Villen tekemään vitsaköyteen. Koivu oli hyvä kiinnityspaikka.
Muutamalla pikkukivellä upotin vetoköyteni pohjaan, pannen sen päähän lujan
nuoran. Kellokkeeksi pistin nuoran päähän tuohipalasen, joka mielestäni ei
voisi olla kenenkään silmissä epäluulonalainen.

Olin tähän asti elänyt suureksi osaksi eväsruualla, kun olin ollut malttamaton
saadakseni veneeni valmiiksi. Nyt piti ruveta elämään kalastamalla ja pitää
siitäkin huolta, että olisi tarita tuoretta kalaa sedällekin ja Villelle, joiden odotin
joka tunti tulevan järvellä näkyviin. Laitoin sentähden lohenonkeni kuntoon ja
sain rannalta useita taimenia. Olin koko edellisen päivän ja yön ollut melkein
syömättä ahkerassa työssä, enkä jaksanut siis kauan onkimistani jatkaa. Pian
porisi kalakeitto tulella, jonka vieressä istui nälkäinen mies odottamassa kei-
toksen kypsymistä. Aamiaisen jälkeen uni ei maistunut huonommalta kuin ruo-
kakaan, ja herätessäni oli aurinko korkealla taivaalla.

Sedän ja Villen pitkällinen poissaolo rupesi minua jo vähäisen huolestutta-
maan; päätin kuitenkin olla ainakin tämän viikon meillä oli tänään tiistai
huoleton: olihan hyvin mahdollista, että joku odottamaton este oli heitä
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viivyttänyt. Ikävä minulla ei ollut vähääkään, ja ilma oli niin kaunis kuin
toivoa voi.

Vanhassa kämpässä asuessani olin siitä asti kuin kumppanit lähtivät joka yö
kuullut suden ulvovan. Ei tuo ollut juuri mikään kaunis yökonsertti, mutta
joka tapauksessa kauniimpi kuin ilveksen. Ja aivan lyhyt vain, pari kolme ker-
taa kunakin yönä. Arvasin sudella olevan läheisyydessäpesänsä ja olin tarkasti
ottanut selon suunnasta, mistä ulvonta kuului, ajatellen yrittää, Villen kotiin
tultua, hänen avustamanaan pesäpaikan hakua. Ulvonta kuului joen rannalta
ehkä pari kolme sataa metriä kosken yläpuolelta.

Kun nyt Ville ja setä viipyivät tulemasta, päätin tehdä yksin yrityksen:
ehkäpä onnistuisin, jossa tapauksessa saisin Villeltä paljon ylistystä. En ollut
aivan välinpitämätön tältä taholta tulleille kiitoksille, erittäinkin kun Ville oli
sanonut, että muutaman viikon yksinään-010 metsässä voisi minusta tehdä koko
miehen. Teoreettisesti tiesin aivan hyvin, kuinka sudenpesää etsitään. Ja kun
oleskeleminen kevätöinä metsässä kaukana asutuilta seuduilta on minusta aina
tuntunut äärettömän mieluiselta, en katsonut käyttäneeni aikaani hukkaan,
jos tulisin olleeksi pari yötä metsässä, vaikkapa tuloksettakin.

Eräs vanha eränkävijä kuvaa sudenpesän etsintää jotenkin näin:
Toukokuun iltana, kun ilma on tyven, lähdet yksin siihen salomaahan, jossa

sudenpesän luullaan löytyvän. Valitset jonkun ylänköpaikan metsässä, johon
jäät illaksi ja iltayöksi istumaan. Harsolla suojaat kasvosi hyttysiltä ja istut
ääneti. Aurinko laskee, mutta metsässä on vielä valoisaa. Ilma on selkeää ja
läpikuultavaa. Linnut visertävät puheliaasti. Odotat. Hämärä kasvaa vähi-
tellen. Pian rupeaa pimenemään. Äsken niin rusottava taivas sinertyy yhä
enemmän. Metsän lemu tulee yhä voimakkaammaksi. Kostea, tuskin tuntuva
tuulahdus liehuu hetkisen ilmassa seuraavana hetkisenä haihtuakseen puitten
väliin. Linnut lähtevät levolle toinen toisensa jälkeen. Pimeä metsässä lisään-
tyy yhä enemmän. Tummansiniselle taivaalle ilmestyy kainona ensimmäinen
tähti. Miltei kaikki linnut nukkuvat nyt. Leppäkerttu vain ja pieni puunkiipijä
visertelevät nukuksissaan ja vaikenevat pian. Vielä viimeisen kerran kukahte-
lee käki. Laulurastaan liverrys vastaa kaukaa. Vihdoin nekin ovat hiljaa.

Suurella tarkkuudella kuuntelee nyt metsänkävijä odottaen saavansa kuulla
sudenulvonnan. Neljännestunti kuluu; pitkäveteinen ulvonta kuuluu ihan
läheltä tai kaukaa metsästä. Siihen hän ei paljon huomiota kiinnitä, sillä
tämä on koirassusi, joka lähtee ryöstämään. Pian kuulee hän toiselta ilman-
suunnalta pari ihan lyhyttä ulvahdusta. Tähän hän kiinnittää mitä tarkimmin
huomiotaan, sillä naarassusi silloin pesänsä vierestä varoittaa toisia eläimiä lä-
hestymästä sen poikasia sillä aikaa kuin hän lyhyeksi hetkiseksi jättää heidät
yksikseen tutkiakseen itse lähiseutua. Ehkä metsämies ei vielä ehtinyt varmuu-
della kiinnittää korviinsa, miltä suunnalta tuo lyhyempi ulvonta kuului. Siinä
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tapauksessa hän jää vielä ääneti istumaan paikallensa. Tunti tai kaksi on kulu-
nut. »Huu-u-huu» kaikuu nyt ulvonta selvänä läpi metsän, ja nyt tietää etsijä
varmaan, missä päin sudenemo nyt on. Muutamalla maahan lyödyllä seipäällä
panee hän tarkkaan suunnan merkille, 4ai myöskatsoo kompassista, miltä ilman-
suunnalta se kuului. Tämän jälkeen lähtee hän, joko vasemmalle tai oikealle,
teräväkulmaiseen suuntaan ulvonnan suunnasta, kunnes hän uskoo olevansa
paikassa, josta seuraavan ulvonnan pitäisi kuulua suorakulmaisesti äskeiseen
ulvonnan suuntaan katoen. Tähän hän pysähtyy. Vähän ennen auringonnou-
sua saa hän kuulla naarassuden ulvovan jotenkin siltä suunnalta, josta hän oli
odottanutkin. Hän menettelee kuten edelliselläkin kerralla. Sudenpesän paikka
on nyt arviolta tunnettu. Jos mies kulkee kumpaakin suuntaviivaa, on suden-
pesä etsittävä sen paikan ympäristöstä, missä ne kohtaavat toisensa metsässä.

Olin tosin nyt yksin etsimässä, mutta sen sijaan piti minulle etsintää hel-
pottaa sen seikan, että olin niin monta yötä jo kuullut ulvonnan, että toinen
suuntaviiva oli minulle jo edeltäkäsin tarkoin tunnettu. Läksin siis liikkeelle
tiistai-iltana kauniilla, ihan tyvenellä ilmalla jajätinveneeni vanhalle kämpälle.
»Kirjelaatikkoon», josta olin tehnyt sedän kanssa sopimuksen, jätinkirjeen,
ilmoittaen olevani poissa päivän tai pari ja antaen tarkat tiedot uudesta käm-
pästä ja sinne pääsemisestä. Sälytin laukkuni hartioilleni ja menin. Kulkien
suurimmalla varovaisuudella saavuin hyvissä ajoissa ennen auringonlaskua pai-
kalle, josta toinen suuntaviiva mielestäni oli otettava. Istuuduin kivelle odot-
tamaan. Metsä edessäni oli jotenkin harvaa, ja joelle oli paikaltani kilometri;
lähemmäksi en uskaltanut mennä peloittamatta sutta. Ville oli minulle kertonut,
että naarassusi, jos se aavistaa pahaa, siirtää pentunsa turvallisempaan paik-
kaan.

Istuin siis kivelläni odottamassa, ja ilta hämärteli yhä enemmän. Joelta
päin kuului vesilintujen vinkuva lento. Takanani olevan aukean nevan ran-
nalla elämöitsivät vielä teeret, ja kauempaa nevalta kuuluivat kurkien soin-
tuvat äänet. Teerien kuherrus vielä jatkui, kun kurjetkin olivat vaienneet.
Sitä ääntä vain, jota minä niin hartaasti odotin, ei kuulunut. Koirassuden
pitkäveteisen, voimakkaan ulvonnan kuulin, mutta se kuului nevan toiselta
rannalta, runsaasti kolme kilometriä paikaltani; ja tätä ääntä kuullakseni en
ollut lähtenyt yölliselle retkelleni. Huuhkajaparin vuorolaulu alkoi ja jatkui
harvoilla välihetkillä lähes pari tuntia.'

Omituinen on se tunne, joka valtaa mielen, kun istuu metsän hiljaisuudessa
kaukaisessa korvessa odottaen suden ulvontaa. Se ei ole oikeastaan pelkoa,
mutta pelonsukuiseksi tunteeksi on se sittenkin sanottava. Tässä jos missään
tuntee ihminen pienuutensa luonnossa. Mutta jos tunteeni olikin pelonsu-
kuinen tai pelonsekainen, tai miksikä sen sanoisin, en olisi mitenkään tahtonut
olla sitä väilläkään. Jokainen hermosäie oli äärimmäisilleen pingotettu, joka
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sekunti odotin jotain outoa, omituista tapahtuvan. Jos olisi metsänemäntä
astunut esille puun takaa ja ruvennut minua puhuttelemaan, olisin katsonut
asian olevan ihan niinkuin olla pitää, niin, en ymmärrä kuinka mielikuvituk-
seni ei loihtinut häntä esiin. Ehkä polvillani oleva pyssy kuitenkin piti mieli-
kuvitukseni jonkunlaisessa kurissa. Pyssy ei oikein hyvin tahdo sopia yhteen
maahisten ja keijukaisten kanssa.

Pelkäsin jo, että susi oli saanut vihiä läsnäolostani, kun se ei koko yön aikana
ulvonut ainoatakaan kertaa. Mutta vähää ennen auringonnousua kuulin pari
kertaa lyhyen sudenulvonnan. Ulvonta kuului hyvin selvästi, ja asetin heti
merkkinä.

Tiesin siis nyt jotenkin hyvin, mistä minun oli alettava etsintä. Mutta oliko
pesä joen tämänpuoleisella rannalla vai toisella, sitä en voinut arvata. Pel-
käsin, että jos rupean pesää tältä rannalta etsimään pesän etsintä ei voi niin
ihan hiljaa tapahtua —, mutta pesä onkin toisella rannalla, on pelättävä, että
susi muuttaa poikansa toiseen pesään. Tätä mahdollisuutta en tahtonut panna
vaaralle alttiiksi. Päätin siis jäädä vielä yhdeksi yöksi metsään, ainakin yrit-
tääkseni saada tämän asian selväksi.

Tehden pitkän kierroksen läksin päiväksi joen varrella noin kolme kilomet-
riä ylempänä olevaan paikkaan. Mäntynäreiköstä leikkasin näreen ongenva-
vaksi ja sain isoja ahvenia enemmän kuin tarpeekseni. Aamiaiseksi paistoin
suurimman vartaalla. Tätä valmistustapaa varten on kala suomustamatta
leikattava auki siten, että selkänahka vain pitää sen koossa, suolattava ja pa-
rilla puikolla taasen pistettävä kokoon. Jos nälkä ei pakota heti paistamaan
kalaa, on tämä muutaman tunnin kuluttua parempi. Kala pistetään pitkin
pituuttaan puikolle, joka työnnetään vinosti maahan siten, että kalan selkä-
puoli on maata kohti. Hehkuva hiilos kootaan alle. Kalan kovettunut kuori
on hyvä lautanen. Vakuutan, että maukkaampaa kalaa kuin täten valmistettu
aamiaisen! en ole syönyt.

Aamu oli ihana, paikka joen rannalla viehättävä, juuri puhjenneitten koi-
vujen lemu voimakas: kaikki yhteensä saattoi minut iloiselle mielelle, paljas
olemassaolo oli nautintoa. Muistin sanan »terve nuori syötyänsä, vanha yön
nukuttuansa». En ollut koko yönä unen hitustakaan nukkunut, mutta hyvän
aamiaisen olin syönyt ja tunsin itseni erinomaisen terveeksi: olin siis nuori.
Sitä ei käynyt kieltäminen.

Heittäydyin selälleni maata sileälle alkuvuorelle joen rannalle ja katselin
ylös siniseen taivaan avaruuteen. Ainoastaan muutamia hattaroita vain, kau-
kaisia sirruspilviä, ui lännessä taivaanlaella, ehkä lännettäriä, jotka ilmassa
huuhtoivat pois heidän vaatteukseensa maasta tarttuneen tomuhitusen. Minut
valtasi mahtava tunne, että olin itse tuommoinen tomuhitunen, joka yksin
pyöreän maapallon pinnalla purjehdin taivaan avarassa sinessä. Minut oli
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jätetty yksin, ihan yksin. Tunsin erinomaisen selvästi, miten alukseni kiiti
eteenpäin läpi sinisen avaruuden. Hiljaisenkeinunnankin tai värisemisen tuosta
nopeasta vauhdista olin tuntevinani. Tulisinko pysymään aluksellani, vaikaa-
taisiko vähäinen keikahdus minut ulos tuohon äärettömään avaruuteen —?

Kun taasen sain pääni veden yli, korskuin ja päristelin kuin virtahepo. Tuo
vähäinen keikahdus oli tapahtunut ja kaatanut minut ei tosin äärettömään
avaruuteen, mutta veteen, joka oli vielä jotenkin kylmää. Onneksi oli vesi
syvää; jos paikka olisi ollut matala, kivinen, olisi minun voinut käydä huonosti,
sillä kallio, josta olin luiskahtanut jokeen, oli korkea.

Minuutin perästä oli minulla terra firma taasen jalkaini alla, ja kaikki pur-
jehdusmatkat siniseen avaruuteen olivat nopeasti unehtuneet. Pari patruunaa,
jotka olivat olleet takintaskussa, varustettiin kirjoituksella »epävarma». Muuta
vahinkoa ei ollut purjehdusmatkani taivaan avaruudessa tuottanut. Kello-
nikaan ei ollut seisahtunut.

Hetken istuin aataminvaatteissa aurinkoa paistattamassa, mutta kun huo-
masin, että nahka kyllä palaa, vaikka se on ruumiissa kiinni, olin pakotettu
ottamaan puolikuivat alusvaatteet ylleni. Muutaman tunnin kuluttua olivat
vaatteeni taas kuivat, taskut vain tuntuivat niin omituisen kosteilta. Melkein
koko iltapäivän nukuin ja illlalla menin rantaa pitkin niin lähelle luultua suden-
pesän paikkaa kuin uskalsin.

Sekä iltayöstä että ennen auringonnousua kuulin suden ulvovan ja molem-
mat kerrat tulin siihen käsitykseen, että ulvonta tuli minunpuoleiseltani ran-
nalta.

Nukuttuani muutaman tunnin rupesin käymään pitkin rantatörmää ja,
tultuani paikalle, tarkasti tarkastelemaan tiheitä pensaita, tuulen kaatamien
suurempien puitten juurakolta, isompien kivien alustoita ja sentapaisia paik-
koja. Tunnin ajan olin tointani jatkanut, kun äkisti suuren kuusen juurelta
hypähti susi. Jo ensimmäisellä mahtavalla harppauksella pääsi se pensaan taakse,
mutta samassa kun sen oli pakko hypätä aukeamman paikan yli, sattui lau-
kaukseni niin onnellisesti sen kylkeen, että se paikalla kaatui kumoon. Kaksi
raehaulia vain oli pitkänpuoleiselta ampumamatkalta osunut, mutta toinen
niistä oli, kuten sitten huomasin, mennyt sydämen läpi.

Että susi täten antaa yllättää itsensä pesällä, lienee varsin harvinaista. Ville
sanoi, että hän vain kerran oli kuullut kerrottavan semmoisesta tapauksesta. En
voi asiata muulla tavalla selittää kuin että kosken pauhina niin sekoitti kaikki
äänet, ettei susi kuullut askeleitani. Vainua minusta se ei voinut saada, sillä oli
ruvennut käymään tasainen tuuli järveltä päin.

Kajahutin mahtavan »all’stot»-huudon, jonka koski kuitenkin nieli pauhi-
naansa. Rupesin nyt etsimään pesää, joka olikin puun juurien alla. Huomasin
sen ensin pienestä pirinästä, joka juurien alta kuului. Pesän löytäminen oli
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käynyt arvaamattoman helposti, mutta poikasten esille saaminen tuntui tule-
van vaikeammaksi. Kuusen juurien väliin oli kasvanut kiinni laakakivi, ja
tämän alla oli pesä. Kirvestä, joka tämmöisellä matkalla ehdottomasti pitää
olla mukana, en ollut huomannut ottaa, ja reikä oli hyvin ahdas. Pistin käteni
sinne ja onnistuin yhden penikan vetämään ilmoihin riippuen kiinni sormen-
päästäni. Menepäs toiste paljain päin havukan pesään! Hengellään sai tuo pikku
roisto hävyttömyytensä maksaa. Vaikka oikeassahan tuo oikeastaan olikin
puolustaessaan kotiansa kotirauhan rikkojaa vastaan.

Penikat olivat vuodenaikaan katsoen hyvin edistyneet.
Käyttämällä hyppysiäni syötteinä olisin ehkä saanut kaikki penikat esille.

Mutta siihen minulla ei ollut mitään halua, ja kun yritin onkena käyttää tuo-
retta pajunoksaa, pureutuivat penikat kyllä siihen, mutta niin piankuin rupesin
vetämään, laskivat ne heti irti. Ne murisivat jo aika vihaisesti. Toiseen met-
kuun oli ryhtyminen. Kuusen yläpuolella oli törmällä vesilätäkkö, jonka
veden ainoastaan kapea ja matala kivireuna esti tyhjentymästä jokeen. Tuohi-
ropposella rupesin ammentamaan vettä sulun yli ja pian kuulin äänestä, ettei
koti ollut enää poikasille mieluisa. Niitten oli pian pakko nousta kuivemmalle
paikalle, josta helposti sain ne käsiini. Mutta kun kaksi tuli samalla kertaa
itsestään kätköstään ulos, kääntelihe toinen niin sukkelasti, että vieri jokeen.
Yksi putos’, sanoi vöyriläinen, kun pudotti seitsemän kirvestä. Olisinpa mielel-
läni tuenkin ottanut, kun niitä yhteensä oli vain viisi. Mutta turhaan etsin sitä
myöhemmin joen suulta.

Suden ja penikkain nylkemiseen meni koko päivä. Työ oli näet tehtävä hyvin
huolellisesti. Mutta nyt ne muodostavatkin aika sievän ryhmän, ja professo-
rini on erinomaisen tyytyväinen. Arveli näitten yksinkin maksavan koko mat-
kan ja hankkivan minulle ryhmän valmistuttua siitä kolmensadan markan palk-
kion. Vesihyönteiset puhdistivat minulle suden pääkallon. Nylkiessä huoma-
sin, että järeä hauli oli lävistänyt sydämen löysin sen toiselta puolelta ihan
nahan alta enkä voinut olla ihmettelemättä, että susi vielä oli irvistellyt mi-
nulle rumasti astuessani sen viereen. Kun ilkiö nosti päänsä ikenet irvissä ja
paljasti pitkät valkoiset hampaansa, luulin ymmärtäneeni edellisen osan sanan-
laskusta: »Susi suultaan ilkeämpi, pukki parralta parempi.»

Vasta aamupuolella yötä tulin kämppään perin väsyneenä ja nälistyneenä.
Sedästä ja Villestä ei vielä kuulunut mitään. Oli tänään torstai ja seitsemäs-
toista päivä heidän lähdettyänsä. Niin väsynyt kuin olinkin, ei minua kuiten-
kaan nukuttanut. Istuin heti valmistelemaan nahkojani, ja auringon noustessa
oli ne kaikki myrkytetty ja parhaimmassa kunnossa säilyttämistä varten.
Peseydyttyäni otin lohenvapani esille. Sillä vaikka kotiintultuani olin mieles-
täni syönyt kyllikseni, oli minulla taasen nälkä. Käytin ensin kaunista keltaista
kultakärpästä saamatta tärppäystä. Samaten kävi kun muutin ja panin sini-
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punaisena hohtavan perhosen, jota kaupassa olivat minulle erityisesti suositta-
neet. Pelkään, että he suosittivat sitä minulle niin lämpimästi siitä syystä, että
heillä oli näitä perhosia iso varasto ja lohenonkijat katsoivat ne sopivammiksi
puotikoristuksena käytettäviksi kuin lohiveteen heitettäviksi. Ainakin lohet ja
taimenet näkyivät pysyttelevän tuosta kaunottaresta kaukana. Koetin nyt
siimani päähän kiinnittää pienen vaaleanharmaan yöperhosen, jonka olin
sedältä saanut ja jota setä piti erinomaisena selkeällä ilmalla tämäntapaisissa
vesissä.

Lyhyellä heitolla viskasin perhosen juuri siihen paikkaan, missä kohiseva
virta kohtasi akanveden.

Tuskin oli perhonen koskettanut veden pintaa, kun se samassa katosi. Ensin
ei tapahtunut mitään erityistä, mutta kun kymmenen, ehkä viisitoista sekuntia
oli kulunut, meni siima järvellepäin että kela vingahti. Minulla ei ollut kahta-
kymmentä metriä siimaa enää kelassa, kun minun onnistui pysäyttää kala.
Onnistuin saamaan parikymmentä metriä takaisin kelaan, kun seurasi uusi kar-
kaus. Nyt hyppäsi kala useita kertoja peräkkäin ilmaan, jolloinnäin, minkälainen
kölli oli onkeeni tarttunut. Sitten seurasi karkaus karkausta, niin että minulla
oli täysi työ välttääkseni kelan tyhjentymistä. Lisäksi tuli, että koko ajan pel-
käsin siiman sotkeutuvan vetoköyteni kellukenuoraan. Kala kuitenkin vihdoin
väsyi raivoamasta, ja sain sen johdetuksi lähelle rantaa, missä se meni kuin kivi
pohjaan. Sinne se jäi jurottamaan noin neljännekseksi, mikä todella oli minulle
tarpeen lepoajaksi. En ollut koskaan ennen taistellut oikein suuren kalan
kanssa, ja joka hiuskarvasta tippui hiki. Pidin koko ajan siiman hyvin pingo-
tettuna, ja kun kala oli aikansa jurotellut, tuli se itsestään pinnalle. Pelkäsin sen
uudestaan alettavan edellisen pelinsä, mutta ihan vasten odotustani tuli se kau-
niisti vastustelematta lippoon.

Kalani oli merilohi. Kun se oli suurin kala, minkä tähän asti eläissäni olin
saanut, otin siitä tarkat mitat. Setä sanoi myöhemmin näitten mittain perus-
teella loheni painaneen kymmenen jayhdentoista kilon välillä. Tiesin että vähä-
suolainen lohi oli sedän mielestä parasta herkkua, ja laitoin sentähden sedälle
tuliaiset, jotka loppuivat vasta usean viikon perästä. Yksin pää, selkäruoto ja
evät riittivät keitettyinä minulle kahden päivän ruoaksi. Ymmärsin, etten
tulisi saarellani nälkää näkemään.

Otellessani lohen kanssa olin rantapaadella huomannut jotainruskeata, jota
luulin kuivettuneeksi koivunoksaksi. Syötyäni ajattelin mennä telttaan nukku-
maan, kun samassa tuo esine uudestaan johtui mieleeni. Se ei voinut sittenkään
olla koivunoksa. Minun täytyi mennä uudestaan katsomaan, mitä se oli.

Esine oli paksut rautavitjat.
Rautavitjat, joitten toinen pää oli kiinnitetty paksuun, kallioon kiinnitet-

tyyn rautarenkaaseen, johtivat järveen.
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Tällä saarella oli siis ennenkin asunut ihmisiä.
Koetin vetää vitjoja maalle, mutta en saanut niitä vedestä nousemaan. Joko

ne olivat painuneet pohjamutaan tai olivat ne yhdelle miehelle liian ras-
kaat. Sitka-vaarin tarina Latvasaaren kuninkaasta ja hänen hovilinnastaan
tunkeutui mahtavalla voimalla mieleeni. Tämä taru ei voinut olla yksin kan-
san mielikuvituksen luoma. Siinä täytyi olla jokin todellisuus pohjana. Ja jos
niin oli, ehk’ei tämä rautarengas vitjoineen ollut ainoana todistuksena niiltä
ajoilta, joina hän oli elänyt. Ei ollut ainakaan mahdotonta, että saarelta vielä
nyt löytäisin jotain, josta voisin saada selville minkälainen mies hän aika-
nansa oli ollut ja miks» hän oli paennut tähän erämaahan kauas ihmisten
ilmoilta. Mikään seuranhaluinen ihminen ei hän ainakaan näy olleen.

Olen jo sanonut, että se lahti, johonvein veneeni, levenipieneksi poukamaksi,
joka oli koivujen ympäröimä. Tämän poukaman pohjukkaan laski pieni puro,
joka kuitenkin oli niin matala, että kun minulla oli hyvät vedenpitävät saap-
paat, kävelin sen pohjakivillä kuin polulla. Seurasin puroa noin viisi- tai kuusi-
kymmentä metriä, kun metsä ihan arvaamattani loppui.

Se näky, joka ikäänkuin tenhomiehen esiin loihtimana nyt kohtasi silmääni,
oli semmoinen, että tuskin uskalsin hengittää. Oli ikäänkuin olisin pelännyt, että
näky poistuu yhtä äkisti kuin se oli esiintynyt. Edessäni oli aukea paikka, noin
kolmensadan metrin pituinen ja leveimmällä paikalla toista sataa metriä leveä.
Maaperä näytti olevan viljavaa, koska ruohonalku kaikkialla oli rehevää. Noin
puolet tästä aukeasta paikasta oli järvenä, jakeskellä järveä oli saari.

Saarella oli Latvasaaren kuninkaan hovilinna.
Ei sopinut asiaa enää epäillä. Latvasaaren kuninkaan hovilinna ei ollut enää

satua, se oli todellisuudessa olemassa.
Hovilinnan eli palatsin näköinen tämä rakennus tosin suuruuteensa katsoen

ei ollut, mutta kyllä muotoonsa katsoen. Se oli rakennettu seitsemännentoista
sataluvun rakennustyyliin, yksikerroksinen rakennus vain, mutta keskimmäi-
nen osa rakennuksesta kohosi torniksi. Rannalla rakennuksen edustalla oli vie-
rekkäin teloillaan kaksi viheriäksi maalattua venettä, jotka näyttivät niin
uusilta kuin olisivat olleet vielä eilen vesillä. Huoneen kaikissa ikkunoissa
oli valkoiset ikkunaverhot. Metsäviiniköynnökset kiertelivät torninseiniä ylös.
Kaikki näytti niin asutulta kuin mahdollista. Odotin jokaminuutti, että ovi
avautuisi ja joku astuisi ovesta portaille, istuutuakseen penkille tai lähteäk-
seen venerannalle. En uskaltanut astua koivun varjosta esille. Ponnistin
katsettani voidakseni huomata, oliko porrasten edustalla tuoreita hakoja tai
viheriöistä ruohoturvetta, mutta etäisyys oli liian suuri: en voinut nähdä.

En tiedä olinko seisonut kymmenen minuuttia vai tunnin katselemassa,
kun äkillisellä ponnistuksella ravistin huumaavan tunteen pois ja läksin lähem-
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mäksi, pitkin järven oikeaa rantaa, paikkaan, jossa kivinen silta yhdisti saaren
itse Latvasaareen.

Keskellä siltaa oli lujarakenteinen rautainen ristikkoportti. Portti oli
lukittu ja ulettui sillan kummallekin puolelle veteen asti, ja itse ristikko oli
tehty siten, ettei päässyt kiipeämään portin yli eikä myöskään sivuitse. Tarkas-
tin lukkoa: se oli lujaa tekoa. Asettamalla puun jalkaportaaksi portin yli pää-
sisi kuitenkin kiipeämään toiselle puolelle; mutta en tullut ottaneeksi edes kir-
vestä käteeni, kun läksin löytöretkeljeni. Palasin sentähden kirvestä ottamaan,
hakkasin pitkän koivukangen ja pääsin vaikeuksitta saarelle.

Saarelle tultuani huomasin kyllä, ettei pihamaata tänä keväänä oltu siivottu.
Mutta sittenkin vaikutti minuun kaikki niin asutulta, että, suoraan sanoen, en
kehdannut astua portaille, vaan menin ensin venerantaan. Veneet olivat
teloillaan, mutta molemmat olivat samassa kunnossa kuin kuningas Fjalarin
ensimmäinen sotapursi, silloin kun Jalmar astui sitä katselemaan:

Sen pohja sammaltunut, halki on,
Ja päivä paistaa läpi laitojen.

Kaukaa katsoen hohtivat veneet vielä viheriäisiltä; viereen tultuani huoma-
sin, että jos kokasta pudistaisin, luhistuisivat ne kappaleiksi. Nyt ei mikään
estänyt minua astumasta asuinhuoneeseen, jos siihen pääsi sisälle: tiesin, että oli
vuosikymmeniä kulunut, sittenkuin tässä paikassa oli ihmisiäasunut. Astuin
asuinhuonetta kohti.

Oletko joskus metsässä kulkiessasi tullut autioksi jätetylle torpanpaikalle?
Poikki oven ja ikkunan on naulattu muutamia lautoja. Savupiippu on puo-
leksi kaatunut katolle. Tyhjänä ammottaa heinälato, ja navetan katto on luhis-
tunut sisään. Pihamaalla kasvaa vielä nokkosia, todistuksena muinaisesta
asutuksesta, ja muutamat lyhyet sammaltuneet sarat, joitten välillä kasvaa
matalia pajupensaita, kuiskaavat sinulle, että tässäkin paikassa on kerta asu-
nut ihmisiä, jotka ovat tehneet työtä otsansa hiessä, yrittäen maasta voittaa
niukkaa elatusta itselleen ja ympärilleen kasvavalle lapsijoukolle. Harvat iloi-
set ja monet raskaat päivänsä ovat he tuon katon alla viettäneet, ehkä vuosi-
kymmeniä. Niin kauan kuin voimat riittivät, jatkoivat he sitkeätä taisteluaan
karua, kitsasta luontoa vastaan. Mutta vihdoin heidän kuitenkin oli pakko väis-
tyä. Metsä voitti, ja nyt se joka vuosi ottaa takaisin kappaleen siitä maasta,
minkä voimalliset kädet kerta siltä ryöstivät.

Tuo autioksi jäänyt torppa, jonka puolilahoneilla portailla kerta metsästys-
matkalla söin aamiaiseni, kuvastui uudestaan mieleeni astuessani taloa kohti.
Ja kutenkin, mikä erotus tämän upean kartanon ja tuon sammaltuneen mökin
välillä. Tässä on arvatenkin asunut ihmisiä, joitten aika kului elämän päivä-
puolella, siellä niitä, joitten jokapäiväinen elämä oli aina uudistuvaa taistelua
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♦
puutetta jopa hätää vastaan. Tässä sivistyneitä ihmisiä, joitten ajatus- ja tunne-
elämä oli korkealle kehittynyt, jotka ehkä uneksivat unelmia vielä odottavasta
loistavasta vastaisuudesta, siellä yksinkertaista väkeä, joitten silmissä suurim-
pana vastaisuuden toivona kangasti raskaimmista elatuksen murheista vapaa
vanha ikä. Mutta kun maan multa on muutamat vuosikymmenet peittänyt
asujainten luut, silloin mahtavan herran asumaton palatsi ja tuntemattoman
mökkiläisen kylmillään oleva tupa tekevät elävän ihmisen mieleen jotenkin
samanluontoisen vaikutelman. Näin ainakin minuun.

Astuin portaille ja työnsin mahtavan, suuren ja raskaan ulko-oven auki. Se
oli lukittuna, mutta lukko ei ollut salvassa ja teki moitteettomasti tehtävänsä.
Astuin jotenkin suureen ja korkeaan poikki koko rakennuksen ulottuvaan etei-
seen. Rakennuksen vastaisestakin pitkisseinästä johtivat toiset tosin vähemmän
mahtavat pariovet tähän eteiseen. Eteisestä johti yksi ovi vasemmalle, kaksi
oikealle. Astuin ensimmäisestä oikealle vievästä ovesta sisälle huoneeseen. Um-
mehtunut, kellarintapainen ilma tuulahti vastaani; en voi kuitenkaan sanoa, että
ilma olisi ollut suorastaan kostea. Huone, jotenkiniso, näytti olleen itse isännän
työhuone, koska siinä oli isonpuoleinen kirjoituspöytä. Astuin läpi tämän huo-
neen ja tulin melkein samanlaiseen, mutta vähän pienempään huoneeseen, joka,
kuten myöhemmin huomasin, oli pojan huone. Pihan puolella oli ruokasali ja
keittiö, josta ovi johti jo mainittuun eteiseen. Kaikki huonekalut olivat paksun
tomukerroksen peitossa, ja kun avasin isännän huoneessa ikkunan saadakseni
raitista ilmaa huoneisiin, hajosivat ikkunaverhot tomuksi. Mutta tukevat tam-
miset ikkunakehykset ovat vielä tänä päivänä käyttökelpoisia. Onnistuin saa-
maan ruokasalissakin ikkunan auki, ja parin tunnin kuluttua oli isännän huone
asuttavassa kunnossa, ja pystyvalkea leimuili hauskasti takassa. Milloinhan
oli tässä liedessä viimeksi lämmittävä tuli ihmisen mieltä ilahduttanut?

Uuninreunukselle oli maalattu:

Beatus ille homo,
Qvi sedet in sua domo,
Qvi sedet post fornacem
Et habet bonam pacem.*)

Olin kaukana omasta kodistani. Ja kuitenkin kun luin tuon vanhan aja-
telman, valtasi minut mahtava kodikkuuden tunne. En tuntenut itseäni sivulli-
seksi anastajaksi, vaan tämän kodin omistajavainajien lailliseksi perilliseksi.

‘) Onnellinen se ihminen,
Joka istuu omassa kodissaan,
Joka istuu uunin loukossa
Ja nauttii hyvää rauhaa.
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Minusta tuntui ikäänkuin paikan viimeinen omistaja nyt vasta olisi saanut tyy-
dytystä sielullensa, kun hän tunsi, että hänen huoneensa ei ollut enää kylmänä,
tyhjänä, hyödyttömänä, vaan että elävä ihminen ajatteli häntä kiitollisuudella
ja tunsi iloa siitä työstä, minkä hän maan päällä eläessään oli tehnyt.

Rukoilin hiljaisen rukouksen hänen sielunsa rauhan puolesta.
Olin vetänyt hovilinnan isännän mukavan kirjoitustuolin takkavalkean

eteen. Ajatukseni kääntyivät aina uudestaan häneen. Oliko hän todella ollut
kapinoitsija kuningastansa vastaan, joka rikoksensa palkaksi oli karkoitettu
tähän erämaahan? Vai oliko hän ollut merirosvo tai sotarosvo, joka ei uskalta-
nut lähempänä asutuita seutuja nauttia verellä tahratuista aarteistaan? Siihen
päin vähän viittasi huoneen sisustus. Jokainen huonekalu oli itsessänsä taide-
teos, mutta ne eivät näyttäneet kuuluvan yhteen toistensa kanssa. Nuo monet
pyssyt ja pistoolit, jotka seiniäkoristivat, olivat hienosti tehtyjä jakalliisti koris-
teltuja; muutamat olivat samanlaisia, joita olin museoissa nähnyt, toiset minulle
aivan outoja. Yksi asia kuitenkin viittasi toisaanne päin: huoneessa oli paljon
kirjoja. Kirjat eivät olleet ryöväri- eikä rakkausromaaneja, vaan kuudennen-
toista ja seitsemännentoista sataluvun etevimpiä tieteellisiä teoksia. Voltaire,
Diderot, Rousseau y. m. olivat edustettuina, mutta kuitenkin oli enemmistö
luonnontieteellisiä, erittäinkin fysiikan ja astronomian alaa käsitteleviä teoksia.

Kirjakaappi oli lukossa, mutta avain suulla. Otin Blaise PascaFin »Pensees»
ja rupesin lukemaan hänen ajatuksiaan rajasta uskon ja tiedon välillä.

Tähän asti olivat vaikutelmat seuranneet toisiansa niin nopeasti, etten ehti-
nyt muistaa olleeni yhtä jaksoa valveilla lähes neljäkymmentä tuntia. Mutta
tuon suuren matemaatikon ja keksijän syvämielisiä ajatuksia eivät perin väsy-
neet aivoni jaksaneet käsittää. Silmäni kiintyivät uudestaan tuohon takanreu-
nustalle maalattuun ajatelmaan, joka minusta tuntui niin rauhoittavalta, kirja
putosi kädestäni, ja heräsin vasta seuraavana aamuna, perjantai-aamuna. Olin
ensi kerran pitkästä ajasta nukkunut katon alla.

Minun oli nyt päättäminen, muuttaisinko asumaan tänne, vai jäisinkökämp-
pääni rannalle. Vapaa elämä metsässä oli ihanaa, mutta asuminen vanhassa
hovilinnassa, jossa moniin aikoihin ei ollut kukaan ihminen asunut, oli houkutte-
levaa. Kuka tiesi mitä mielenkiintoisia löytöjä olisin tässä talossa vielä tekevä?
Vaali ei ollut vaikea. Sillalla olevan portin avaimen olin löytänyt takanarinalta,
ja iltapäivällä olin jo hovilinnan asujain. Pidin itseäni tämän talon isäntänä ja
katsoin sentähden sopivaksiryhtyä tarpeelliseen kotitarkastukseen. Ainoastaan
siten toivoin saavani tarkempaa tietoa talon entisistä asujaimista. Jos Sitka-
vaarin tiedot olivat oikeita, oli talossa ollut ainoastaan kaksi vakituista asu-
jainta.

Ulkohuonerakennus ei ollut suuri. Puuvajassa olin jo käynyt polttopuita
hakemassa. Niitä löytyirunsaasti, yhden vuoden tarpeeksi ainakin. Ulkohuone-
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rakennus oli vain puinen, mutta sen katto oli, samaten kuin pääraken-
nuksenkin, liuskakivinen. Liuskalaatat, jotka olivat isoja ja runsaan senttimet-
rin paksuisia, oli asetettu tuohialustalle. Tämmöinen katto kestäisi varmaan
vaikka tuhat vuotta. En ainakaan minä voinut huomata mitään rappeutumisen
merkkiä. Kun en löytänyt avaimia aittaan ja liiteriin, jotka olivat puuvajan
vieressä saman katon alla, jäivät ne vastaiseksi tarkastamatta.

Päärakennuksen kivijalassa oli kummassakin päädyssä kellarit. Avaimet
niihin löysin keittiöstä. Toinen oli viinikellari, täynnä satoja pulloja, ja toista
oli arvatenkin käytetty ruokakellariksi, koska sieltä löysin jotain, joka aikanaan
oli ollut, kuten arvasin, savustettu karhunliikkiö, mutta joka nyt näytti rus-
kealta puumöhkäleeltä. Aluskerran keskimäiseen osaan en päässyt, en löytänyt
mitään sisäänkäytävää siihen. Ihmettelin vähäisen, minkätähden kaikkialla,
puuvajaa lukuunottamatta, oli tukevat, huolellisesti tehdyt lukot. Ehkä olivat
asujaimet ajoittain kotoa poissa ja tahtoivat niiksi ajoiksi, niin hyvin kuin voi-
vat, suojata kotiansa. Olinhan minäkin tämän kodin löytänyt, niin tarkoin luon-
non suojaamana kuin se olikin.

Sanoin, että eteisen vasemmalla puolella oli yksi ovi vain. Tämä ovi johti
minut suureen huoneeseen, joka ulottui poikki koko rakennuksen. Huone oli
samalla kertaa käsityöläisen verstaa ja tiedemiehen työhuone. Verstaa näytti
tarkoittavan yksinomaan pienten, tieteellisiä tarkoituksia varten tarpeellisten
koneitten valmistamista. Työkoneet huoneen verstaaosastossa olivat näet
kaikki pieniä vain, mutta erinomaisen tarkkatekoisia. Voimalaitos, joka nämä
koneet käytti, oli jonkunlainen pneumaattinen voimakone. Se muistutti urku-
jenpalkeita, jotka pantiin toimimaan nostamalla niitten päälle hyvin suuriakuu-
tionmuotoisia kivilohkareita, joita oli lattialla koneen vieressä useita. Siltä
ainakin ensi katsannolta näytti. Kone siis oli käsivoimalla liikkeeseen pantava.
Mutta mikä käsivoima noita monen sadan kilon painoisia kiviä palkeille jaksoi
nostaa, sitä en ymmärtänyt. Ja jos kerta useita miehiä tarvittiin työkoneitten
käyttämistä varten, miksi heidän voimansa pantiin toimimaan näin mutkalli-
sella tavalla? Olisivathan tavalliset polkimet olleet paljon käytännöllisemmät.
Mutta ehkä työkoneet niillä eivät käyneet tarpeellisen tasaisesti.

Huoneen toisessa päässä, joka oli venevalkamaan päin, oli useita pitkiä
pöytiä täynnänsä kaikenlaatuisia, eniten fysikaalisia kojeita. Monet niistä oli-
vat fysiikan historiasta minulle tunnetut, mutta toisten tarkoitus oli minulle
tuntematon.

Tässäkin huoneessa, samaten kuin eteisen toisella puolella olevissa asuin-
huoneissa, oli kaikki hyvässä järjestyksessä. Näytti siltä kuin talon omistaja
olisi lähtenyt pitkälle matkalle ja ennen lähtöään järjestänyt kaiken omaisuu-
tensa siten, että mahdollisesti tuleva vieras saisi kaikesta hyvän vaikutelman.
Jos tämä oli hänen tarkoituksensa, oli se ainakin minuun katsoen onnistunut.
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Nyt jo ihailin tämän talon muinaista omistajaa. Mikä hän oli ollutkaan, mikään
merirosvo tai muu pahantekijä hän ei ollut.

Päätyhuone tämän huoneen sisäpuolella oli hyvin järjestetty kirjasto. Tar-
kastamalla muutamia pöydällä olevia kirjoja huomasin, että omistaja oli ollut
kosketuksessa ulkomaailman kanssa ainakin niin myöhään kuin 1815. Muuta-
massa tieteellisessä teoksessa oli näet tämä painatusvuosi. Yksi kirjahyllyistä
oli lasiovilla varustettu ja sisälsi yksinomaan arabialaisia nahkapaperille kirjoi-
tettuja käsikirjoituksia. Nämä olivat säilytettyinäpuristetusta nahasta tehdyissä
koteloissa, jotka oli varustettu tekijän nimellä ja vuosiluvulla. Kaikki näyt-
tivät koskevan joko matematiikkaa tai astronomiaa, ja oli niillä arvatenkin
suuri tieteellinen arvo.

Olen jo kertonut, että keskimmäinen osa hovilinnaa oli torni. Torniin johtivat
eteisestä kierreportaat. Välikaton kohdalla johti näistä ovi ullakolle. Avasin
tämänkin oven ja katselin ullakolle, joka näytti olevan varastohuone. Sielläkin
oli kaikkialla hyvä järjestys. Huomasin, että omistajalla oli ollut hyvä järjestys-
aisti, joka ei sallinut mitään epäjärjestystä. Koko torni välikatosta alkaen näytti
olevan varastohuoneita tai sentapaisia: laskin yhteensä kahdeksan ovea, ennen
kuin tulin ulos tasakatolle, jokaoli kuparinen. Näköala tornin katolta oli erin-
omaisen ihana. Toisella puolella vaahtoava koski, josta kuitenkin ainoastaan
ylin osa näkyi tänne, toisella puolella järvi, joka neljättä penikulmaa pitkänä
levisi silmäin! eteen. Keskellä tornia oli lavetillaan pitkä malminen kanuuna,
joka oli katoksella varustettu. Nyt tiesin varmasti, että Sitka-vaarinkertomus
tapahtumista kalastusmatkalla ei ollut unennäöstä johtunut. Tämän talon omis-
taja ei ollut eläessään mikään vieraanvarainen herra, ei ainakaan kutsumatto-
mia vieraita kohtaan. Omituisen, melkein naurettavan vaikutuksen teki
tässä ympäristössä tornin rintamuksella oleva pieni tuulimylly, semmoinen, joka
maalla nähdään vilja-aitan kurkihirrelle kiinnitettynä. Tämä oli kuitenkin mes-
singistä tehty ja varustettu hammasrattailla, jotka pienen tangon avulla veivät
siipiakselin liikkeen katonalaiseen huoneeseen. Laitos herätti uteliaisuuttani ja
menin alasmennessäni siihen tornihuoneeseen, johon tuo tanko vei.

Tämä huone, joka oli kaikista tornihuoneista suurin, oli täydellinen astro-
noominen havaintoasema. Suuri näköputki oli varustettu koneistolla, jonka
avulla se jalustoineen kaikkineen oli nostettava läpi katon tornin päälle. Ko-
neisto minusta näytti varsin heikolta tuommoisen painon nostamiseen. Huo-
neessa oli neljä kronometriä, jotka kaikki kävivät, osoittaen melkein minuutil-
leen samaa aikaa. Asetin kelloni niitten mukaan. Tuulimylly oli niitten vetäjä.
Niinpian kuin kronometrien kellonkoneistot oli vedetty, irtaantui niistä
tuulimyllyn vetotanko yhdistyäkseen niihin määräajalla uudestaan. Raskas
paino oli tuulimyllyn synnyttämän voiman välittäjänä kellojen koneistoon.
Tähtitieteellisten havaintojen tekijä oli siis välistä pitempiäkin aikoja poissa, ja
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oli rakentanut kronometrinsä pitkälle vetoajalle. Muutenhan jonkun viikon
tyven ilma olisi tehnyt hänen havaintonsa mahdottomiksi. Talvisaikana kos-
kesta lähtevä sumu arvatenkin useasti teki hänelle häiriötä.

Mitä tähän asti olin nähnyt, oli antanut minulle jotenkin hyvän käsityksen
talon asujainten elämäntavoista ja harrastuksista. Mutta keitä he olivat olleet
ja mikä oli saattanut heidät tähän erämaahan asustamaan? Eivätkö he olleet
jättäneet minkäänlaisia tietoja jälkeensä? Kirjoituspöytien laatikoissa ehkä
löytyi vastaus näihin kysymyksiin. Ehkä. Pelkäsin kuitenkin suuresti heidän
luonteensa olleen semmoisen, etteivät he välittäneet siitä, saiko jälkimaailma
heistä mitään tietoa vai ei. Oli tämä asia millainen oli, tulisin ainakin teke-
mään parastani saadakseni heistä kaikki ne tiedot, mitkä olivat saatavissa.

Molempien kirjoituspöytäin kaikki kaapit ja laatikot oli lukittu; mutta
toisen pöydän keskimmäinen laatikko ei ollut tavallisella lukolla lukittu, vaan
kirjainlukolla. Mutta tämä kirjainlukko ei ollut mikään tavallinen, neljällä tai
viidellä kiertolaatalla varustettu, vaan oli siinä seitsemän kiertolaattaa, seitse-
män kirjainta kunkin reunassa. Mahdollisten yhdistelmien luku tuli siis ääret-
tömän suureksi. Tavallisen kirjainlukon avaamissanan keksii useasti päivässä,
ja jos lukko on vain keskinkertaista tekoa, vielä nopeamminkin. Tämä oli hieno-
tekoinen, sen avaamiseen voisi mennä viikkoja, ehkä kuukausia. Niin salaperäi-
sistä ihmisistä kuin tämä talon asujaimet olivat olleet, taisi aivan hyvin uskoa,
että he olivat laittaneet lukonkin semmoiseksi, että heidän salaisuutensa— jos
heillä oli mikään salaisuus säilytettävänä oli yhteydessä lukon kanssa. En
ainakaan vielä tahtonut sitä särkeä.

Perjantai-iltapäivän ja koko lauantain käytin turhiin yrityksiin lukon avaa-
miseksi. Silloin pälkähti päähäni laskea, montako kirjainyhdistelmää tämmöi-
sessä lukossa oli mahdollista. Ja kun tulin siihen tulokseen, että oli mitättömän
pieni mahdollisuus yhden ihmisen iällä riittää lukon avaamiseen, löin suutuk-
sissa nyrkkini pöytälaattaan ja panin maata.

Jos nyt kaikki olisi tapahtunut niin kuin tapahtua pitää, olisi tietysti kirjoi-
tuspöydän omistajan pitänyt tulla unessani sänkyni viereen ilmoittamaan mi-
nulle lukon avaamissana. Mutta eipä niin tapahtunutkaan. Heräsin sunnun-
taiaamuna tuntien, että jolleivät setä ja Ville tule tänäänkään kotiin, on minun
omin päin ryhtyminen jonkinlaisiin yrityksiin Ison-livanan kiinniottamiseksi.
Minut on määrätty Riitalammin kruununnimismiehen apulaiseksi rosvojen
kiinniottamista varten. Tiedän missä kaiken todennäköisyyden mukaan yksi
heistä huomenna on: kalastamassa järven itäisellä rannalla. Velvollisuuteni on
tehdä kaikki voitavani ottaakseni tuon miehen kiinni ja kuljettaakseni hänet
vankilaan. Toistaiseksi on minun heittäminen kaikki ne kysymykset, jotka
yksityisesti harrastustani herättävät. Huomenna minun ehkä täytyy ensi kertaa
elämässäni toimia virkamiehen edesvastuulla.
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Melkein koko sunnuntaiaamupäivän istuin rannalla tähystellen järvelle
päin. Nyt en ollut väsyksissä, ja Pascalin selvitykset uskon ja tieteen rajoista
olivat minusta erinomaisen mielenkiintoisia. Tiesin kyllä, että tuo suuri mate-
maatikko oli innokkaasti ottanut osaa taisteluun jesuiittoja vastaan ja että
juuri hän oli se, joka »Lettres provincia!es»-kirjassaan oli näyttänyt, minkälaista
väkeä he olivat. Mutta että hän oli näin hurskas mies ja innokas kristitty kuin
kirjansa todisti, oli minulle ennen tuntematonta. Iltapäivällä kävelin pitkin
rantaa saareni ympäri. Saaren niemeke järvelle päin oli ainoa mukava, jopa
kauniskin satama, muualla olivat rannat pystysuoraa kallioseinää. Elleivät
kalliolohkareet olisi olleet niin äärettömän suuria, olisin uskonut, että ne oli
ihmiskädellä sinne järjestetty, niin hyvin sopivat ne yhteen toisiinsa, muistut-
taen jättiläisten rakentamaa muuria. Saarelle päin sitä vastoin ei luonto ollut
mitään järjestystä noudattanut, vaan kivet makasivat toistensa päällä huiskin
häiskin, miten sattui.

Vielä myöhään illalla menin rannalle katselemaan, eikö näy sedän venettä,
mutta turhaan. Heitin aran silmäyksen noihin raskaisiin käsi- ja jalkarautoi-
hin, mitkä olin jo päivällä vienyt rannalle ja heittänyt veneeni pohjalle. Ville
oli ne teettänyt vartavasten Isoa-livanaa varten. Hänen uskomattomat ruu-
miinvoimansa tekivät, että häntä yksin oli jalkaraudoillakinkunnioitettava, jota
kunnioitusta Ville ei ollut tarkoittanut edes itse Kyttyräisenkään osaksi.
Heitin aran katseen, sanoin, noihin rautaisiin laitoksiin. Rupesin jo kauppaani
katumaan. Ei soveltunut minun luontoni nimismiehenapulaiseksi. En ollen-
kaan ajatellutkaan sitä mahdollisuutta, että minun pitäisi kenenkään ihmisen
kalvoimia tuommoisilla koristuksilla heloittaa. Ja miten nuo rautasäärykset
olivat päälle puettavat, sitä en ollut ikinä nähnytkään.

Asemani olisi muuten aivan mieltäni masentanut, ellen olisi ajatellut, että
tämä virkatoimitukseni on edeltäkäsin tuomittu epäonnistumaan. Eihän mi-
nussa ollut miestä Isoa-livanaa näillä heloilla vasten hänen tahtoansa korista-
maan. Ei hän siis minun toimestani tule kirjavia housuja käyttämään. Mutta
koska nykyinen virkani velvoittaa minua tekemään hänestä harmaitten veljien
luostarin asujaimen, täytyy minun kai tehdä viran puolesta parastani.

Maanantaiaamu tuli: setää ja Villeä ei näkynyt, ei kuulunut. Raskaalla
mielellä varustin laukkuuni muutaman päivän eväät, heitin pyssyn olalle,
lukitsin oven minusta tuntui, että se nyt oli lukittava ja läksin mat-
kalle.

Matka kului hitaasti, sillä minun täytyi noudattaa mitä suurinta varovai-
suutta pysyäkseni salassa. Soudin hiljaa, tähystellen, kuten indiaani kanootis-
saan, näkyisikö missään merkkiä ihmisten läsnäolosta. Erittäin pidin silmällä,
näkyisikö missään kalanpyydyksiä. Nuo sadat pikkusaaret ja salmet olivat
nyt niin ihania, että välistä pakostakin unhotin, miten vastenmielisessä toi-
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messa olin liikkeellä. Raudat veneen pohjassa kuitenkin pitivät siitä huolen,
etten pitkiksi hetkiksi uinahtanut.

Vasta myöhään illalla rupesin lähestymään puroa, jonka Ville oli nähnyt.
Ellei täälläkään mitään merkkiä livanasta rupeaisi näkymään, hän arvaten-
kaan ei ollut vielä saapunut, sillä puron toisella puolella ranta ei enää näyttä-
nyt niin kalaisalta kuin tällä puolella. Ollessani noin kilometrin matkan puron
suusta vedin veneeni maalle ja kätkin sen huolellisesti pensaihin. Varovaisesti
hiivin pitkin rantaa purolle päin. Jo parin sadan metrin päästä näin, että puron
suu oli kahdella rysällä suljettu. Rysäaidat ulottuivat järvelle päin ja näkyivät
pitkine seipäineen kauas. Kulkuni tästä paikasta puron rannalle tapahtui
semmoisella varovaisuudella, että luulisin itse Cooperin Hirventappajankin
sen hyväksyneen.

Rannalle tultuani pistin pääni erään kiven vierestä niin paljon esille, että
selvästi näin kaikki esineet toisella rannalla. Puro oli ainoastaan parinkymme-
nen metrin levyinen ja näytti nopeasti kapenevan ylempänä. Ihan vastapäätä
minua oli toisella rannalla vene, puoleksi rannalle vedettynä. Parikymmentä
metriä rannasta oli hietaisella paikalla kolmiseinäinen vaja eli koppeli, semmoi-
nen, jota tervanpolttajat, tukkimjehet y. m. tilapäiset metsässä-asujat tavalli-
sest käyttävät. Vajassa hietalattialla nukkui selällään, suu auki, Iso-livana.
Vaikka lähes viisikymmentä metriä erotti meidät toisistamme, kuului hänen
kuorsauksensa tänne kuin kaukainen ukkosenjyrinä. Ei hän ainakaan puoles-
taan mitään varovaisuutta noudattanut.

Eipä kestänyt monta minuuttia, ennenkuin olin veneellä ja lykkäsin sen
uudestaan vesille. Jos onnistuisin yllättämään livanan unessa, ei ollut mahdo-
tonta, että myös onnistuisin saamaan »hansklovat» kalvoimiin. Eilis-ja tämän-
päiväiset arveluni haihtuivat nopeasti, ja minusta tuntui yksinomaan nauret-
tavalta, että onnistuisin tuota kuorsaavaa jättiläistä petkuttamaan. Kuinka
hän taisi olla noin varomaton, vaikka tiesi olevansa ryöväri, joka oli alituisella
sotakannalla yhteiskuntaa vastaan?

Ei kuulunut Hipaisuakaan vetäessäni veneen maalle livanan kalarannalle.
Käsiraudat toisessa kädessä, pyssy toisessa hiivin hiljaa vajalle. Varovaisuu-
teni muuten ei ollut tarpeellinenkaan, sillä miehen kuorsaukset voittivat kaikki
heikommat äänet. Katselin seinänraosta. Jättiläisen suunnaton ruumis ma-
kasi hiedalla selällään kuten äskenkin pyssy vieressään. Ja hana oli vireissään!
Siinä hänen varovaisuuskeinonsa. Hiipien varpaillani sieppasin pyssyn käteeni,
otin patruunan pois ja kätkin aseen pensaaseen vajan taakse. Pahinta oli, että
jättiläinen makasi kädet hajallaan. Oli mahdotonta hänen ollessaan tässä asen-
nossa saada käsirautoja paikoilleen. Minun oli pakko varustautua kärsivälli-
syydellä. Sääsket purivat minua armottomasti. Kiitä sääskistä keseä, mäkä-
räistä vuodenpäätä, sanotaan. Pelkään kuitenkin, että kiitollisuuteni olisi jää-

Ingman, Kootut teokset j ]
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nyt kielteiseksi, ellei samassa veripunainen sääski olisi turhaan yrittänyt vetää
kärsäänsä livanan nenännipukasta irti. livana kai unissaantunsi, miten veren-
imijä pingotti jalkansa hänen loistotorniansa vastaan, sillä lyönnillä, joka olisi
kaatanut heikon miehen, tappoi hän rauhanhäiritsijän ja käänsihe samassa
kyljelleen. Nyt oli nimismiehenapulaisen hetki tullut. Jos livana herää, käy
minun kai samaten kuin hyttysenkin. Mutta eihän leikissä suuttua saa,
vaikka puolet päätä menisi. Ja minä olin leikkiin antautunut.

Astuin siis toisen kerran livanan viereen ja yritin niin vikkelästi kuin taisin
jäljitellä Villen temppua. Elleivät nukkuvan kädet olisi olleet aivan vierekkäin,
en olisi kai rohjennut koettaa. Mutta nyt onnistui temppuni peremmin kuin
olin uskaltanut toivoakaan. Miten oli mahdollista, ettei mies herännyt, vaikka
raskaat rautarenkaat oli pantu hänen kalvoimiinsa? En vaivannut kuitenkaan
monta sekuntia päätäni tuumimalla tätä, vaan niin pian kuin huomasin kuor-
saamisen jatkuvan, kiiruhdin takaisin veneeseen, ja parin minuutin kuluttua
olivat jalkaraudatkin paikallaan. Kun nukkuva ei nytkään liikkunut, istuin
pölkylle vajan suuhun ajattelemaan, mitä nyt olisi tehtävä. livana oli vangittu,
mutta nukkui vangittuna yhtä sikeästi kuin vapaanakin.

En ollut tähän asti ehtinyt tarkastaa, miten livanan koppeli oli kalustettu.
Mutta nyt huomasin jotain, joka silmänräpäyksessä selitti edellisen tapahtu-
man. Vajan nurkassa oli ainoana huonekaluna ■— suunnaton viinaleili, tuo
kymmenen kannun leili, jonka livana oli pannut kalastusmatkansa hinnaksi.
Olin vanginnut humaltuneen miehen, ehkä tiedottomuuteen asti humaltuneen.
Tekoni rupesi minua hävettämään.

Pitkää aikaa häpeämiseen ei jättiläinen minulle kuitenkaan suonut. Ras-
kaat raudat olivat sittenkin hänet herättäneet, vaikka hänen humaltuneen
tilansa tähden herääminen oli käynyt hitaasti. Huomasin äkisti, että toinen
silmä oli vähäisen raollaan ja tirkisteli minuun päin. Tuo katse eikestänyt kuin
sekunnin, mutta olin varma siitä, etten erehtynyt. Pidin miestä tarkasti silmällä.
Hän makasi liikkumatta jatkaen raskasta kuorsaamistaan. Hetken perästä
hän ikäänkuin unissansa käänsihe siten, että puukontuppi, joka oli ollut hänen
ällänsä, tuli esille. Nyt hän selvästi siristeli silmiänsä. Nopsalla liikkeellä yri-
tin saada hänen puukkonsa temmatuksi tupesta. Mutta livana, jonka päässä
oli varmaankin vielä pahoin kukonviinaa, oli siitä huolimatta minua nopeampi,
kavahti jaloilleen ja seisoi samassa sekunnissa edessäni, kädet kohotettuina
pään yli ja toisessa kädessä hirvittävän suuri välkkyvä puukko. Hän selvästi
ei ollut ensimmäistä kertaa käsiraudoissa, koska ne eivät häntä sen enempää
vaivanneet.

Jos livana nyt olisi lyönyt heti, olisi tämä kertomus jäänytkirjoittamatta,
mutta sen sijaan jäi hän sekunniksi katsoa tuijottamaan minuun, ikäänkuin
ihmeissään siitä, että tuommoinen kääpiö oli hänet, Ison-livanan, rautoihin
pannut..



Minua on pidetty nopeana lennosta-ampujana, enkä tuhlaakaan turhaa
aikaa tähtäämiseen. Tuo sekunti, jonka livana tuhlasi, pelasti henkeni. Hy-
pähdin pari askelta taaksepäin, ja samassa paukahti laukaukseni. Järeä hauli-
panos löi viholliseni veitsen murskaksi, ja uskoen kätensä poikkiammutuiksi
painui livana polvilleen eikä uskaltanut käsivarsiaan laskea alas. Pistäessäni
uuden patruunan pyssyyn kuulin hänen sopertavan itsekseen; »Hyi kun kirve-
lee, hyi kun kirvelee.»

livana piti yhä vielä käsiä nostettuina pään yli. Kehoitin häntä laskemaan
kädet alas, mutta hän vain sanoi luontonsa olevan niin heikon, ettei hän voi
tyhjiä käsivarrentynkiään katsella. Kysyin, miten hänen luontonsa olisi myön-
tänyt upottaa kahden korttelin pituisen puukon minun sydämeeni, ku-
ten hän juuri äsken oli aikonut? Siihen hän vain vastasi, ettei hänen luon-
tonsa siitä tunne mitään, jos minun sydänvereni hietaan juoksee. »Ja täytyyhän
minun itseäni puolustaa», lisäsi hän.

livana yhä valitteli, että hänen käsiänsä hirveästi kirveli. Kun kyyneleet
rupesivat vierimään jättiläisen poskille, suututti minua mokoma vetelyys, ja
äreällä komentoäänellä oikein Villeä matkien ■—uudistin käskyni »kädet alas».
Kun livana ei vieläkään näyttänyt mitään tottelemisen yritystä, nostin pyssyni,
jolloin kädet tulivat heti alas. Nyt huomasin, miksi livana valitteli. Oikean
käden Sakari- ja nimetön sormi olivat molemmat ylimmän nivelen kohdalta
menneet sijoiltaan ja näyttävätkin väännyksissä olevassa tilassaan hyvin ru-
milta. Luulin ensi katsannolta niiden olevan poikki. livana oli pitänyt kai-
kin voimin puukon varresta kiinni, ja laukauksen voima oli repinyt nuo sormet
sijoiltaan; tietysti oli koko käsikin saanut aika täräyksen.

Kun livana nyt huomasi, että molemmat kädet olivat sijallaan, jos tosin toi-
nen omituisen näköinen, rupesi hän latelemaan suustaan kaikkia niitä kirouksia
ja sadatuksia, mitkä hän vain osasi, vuorotellen suomeksi ja venäjäksi. Hän
oli silminnähtävästi aivan suunniltaan sentähden, että oli antanut yllättää
itsensä.

Panostaessani pyssyni uudestaan olin kiireessä sattunut panemaan patruuna-
pesään tupruhaulilla ladatun patruunan. Selvitin nyt vangilleni minkälainen
aseeni oli, tehdäkseni siten hänelle selväksi, kuinka välttämätöntä hänelle oli
ehdottomasti totella minua. Kun hän oli uskonut minun ampuneen hänen kätensä
poikki, oli hän joutunut hirvittävän kauhun valtaan. Selvitin siis hänelle, että
jos hän vastustelee minua, olen oman turvallisuuteni tähden pakotettu ampu-
maan häntä tupruhauleilla kasvoihin. Hän ei kuole siitä, mutta tulee sokeaksi,
joten minun on helppo pakottaa hänet tottelevaisuuteen. Tämän asian livana
helposti ymmärsi ja näkyikin pitävän sen luonnollisena puolustuskeinona minun
puoleltani. Hän lupasikin pyhästi olla tästälähin vastustelematta ja todisti
hyvää tarkoitustansa lakkaamalla käskystäni kiroilemasta.
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En voinut kuitenkaan vielä hänen lupaukseensa niin paljon luottaa, että
olisin uskaltanut nykäistä hänen sormensa sijoillensa takaisin. Tätä ei
saanut kuitenkaan enää kauan viivyttää, sillä jos nivelpussit saivat vielä hetken
venyä ja käsi pääsi turpoamaan, eivät sormet enää pysyisi sitomatta sijoillaan.

livanan koppelista oli eräässä paikassa hirsi irtaantunut seinästä, jättäen sei-
nään leveän raon. Käskin siis livanan pistää vahingoittuneen kätensä raosta
ulos, missä tapauksessa lupasin panna sormet sijoilleen takaisin. Hän ei tosin
näyttänyt paljon luottavan kykyyni tässä asiassa, mutta sanoi tottelevansa mie-
luummin kuin tulevansa sokeaksi. Voimieni takaa sain nykäistä, ennenkuin
odotettu »naks» kuului ja sormi meni sijoilleen. Kun toinenkin sormi meni vas-
tustelematta sijoilleen, oli livanan ilo rajaton. Kyyneleet lakkasivat heti vuota-
masta, ja ennenkuin olin ehtinyt estää, oli miehellä jo viinaleili suun edessä.
Vaikka uhkasin pyssylläkin, ei livana hellittänyt, ennenkuin oli määränsä saa-
nut kurkkuunsa, ja hänen määränsä ei ollut vähäinen. Tottunut juomari joi
viinaa kuin vettä.

Nyt oli pakko saada vanki veneeseen, ennenkuin hän ehti humaltua. Hän
menikin vastustelematta ja istuutui veneen perään. Leiliä hän ei kuitenkaan
laskenut käsistään. Komensin häntä heittämään leilin järveen, mutta hän vain
nauroi ja kun uhaten löin kädelläni pyssyn piippua, nosti hän leilinsä kasvojen
eteen, sanoen »ampukaa nyt». Hetken perästä nukkui hän jo veneen pohjassa,
lujasti pitäen leilin rivasta kiinni. livanan veneen otin mukaan. Vaikka soutu
täten tuli puolta raskaammaksi, en tahtonut jättää sitä roistojen haltuun.

Vasta tiistai-iltapäivänä olin kotisatamassa. livana oli koko ajan nukkunut,
mikä olikin minulle mieluisinta. Kun nyt herätin hänet ja käskin nousta maalle,
oli hän sävyisä kuin karitsa. Hän oli melkein sepiselvä. Sanoi jo kauan odot-
taneensa tätä ja kyllästyneensä rosvonelämään, joka ei tuottanut hänelle muuta
kuin raskasta työtä. Kyttyräinen oli ottanut hänet koplaansa yksinomaan hä-
nen suurten ruumiinvoimiensa tähden. Ryöväysretkillä pantiin aina kolmen
miehen taakka hänen hartioillensa, ja hauskoille kaupparetkille hänen omaan
kotimaahansa otettiin hänet harvoin mukaan. Hän sai hoitaa talonvartijan
tointa kotona ja ikävällä odottaa toisten kotiintuloa. Vieläpä herjattiin, ellei
kaikki kodissa ollut määräyksen mukaan toimitettu. Aikoja sitten olisi hän jo
koplan jättänyt ja ryhtynyt kunnolliseen elämään, ellei olisi ollutkoplan yhtei-
nen suostumus, että seuranpettäjä on armotta tapettava. »Ja onhan siinä ollut
toinenkin syy», lisäsi livana, nostaen leiliänsä: »Tätä ei ole vapaasti tarjona muu-
alla, mutta Kyttyräinen osaa tehdä ja tekeekin sen mukaan kuin tarvitaan.»

Minua luuli livana uudeksi nimismieheksi, jonka oli kuullut Helsingistä tul-
leen kyttyräläisiä kiinni ottamaan. Olin näet kotimatkalla varustanut lakkiini
virkamieskokardin, kuten setä oli käskenyt minun tehdä, jos oli tarpeellista
todistaa virkamiesoikeuteni. livana huomasi sen nyt, ja se kohotti nähtävästi
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suuresti hänen kunnioitustaan minua kohtaan. »Juuri tuommoinen», sanoi hän,
sormellaan osoittaen kokardia, »oli Kakolankin isännällä, ja tuo se oli, joka siellä
miehet kurissa piti.»

Aioin jalkarautoihin kuuluvalla niittaussakkelilla kytkeä vankini kalliossa
olevaan rautarenkaaseen kiinni, mutta livana pyysi minua kiinnittämään hänet
vitjoihin, joten hän pääsisi vähäisen liikkumaan. Selitin, että ne olivat järven
pohjassa kiinni; mutta livana oli ne pian vetänyt maalle. Syvälle oli pohjasora
ne peittänyt, mutta kun ne ensin rupesivat vähäisen liikkumaan, tulivat ne kui-
tenkin kuin tulivatkin maalle, llkeältä minusta tuntui täten niitata mies kal-
lioon kiinni, mutta muuta neuvoa ei ollut muutenhan en olisi päässyt minuu-
tiksikaan itse vapaaksi —, mutta livanasta oli asia juuri niinkuin olla pitää, ja
hän vielä kiittikin minua, että annoin hänelle näinkin suuren liikkumisvapauden.
Kallio oli ihan sileä. livanan liikkumisalalla ei ollut ainoatakaan esinettä, millä
hän olisi voinut kahleitaan särkeä.

Olin perin väsynyt ja perin nälistynyt. Vaikka minulla oli ollut eväät muka-
nani, en ollut päivällä syönyt, tahdoin vain niin pian kuin mahdollista ehtiä
saarelleni takaisin. Keitin aika ison leipäkeitoksen ja taritsin livanalle suurem-
man osan, mutta livana ei sanonut syövänsä ikinä, ennenkuin leilinpohja oli tyh-
jänä. Ja samassa rupesi hän uudestaan ryyppäämään minun voimattani miten-
kään häntä estää.

Sittenkuin olin siirtänyt veneet sataman toiselle rannalle, missä livana ei
ylettynyt niihin, lähdin hovilinnaan, jossakaikki oli kuten lähtiessänikin. Panin
heti maata. Mutta minun kävi kuten usein käy, että kun on perin väsyksissä,
niin ei jaksa edes nukkuakaan. Edellisen yön tapahtumat kummittelivat sil-
missäni ja estivät unen. Sedän ja Villen kohtalo rupesi minua yhä enemmän vai-
vaamaan. Tiesin varmasti, etteivät he olisi minua yksinään korpeen näin pit-
käksi ajaksi jättäneet, ellei jotain ollut tapahtunut, jokaesti heidät takaisin tule-
masta. Pahimmat aavistukset rupesivat minua vaivaamaan. Miehet, jotka oli-
vat vankilaan vietävät, olivat rohkeita, viekkaita roistoja, jotka eivät tulisi
vähääkään epäröimään, jos toivoivat murhalla voivansa saada vapautensa takai-
sin. Sen he olivat jo kiinniottotilaisuudessa kyllin selvästi näyttäneet. Koetin
kuitenkin rauhoittaa itseäni sillä, etteivät setä jaVille olleet ensimmäistä kertaa
tämänlaatuisella matkalla.

Pari tuntia maattuani oli uni kauempana kuin koskaan. Nousin, puin pääl-
leni ja istuuduin kirjoituspöydän ääreen. Katseeni kiintyi tuohon vihattavaan
kirjainlukkoon, joka minulta esti tien niihin salaisuuksiin, jotka tämä pöytä
olin varma siitä kätki. Teräaseen käyttäminen salaisuuden ilmisaattamiseksi
oli minusta pyhäinryöstöä. Hyvin luultavalta minusta tuntui, että nuo seitse-
män kirjainta, jotka lukon avasivat, muodostivat jonkun sanan tai sanayhdis-
tyksen, jotenkin sillä tavalla kuin n, s. puotinumerot, ne kirjaimet, joilla kaup-
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piaat tavallisesti merkitsevät tavarainsa sisäänostohinnan. Jos kirjaimet muo-
dostivat sanan, voisi ehkä sanakirjan avulla löytää oikean. Sanakirjoja oli kir-
jastossa useita ja erikielisiä.

Pöydällä edessäni makasi vielä Pascalin »Pensees». Ikäänkuin leikilläni
rupesin vääntämään laattoja tämän mukaan. Ensimmäisellä laatalla löytyi to-
della »p» ja toisella »e». Kun kolmannelta löysin »n»-kirjaimen, rupesi asia herät-
tämään mielenkiintoani, ja kun samassa muistin, että viidennellä laatalla on
muitten kirjainten ohessa myöskin korkomerkillä varustettu »e», rupesivat
käteni vapisemaan niin, että vaivalla sain neljännellä laatalla olevan »s»-kirjaimen
ja tuon »e»-kirjaimen samaan riviin edellisten kirjainten kanssa. Sain kuudennen
ja seitsemännenkin kirjaimen paikoilleen. Lukko ponnahti auki. Sattuma oli
minulle antanut oikean sanan. »Ajatukset» (pensees) avasivat lukon.

Jännitykseni tuon pitkällisen väsymykseni jälkeen oli ollut liian suuri. Tun-
sin pahoinvointia ja minun oli pakko panna maata. Pahoinvointini poistu' heK
ken perästä ja nukuin rauhalliseen uneen, josta heräsin vasta seuraavana aamuna.

Noustuani en hennonnut vielä avata kirjoituspöydän laatikkoa, vaan menin
ensin vankiani katselemaan, saadakseni sitten päivemmällä häiritsemättömässä
rauhassa laatikon aarteita tarkastella. livana nukkui leili päänalustana; näytti
juopuneelta. Istuuduin rannalle onkimaan, kun mieleni teki tuoretta kalaa
aamiaiseksi, ja onnistuin myöskin saamaan useita keskikokoisia taimenia. Sil-
mäni kääntyivät aina uudestaan järven eteläistä päätä kohti, ja juuri kun
lopetin kalastukseni, olin huomaavinani kaukana järvellä jotain. Vihdoin-
kin! Kiiruhdin varmuutta saadakseni taloon ja samalla vauhdilla torniin, josta
kiikarin avulla näin, että esine oli vene, ja että veneessä oli kaksi miestä. Nyt en
epäillyt enää sedän ja Villen paluuta. Poikamaisessa ilossa päätin ottaa hei-
dät kunnialaukauksella vastaan. Kiiruhdin etsimään tornin varastohuoneista,
löytäisinkö kanuunaan kuuluvia ampumavaroja. Löysinkin aika ison ruutinassa-
kan. Kuulaa en tarvinnut.

Kanuuna, joka oli runsaasti parin metrin pituinen, liikkui lavetillaan niin
helposti kuin se olisi äsken sinne asetettu, ja sain sen vaikeudetta panostetuksi.
Enempää kuin neljä kourallista ruutia en uskaltanut siihen panna, kun en ollut
koskaan nähnyt, paljonko kanuunaan on tapana panna. Sen verran kuitenkin
uskalsin, sillä ruuti oli arvatenkin vanhuuttaan heikkoa. Sankkiruudiksi särin
haulipatruunan, sillä järeäkanuunanruuti ei juossut sankkireiästä esille. Rupe-
sin nyt uudestaan kiikarilla tarkastamaan venettä ja kun erotin soutajalla olevan
punaisen paidan, jommoista Ville käytti, käänsin tykkini suun järvelle päin ja
sytytin. Pamaus oli semmoinen, että olin lentää selälleni. Kyllä ruudissa oli vielä
voimaa. Kun tuuli oli ajanut savupilven sivulle, näin, että soutaja seisoi ven-
heessä ja kädellä varjostaen silmiänsä katsoi tänne päin. Hän oli siis kuullut
laukaukseni.
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Menin heti rannalle, jossa tapasin livanan puoliselvänä istuvan syvissä miet-
teissä. Hän oli herännyt kovaan ukkosenjyrinään, vaikka taivaalla ei näkynyt
ainoatakaan pilveä, ja hetken perästä oli ilmassa tuntunut selvää ruudinhajua.
Tämä ei ollut luonnollisilla keinoilla tapahtunut. Kummia oli odotettavissa.

En katsonut tarpeelliseksi antaa hänelle mitään selvityksiä, kehoitin häntä
lakkaamaan ryyppäämästä, etteivät viinahiidet häntä vaivaisi. Vastaus oli
pitkä kulaus leilistä, joka vielä oli melkein puolillaan, ja livana pani uudestaan
maata ja nukkui melkein heti. Tarittua ruokaa ei ottanut vastaan.

Perkkasin kalani, ja kun vene oli noin neljänneksen päässä rannasta, lai-
toin padan tulelle. Setä piti taimenet parhaimpina keittokaloina, ja miehet oli-
vat arvatenkin nälissään. Katoin oikein vieraspöydän nurmikolle, ja Villen ha-
pankaalirasia rehenteli tinalautasten keskellä.

Vene oli nyt niin lähellä, että setä rupesi ohjaamaan sitä puron suulle. Astuin
rannalle, huusin ja viittasin sedälle ohjaamaan tänne. Ville oli vetää aironsa
poikki, ennenkuin viittauksilla sain hänet ymmärtämään, mitä tuohikupuni
merkitsi. Muutaman minuutin perästä oli pienessä satamassani kolme venettä.
Ville katseli molempia kotiveneitä ja sanoi viitaten niihin: »Sinulla kai on väkeä
täällä niinkuin helluntain epistolassa?» Vastasin vain: »Ei liikoja ole.» Miehet
astuivat maihin, ja kätteiimme sydämellisesti. Setä oli tavattoman kalpea,
mutta ei näyttänyt sairaalta. Kysyin, kuinka he olivat viipyneet niin odotta-
mattoman kauan? Ensin ei kumpikaan vastannut, mutta sitten Ville vastasi:
»Silloin haaksi haltiaton, kun on kippari kipeä.»

Muutaman minuutin perästä oli keitokseni valmis, ja ruokahalua ei puuttu-
nut. Aterian aikana rupesi setä kertomaan matkasta, joka oli mennyt sekä no-
peasti että onnellisesti aina viimeiseen majataloon asti. Siellä oli vangeilla kai
ollut joku ystävä, joka oli onnistunut kähmimään rautakouralle veitsen. Heidän
tultuansa metsätaipaleelle oli tämä äkisti lyönyt setää, jonka vieressä hän istui,
veitsellä ja samassa hypähtänyt rattailta ja pujahtanut metsään. Ville, joka
ajoi jälessä, oli jättänyt oman vankinsa kyytimiehen haltuun ja hetken perästä
saavuttanut karkurin. Kun tämä, vielä verinen veitsi kädessään, yritti lyödä,
oli Ville löytämällään karahkalla lyönytrautakouraa käsivarteen. Käsivarsi kat-
kesi, veitsi putosi maahan ja karkuri antautui, ilkeästi kehuen, että oli edes yh-
deltä nimismieheltä hengen saanut. Käsiraudat olivat kuitenkin estäneet ros-
voa ohjaamasta iskuansa oikeaan paikkaan. Haava oli tosin suuri ja verenvuoto
oli runsas, mutta rosvon ilkeä aikomus ei toteutunut, ja molemmat miehet saa-
tiin onnellisesti oikeaan paikkaan. Kuitenkin oli lääkäri vasta kahden viikon
kuluttua laskenut sedän lähtemään ja oli varoittanut olemaan vielä jonkunvii-
kon ajan hyvin varovainen. Sitten saisi elämöidä kuin karhu metsässä, jos ha-
luaisi. Setä sanoi itse ihmetelleensä suuresti, miten hän saattoi olla niin pahaa
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aavistamaton, ettei tarkastanut vankia ennen rattaille astumista. Mutta käy-
pihän viisaskin vipuhun, hullu huhtovi ohitse.

livana oli maannut äänettömänä jonkun pensaan takana. Mutta samassa
kun lopetimme ateriamme, alkoi hän kuorsata. Kosken pauhinasta huolimatta
kuuluivat hänen kuorsauksensa selvästi. Ville höristi korviansa ja katsoi kysy-
västi minuun. Käskin hänen mennä itse katsomaan.

Tähän asti oli Ison-livanan vangitseminen niitten olosuhteitten tähden,
joissa se tapahtui, minua enemmän hävettänyt kuin ilahduttanut. Mutta Villen
teeskentelemätön ilo rupesi minua sovittamaan. Että livanan vangitseminen
juopuneen unessa minua hävetti, ei mitenkään mennyt Villen päähän. Päinvas-
toin oli se onnistunut, jopa kiitettävä sotajuoni. Ja Villeä oli eniten huolestut-
tanut juuri livanan kiinnipano, hän kun tiesi, että kolme miestä ei pysty pane-
maan miestä vasten hänen tahtoansa rautoihin. Myöskin setä selitti, ettei
nimismiehenapulaisen kannata mitään erinomaista ritarillisuutta osoittaa.
Jos mies on pantava kiinni, on tämä tehtävä ensimmäisessä sopivassa tilai-
suudessa, oli hän sitten juopunut tahi selvä.

Kun livana herätessään huomasi vartijain luvun kasvaneen kolmeksi, antoi
hän sedän käskystä suosiolla leilinsä pois. Hän oli sitäpaitsi jo siinä tilassa, että
viinahiidet rupesivat häntä vaivaamaan. Niitä istui kaksi leilin tapin vieressä ja
piti tapista kiinni, ettei hän uskaltanut tappia avata. Setä ei katsonut mahdolli-
seksi pitää nyt poliisitutkintoa hänen kanssaan, vaan lykättiin se vastaiseksi.
Ruokaa hän ei ottanut vastaan, ennenkuin usean päivän perästä, jolloin hän
vähitellen rupesi syömään. Todellakin kurjaan tilaan oli viinamyrkky tämän
ihmisen saattanut.

Käskin vieraat käymään talossa, kun näinkin lähelle olivat tulleet. Ilmoitin
näet hankkineeni heidän poissaolonsa aikana itselleni talon eli oikeammin sanot-
tuna linnan, koska se oli linnoitettu. Setä ei oikein tietänyt, mitä hänen piti aja-
tella. Hän oli kyllä kuullut tarinat Latvasaaren kuninkaasta, kuitenkaan kos-
kaan niihin uskomatta. Mutta kanuunanlaukaus, jonka hänkin oli selvästi kuul-

ut, pani hänen päänsä pyörälle.
Sekä setä että Ville olivat hovilinnaani erittäin tyytyväiset. Setä sanoi, että

muutaman viikon telttaelämä kesän aikana on ihanaa, mutta jos meidän tulee
pakko viipyä täällä koko kesä, on talo hyvä olemassa, erittäinkin jos sattuu sa-
teisia aikoja. Ville puolestansa ei paljon tätä asiaa ajatellut, mutta nuo suuret
holvatut kellarit miellyttivät hänen ammattimies-katsettaan. Hän väitti ensi
silmäyksellä huomanneensa, että ainakin toinen niistä, jossa näkyi ruuanjät-
teitä, oli linnan vankilaksi tarkoitettu. livanan säilyttäminen oli häntä suu-
resti huolestuttanut; nyt hän pääsi siitä huolesta. Minäkin tulin nyt vasta kiin-
nittäneeksi huomioni tuon kellarin oven tavattoman paksuun raudoitukseen.
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Myöskin lattia oli suurilla neliskulmaisilla kivillä laskettu. Vetoläppä, joka oli
suuri ja rautaristikolla varustettu, laski riittävästi valoa huoneeseen.

Ville ryhtyi heti valmistamaan sammalista vankilaansa makuusijaa, ja vielä
samana aamupäivänä siirrettiin livana uuteen asumukseensa. Hän tuli suo-
siolla, osaksi siitä syystä, ettei vastustus kolmea asestettua miestä vastaan olisi
kannattanut, osaksi ehkä senkin tähden, että hän luuli viinahiisille mahdotto-
maksi päästä vankilaan sisälle. Varovaisuuden vuoksi pantiin livanalle vie-
täessä kääre silmäin eteen. livana kiitti hyvin nöyrästi, kun sekä kääre poistet-
tiin silmiltä että käsiraudat ranteilta, mikä antoi minulle aiheen, Villen lukittua
oven, virkkaa;»Taitaa tuolla miehellä ollakin sydän oikeassa paikassa.» Ville vas-
tasi kuivasti: »Ehkä niinkin, muu ruumis ainakin varmasti on.»

Illalla lähdimme kaikki kolme rannalle onkimaan. Olimme joehtineet saada
muutamia kaloja, kun äkisti viereiseltä järvenrannalta pamahti kolme lau-
kausta, ja ilkeä haulien suhahdus kuului. Hyppäsimme heti rantapensaitten
suojaan. Ville ja setä olivat päässeet onnella, mutta minulla oli kaksi järeätä
haulia käsivarressani, kaikeksi onneksi vasemmassa. Haulit, jotka olivat pienen
pyssynkuulan kokoisia,olivat menneet käsivarren läpi luuta vahingoittamatta ja
näkyivät nahan alta. Ville leikkasi ne heti esille. Käsivarsi oli viikon ajan hyvin
arka, mutta mitään tartutusainetta haulit eivät vieneet mukanansa haavoihin,
koska nämä pian paranivat.

Ville nosti kepin avulla lakkinsa kiven takaa näkyviin, ja heti paukahti uudes-
taan laukaus. Tiesimme siis mitä meillä oli odotettavana, jos näyttäydymme
rannalla. Kyttyräinen miehineen oli palannut livanan kalastuspaikalle,
ja pahaa aavistaen olivat miehet ruvenneet kulkemaan pitkin järven rantaa,
kunnes huomasivat meidät. Jos he olisivat uskaltaneet ryömiä järvenran-
taa lyhyemmälle ampumavälille, olisi heidän julma murhayrityksensä voinut
onnistua, sillä onkiessamme ei kukaan meistä tullut tarkanneeksi vastaista ran-
taa. Nyt oli ampumaväii liian pitkä. Kiitimme Jumalaa henkemme pelastuk-
sesta.

Niin kauan kuin vihollisemme meitä vahtivat, oli meidän melkein mahdo-
ton päästä saaresta pois, ennenkuin yöt pimenivät. Mutta siihen oli vielä pitkä
odotusaika. Ville ei sanonut jaksavansa niin kauan odottaa. Hän uhkasi,
että ainakin kyttyrä-Jaskalta itseltään pian korvat karsitaan tahi kaula
katkotaan.

Jo seuraavana aamuna täytyi kuitenkin Villen kokea, ettei hän ollut tietäjän
sukua eikä lapsi lappalaisen. Hänen rannalle saapuessaan oli satama tyhjä.
Molemmat meidän veneemme oli vedetty maalle vastaiselle rannalle, ja omalla
veneellään soutivat Kyttyräinen ja hänen miehensä uistinta järvellä, lähesty-
mättä kuitenkaan järkevästi kyllä ammuttaville.
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Tällä kertaa olisi käynyt hyvin, jos olisi seurattu minun neuvoani ja pidetty
vahtia rannalla. Kyttyräinen, joka oli erinomainen uimari, oli jollain tavalla
onnistunut pääsemään saarelle ja korjannut kaikki veneet haltuunsa. Hänen
sitä tehdessään olisi ollut helppo asia ottaa hänet kiinni. Mutta Ville väitti,
ettei Kyttyräinen ikinä yrittäisikään päästä saarelle, niin kauan kuin hän tiesi
siellä olevan asestettuja miehiä. Ja kun setä kallistui samaan käsitykseen, ei
pidetty vahtia. Saimme myöhemmin tietää, että kun Kyttyräinen myö-
hään illalla oli nähnyt savua nousevan saaren keskipaikalta, oli hän aivan
oikein arvannut, että olimme kaikki lähteneet sinne, ja silloin oli hän uimalla
lähtenyt satamaamme. Hänen oli onnistunut heittää uistinsiimaan sidottu
kivi rantapensaisiin siten, että taisi siimaan avulla vetää itsensä maalle.

Mikä oli tapahtunut oli tapahtunut eikä ollut enää korjattavissa. Kun setä
ja minä tulimme rannalle, oli Ville jo kelopuusta tehnyt lautan, mutta kömpelö
oli tämä alus, jos nopeista liikkeistä tuli kysymys.

Rannalle tultuamme rupesin heti riisumaan vaatteita päältäni aikoen uida
toiselle rannalle ottamaan veneitä takaisin. Setä ei kuitenkaan laskenut mi-
nua lähtemään. Kyttyräisellä oli helpposoutuinen vene. Hän oli nyt noin puo-
len klilometrin matkan päässä saaren rannalta. Mutta kun minun täytyi virran
tähden uida lähes sata metriä saarelta, ennenkuin pääsisin rannalle, oli selvää,
ettäKyttyräinen tulisi saavuttamaan minut ennen takaisin ehtimistäni ja voisi
ampua minua luodikolla pysytellen itse niin loitolla, ettei hänen veneensä olisi
saarelta päin ammuttavissa.

Veneet airoineen, jotka vastaisella rannalla niin viehättävästi viekottivat,
olivat selvästi ainoastaan meitä varten ilkeästi viritetty loukku.

Kun vihollisemme huomasivat, ettei heidän loukkunsa saanut meitä houku-
telluksi, soutivat maalle. Hetken päästä höyrysi jo heidän patansa tulella, joka
oli sytytetty noin kolmensadan metrin päähän saareltamme.

Ville, joka vanhana kaartilaisena oli hyvä ampuja pitkiltä matkoilta, pyysi
nyt sedältä lupaa saada särkeä heidän patansa palkaksi veneenvarkaudesta.
Mutta setä luuli parhaaksi, että miehet pysyivät tietämättöminä aseittemme
kantavuudesta. Ei hän myöntynyt Villen pyyntöön silloinkaan, kun yksi mie-
histä tervehti meitä ampumalla kahdentoista kaliiberin pyörökuulan meitä kohti.
Kuula litistyi kiveä vasten tuskin kahta metriä sedästä.

Ampuja oli Kyttyräinen.
Huomasin sedän suuttumuksesta punastuvan, jos nyt olisimme tahtoneet

maksaa samalla rahalla ja kaikki kolme tähdäten Kyttyräistä ampuneet samalla
kertaa, on jotenkin luultavaa, että rosvon henki olisi siihen paikkaan sammunut.
Ville oli kaartissa saanut ampumamitalin siitä, että hän neljänsadan askeleen
päästä oli kymmenen kertaa peräkkäin osunut tavalliseen kokonaiskuva-tauluun.

Peräydyimme pensaihin.
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Syötyänsä läksivät miehet uudestaan järvelle. He näyttivät olevan hyvällä
tuulella, koska rupesivat veneestä ilkkumaan meille, viitaten veneisiimme,
jotka olivat nyt heidän hallussaan. Setää he eivät saaneet täten ärsytetyksi, mutta
näin miten Villen sormia kutkutti. Hän pyysi saada lähettää edes pari kuulaa
vinkumaan miesten pään yli. Sitten saisin minä uida veneitä noutamaan, jolla
aikaa Ville lupasi vastata siitä, etteivät miehet yrittäisi minua häiritä.
Tietysti hänen ei silloin tarvitsisi enää ampua ilmaan, jos joku miehistä yrittäisi
ruveta soutamaan.

Minä olin sillä välin kypsyttänyt toisen tuuman, joka kyllä tosin ei tuottaisi
veneitämme heti haltuumme, mutta sen sijaan, jos hyvin kävisi, saattaisi viholli-
semme käsiimme.

Kanuuna hovilinnan katolla oli rihlattu, ja tähtäyslaitos näytti olevan suu-
rella tarkkuudella tehty. Se oli siis arvatenkin tarkkakäyntinen ampuma-ase.
Myöskin siihen kuuluvan ruutimitan olin jo löytänyt. Kysyin sentähden se-
dältä, enkö saisi yrittää kanuunanlaukauksella ruhjoa miesten venettä. Jos
osaisin juuri vesirajaan, olisi vuoto niin suuri, etteivät miehet jaksaisipitää ve-
nettä tyhjillään.

Setä antoi heti myöntymyksensä. Määräsi ehdoksi vain, että yrittäisin olla
osumatta miehiin. Myöskin Ville mielistyi ehdotukseen ja arveli tämän olevan
ensimmäisen kerran, jolloinroistoja vastaan täytyy turvautua tykistöön. Ainakin
Suomessa. Hyvin mielellään olisi hän tullut minun mukaani, mutta setä arveli,
että hänrannalla ehkä voisi olla suuremmaksi hyödyksi. Kiiruhdin siis hovilin-
naan, ja kymmenen minuuttia myöhemmin oli kanuuna panostettu ja sytytys-
ruutia sankissa. Miehet olivat tulleet vielä lähemmäksi rantaa. Arvasin am-
pumavälin olevan 450:n metrin paikoille. Haavojani käsivarressa kirveli
ilkeästi, ja minua ilahdutti jo edeltäkäsin miesten nolostuminen, jos osuisin hei-
dän alukseensa.

En voinut heti laukaista asettani, sillä tuuhea koivu oli minun ja veneen
välillä. Ampumaviivan ollessa taas hetken perästä esteetön oli vene suun-
nattu suoraan minua kohti. Miesten pyssyt olivat veneen kokassa, ja miehet
olivat nousseet seisomaan tuhdoille. He arvatenkin lauloivat jotain herjauslau-
lua meistä, sillä he huitoivat käsillään ja polkivat tahtia.

Nyt oli minun hetkeni tullut. Tähtäsin ihan vesirajaan ja vein sytyttimen
sankkiin.

Onni minulle, että sytytin sivulta päin. Edellisellä laukauksella, joka oli
paljaalla ruudilla ammuttu, kanuuna ei ollut paikaltaan siirtynyt. Mutta nyt
kun oli noin kolme vertaa enemmän ruutia kanuunassa kuin silloin ja raskas
suippoluoti panoksen edessä, kimposi aseeni enemmän kuin metrin taaksepäin.
Jos olisin seisonut siinä, jossa tähdätessäni olin, olisi ase surmannut laukaisi-
jansa. Savun poistuttua rupesin laukaukseni tulosta tarkastamaan.
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Sellaista tulosta en ollut laukauksestani ymmärtänyt odottaa. Vene oli
parrasta myöten vedessä. Yksi mies ui hyvää vauhtia rannalle päin, ja kaksi
pysytteli veneen partaassa kiinni. Tykinkuula oli sattunut ihan tarkoitettuun
paikkaan, oli lyönyt keulan poikki ja siinä olevat pyssyt pirstaleiksi, halaissut
taian keulasta perään ja jälkimmäiseen paikkaan tehnyt reiän, josta olisi mie-
hen pää hyvin mahtunut lävitse. Kuula oli tehnyt hävitystoimensa niin perin-
pohjaisesti, ettei esineestä ikinä enää sopinut venettä tehdä.

Kiirehdin alas rannalle. Setä ja Ville ajoivat lautallaan kaikin voimin uivaa
miestä itse Kyttyräistä takaa. Huomasin jo selvästi, että uimari oli tässä
kilpailussa voittava, ja pian näin takaa-ajajain heittävän yrityksensä ja käänty-
vän upoksiin menevään veneeseen päin. Hetken perästä olivat he jo hinaamassa
venettä miehineen saartamme kohti. Hitaasti kävi matka. Heidän lähestyes-
sään rantaa, olin jo pidentänyt rannassa olevaa vetoköyttä parikymmentä syltä.
Muuten olisi rantaan pääsy heille ollut mahdoton.

Miehet, jotka eivät osanneet ainoatakaan uimaliikettä, olivat jo niin kangis-
tuneet, etteivät omin voimin päässeet rannalle, vaan oli heitä autettava. Mutta
»eipä häijyt Härmästä lopu». Uupuneesta tilastaan huolimatta yrittivät he ryh-
tyä vastarintaan, kun heidät oli käsirautoihin pantava. Ja livanan huonetove-
reiksi saimme heidät ainoastaan väkivaltaa käyttämällä. Seuraavana päivänä
olivat he kuitenkin sen verran talttuneet, että setä taisi pitää heidän kanssansa
poliisikuulustelun. Häpeämättömällä julkeudella he kielsivät kaiken osallisuu-
den Kyttyräisen koplan rikoksiin. He olivat muka paluumatkalla Suomeen
Venäjän Karjalasta, ja eräs kyttyräselkäinen kalastaja oli tarjoutunut maksua
vastaan veneellään kuljettamaan heidät poikki järven.

Nyt oli siis Kyttyräinen itse ainoa koko koplasta, joka oli vielä vapaana.
Sillä aikaa kuin kävimme vankimme viemässä »vankilaan», oli Kyttyräinen

potkaissut molemmat veneemme vesille, arvatenkin itse jalkaisin poistuen.
Tuuli oli kiihtymään päin, ja huomasimme mahdottomaksi lautalla niitä nyt
enää saavuttaa. Kun minä haavojeni tähden en kelvannut soutamaan, tarjou-
tui Ville yksin tuomaan ne takaisin, johon tehtävään meni kaksi päivää. Ve-
neet ajautuivat näet tuulen mukana aina järven pohjoiseen päähän asti. Vasta
Sitkajoen suulla sai Ville ne käsiinsä. Takaisin tullessaan hänen tunteensa Kyt-
tyräistä kohtaan eivät olleet oikein lempeitä.

Vedettyänsä veneet maalle kysyi Ville minulta, joko olin huomispäivän
päiväkäskyn kuullut.

En ole. Tokko huomiseksi mitään päiväkäskyä annetaankaan? Muu-
taman päivän lepo on nyt minun mielestäni hyvin paikallaan.

Ei maaten markat tule, istuen isot hopeat. Olen jotenkin varma siitä,
että minun on huomenna lähteminen komisariuksen kanssa ajamaan Kytty-
räistä takaa. Sinut jätetään taasen kotimieheksi.

■— Ohoh!
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Sanoi hämäläinen kun hämmästyi. Mutta tässä ei kelpaa hämmästy-
minen. Komisarius kyllä tietää, ettei unesta vällyjä tehdä, ei sanoista siltoja
raketa. Ellei Kyttyräistä heti ajeta takaa, hän luo itselleen uuden koplan. Tar-
jokkaita kuuluu olevan vaikka kuinka paljon, vaikk’ei hän tähän asti vielä ole
tahtonut ottaa väkeä lisää. On luottanut paremmin tottuneisiin miehiinsä;
tietää hyvin, etteivät kaikki jauhot talkkunaksi kelpaa.

Kyllä pitääkin olla sillä miehellä, joka Kyttyräisen rengiksi ryhtyy,
sydän kivestä ja sekin tervattu.

On niitäryhtyjiä. Eiväthän ne pikku varkaat ymmärrä ryövärin-ammatin
vaaroja edeltäkäsin arvata. Laiskoittelijat luulevat sitä lystäilemiseksi vain.
Eihän koirakaan tiedä ennen uineensa kuin häntä kastuu.

Ehk’ei Kyttyräinen perustakaan enää uutta koplaa, kun on nyt näin
huonosti käynyt. Ryhtyy kukaties kunnolliseen elämään.

Kyttyräinenkö moukaksi? Ei ikinä. Pitää saukko saadut karvat, kuikka
kuulut höyhenensä. Kyttyräinen ei ole niitä miehiä, jotka rahanpuutteesta
aikovat köyhtyä. Joko kultaa kukkarossa tahi santaa sieraimissa, se on hänen
elämänsääntönsä.

Jos pysyykin roistona, niin eihän tähän matkaan sittenkään niinrajaton
kiire ole. Sanothan itsekin, että tikan kylpyyn, kiiskin kutuun jaRistiinan kirk-
koon ehtii aina.

Niin ehtiikin. Mutta Kyttyrä-Jaskaa ei voi liian varhain linnaan lähettää.
Seuraavana aamuna sain sedältä vahvistuksen Villen sanoihin. Samalla

kertaa sain virallisen määräyksen vartioida parhaimman kykyni mukaan van-
keja sedän ja Villen poissaolon aikana. Tämä tehtävä oli minulle vastenmie-
linen, ja koetin sedälle ehdottaa Villeä vartiaksi ja itseäni sedän seurakump-
paniksi. Mutta setä luuli itsellään olevan Villestä enemmän hyötyä Kytty-
räisen kiinniottamisessa kuin minusta. Kuten hänellä tietysti olikin. Minun
oli siis nurkumatta antautuminen ikävään toimeeni. Joka saunaan menee, ei
se kastumatta pääse. Ajattelematon olin kun menin. Nyt oli katuminen
myöhäistä.

Sekä sedältä että Villeltä sain lukuisat neuvot, miten paraiten voisin suoriu-
tua tehtävästäni, joka ei ollut aivan vaaraton, vaikkakaan ei tosin paljon aikaa
vienyt. Enin aika meni koukkujen asettamiseen ja hoitamiseen. Pakko oli näet
elättää vangit melkein yksinomaan kalalla. Joka toinen päivä saivat he kalan
lisäksi puoliskon leipää miestä kohti ja joka toinen päivä yhdeksi ateriaksi jauho-
puuroa, sitäkin määrän mukaan. Kalaa saivat mielin määrin.

Iltapäivällä valmistuivat matkamiehet ja illalla läksivät he hyvällä myötäi-
sellä matkallensa. Ville lupasi tulla »ennen talvea takaisin, jos siksi saisivat
Kyttyräisen kiinni».

Lähtöpäivä oli heinäkuun 10:s.
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lin siis taasen ypöyksinään. Vaikka nyt asuin ta-
lossa ja vaikka talon alustassa asui kolme miestä,
tunsin itseni paljon yksinäisemmäksi kuin toverieni
edellisen kerran poistuessa. Tämä tuli arvatenkin
siitä edesvastuusta, jonka tunne minua painosti.

Sedälle en ollut puhunut mitään siitä, että pääsin
talon entisen isännän kirjoituspöytään. Tahdoin mie-
luummin säästää pöydän tutkimisen, kunnes saattai-
sin tehdä sen yksinäni. Tilaisuus oli nyt tullut, ja päätin

jo seuraavana aamuna ryhtyä toimeen.
Yö kului ilman minkäänlaatuista häiriötä. Aamulla nousin varhain laitta-

maan ruokaa miehilleni. Onneksi löytyi talossa pata, joka oli juuri parahiksi
suuri kolmen tai neljän miehen päiväannosta varten. Useimmiten keitin aamulla
vain. Annokset riittivät kahdeksi ateriaksi. Illaksi saivat miehet leipä- tai
puuroannoksensa, välistä paistettua kalaa lisäksi. Kun siihen aikaan vesilin-
tujen rauhoitusaika päättyi jo heinäkuun 15 p. ja järven itäisellä rannalla oli
monta pitkää, ruohoisaa poukamaa, olin tilaisuudessa hyvin useasti vaihtamaan
kala-annokset lintuliemeen. Miehet eivät ainoatakaan kertaa valittaneet ruu-
asta, niin hävyttömiä kuin nuo kaksi viimetullutta muuten olivatkin.

Päästyäni aamutoimistani vapaaksi, oli tuo yksinäisyyden tunne, joka mi-
nulle edellisenä iltana teki elämän niin raskaaksi, kokonaan poistunut. Tunsin,
ettei vanginvartiatoimeni ehkä tulekaan niin ikäväksi kuin olin ensin kuvitel-
lut. Ukkosensade oli yöllä virvoittanut nääntyvää nurmikkoa, aurinko paistoi
nyt pilvettömältä taivaalta. Ikävä oli unhottunut ja elämä oli kuin silkkiä.

Nyt oli aika tullut kirjoituspöytälaatikon salaisuuden päivänvaloon saatta-
miseksi.

Avasin laatikon, jonka avainsana oli minulle nyt tunnettu. Laatikossa oli,
kuten olin toivonutkin, melkoisen iso, täyteen kirjoitettu vihko. Kirjoitus, joka
oli ruotsinkielinen, oli tehty noilla vanhanaikuisilla kirjaimilla, joita vielä seit-
semännentoista sataluvun loppupuolella paljon käytettiin ja jotka siihen tottu-
mattomalle ovat hyvin raskaslukuisia. Se oli ilmeisesti »Latvasaaren kuninkaan»
kirjoittama. Ryhdyin heti lukemaan.

»Nimeni on Pytagoras Stålhahne. Olen syntynyt uudenvuodenpäivänä v.
1740. Isälläni, joka oli matematiikan professori Tarton yliopistossa, oli tapana
sanoa, että kun hänen varansa eivät myöntäneet antamaan minulle kuin yhden
ristimänimen, antoi hän minulle sen, mikä oli hänen mielestään arvokkain.
Luonnonlahjani ja kasvatukseni ohjasivat minut jo aikaiseen joko tiedemie-
hen tai soturin uralle. Suoritettuani akateemiset tutkintoni astuin Ruotsin
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kuninkaan palvelukseen*) tykistöinsinöörinä ja onnistuin jo nuorena saa-
maan niin suuren luottamuksen, että muutamain silloin rakennettujen sota-
laivat tykistö tehtiin minun kokeilujen! ja tekemien! mallien ja piirustusten
mukaan. Palvelukseni maksettiin hyvin, ja kolmikymmenvuotiaana olin jo
tilaisuudessa tekemään ulkomaanmatkan, mikä tosin ei antanut minulle toi-
vottua vastausta siihen kysymykseen, jonka tähden sen olin tehnyt. Mutta
sen sijaan antoi se minulle ystävän, joka enemmän kuin kolme vuosikymmentä
on uskollisesti minua auttanut ja jonka avutta se tehtävä, johon olen elämäni
parhaimmat voimat uhrannut, olisi jäänyt ainaiseksi minulta suorittamatta.
Ehkä olisi siinä tapauksessa joku muu ihminen, minua onnellisempana, sen
suorittanut. Ikuisesti ei olisi voinut tämä tehtävä suorittamatta jäädä. Se on
siksi ihmiskunnalle liian tärkeä.

Isaac Newtonin pani putoava omena ajattelemaan syytä siihen ilmiöön,
jota nimitämme painovoimaksi ja joka on syynä kappalten painoon. Hän jul-
kilausui sen lain, joka ohjaa kappalten välillä olevaa n. s. vetovoimaa.

Tietääkseni ei ole kukaan näihin asioihin perehtynyt koskaan tullut ajatel-
leeksi muuta selitystä tähän asianlaitaan kuin että luonnossa on olemassa sem-
moinen voima, joka vetää kappaleet toisiinsa jotenkin niinkuin magneetti Ve-
tää’ raudan luoksensa jos tuo ilmiö on vetämistä, mistä asiasta en tahdo
tässä yhteydessä mielipidettäni lausua.

Ja kuitenkin, vaikka jokainen on pitänyt tämän selityksen niin päivänsel-
vänä, että sen vastaansanomista pidettäisiin varmana todistuksena järjen vara-
rikkoon joutumisesta, uskallan väittää, että Newtonin kirjoista ei etsimällä
etsienkään löydetä ainoatakaan lausetta, jota voisi pitää tukena siihen, että
Newton itse oli vakuutettu tämän selityksen varmuudesta. Asia on täten seli-
tettävissä. Sitä en kiellä. Newtonin nero riitti itse tosiasian varmistamiseen,
mutta se ei riittänyt tuomaan ilmi sen syytä. Ja tämä suuri tiedemies halveksi
esittää tosiasiana semmoista, joka on kyllä hyvin otaksuttavaa ja jota monet
ilmiöt tukevat, mutta joka kuitenkin pysyi vielä hypoteesina vain, varmaa
tieteellistä todistusta vailla.

Tähän niin päivänselvänä pidettyyn selitykseen en ole koskaan uskonut.
Painovoiman lain voi selittää toisestakin syystä johtuvaksi kuin kappaleissa
olevasta vetovoimasta, joka ne vetäisi toisiinsa. Voi ajatella, että on luonnossa
olemassa joku voima, joka avaruudesta käsin vaikuttaa paineena ja painaa kap-
paleet toisiansa kohti. Tämä voima siis niin sanoakseni työntää maan ja maan
päällä olevat »painavat» kappaleet toisiansa kohti.

Kappaleissa ei ole siis olemassa mitään semmoista vetovoimaa, joka ne ve-
täisi toisiinsa. Vaan niiden ulkopuolella on olemassa luonnossa löytyvä paine,

') Moni liivinmaalainen siirtyi vielä siihen aikaan Ruotsiin.
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joka ne painaa toisiinsa. Tästä syntyy kappalten painoksi nimitetty ominai-
suus. Tämä on minun vakuutukseni. Ja tämä vakuutus ei ole nyt enää hypo-
teesi vain. Se on minun todistamani tosiasia. Ja todistukseni luonne on sem-
moinen, että jokainen, joka on tämän todistukseni nähnyt sanon tahallani
nähnyt —, hyväksyy heti selitykseni.

Selitykseni ulkoapäin tulevasta paineesta oli minullekin vuosikymmeniä
hypoteesi vain, rakas hypoteesi. Mutta kun ensimmäisen kerran hypoteesistani
johtuvalla tavalla onnistuin kumoamaan painovoiman, muuttui hypoteesini
tieteelliseksi tosiasiaksi, faktumiksi. Ja vaikkakin tämä tosiasia on minut
ajanut elinkautiseen maanpakoon, en kadu sittenkään elämäntyötäni. Yhden,
tai oikeammin kahdenkin ihmisen elinkautisella maanpaolla ei ole liian kalliisti
maksettu keksintö, josta ihmiskunnalle tulee koitumaan suurempia etuja kuin
kaikista niistä keksinnöistä yhteensä, mitkä tähän asti on tehty. Sanani
voivat tuntua itsestään ylvästelyltä, mutta ne eivät sisällä liioittelua, olen siitä
varma.

Viittasin siihen, että keksintöni on minulle itselleni ja pojalleni tuottanut
tuhoa. Minulle on käynyt jotenkin niinkuin tuolle muinaiselle keksijälle, joka
näytti keksintönsä keisarilleen. Kun keisari kysymyksestään sai tietää, ettei
kukaan muu ihminen voinut sitä tehdä, mikä keisarin nähden oli tehty, käski
hän palvelijansa paikalla surmata keksijän. Muuten hänen keksintönsä veisi
tuhansilta ihmisiltä heidän jokapäiväisen leipänsä. Minua vain ei surmattu, ja
olen siitä kiitollinen, silläpääsin siten elämäni työn päättämään, täydentämällä
ja tieteellisesti selittämällä keksintöäni. Tämä työ, joka on vaatinut kolmatta-
kymmentä vuotta, on tällä saarella suoritettu.

Sillä kun kuninkaalleni uskoin salaisuuteni, tarjoten sen ensi sijassa omalle
kansalleni, luuli hän sen ensin joksikin sopimattomaksi ilveilyksi. Mutta kun
hänen ja neljän upseerin läsnäollessa nostin tuhat kiloa painavan tykin lavetil-
taan ja tein sillä, ikäänkuin sotilas kiväärillään kuninkaalle kunniaa, joutui
kuningas pelästyksestä suunniltaan jakarkoitti minut tähän kaukaiseen seutuun.
Kuoleman uhalla olen kielletty ikinä poistumasta tästä takamaasta. Minua
luullaan jumalattomaksi taikuriksi.

Sinä, joka nämä sanani luet, ihmettelet. Et voi sanojani todeksi uskoa. Astu
sentähden tämän talon katolle. Sieltä olet löytävä malmista valetun kanuu-
nan, jonka »paino» on 800 kiloa. Se »painaa» 800 kiloa siinä ymmärryksessä, että
sen vis inertiae, sen hitausvastus on 800:n kilon painoisen esineen hitausvastus.
Ellen olisi tätä hitausvastusta siihen jättänyt, ei sillä voisi ampua laukauk-
sen potkahdus lennättäisi sen metsään. Nosta kanuuna lavetiltaan Olallesi. Se
ei ole raskaampi kuin samankokoinen paperikäärö. Vaikka kuinka korkealle
ilmaan saat sen nostaa. Mutta varoitan sinua laskemasta sitä edes kymmentä
senttimetriä alemmaksi kuin se lavetilla maatessaan on. Sillä silloin uhkaa jo
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vaara, että se poistuu siitä tasapainotilasta, jonka olen sille määrännyt, jaruhjoo
jalkasi. Vaan niin pian kuin se taasen saatetaan tasapainotilaansa tai korkeam-
malle, ei se ole enää painolain tavallisen voiman alainen.

Kehoitan sinua tämän tekemään. Vasta pidettyäsi kanuunaa Olallasi lue
kirjoitukseni jatko. En ole näet tätä kirjoittanut jonkunluettavaksi, jonka järki,
jos se on terve, kieltää hänet sanojeni totuuteen uskomasta, kunnes hän ensin on
itse kokenut, että puheeni on tosi. »

Tähän asti olin jonkinlaatuisellaihmettelyn sekaisella uteliaisuudella lukenut
muistiinpanot. Mutta nyt läjähdytin vihon kokoon ja heitin sen laatikkoon
takaisin. Jo olin saanut ne tiedot tämän talon entisestä asujaimesta, joita olin
niin hartaasti halunnut.

Se, joka tuommoisia tieteellisiä hullutuksia haaveilee, sopinee ikiliikkujan
keksijäksi tai joksikinsen tapaiseksi. Mutta merirosvoksi hän ei kelpaa. Mikään
valtiollinen vehkeilijä hän ei myöskään ole. Joko hän on todella ollut insinööri
sotaväessä, joka mielenvikaiseksi tultuaan on käynyt ympäristölleen niin vaiva-
loiseksi, että on ollut pakko karkoittaa hänet tähän kaukaiseen valtakunnan
osaan, taikka on karkotuskin hänen sairaan mielentilansa kuvitteluja. Pa-
rempionniseksi olisin suonut näitten suojien entistä asukasta. Se minussa kui-
tenkin herätti tyydytyksen tunteen, että tuonlaatuiset mielenvikaiset useimmi-
ten ovat persoonallisesti onnellisia ihmisiä. Heidän aatemaailmansa ei tuota
heille pettymyksiä, vaan runsasta tyydytystä. Latvasaaren kuningas oli omis-
tanut kaikki, mitä jokapäiväisen elämän tarpeisiin kuuluu, jopa runsaassakin
määrässä. Mielisairaudestaan hän, muistiinpanoistaan päättäen, arvatenkaan
ei ollut itse tietoinen, ja hänen poikansa on kaiketikin hänestä pitänyt hellää
huolta. Hän on ehkä pitänyt itsensä yhtä onnellisena ihmisenä kuin muinainen
Lydian kuningas, jota vain Solon ei voinut onnelliseksi katsoa.

Ajatukseni olivat käyneet ikäviksi. Haihduttaakseni kaihomielisyyttäni
läksin saarelle kävelemään, ja pian olivatkin ajatukseni taasen nykyisyydessä
kiinni. Mutta arvaamaton löytö vei ne uudestaan tämän saaren entiseen asujai-
meen. Saaren pohjoisessa päässä oli muutamien jättiläiskoivujen varjostamana
hautakappeli; saman miehen hauta, jonka elämäkerran alku hetki sitten oli
kääntänyt ajatukseni miettimään ihmiselämän kohtaloja. Olin käydessäni edel-
lisen kerran tässä paikassa tullut kulkeneeksi hautarakennuksen pohjoiselta
puolelta, miltä sivulta se oli kokonaan Oireitten pensaitten peitossa.

Hautakappeli, jos sitä siksi voi sanoa, oli tehty yhdestä ainoasta suunnat-
toman suuresta ruskeanpunaisesta graniittilohkareesta. Sen ulkosivuihin ei
ollut kivihakku koskenut, mutta oviaukko, joka oli eteläänpäin, ja itse
hautakammio oli taiteellisesti hakattu ja kaunistettu. Oviaukon sulki takorau-
tainen ristikkoportti, joka oli todellinen taidetakomisen mestariteos. Keskellä
hautakammion lattiaa lepäsi korotetulla ruumisalttarilla kaksi mustasta gra-

Ingman, Kootut teokset. 12
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niitistä tehtyä kaunista ruumisarkkua, joista kuitenkin toinen oli tyhjä. Sen
kansi oli lattialle asetettu. Takaseinässä oli kaksi valkoista raarmoritaulua. Toi-
seen oli latinankielellä kaiverrettu hautakirjoitus:

Tässä lepäävät
sen miehen maalliset jäännökset, jonka nimi elämässä oli

Pytagoras Stålhahne.
Hänen elämäntyönsä on kerta tuottava ihmiskunnalle suuren maallisen siunauk-

sen. Älkööt ihmiset sitä kiroukseksi kääntäkö.

Syntymä- ja kuolinvuodet puuttuivat, mutta varsinaisen hautakirjoituksen
alle oli kaiverrettu ajatelma »Principes mortales, respublica aeterna», mikä jo-
tenkin vastaa suomalaista sanaa »Mahti ei mene maanrakohon, vaikka mahtajat
menevät».

Edessäni oli siis saman miehen hauta, jonka sekapäisiä muistiinpanoja äsken
myötätuntoisuudella olin lukenut. Tyhjä arkku oli tietenkin pojalle varattu.
Paikka teki korkeine lehtevine koivuineen keskellä kosken kohinaa erinomaisen
rauhaisan leposijan vaikutuksen ja herätti minussa vakavia ajatuksia kaiken
maallisen katoavaisuudesta. Istuin kauan hautakammion edessä syviin miettei-
siin vajonneena.

Mutta elävä elämä vaatimuksineen poisti vihdoin nämä ajatukset. Kolme
nälkäistä miestä odotti leipäannostaan, ja minun täytyi kiirehtiä vainajan ny-
kyisestä asumuksesta siihen asumukseen, missä hän oli elämänsä päivät viet-
tänyt.

Illallisen jälkeen istuuduin palatsin portaille. Tähti toisensa jälkeen ilmes-
tyi taivaalle, tuikkien kesän heikolla valolla. Minut valtasi halu Stålhahnen
tähtitähystimellä katsella tähtitaivasta, ja astuin torniin nostaen yhdellä ainoalla
otteella tähystimen paikalleen katolle. Minulla oli vähäisen aavistusta siitä, mi-
ten tätä asetta oli käytettävä, ja muutaman turhan yrityksen jälkeen onnistuin
sen avulla hetkisen ihailemaan jotain vilkkuvaa tähteä. En ymmärtänyt kui-
tenkaan koneistoa oikein hoitaa. Tähti poistui näköpiiristä enkä onnistunut
enää saamaan asettani oikeaan suuntaan. Laskin tähystimen säilytyspaik-
kaansa takaisin ja aioin poistua.

Samassa johtuivat mieleeni muistiinpanojen haaveilut kanuunasta, joka ei
muka mitään painanut. Ikäänkuin tuntien sisällistä tarvetta puolustaa luon-
nonlakia lykkäsin aseen vaakasuoraan asentoon, kyykistyin, tein liikkeen
muka nostaakseni kanuunan Olalleni, ja kaamea tunne! näin itseni seisovan
katolla kanuuna alallani. Se oli irtaantunut lavetistaan ja minä kannoin sitä
Olallani. Semmoinen kauhun tunne valtasi minut, että kaikki jäseneni kangis-
tuivat ja kanuuna putosi hirvittävällä jyskeellä tornin vaskikatolle. Vielä tä-
nään en käsitä, miten tuo taisi tapahtua minua soseeksi musertamatta. Kaikki,
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jäseneni olivat eheät, ja tuo hirvittävä metallimöhkäle makasi jalkaini vie-
ressä.

Samassa kieltäytyi järkeni uskomasta, että kanuuna oli todella ollut Olallani.
Koko tuo ajatus, että olisin tuota esinettä Olallani kantanut, tuntui minusta niin
mielettömän hullunkuriselta, että purskahdin aika nauruun. Noituus murret-
tiin. Ymmärsin, että olin puolipimeässä tullut jotenkinirroittaneeksi kanuunan
lavetistaan ja että se oli luiskahtanut katolle. Äkkinäinen pelästys oli samassa
tajuntaani loihtinut haaveilijan väitteet, jotka aamupäivällä olin lukenut, ja
saattanut minut luulemaan ne nyt itse toteuttaneeni ja todella kantaneeni
hänen kanuunaansa. Tuommoisia hullunkurisia kepposia voi mielikuvitus tehdä
sille, joka ei sitä ajoissa ohjaa, vaan lukee hulluttelijan kaikkia hullutuksia.

Olin siis päässyt selvään tajuntaan takaisin. Se minua vain suututti, että
varomattomasti olin saattanut kanuunan semmoiseen kuntoon, ettei sillä
voinut ampua. Ehkä onnistun huomenna saamaan tuon raskaan möhkäleen
takaisin paikallensa, että voin ampua asianomaisen kunnialaukauksen, kun
setä ja Ville palaavat viimeinen pahantekijöistä mukanaan. Hyvä, ettei edes
katto aivan pahoin särkynyt.

Ja kuitenkin! Muistin niin selvästi, miten nousin kyykistyneestä asennostani
ja seisoin tuossa katolla kanuuna olalla. Tuo vaikutelma oli miltei poistumatto-
masti tajuntaani kaivertautunut. Mutta järki kielsi. Ja ihminen on järkiolento.
Ellei hän aistimiensa vaikutelmia järjellänsä ohjaa, pettyy hän surkeasti.

Menin maata ja nukuin yöni oivallisesti. Monta hullutusta voi kesäinen yö
loihtia ihmisen aivoihin,mutta aamulla ne ovat haihtuneet kuin savu tuuleen.
Nyt, aamulla, olivat aivoni taasen mitä parhaimmassa kunnossa. Hymyillen ku-
vittelin itsekseni, mitä Ville tai setä tuumisivat, jos rupeaisin heille unennä-
köjäni kertoilemaan. Paljon pilkkaa tulisi varmaan osakseni. Viisainta oli
olla niistä mitään kertomatta.

Päästyäni talousaskareista vapaaksi menin katsomaan yöllisten hulluttelu-
jeni näyttämöä. Lavetistaan irtaantunut tykki oli siinä käsin kosketeltavana
todistuksena, etten ollut koko tuota tapahtumaa sängyssäni maaten uneksinut.

Yliseltä löysin pian muutamia väkipyöriä taljoineen. Muutamista tukevista
riuTiista laitoin kolmijalkaisen nostohevon, ja päivällisaikana rupesi kanuunanousemaan siitä kolosta, minkä se oli kattoon tehnyt. Nostaminen ei kestänyt
montakaan minuuttia. Kanuuna lähenteli lavetin korkeutta. Tunsin miten
vastus äkisti rupesi vähenemään, ja kun kanuuna oli lavetin tasalla, höltyi
samassa taljaköysi. Vastus oli lakannut. Hilasin vielä. Kanuuna nousi. Nyt
se oli puoli metriä lavettia korkeammalla. Siirsin lavetin kanuunan alle ja laskin
taljaköyden kädestäni. Kanuuna jäi riippumaan ilmaan. Se ei jaksanut voit-
taa hankausta väkipyörissä eikä painunut paikalleen lavetilla.
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Jo rupesi asia minua pelottamaan. Olenko järjiltäni? Nythän on päiväsydän,
ja päivänvalo niin selkeä kuin miksi aurinko voi sen tehdä. Kieltäydyin usko-
masta yöllisiin kummitusnäkyihin. Kieltäydyin uskomasta, ettei lähes tonnin
painava malmikappale jaksa hankausta väkipyörissä voittaa. Rupean siis
taljojani tarkastamaan. Niissä täytyy jonkin olla epäkunnossa, koska eivät laske
tykkiä painumaan paikalleen. Mutta vikaa on mahdoton löytää. Painan kanuu-
naa alaspäin. Taljat rahisevat ja kanuuna painuu hiljaa paikalleen lavetille.

Menin heti tornista pois. Kun järki ja aistimet ovat näin ilmeisessä ristirii-
dassa, ei ole suotavaa seistä korkealla katolla. Ellei tämä saari ole ihan noiduttu,
selkenee kai kummitus minulle ennen iltaa.

Päivällisen jälkeen oli tapahtuma minusta mahdottomampi kuin koskaan.
Koetin ratkaista vaikeaa matemaattista tehtävää ja onnistuin. Mikään tila-
päinen järjen kykenemättömyys toimintaan ei minua siis vaivannut. Ehkä jot-
kut aivosolut, jotka matemaattisiin tehtäviin eivät olleet tarpeen, olivat joutu-
neet epäkuntoon. Niin täytyi olla.

Uudestaan läksin nyt torniin ja poistin nostohevon taljoineen. Arastellen
kyykistyin vielä kerta kanuunan alle, tartuin siihen käsin kiinni ja, toivoen tällä
kertaa järjellisempää tulosta, oikaisin itseni pystyyn.

Seisoin siinä vielä kerta kanuuna olalla.
Tällä kertaa en pelästynyt. Hylkäsin kaikki järkipäätelmät ja päätin olla

järjetön, jos aistimien! todistus vaatii minua sinä olemaan. Nostin kanuunan
molemmin käsin niin korkealle kuin kädet ylettyivät. Se ei ollut mitenkään ras-
kaampi kuin paperikäärö. Painolaissa oli joku vika.

»Vasta pidettyäsi kanuunaa Olallasi lue kirjoitukseni jatko.»
Salamantapaisesti uudistuivat nämä sanat muistiini. Annoin painolain olla

painolakia ja järjen olla järkeä. Panin varovaisesti kanuunan takaisin paikalleen
jakiiruhdin alas.

Vapisevin käsin otin käsikirjoituksen esille ja ryhdyin, tällä kertaa monin
verroin suuremmalla harrastuksella, lukemiseen. Käsikirjoitus jatkui näin:

»Olen sanonut, että ensimmäinen ulkomaanmatkani, jonka tein jo kolmi-
kymmenvuotiaana, ei antanut minulle vastausta siihen kysymykseen, joka oli
matkan aiheuttanut, mutta antoi minulle sensijaan uskollisen ystävän.

Matka tehtiin Egyptiin, lähemmin sanottuna nykyisen Assuanin (lue; Essje-
nin) vanhain Syenen kivilouhoksiin. Laskuni ja tutkimukseni olivat näet
vieneet minut siihen johtopäätökseen, että vanhoilla egyptiläisillä on täytynyt
olla joku salainen tieto, joka teki kappaleet heidän käsissään kevyemmiksi kuin
ne muuten ovat. Toisin sanoen: he tunsivat jonkun tavan, jolla taisivat paino-
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lain voimaa vähentää. Ellei heidän insinööreillään ole ollut toisia tietoja luon-
non voimien käyttämisestä ihmisen palvelukseen kuin nykyajan ihmisillä on, ei
heille olisi käynyt mahdolliseksi kuljettaa noita mahdottoman suuria kivilohka-
reita, jotka vielä valtavina näytteinä todistavat myöhemmän ajan ihmisille
heidän nerostansa.

Tarkoitukseni oli siis kiviltä houkutella heidän salaisuutensa, jos niillä sem-
moinen oli.

Assuanissa' tutustuin erääseen arabialaiseen, jonka harrastukset olivat
omansa tekemään meistä ystävät. Hän samoin kuin minäkin oleskeli päivät
pitkät kivilouhoksissa, joista hän etsi muinaismuhamettilaisia käsikirjoituksia.
Kun kummankin harrastukset siis olivat tieteellisiä, mutta emme kuitenkaan
tarvinneet toisissamme kilpakumppania pelätä, saatoimme olla toisillemme suu-
reksikin avuksi. Sovimme, että jos jompikumpi meistä tekee löydön toisen tutki-
musalalta, hän empimättä antaa sen toiselle. Hyvä vaihtokauppa siis, joka ei
voinut muuta kuin tuottaa hyötyä kummallekin. Ja kun minulla oli onni löytää
koranikäsikirjoitus yhdeksänneltä vuosisadalta, joka Akmedin se oli uuden
tuttavani nimi mielestä oli verrattoman arvokas, olin saanut ystävän koko
elämäni ajaksi. Eri uskomme ei häirinnyt ystävyyttämme. Akmedia ei vaivan-
nut hänen uskolaistensa tavallinen ahdasmielisyys, ja huomasin pian, että hän
tunsi minun uskontoni paljon paremmin kuin minä hänen.

Sanoin, että yhteinen etu oli aluksi vienyt meidät yhteen. Tämä on kuiten-
kin niin ymmärrettävä, että minulla itselläni oli tästä suurin hyöty. Ilman
Akmedia olisi keksintöni ehkä vielä tekemättä. En osannut näet lukea mui-
naista egyptiläistä kirjoitusta*). Akmed osasi. Hän oli tutkimusmatkoillaan koti-
maassaan Arabiassa löytänyt erään korkeasukuisen egyptiläisen matkustajan
hautakiven, jossapaitsi arabialaista kirjoitusta oli myöskin kirjoitus kahdellakin
hänelle tuntemattomalla kielellä. Vertaamalla eri kirjoituksia toisiinsa sekä nii-
hin kirjoituksiin, jotka hän oli tavannut egyptiläisistä muistomerkeistä, hän oli
huomannut, että toinen outo kirjoitus oli egyptiläisten vanhaa ja toinen uudem-
paa, koptilaista kirjoitusta. Hänen oli onnistunut ne tulkita jaAssuanissa hän
opetti minulle edellisen, jonka itsekin ymmärsin olevan minun tutkimuksiani
varten ehdottomasti tarpeen. Arabialaisessa käsikirjoituskokoelmassa, joka on
kirjastoni lasikaapissa, olet löytävä täydelliset selitykset tuohon kirjoitukseen
sekä myös useita kirjoituksia tällä kielellä, jotka Egyptissä ollessani muistomer-
keistä jäljensin.

Jos olettamiseni vanhain egyptiläisten salaisista tiedoista oli oikea, on hyvin
luultavaa, että nuo tiedot ovat olleet perintösalaisuutena jollain erityisellä
suvulla tai. perheellä, jonka perheen jäsenet ovat olleet johtomiehinä vuoren

') Hieroglyfitutkimus on kuluneen vuosisadan työtä.
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louhimis- ja kivenkuljetustyössä. Salaisuutensa he pitivät arvatenkin erin-
omaisen tarkasti kätkettynä, japerheen ehkä sukupuuttoon kuoltua oli salaisuus
unohtunut ja nuo suurenmoiset kivityöt pakostakin lakanneet, kun näitä
suunnattomia lohkareita ei enää voitu käsitellä ja kuljettaa. - Tämä oli teo-
riani.

Kuten olen sanonut eivät tutkimukseni Assuanissa minulle tuottaneet
muuta kuin Ahmedin uskollisen ystävyyden ja taidon tulkita muinaisegyptiläis-
ten kieltä. Tämäkään tulos ei ollut halveksittava.

Sillä kaksi vuotta tämän jälkeen sain ystävältäni tämän kirjeen:
'Ahmed Tutkija ystävällensä Pytagoraalle. Terve. Löysin Assuanissa

eräästä käytävästä vuoressa kirjoituksen, josta ymmärrän että on olemassa toi-
nenkin muinaisegyptiläinen vuorilouhos kaukana etelässä täältä. Tie sinne on
hiekka-aavikkoa, mutta tiellä on ainakin muinoin ollut pari keidasta. Jos
voimme varustaa kuuden kamelin karavaanin, ei ole luullakseni mahdotonta
päästä sinne. Paikalla löytyy kirjoituksen mukaan vettä ja palmupuita. Minä
omistan kaksikymmentä naulaa hopeata. Jos voit hankkia yhtä paljon, on mat-
kamme taattu.

Ellet sinä matkan vaaroja ja vaivoja haikaile, kirjoita minulle asiasta ja tule
itse niin pian kuin voit valmistua. Täällä minä teen tarpeelliset valmistukset.
Tuo mukanasi kahdeksan tai kymmenen semmoista hyvää pyssyä, kuin sinulla
täällä ollessasi oli, ja hyvä varasto ruutia. Lyijyä on minulla. Ellet ole saapunut,
kun on kymmenes kuukausi tästä päivästä lukien kulunut, lähden yksin.

Elä Herran suojassa. Hyvästi.
Tämän kirjeen kirjoitin s:nä pmä kuukaudessa Ramadan Hedsjran vuotena

1188.’
Tultuani Egyptistä kotimaahani takaisin, olin mennyt naimisiin. Vaimoni

oli rikas. Meille oli syntynyt poika, jonka syntyminen oli maksanut äitinsä hen-
gen, ja olin surusta syvästi murtunut. Ahmedin kirje antoi minulle elämänha-
lun takaisin. Mainitun rahasumman kokoonsaaminen ei tehnyt minulle vai-
keuksia. Tein siis tarpeelliset varustukset, sain virkaloman epämääräiseksi ajaksi,
uskoin poikani erään sukulaisen haltuun ja purjehdin ensimmäisellä sopivalla
laivalla Espanjaan ja sieltä Egyptiin.

Kun tapasin ystäväni Assuanissa, oli kaikki tähdelliset valmistukset jo
tehty. Ahmedilla oli kuusi veljeä, kaikki ammatiltaan kamelinajajia. Nämä
olivat äsken palanneet kauppamatkalta sisä-Afrikasta, ja Ahmedin oli onnistu-
nut saada heidät palvelukseensa. Heillä oli omat kamelit; kaikki näyttivät ole-
van sitkeitä eläimiä. Matkalla tutustuin miehiin, jotka olivat kaikin puolin kun-
nollisia. Harvoin näkee niin upeata väkeä kuin nuo seitsemän veljestä.

Matkamme hiekka-aavikon läpi ei ollut oikeastaan vaarallinen, sillä vettä
löysimme useassakin paikassa, mutta minulle, joka olin erämaamatkoihin tottu-
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maton, kovin rasittava. Aavikossa jalka painui hiekkaan kehräsluuhun asti.
Ja kamelilla ratsastaminen ei kuulu elämän ihanimpiin nautintoihin. Kun kolme
viikkoa kestäneen matkan jälkeen saavuimme sen vuoriston reunalle, mistä
alkaen meidän piti ruveta kivilouhosta etsimään, olin niin lopen väsynyt, että
Akmed katsoi tarpeelliseksi minun tähteni määrätä yhden lepoviikon, jostaolin
hänelle hyvin kiitollinen.

Tämä paikka olikin mielestäni oikein lepopaikaksi luotu. Kahteenkymme-
neen päivään en ollut puita nähnyt, lukuunottamatta muutamia harvoja pal-
nuija, jotka keitailla kasvoivat. Tässä oli todellinen pieni aarniometsä, vähäisen
virran kastelemana. Virta tuli ylängöltä, ja ihmettelin, mihin suurempaan ve-
sistöön se hopeisen aarteensa laski. Akmed opetti minulle, että tämmöiset virrat
juoksevat sanan kirjaimellisessa ymmärryksessä hiekkaan. Tämäkin tässä pai-
kassa niin vuolas ja vesirikas puro katoaisi näkymättömiin siltä vaeltajalta,
joka sen vartta kulkisi kolmen tai ehkä viiden päivän matkan.

Jo muutaman päivän perästä olin niin tointunut, että olisin mielestäni jak-
sanut jatkaa retkeä. Mutta Akmed vaati, että määrätty lepoaika oli täysin käy-
tettävä. Ei voinut tietää mitkä voimanponnistukset meitä vielä odottivat. Ja,
kuten sanottu, itse paikka oli kuin paratiisi. Ensimmäisenä yönä häiritsi minua
shakaalien ulvonta ja leijonain ärjyminen, mutta näihin ääniin tottuu nopeasti.

Jo kolmantena päivänä ammuin ensimmäisen leijonani. Se kuoli yhdestä
ainoasta kuulasta, mikä on, ainakin arabialaisten väitteen mukaan, jotain har-
vinaista. Huomattava asia on kuitenkin, että arabialaisten ampuma-aseet ovat
useimmiten kurjassa kunnossa. Myöskin heidän ruutinsa on huonoa. Hyvä asia,
että miehilleni toin kotoa kunnolliset pyssyt ja ampumavarat. Oman pyssyni
kuula painaa kolme luotia ja oli läväissyt leijonan kurkunjuuresta reiteen asti.

Määrätyn lepoajan kuluttua jatkettiin matkaa pitkin puron vartta. Pidimme
näet varsin luultavana, että kivilouhos, jos semmoinen oli olemassa, oli puron
läheisyydessä tai, jos puro sai alkunsa järvestä, järven rannalla.

Maa edessämme, joka oli kiviperäistä, nousi hiljaa. Puron varret olivat vil-
javaa maata, suurimmaksi osaksi metsäistä. Metsänriistaa näkyi paljon, mutta
minkäänlaista merkkiä nykyisestä tai muinaisesta asutuksesta ei missään näky-
nyt. Ei myöskään näkynyt minkäänlaista jälkeä muinaisesta tiestä.

Toiveemme supistuivat yhä enemmän, kuta kauemmaksi tulimme.
Neljäntenä päivänä teimme kuitenkin löydön, joka uudelleen elvytti toi-

veemme. Auringonnousun jälkeen kuului leiriin omituinen mahtava ääni, muis-
tuttaen eniten jättiläisurkujen ääntä. Ääni oli kolmisointu ja kuului selvänä
lähes neljänneksen ajan, jonka jälkeen se heikkeni ja hetken perästä taukosi.

Annoimme karavaanin jatkaa, kuten ennenkin, puron vartta ja läksimrr.e
Akmedin kanssa vasemmalle suoraan äänen suuntaan. Kuljettuamme noin viisi
kilometriä avautui eteemme tasainen aukeama. Aukeaman keskeltä kohosi
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runsaasti viidentoista metrin korkuinen sfinksi, jonka tutkimattomat kasvot
erämaan kolkossa yksinäisyydessä hellittämättä katsoivat nousevaa aurinkoa
kohti. Miljoonia auringonnousuja olivat nämä ynseät silmät jo katselleet, nämä
kiviset huulet aamulaulullaan tervehtineet, miljoonia tulevat ne ehkä vielä näke-
mään ja tervehtimään. Mahtavan majesteettiuden tunteen herättivät
mieleeni nuo töykeät, mutta ihmeellisen sopusointuiset kasvojenpiirteet. Ja
ajatellessani tämän kivipatsaan rakentajia muistui mieleeni pyhän kirjan ker-
tomus Baabelin tornin rakentajista, miten he löysivät Sinearin kedolla sopivan
paikan ja alkoivat rakentaa taivasta tavoittavaa torniansa tehdäksensä itsellensä
nimen. Tuhansia vuosia oli kulunut sittenkuin tämä muistomerkki, jonka
piti läpi aikojen säilyttää tekijäinsä nimet, oli paikallensa pystytetty. Kaksi
yksinäistä matkustajaa olivat ehkä ensimmäiset, jotka heille omistivat hetkelli-
sen ajatuksen.

Mahtava todistus oli kuitenkin tämä kivinen kuva, todistus, että jo tuhan-
sia vuosia sitten oli täällä elänyt ihmisiä, joille työ jokapäiväisen toimeentulon
edestä oli suonut aikaa myös aatteellisiin pyrintöihin.

Sfinksin jalustassa oli neliskulmainen kiviluukku, varustettuna pronssi-
sella rivalla. Suurella voimanponnistuksella saimme sen paikaltaan nostetuksi.
Kapea käytävä johti tästä kuvan onttoon sisustaan, missä portaat veivät ylös-
päin sen päälakeen asti. Ontelon pohjalla oli paljon hiekkaa, jonka myrskyt
olivat vuosisatojen kuluessa suun reiästä sinne puhaltaneet. Jos siis ontelon
pohjassa oli säilytetty pyhiä esineitä, olivat ne nyt paksun hiekkakerroksen
peitossa. Akmed piti luultavana, ettei ontelon pohja ollut tyhjä. Hiekan pois-
taminen olisi kuitenkin vaatinut viikkojen työtä. Niin pitkäksi ajaksi emme
tahtoneet matkamme varsinaista tarkoitusta lykätä, vaan jätimme pohjan
tutkimatta.

Kuvan sisusta ei ollut ihan pimeä. Suuaukosta lähti näet sen verran valoa,
että kun silmä tuohon puolipimeään tottui, taisi huoneessa sillä huoneen-
tapainen tämä ontelo oli jotenkin vapaasti liikkua. Kaunis kolmisointu,
jolla kuva nousevaa aurinkoa tervehti, ei syntynyt, kuten tuon egyptiläisen
kuvan ääni, kivessä olevista raoista. Tämä kuva oli päinvastoin vieläkin yhtä
eheä kuin se oli tekijäinsä kädestä lähtenyt. Mutta kuvan suumaloon oli kiinni-
tetty kultainen soitin. Kymmenkunta kultaista tankoa oli siten yhdistetty
toisiinsa, että kun ilma puhalsi niitten lomitse, syntyi tuo kaunis ääni. Soitin
oli siis jonkinlainen tuulikantele, jonka pani soimaan erotus yön ja päivän läm-
pömäärän välillä, mikä aikaansaattoi voimakasta vetoa suumalossa.

Melkein koko päivä kului sen kirjoituksen jäljentämiseen, joka oli hakattu
patsaan jalustaan. Kirjoitusta oli kahdeksan riviä. Asetimme jalustaluukun
paikalleen takaisin ja kiiruhdimme karavaanimme jälkeen, jonka saavutimme
puron rannalla vasta myöhään illalla. Akmedin veljekset tulivat hyvin iloi-
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siksi kuullessaan, että toiveet matkan onnistumisesta olivat taasen kasvamaan
päin.

Toiveittemme täyttyminen oli lähempänä kuin taisimme aavistaakaan.
Noustuamme aamulla kohtasi silmiämme ihana näky. Lyhyen päivämatkan
päässä edessämme nousi ylängöltä keonmuotoinen vuorenhuippu, joka noin
kolmensadan metrin korkuisena teki miellyttävän poikkeuksen tasaisen ylän-
gön yksitoikkoisuudesta. Vuorella näytti kasvavan metsää juuresta ylimpään
huippuun asti, mikä meistä sen verrattain suureen jyrkkyyteen katsoen tuntui
oudolta. Puromme tuli vuorelta päin.

Kaikki olimme iloisella mielellä, yksin kamelimmekin näyttivät ottavan
osaa iloomme astuen reippain askelin vuorta kohti. Jo päivällisaikana olimme
vuoren juurella.

Vuoren kupeet eivät kasvaneet metsää, kuten olimme luulleet, vaan oli-
vat päinvastoin ihan paljaat ja sileät. Mitä me etäältä katsoen metsäksi luu
limme, oli vuoren erikoinen himmeänvihreä väri. Kivellä oli näet omituisesti
kimalteleva himmeänvihreä värivivahdus. Rakoja ei näkynyt missään; näytti
siltä kuin koko vuori olisi yhdeksi möhkäleeksi valettu. Vuorenkupeet eivät
olleet aivan tasaisia, mutta pinta oli kaikkialla sileä, myrskyjen ja sateitten
silottama. Kaikki ihmettelimme kivilaadun sitkeyttä, me kun emme voineet
missään huomata ainoatakaan halkeamaa. Tämän vuoren omistaminen Eu-
ropassa tekisi omistajansa äärettömän rikkaaksi mieheksi.

Kun sfinksi oli tätä samaa kivilajia, ymmärsimme, että olimme nyt saapu-
neet siihen paikkaan, jota olimme etsineet. Jos olisi vielä ollut jotain epäilystä
tässä asiassa, poistui tämä pian kokonaan. Sillä kun jatkoimme matkaa pitkin
puron vartta etsien sopivaa leiripaikkaa, tulimme paikkaan, jossa oli ei vähem-
pää kuin kaksikymmentäneljä suunnattoman suurta pylvästä vierekkäin
järjestettyinä vuoren juurelle. Pylvästen pituus oli nyt kolmekymmentä met-
riä, mutta paksuus vain vähän kolmatta metriä. Yksi oli keskeltä katkennut.
Arvatenkin ne oli tarkoitettu temppelipylväiksi.

Jatkoimme kulkua puron vartta vielä kappaleen matkaa, jolloinrupesi nä-
kymään järvi. Puro tuli siis, kuten olimme arvanneetkin, järvestä. Lasku-
paikka oli ihan vuoren juuressa. Vuori nousi vielä jyrkempänä järvestä kuin
maan puolelta.

Kamelinajajat katsoivat paikan sopivaksi leiripaikaksi, kun järven ranta
tässä oli jotenkin korkea ja rannoilla muualla vilisi krokodiilejä. Joukoit-
tain makasi näitä ilettäviä eläimiä rantojen matalilla hiekkapenkereillä.
Purossa sitävastoin emme niitä nähneet, vaikka ne muutoin eivät halveksi pie-
niäkään vesiä, jos vain seutu muuten heitä miellyttää.

Olimme nyt puron vartta seuraten kiertäneet melkein puolet vuoren ympä-
rystää. Useassa paikassa olimme jotenkin korkealla vuoren kupeessa nähneet
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tummia paikkoja, jotka näyttivät reiäntapaisilta, ja jokaisen semmoisen pai-
kan alla oli vuoren juurella suunnattomat kiviroukkiot. Jos siis vuoren sisus-
tassa oli tehty työtä, kuten arvatenkin oli, oli luultavasti työssä syntyneet kel-
vottomat ainekset sysätty ulos noista reijistä.

Miehet ryhtyivät nyt valmistuksiin leirin asettamista varten, ja minä läksin
Akmedin kanssa puron suulle. Tässä, ihan puron suulla, oli tuo etsitty sisään-
käytävä vuoreen. Ja upea sisäänkäytävä se olikin, runsaasti kuuden metrin
levyinen ja melkein saman korkuinenkin. Jos nuo äsken näkemämme pylväät
oli tästä otettu, oli silminnähtävästi otettu kaksi vieretysten.

Loivasti nouseva käytävä ei mennyt suoraan vuoren sisustaan, vaan vuoren
järvenpuoleista kuvetta pitkin. Sinne tänne oli jätetty ikkunantapaisia auk-
koja, joten käytävän alkuosa oli hyvin valaistu. Noin metrin levyinen osa käy-
tävän oikeasta, järvenpuoleisesta sivusta, oli hakattu astuimiksi, joten nousu
oli jotenkin mukava. Muutamin paikoin oli vuorenseinään tehty komeron-
tapaisia aukkoja, ehkä työkalujen säilyttämistä varten.

Päätimme seuraavana aamuna lähteä löytöretkelle vuoren sisustaan tarkoi-
tuksella tunkeutua niin syvälle kuin mahdollista. Tänään ei olisi kuitenkaan
enää paljo voitu saada aikaan.

Seuraava aamu koitti niin ihanana kuin se ainoastaan näillä siunatuilla
leveysasteilla voi olla. Raitis ilma virkistytti ruumista ja sielua. Moniväriset
papukaijat ja vikkelät apinat antoivat metsälle eloa, ja korkealta pilvistä vakoili
ilman kuningas, kotka, valtakuntaansa. Tuntui omituiselta tämmöisenä aamuna
ryömiä vuorenkoloon taistelemaan kukaties minkälaatuisia pimeyden valtoja
vastaan. Mutta juuri tässä tarkoituksessa olimme erämaan vaivoja uhrnailleet.
Nyt toivoimme saavamme vaivojemme palkan korjata.

Jotain sai kuitenkin tuo vastakohtaisuus aamun valon ja vuorensisustan
synkkyyden välillä aikaan. Otimme pyssyt mukaamme, vaikka emme tosin
voineet arvata, että ne vihollisvallat, joita vastaan meidän ehkä oli taistelemi-
nen, olisivat ruudilla ja lyijyllä kukistettavia. Ilman tätä varovaisuuttamme,
jonka itse luulimme ihan tarpeettomaksi, emme luultavasti olisi tulleet elävinä
ihmisten ilmoille takaisin.

Ryhdyimme siis tehtäväämme. Pensaista ihan käytävän suulta peloitin
hyeenan, joka ilkeästi meille irvistellen katosi metsään. Näin ensi kerta elä-
mässäni tämän ilettävän, pelkurimaisen eläimen. Egyptissä löytyy runsaasti
sekä hyeenoja että shakaaleja, mutta vaikka olin nyt jo kahdesti tässä maassa
käynyt, en ollut ennen sattunut näkemään ainoatakaan. Olisin sentähden mie-
lelläni tämän ampunut, mutta se luikahti niin nopeasti pensaitten väliin, etten
ehtinyt ajoissa saada pyssyä esille.

Olin kuitenkin ottanut pyssyni selästä ja kannoin sitä nyt kyynärkoukussa.
Kaikeksi onneksi. Sillä ensimmäisestä komerosta, joka oli noin sata metriä käy-
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tävän suusta, syöksyi arvaamattamme leijona meitä vastaan. Eläin ei kuiten-
kaan heti hyökännyt, vaan laskihe makaamaan parikymmentä askelta edes-
sämme. Se ärjyi kauheasti ja pieksi kalliota hännällään. Ammuimme molem-
mat yhfaikaa, ja molemmat kuulat osuivat hyvin. Eläin ei sittenkään heti
kuollut, mutta Akmedin kuula oli vahingoittanut selkärankaa, niin ettei leijona
päässyt paikalta liikkumaan. Latasin nopeasti uudestaan, menin aivan lähelle
ja tähtäsin päähän. Tämä kuula sammutti eläimen hengen.

Samassa olivat miehemme, jotka olivat kuulleet laukaukset, paikalla. Yksi
ainoa mies laahasi kuolleen eläimen käytävän suuhun. Se luisui kiveä pitkin
miltei itsestään. Kaadettu leijona oli hyvin upea eläin. Sen harja oli pikimusta.
Seisoimme käytävän suulla auringonvalossa katsellen saalistamme. Mieleeni
muistuivat pyhän runoilijan sanat:

Sinä, Herra, lähetät pimeyden;
Silloin lähtevät kaikki metsän eläimet liikkeelle.
Nuoret leijonat kiljuvat saalista
Ja elatustansa Jumalalta etsivät.
Aurinko nousee:
Silloin he vetäytyvät pois luoliinsa
Ja panevat siinä maata.
Ihminen lähtee silloin työhönsä
Ja tehtäväänsä iltaan asti.

Suureksi kummakseni jatkoi Akmed;

Kuinka monenlaatuiset ovat Sinun työsi, oi Herra!
Viisaasti olet Sinä ne kaikki tehnyt,
Ja maa on sinun luomiasi täynnä
Katso meri, tuo suuri ja laaja,
Lukematon siinä liikkuu vilinä,
Eläimiä sekä suuria että pieniä.
Siinä haahdet tietään kulkevat,
Leviaatan, jonka olet luonut siinä leikkimään.

Kysyin Akmedilta miten hän nämä sanat tunsi? Hän ei vastannut suoraan,
sanoi vain tutkirnusretkillään löytäneensä monta krisitttyjenkin pyhää kirjoi-
tusta. Niitä hän ei ollut hävittänyt, vaan oli lähettänyt ne paaville, jonka kir-
jastossa arveli niiden vieläkin löytyvän. Täten ei olisi mikään tavallinen
muhamettilainen menetellyt, ellei ehkä rahapalkkien toivossa. Tunsin tulleeni
lähemmäksi Akmedia kuin ennen.

taksimme uudestaan käytäväämme; toivoen, että jos käytävässä olisi ollut
useampia petoja, olisivat laukaukset saattaneet ne tulemaan esille.



188

Ikkuna-aukkoja ei oltu tehty säännöllisin välimatkoin. Että käytävä vielä
kulki vuorenkuvetta pitkin, huomasimme kuitenkin sen suunnasta. Olimme
kulkeneet ehkä kolme- tai neljäsataa metriä lyhtyjemme valossa, kun käytä-
vämme, joka ei ollut enää kuin parin metrin levyinen ja saman korkuinenkin,
taasen rupesi valkenemaan. Tässä oli ikkuna. Olimme neljäkymmentä metriä
järven pinnasta, kuten nuoran avulla varmistimme. Järven vastainen ranta
ei ollut erämaata, vaan laaja ruohoaro. Monta sataa eläintä näkyi rannan lähei-
syydessä. Ne näyttivät olevan antilooppeja. Nyt ymmärsimme miksi metsässä
puron rannoilla oli niin paljon petoeläimiä. Metsää ei näet täällä missään näky-
nyt. Petoeläimet vetäytyivät siis puron rannoille suojaa etsimään. Eipä ih-
mettä, että leijonat joka yö meitä ärjymisellään häiritsivät. Heillä oli ruoka-
lansa arolla ja makuuhuoneensa viidastoissa puron varsilla.

Ikkunan kohdalta johti korkea ja leveä käytävä pohjoiseen, suoraan vuoren
sisustaan. Tämä käytävä meni vaakasuoraan suuntaan. Päätimme jatkaa sa-
maa käytävää, jota tähän asti olimme kulkeneet ja joka vei ylöspäin. Piir-
simme siis liidulla nuolet vuorenseinäile ikkunan kummallekin puolelle merkiksi,
miten paluumatka oli suunnattava. Akmed sanoi, ettei saa tämmöisessä tapauk-
sessa luottaa vähääkään muistiinsa, sillä jos vuoressa kerta erehtyy, on muisti
samassa myös ihan kuin kadonnut. Nuoli on paras merkki, ja aina olkoon kärki
suunnattuna vapauteen päin.

Nyt vaelsimme toista tuntia, kulkien monen vuoren sisustaan menevän käy-
tävän ohitse, ennenkuin taasen rupesi päivän valoa näkymään. Tässä oleva
ikkuna oli suuri: viisitoista askelta leveä ja miltei yhtä korkea. Vuoren sisustaan
tästä paikasta menevä käytävä oli kaduntapainen, ja sen molemmin puolin oli
vuorenseinään hakattu huoneita, todellisten asuinhuoneitten kaltaisia. Näissä
huoneissa oli myöskin talouskapineita, erittäinkin oli paljon saviastioita. Oli
ruvennut satamaan, ja Akmed asetti useita saviastioita ikkunaan, saaden täten
jotenkin suuren ruukun täyteen vettä. Meillä oli vettä mukanamme kuten
ruokaakin laskettuna neljän päivän tarpeeksi, ja sadevettä joimme nyt kyl-
liksemme, jättäen vielä hyvän varaston paluumatkankin varalle. Aamiaisemme
söimme tässä paikassa. Järveä ei näkynyt tänne, mutta sfinksi näkyi. Vuoren
juurelle oli yhdeksänkymmentä metriä, jos otaksumamme, että kiviroukkio
allamme oli viidentoista metrin korkuinen, oli oikea.

Tässä paikassa tapasimme ensimmäiset piirtokirjoitukset ja kuvat. Kaikki
kuvat esittivät vuorityöläisten toimia. Kirjoitukset osaksi kertoivat niitten työ-
läisten tehtävistä, jotka tässä käytävässä olivat tehneet työtä, osaksi taasen
ilmoittivat, ketkä työnjohtajat olivat aikojen kuluessa kussakin huoneessa asu-
neet. Menimme hyvin moneen huoneeseen sisälle toivoen löytävämme jotain
tähdellisempää. Ja toivomme ei joutunutkaan häpeään. Erään huoneen sei-
nästä Akmed löysi arabialaisen piirtokirjoituksen, osoittaen hänen otaksumisensa.
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että hänen uskonheimolaisiaan oli vainojen aikoina täällä asunut, olevan oikean.
Iloitsin Akmedin onnesta. Mutta vielä suurempi onni oli ystävälleni varattu.
Seinään oli kiinnimuurattu iso neliskulmainen paasi. Tämän paaden piirtokir-
joitus opetti hänelle, että sen takana säilytetään muutamia vanhoja käsikirjoi-
tuksia juuri siltä ajalta, minkä tutkimisen hän oli elämäntehtäväkseen ottanut.
Jos kirjoitukset olivat samoja, jotka hänen lahkonsa tarinoissa mainittiin, uskoi
hän saavansa ratkaistuksi erään koko muhamettilaiselle maailmalle varsin tär-
keän riitakysymyksen. Ainoilla mukanamme olevilla kivityöaseilla, meisselillä
ja käsivasaralla, yritti hän saada laastia särjetyksi, mutta turhaan. Laasti oli
sementintapaista, erinomaisen sitkeää ainetta. Käsikirjoitukset saivat jäädä
säilytyspaikkaansa, kunnes leiristä saataisiin parempia työaseita.

Aurinko, joka taasen rupesi näkymään, näytti, että keskipäivä oli jo ohi, ja
Akmed katsoi parhaaksi jättää tämän mieltäkiinnittävän paikan tarkemman
tutkimisen toistaiseksi. Nyt tahdoimme kiirehtiä eteenpäin.

Jatkoimme siis uudestaan kulkuamme. Yhä vain ylöspäin nousi polku. Vuo-
ren sisustaan vieviä käytäviä oli tässä useampiakin kuin ennen. Jos kaikkia
näitä käytäviä olisimme ruvenneet pintapuolisestikaan tutkimaan, emme olisi
viikossakaan ehtineet vuoren huipulle, johon arvasimme polkumme meitä joh-
tavan. Ikkunoita oli nyt tiheämmältä kuin vuoren alaosassa, ja iltapäivällä
olimme huomaavinamme erään sivukäytävän vastaisestakin päästä valoa hää-
möttävän.

Jos huomiomme oli oikea, ei vuorenhuipulle ollut enää aivan pitkä matka.
Ilma oli kaikkialla puhdasta ja parahiksi viileää.

Ymmärsimme, ettemme enää päivänvalolla tule ehtimään vuorenhuipulle.
Polvitaipeen! rupesivat tuntumaan niin omituisen tylsiltä ja voimattomilta, ja
astuminen liukkailla kiviastuimilla kävi kovin raskaaksi. Akmedin luisevia sää-
riä eivät mitkään voimanponnistukset voineet väsyttää. Sen tiesin entuu-
destaan.

ikkunoita oli jo hyvin tiheässä, mutta pimeys eneni nopeasti. Portaat veivät
säännöllistä kierukkaa. Juuri kun luulin voivani laskea, ettei kierukan läpi-
mitta ollut enää enempää kuin parikymmentä metriä portaat kävivät tässä
vuoren toista rinnettä, ja joka ikkunasta näkyi sama maisema—, päättyi käy-
tävä aivan yhfäkkiä. Edessämme oli kivinen seinä. Tasainen kiviseinä.

Olisiko siis työ kesken päättynyt? Valaisimme lyhdyllämme kaikkialla käy-
tävän seiniä. Seinä edessämme ei ollutkaan mikään seinä, vaan kivinen lasku-
ovi, joka sulki käytävän. Käytävän seinät oli tässä hakattu pystysuoriksi.
Tästä ei päässyt pieleen eikä puoleen. Niin huolellisesti oli työ tehty, että rako
oven ja seinän välillä oli kaikkialla täsmälleen yhtä suuri, ollen ainoastaan noin
viiden millimetrin levyinen. Viileä yöilma kulki viimana raosta meitä vastaan.
Katselimme neuvottomina toisiamme. Tämän päivän työ näytti olleen hukka-
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työtä. Hukkatyötä minulle, vaikka se kyllä Akmedille lupasi runsastakin palk-
kiota.

Istuuduimme vierekkäin ylimmälle astuimelle, joka oli tehty korkeammaksi
ja leveämmäksi muita. Rupesin hieromaan polviani, jotka olivat jotenkin jäy-
kät ja puutuneet.

Hetken perästä tuntui minusta, ikäänkuin astuin ei olisi ollutkaan enää niin
korkea kuin istuutuessamme. Vielä hetki, jaAkmed luuli tehneensä saman huo-
mion. Mittasin lyhdylläni. Astuin oli juuri lyhdyn katon tasalla. Kaksi mi-
nuuttia myöhemmin oli se jo painunut kymmenen senttimetriä. Nyt vasta huo-
masin, että sen ja viressä olevan astuimen välillä oli samanlainen rako kuin sei-
nän ja käytävää sulkevan kiven välillä. Astuin liikkui. Ja ovi myös liikkui.
Mutta ovi liikkui ylöspäin.

Ovi edessämme oli siis laskuovi. Ruumiinpainomme oli pannut sen liik-
keelle.

Astuimen kerta päästyä liikkeelle rupesi se laskeutumaan yhä kasvavalla
vauhdilla, ja pian näkyi oven alta rako, joka yhä suureni. Mittasin oven pak-
suuden ja huomasin sen lähes metrin paksuiseksi. Nousimme nyt seisomaan
astuimellemme, ja viiden minuutin kuluttua olimme laskeutuneet jo niin syvä lie,
että kumartumatta pääsimme astumaan oven alta. Katselimme toisiamme hä-
täisesti ja—menimme Rubikonin yli. Vielä parikymmentä astuinta ja olimme
suunnattoman suuressa temppelissä. Sadoista ikkunoista tuikkivat miljoonat
tähdet levittäen sitä ihmeellistä tenhoisaa valoa, mikä ainoastaan päivän-
tasaajan seutujen yötä valaisee. Kauan seisoimme siinä mahtavan näyn hurmaa-
mina. Jalkamme olivat ikäänkuin lattiaan kiinni noiduttuina.

Akmed oli se, joka ensin heräsi tajuntaansa takaisin. Näin hänen äkisti otta-
van lyhtynsä lattialta ja kiiruhtavan takaisin käytävään. Minäkin toinnuin ja,
pahaa aavistaen, seurasin ystävääni. Hän kohtasi minut käytävän suussa. Lasku-
ovi oli laskeutunut paikalleen takaisin. Akmedin saapuessa ovelle oli se vielä liik-
kunut, mutta rakoa oven alla ei enää näkynyt. Oven alareuna oli jo alustan
alapuolella. Ja heti sen jälkeen oli ovi pysähtynyt paikalleen.

Astuimme heti molemmat takaisin oven eteen ja seisoimme kauan aikaa
edustalla. Mutta turhaan. Tältä puolelta ovi ei auennut.

Nyt vasta muistimme, että pari astuinta oven alapuolella oli ollut useita
kuution muotoisia kiviä, joitten yhteinen paino kai lähenteli paria sataa kiloa.
Ne oli arvatenkin tarkoitettu ylimmälle astuimelle asetettaviksi oven nosta-
mista varten. Me olimme sen omalla ruumiinpainollamme nostaneet, ja painon
poistuttua oli ovi ruvennut laskeutumaan takaisin paikallensa. Nyt ovi kaikista
yrityksistä huolimatta pysyi liikkumatta. Itse olimme sulkeneet vankilamme
oven jälkeemme.
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Akmed otti tapahtuman tyynesti, kuten itämaalainen ainakin. Profeetan
uskonto tekee tunnustajansa suuremmassa tai vähemmässä määrässä fatalis-
tiksi. Nurisematta taipuu hän sen alle, jota hän ei voi muuttaa.

Minä en voinut ottaa asiaa samalta kannalta. Hirvittävän tuskan kauhu sai
minut täydelleen valtaansa. Jouduin pelkoni valtaamana aivan suunniltani.
Seuraavassa hetkessä jo häpesin itseäni. Minä, kristitty, en voinut alistua Her-
ran johdon alle yhtä nöyrästi kuin hän, Muhamedin oppilas. Onnistuin ainakin
ulkonaisesti hillitsemään nurisemistani kohtaloa vastaan.

Palasimme temppeliin takaisin. Mutta yö oli kylmä, ja vähän hetken pe-
rästä oli meidän pakko etsiä leposija kivellä saraan oven edessä, josta äsken olin
melkein raivoten poistunut. Kuumintakin päivää seuraa päiväntasaajan seu-
duilla kylmä yö, ja olimme kiitolliset siitä, että kivinen käytävä tasoitti lämpö-
erotuksen päivän ja yön välillä.

Herätessäni aamulla oli ystäväni jo poistunut. Temppelissä tapasin hänet
polvillaan, kasvot hänen omaa pyhää kaupunkiaan kohti. Minäkin lankesin
polvilleni ja rukoilin kyynelsilmin Jumalaa auttamaan meitä tästä surkeasta
tilasta, johon olimme joutuneet. Virkistyneenä nousin ja ryhdyimme hyvällä
ruokahalulla aamiaiseemme. Päätimme, ettemme ainakaan vielä tänä päi-
vänä vähennä päiväannoksia.

Vasta syötyämme kohdistimme oikein huomiomme siihen omituiseen suuren-
moiseen näköalaan, joka kaikkialla levisi eteemme. Järvi vuoren juurella,
vaikka parikymmentä kilometriä leveä ja enemmän kuin kaksi kertaa niin pitkä,
näytti vähäpätöiseltä lammikolta vain. Vuori kuvastui jyrkkänä sen peilikirk-
kaaseen pintaan. Järven toisella puolella levisi, niin kauas kuin silmä kantoi,
mahtava ruohotasanko, joka nyt juuri auringon noustessa oli ikäänkuin elävä
niistä tuhansista ja kymmentuhansista eläimistä, jotka siellä kävivät laitumella.
Myöskin tuo ääretön erämaa pohjoisessa ei tehnyt tavallista lohdutonta, kaa-
meaa vaikutusta mieleen. Silläkin oli oma suurenmoinen viehätysvoimansa,
jota sfinksi jalkaimme alla todellisuudessa oli sinne päivän matka näytti,
omiin ajatuksiinsa vajonneena, mietiskelevän.

Ja itse se rakennus, josta me tätä ympäristöä katselimme! Harvoin sulaa
taideteos ja sen ympäristö niin hyvin yhteen kuin tässä. Tälle temppelille ei
sopinut mikään muu ympäristö kuin tämä. Ja tähän kappaleeseen maailmaa ei
sopinut mikään muu muistomerkki kuin juuri se jättiläismäinen rakennus, jossa
nyt olimme. Temppeli oli hakattu itse kallioon. Koko temppeli lattioineen, sei-
nineen, pylväineen, kattoineen kaikki oli yhtä ainoata kiveä. Ei missään
näkynyt ainoatakaan liitettä. Ja kuitenkaan ei tämä rakennusteos, ehdotto-
masti suurin maailmassa, vaikuttanut töykeältä. Niin sopusuhtaisiksi oli sen
kaikki osat laskettu. Tästä absoluuttisesta sopusuhtaisuudesta kai myös riippui
tuo valtava juhlallisuuden tunne, minkä tämä korkeimmalle omistettu huone
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loi ihmissieluun. Sanon »korkeimmalle omistettu», sillä minusta tuntui aivan
mahdottomalta se ajatus, että tämän teoksen luoja olisi ollut monien jumalien
palvelija vain. Hänen luomansa ei olisi siinä tapauksessa ikinä ihmissieluun syn-
nyttänyt sitä tunnelmaa, minkä se synnytti. On mahdoton uskoa, että ne ihmi-
set, jotka tässä huoneessa olivat Luojan kaikkivaltaa kunnioittaneet, olisivat
täältä lähteneet krokodiileja, iibislintua tai aapishärkää kumartamaan.

Ja samantapainen tunne kai myöskin Akmedin sielussa liikkui, sillä kuulin
hänen itsekseen lausuvan; »Jumala on vain yksi.» Mutta jatkosanat »ja Muha-
med on hänen profeettansa» jäivät sanomatta.

Ryhdyimme nyt tutkimaan, mitä toiveita meillä voi olla päästä vankilas-
tamme pois. Astuimme ulos kalliolle temppeliseinien ulkopuolelle. Koko vuo-
renhuippu temppelin ulkopuolella oli hakattu täysin tasapintaiseksi. Minkään-
laisia kaiteita ei löytynyt, vaan vuorenkupeet alkoivat jyrkkinä suoraan tästä
temppelipihasta, joka leveimmällä paikallaan ei ollut sataa askelta ja järvenpuo-
lella paikoin tuskin viittäkymmentäkään askelta leveä. Jos ihminen olisi tästä
luiskahtanut, olen vakuutettu, että hänestä tuskin puolta olisi tullut maahan
asti. Muu osa hänen ruumiistaan olisi kulumalla jäänyt vuoren kupeelle.

Tunnin perästä olimme samassa paikassa, josta olimme lähteneet. Olimme
käyneet temppelin ympäri. Kallio oli kaikkialla tasainen kuin pöytä.

Tehtyämme temppelimuurien sisäpuolta samanlaisen kierroksen olimme
varmat siitä, että käytävä, josta olimme tulleet, oli ainoa tie temppeliin. Se tie
oli nyt suljettu.. Kävimme vielä kerta yrittämässä, eikö ovea tältä puolelta
saatu avautumaan. Turha toivo. Ainoa toivomme nyt oli, että Herra niin joh-
taisi Akmedin veljiä., etteivät eksyisi lukemattomiin sivukäytäviin. Että he
kolmen tai neljän päivän kuluttua lähtisivät meitä etsimään, sen tiesimme. Ja
nuolten ollessa johtajina oli syytä toivoon, että he osaisivat paikalle. Kiikarin
avulla näimme heidät kaikki kuusi paraillaan päivällistään syömässä. Pää-
timme, että siitä päivästä, jolloin päivälliseen ottaa osaa vain kolme tai neljä,
pidämme yöt päivät vahtia oven edessä.

Temppelissä oli hyvin paljon hieroglyfikirjoituksia. Akmed katsoi par-
haaksi, että jäljentäisimme näistä tärkeimmät ja tutkisimme, mitä muuta mie-
lenkiintoista temppeli voisi sisältää. Työ oli parasta estämään sitä mieltä mur-
tavaa levottomuuden tunnetta, joka minulle jo uhkasi tulla vaaralliseksi. Ystä-
välläni oli aasialaisen hermot, se on: hän ei tiennyt ihmisessä olevan näitä eu-
rooppalaiselle usein niin vaivaloisia elimiä. Hän myös vakavasti kielsi minua
enää astumasta temppelimuurien ulkopuolelle. Jyrkänteellä on sama omituinen
voima, joka pauhaavassa koskessakin asuu. Se vetää puoleensa.

Säärilihakseni, jotka aamulla olivat olleet jotenkin puutuneet, olivat taasen
täydessä kunnossa. Rupesimme siis astumaan eräässä pylväässä olevia kierupor-
taita rakennuksen ylempään osaan. Noustuamme tasan kaksisataa astuinta
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tulimme ihan samanlaiselle kiviselle laskuovelle kuin se, joka meiltä yhä esti
paluumatkan vuoren sisustaan. Tällä kertaa olimme jo viisaampia. Emme
yrittäneet ruumiinpainollamme ovea avata, vaan asetimme täälläkin olevat
kivet ylimmälle astuimelle, ja ovi avautui hiljaa ja tasaisesti. Odotimme hyvän
hetken. Ovi pysyi avattuna. Nyt uskalsimme astua oviaukon läpi. Olimme jo-
tenkin suuressa ristiholvikattoisessa huoneessa, joka muodosti rakennuksen
ylimmän osan. Huoneen seininä olivat pylväsrivit, joitten pylväät olivat niin
lähellä toisiaan, etteivät pylväitten välit olleet leveämpiä kuin itse pylväitten
läpimitta. Huone oli kuin kellotapuli. Tätä vaikutelmaa vahvisti se seikka,
että huoneen katosta todella riippui suunnattoman suuri kello. Kello oli jotain
valkoista, hopeannäköistä metallia, täysin homeesta vapaa, varustettu parilla-
kymmenellä tangonmuotoisella, jäntevällä kielellä, jotka riippuivat katosta kel-
lon ulkopuolella. Kaksi kieltä oli irtautunut ja makasi lattialla. Koskettelin kie-
lellä kellon reunaa. Olen käynyt Notre Dame’in tornissa kellonsoiton aikana. Se
ääni, joka tuosta hiljaisesta koskettelemisesta syntyi, vastasi täysin Notre
Damehn suurimman kellon ääntä. Korvat menivät lukkoon. Koskettelin vielä
usealla kielellä niin hiljaa kuin taisin. Heleänkirkkaat äänet syntyivät. Mutta
omituisinta tässä oli, että kukin kieli synnytti samasta kellosta eri äänen. Syystä
tähän omituiseen ilmiöön en voinut päästä selville. Kaikki äänet olivat täysin
puhtaiksi viritetyt. Torni sisälsi mitä ihanimman kellosoittimen, jonka tuuli
pani soimaan.

Ilma oli useita päiviä ollut rasvatyyni. Sentähden emme olleet vielä mitään
näistä ihmeellisistä äänistä kuulleet. Mutta tuulella aikaansai kello varmasti
erinomaisen juhlallisen vaikutuksen. Muinaisegyptiläiset sillä muista tässä
ei voinut olla kysymystäkään olivat siis soitantoa rakastavaa kansaa. Ja
mahtavan soittokoneen olivat he tässä rakentaneet.

Se hieroglyfireunusta, joka koristi kellon alareunaa, ilmoitti, että tämän kel-
lon äänet lähetettiin tähtiä kohti pyytämään heidän suosiotaan maanpiirille ja
sen asujaimille. Tämä näytti minusta viittaavan siihen, että näitten muinais-
egyptiläisten uskonto todellisessa olennossaan oli jonkunlaista astraaliuskontoa.
Ehkä he uskoivat, että taivaalliset voimat jollain tavalla ilmoittautuivat noissa
pyhinä pidetyissä eläimissä, joita kaikki muinaisegyptiläiset kumarsivat. Vai
oliko ehkä olemassa korkeampi astraalinen uskonto sivistynyttä kansanluokkaa
varten, alempi maallinen uskonto kansaa varten? Muutamat tämän temppelin
piirtokirjoituksista antoivat aihetta semmoiseenkin olettamiseen. Lausuin
Akmedille ihmettelyni siitä, että tämä suurenmoinen rakennusteos oli säilynyt
läpi vuosituhansien näitten leveysasteitten hirveiltä, useasti uudistuvilta ukko-
senilmoilta. Akmed tiesi kertoa, ettei ukkonen koskaan iske maahan tämmöi-
sillä korkeilla vuorenhuipuilla. Syytä siihen ei sanonut tietävänsä.

Tornihuoneen jokaisessa nurkassa seisoi korkea kivinen ihmiskuva nämä-
Ingman, Kootut teokset. 13
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kin itse kalliosta hakatut. Tuikeannäköisinä katselivat kuvat taukoamatta
kukin samaan paikkaan, paikkaan, johon heidän katseensa jo läpi vuosituhan-
sien olivat olleet suunnatut. Se paikka oli lattian keskikohta ihan kellon alla,
missä yksi ainoa hieroglyfirivi sisälsi sanat;

Kivenkuljetuksen salaisuus.
Oliko nyt minun hetkeni tullut?
Siltä näytti.
Akmed jo onnitteli minua. Mutta mikä oli »kivenkuljetuksen salaisuus?»

Tämä huoneko? Kelloko? Kivipatsaatko? Rupesimme hieroglyfikirjoitusta
lähemmin tutkimaan. Sanat oli piirretty laattaan, joka oli vähän lattiata
korkeampi, ja huomasimme ilman suurta vaivaa, ettei laatta ollut lattiassa
kiinni. Laatan alla siis arvatenkin oli se salaisuus säilytettynä, jota etsimään olin
tuon pitkän matkan kotimaastani tehnyt. Mutta laatan suuruus näytti estä-
vän jokaisen ajatuksen saada sitä nykyisillä voimillamme paikaltaan siirre-
tyksi. Akmedin kuitenkin onnistui lykätä meisselinsä laatan syrjän alle, ja
kun hän sitten tarttui käsin laattaan, nousi se ilman suurta voimanponnistusta.
Otin sen toisesta päästä kiinni, ja siirsimme sen helposti kyllä sivulle.

Otaksumisemme oli oikea. Kallioon oli laatan alle koverrettu säiliö ja säi-
liössä oli kultainen laatta, molemmin puolin hieroglyfejä täyteen piirretty.
Nostin laatan säilytyspaikastaan. Ryhdyimme molemmat heti lukemaan.

Egyptiläisten vanhin kirjoitus, hieroglyfikirjoitus, ei ole mitenkään niin mah-
dotonta lukea kuin on tähän asti otaksuttu. *) Hieroglyfit ovat vanhimmassa
kirjoituksessa kokonaisten sanain merkkejä; sittemmin kehittyi kirjoitus tavu-
kirjoitukseksi, ja kun merkkejä ruvettiin lukemaan ainoastaan tavujen ensim-
mäisen kirjaimen merkkeinä, syntyi todellinen kaksikymmentäneljä kirjainta
käsittävä kirjaimisto. Se kirjoitus, jolla muinaisegyptiläisten tiedonannot jälki-
maailmalle ovat säilytetyt, sisältää täten sekä sanain että tavujen ja kirjain-
ten merkkejä. Käytettyjen merkkein luku on yhteensä noin 500. Kirjoitus on
luettava joko oikealta vasemmalle, kuten heprealaisten kirjoitus, tai vasem-
malta oikealle, kuten länsiinaiset kielet. Mutta myöskin pystysuoraa kir-
joitusta on käytetty.

Kreikkalaisten ja roomalaisten yritykset tulkita tämän älykkään mui-
naiskansan kirjoituskieltä epäonnistuivat suureksi osaksi sen tähden, etteivät
he voineet aavistaa, että ne merkit, jotka yhteensä muodostavat sanan, eivät
ole aina piirretyt oikeaan järjestykseensä. Hieroglyfit ovat näet samalla kertaa
kirjoitusta ja koristetta. Missä dekoratiiviset syyt sen vaativat, on kirjainten
järjestys muutettu. Akmedille ei ollut tämä, asianlaita mitään outoa, koska
hänen äidinkielessään sama menettely ei ole harvinaista.

!) Tämä kirjoitettiin seitsemännellätoista sataluvulla.
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Ryhdyimme siis lukemaan.
»Minä Raa-sii-hen (tähtien suosikki) olen tämän temppelirakennuksen on-

nellinen päättäjä. Rakennuksen luonnoksen teki jarakennustyön alotti kanta-
isäni Raa-sii-ke, jonka elämästä kolmas pylväs kertoo ja jonka muumio on ensim-
mäinen meidän sukumme käytävässä. Minun muumioni tulee olemaan vii-
meinen, sillä olen sukuni viimeinen jäsen. Vuoren läpimurtaminen kesti yksi-
toista sukupolvea. Temppelin rakentaminen kesti myöskin yksitoista suku-
polvea. Kuningas Beri on käynyt minun aikanani kaksi kertaa työtä tarkasta-
massa. Kolmannessatoista pylväässä siitä enemmän kerrotaan. Olen onnelli-
sempi kuin esi-isäni, koska olen saanut nähdä tämän temppelin täydellisenä
ja olen valmistanut kellon ja kielet. Kielet tulevat kestämään vähän enemmän
kuin kuusi vuosituhatta; silloin niitten jäntevyys rupeaa vähenemään ja ne vih-
doin katkeavat, ellei avaruuden suuri voima ole sitä ennen niitten jäntevyyttä
uusinut. Älköön kelloni tulko mykäksi!

Olen elänyt 92 vuotta ja lähden pian levolle.»
Tähän päättyi kirjoitus. Kivenkuljetuksen salaisuudesta ei ollut viittausta-

kaan. Kysyvin ilmein katselimme toisiamme. Oliko joku käynyt täällä ennen
meitä ja vienyt pois salaisuuden? Mutta silloin hän ei olisi jättänyt tänne tätä
kultalaattaa, joka painoi kaksi tai kolme kiloa. Tarkastimme uudestaan mitä
huolellisimmin säilytyspaikan. Siinä ei ollut pienintäkään esinettä. Sen pohjassa
ja sivuissa ei ollut piirtoakaan, vielä vähemmän kirjoitusta. Nostimme kansi-
laatan syrjällensä. Se oli samaa kiveä kuin kallio ja temppelikin. Ainoa mikä
jollain tavalla viittasi jonkinlaiseen salaisuuteen oli sen ihmeellinen keveys.
Se ei todella painanut enempää kuin jos se olisi ollut hohkakiveä. Ja kuitenkin
oli tämä sitkeä kivilaji hyvinkin raskasta. Kuten äsken sanoin, en osannut
ajatellakaan, että Akmedin kanssa kahden jaksaisimme siirtää laatan sijaltaan.

Sisälsikö siis itse laatta jollain tavalla salaisuuden selityksen? Sen alasivuun
oli kaiverrettu sfinksin kuva, ikäänkuin merkiksi siitä, että jos sillä oli joku
salaisuus säilytettävänä, oli se yhtä mykkä ja tutkimaton kuin tuo kivinen
kuva.

Akmed oli kuitenkin vielä sitä mieltä, että salaisuus oli kirjoituksesta etsit-
tävä. Kirjoitus oli sitä kirjoitusta, joka on oikealta vasemmalle luettava.
Jos sitä koetti muuhun suuntaan lukea, ei siitä tullut sanoja eikä lauseita.
Minä en voinut siinä mitään outoa huomata. Mutta Akmed, joka oli egyp-
tiläiseen kirjoitukseen yhtä tottunut kuin omaan kieleensä, näytti minulle
useita omituisuuksia, jotka ainoastaan tottunut silmä huomasi. Muutamista
kirjaimista puuttui joku piirto, ikäänkuin olisi kirjoitus ollut huolimattomasti
tehty, ja toisin paikoin oli jollain kirjaimella outo muoto tai oli siinä joku tar-
peetonkin piirto, kuten muutamilla kirjoittajilla on vieläkin tapana koristaa
käsialaansa kaikenlaisilla tarpeettomilla kiemuroilla. »Tuommoisia näkee kyllä
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muutamissa kirjoituksissa», sanoi Akmed, »jos n. s. esipiirtäjä, joka piirtää
kirjainten muodon kaivertajalle hyvin matalilla viiruilla, on ollut tottumaton.»
Mutta tässä ei ollut niin. Päinvastoin oli esipiirtäjä, joka arvatenkin oli itse
kirjoituksen myös valmistanutkin, silminnähtävästi ollut tehtävässään varsin
taitava, ja nuo oudot viivat olivat epäilemättä tahallaan sinne sovitetut. Kir-
joituksen todellisen merkityksen etsiminen tulisi luultavasti vaatimaan paljon
aikaa ja suurta kärvivällisyyttä. Kirjoitus ei ollut tavallista kirjoitusta, vaikka
oudolle niin näytti, vaan salakirjoitusta; ja ellemme onnistuisi löytämään sala-
kirjainten avainta, jäisi se meille ikuisesti tulkitsematta. Saisimme tyytyä siihen
tekstiin, minkä nyt olimme lukeneet ja jonka lukemiseen ei tarvittu muuta kuin
koneellista egyptinkielen lukutaitoa.

Asian näin ollen toiveeni eivät olleet minulle varsin valoisia. Nykyaikaisen
eurooppalaisenkin kielen salakirjoitus on usein hyvin vaikeasti tulkittavaa ja
vaatii melkein aina suurta ajanhukkaa. Tulisiko koko ihmisikä riittämään hiero-
glyfisalakirjoituksen selvittämiseen? Olin joutua aivan toivottomaksi.

Panimme kivilaatan paikalleen kätkön kanneksi, vaikka kätkö itse nyt oli-
kin tyhjä. Kiviset kuvat näyttivät minusta vielä tuimemmilta kuin ennen,
vaikka heidän vartioimallansa salaisuudella olikin mitä parhaimmat toiveet
jäädä ikuisesti ilmitulemattomiksi.

Tuulenhenki oli ruvennut liikkumaan, ja yksi kielistä oli jo kerta vähäisen
kosketellut kellon reunaa. Oli parasta lähteä alas, ennenkuin syntyi todellinen
tuuli. Tuulella en uskonut ihmisen voivan kellon läheisyydessä kestää. Tykis-
tön insinöörin korvat ovat jotenkin tottuneet mahtavaankin ilmanvärinään,
mutta liika on kaikissa oloissa liikaa, taksimme siis alas samassa kuin jo kaksi-
kin kieltä samalla kertaa kosketteli kelloa. Muutaman minuutin jälkeen soi
jo toinen ääni toisensa jälkeen, mutta täällä pylvään sisustassa kuuluivat ne,
ikäänkuin sordiinin himmentäminä, erinomaisen miellyttäviltä. Välistä soi
pari kolme ääntä yhdellä kertaa, ihania akordeja muodostaen. Akmedkin,
joka ei ole eurooppalaisessa mielessä musikaalinen, ihaili näitä kauniita äänne-
yhtymiä.

Äkisti unehtuivat kuitenkin kaikki äänet korvistamme, kun, tullessamme
portaitten päähän, uloskäytävä oli suljettu. Ihan samanlainen laskuovi, jom-
moinen oli portaitten yläpäässä, oli laskeutunut ja esti meiltä kaiken mahdolli-
suuden päästä temppeliin takaisin. Emme kuitenkaan ehtineet pelästyä, sillä
muistimme heti, että ovi pylvään yläpäässä oli jätetty auki. Emme tulleet
kiviä siirtäneeksi astuimelta pois. Ovet olivat arvatenkin toisiinsa jollain ta-
valla siten yhdistetyt, että aina jompikumpi niistä oli kiinni.

Kiiruhdin siis takaisin ylös panemaan tornihuoneeseen vievää ovea kiinni.
Kuta ylemmäksi tulin, sitä kovemmiksi tulivat kellon äänet, ja pylväsportait-
ten ylimmässä osassa eivät ne olleet enää ollenkaan miellyttäviä. Pelkäsin
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todella miten korvakalvojeni kävisi nostaessani kivet ylimmältä astuimelta
pois. Tämän tehtyäni peräydyin nopeasti muutamia astuimia takaisin odot-
tamaan.

Hetken perästä palasin katsomaan, joko ovi oli sulkeutunut. Se ei ollut tuu-
maakaan laskeutunut. Koneistoon oli tullut joku este. Saattoiko se jollain
tavalla olla yhteydessä pois otetun kultalaatan kanssa? Odotin vielä hyvän
hetken. Siirsin kivet uudestaan ylimmälle astuimelle ja siitä jälleen pois. Ei
mitään muutosta. Ovi oli ja pysyi liikkumatta. Kylmä hiki peitti ruumiini.
Olla pylvääseen suljettuna tuntui minusta vielä kauheammalta kuin vankeus
temppelissä. Palasin Akmedin luo. Alaovi oli suljettuna kuten ennenkin.

Pylväsportaissa oli kolmekin ikkunaa. Mutta alin niistä oli toistakymmentä
metriä kivisestä lattiasta. Palasimme alimman ikkunan kohdalle, johon istuu-
duimme syömään. Ruokaa oli meillä vielä kahdeksi päiväksi.

Jos meillä nyt olisi ollut tukeva sauva tai joku muu köyden kiinnitys-mah-
dollisuus, ei poispääsy olisi ollut vaikea. Akmedin nuora oli enemmän kuin
500:n metrin pituinen. Riittävän pitkä ja luja köysi olisi siis helposti kyllä pu-
nottu. Akmed tuli silloin ajatelleeksi pyssyjämme, jotka olivat lattialla ihan
tämän saman pylvään vieressä. Köysi punottiin, ja minä laskeusin alas, kiin-
nitin pyssyn köyden päähän, javiisi minuuttia myöhemmin seisoi Akmed vieres-
säni lattialla. Hänen pyssynsä oli nyt pylvään panttivankina. Pylvään alaovea
emme saaneet myöskään ulkoapäin avautumaan, se kun oli toisin rakennettu
kuin yläovi. Kellonsoitto kuului tänne mahtavana, ei kuitenkaan korvia ra-
sittavana. Täällä vasta käsitimme oikein sen soinnun verrattoman ihanuuden.

Tuuli tuntui täällä kylmänpuoleiselta. Mutta tuulensuojaa löytyi seinien
vierustalla ja käytävässä. Miehemme näyttivät levollisilta, askaroiden leiri-
paikalla. Jos olisi ollut tyven, olisimme koettaneet antaa heille merkin ampu-
malla kymmenkunta laukausta. Mutta nyt kellon soidessa olisi tuskin kanuu-
nanlaukauskaan kuulunut leiriin.

Myöhäiseen iltaan asti istuimme Ahmedin kanssa tutkistellen tekstiämme.
Mitään mahdollista selitystä emme siitä saaneet. Teksti sisälsi lyhyen ker-
tomuksen temppelin synnystä, mitään muuta siitä ei voinut lukea.

Seuraavana aamuna huomasimme, että miehemme viipyivät tavattoman
kauan aamiaisella. Aamiaisen jälkeen oli heillä paljon puuhaamista, ja päivälli-
sellä näkyi vain kolme miestä. Kolme oli siis lähtenyt vuoreen. Ennen iltaa
emme voineet heitä odottaa. Akmed oli jotenkin varma siitä, että miehet osai-
sivat perille; oven avautumisesta ei hän ollutyhtä varma. Ehkä se oli yhtä kons-
tikkaasti järjestetty kuin pylvään alaovi. Siinä asiassa oli minulla puolestani
parempi toivo. Kuvailin mielessäni olevamme pelastetut, jos vain miehet osui-
sivat tänne. Akmed laittoi nyt veljilleen kirjeen, jossa selitti, miten heidän
pitäisi menetellä saadakseen oven avatuksi. Pyssynhihnani oli leveä ja jäykkä:
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sen päähän kiinnitettiin kirje ja pistettiin muurin ja oven välisen raon kautta
käytävään oven toiselle puolelle.

Koko tämän päivän vietimme jäljentämälläniitä kahta kirjoitusta, joihin »ki-
venkuljetuksen salaisuus»-laatta viittasi. Pimeän tultua läksimme aartei-
nemme käytävään, jossa lyhtyjemme valossa koetimme verrata kirjoituksia
sekä keskenään että laatan kirjoitukseen. Mutta turhaan. Unta emme tie-
tysti ajatelleet. Voisivathan pelastajamme saapua minä hetkenä hyvänsä.

Puoliyön aikana nykäistiin äkisti hihnaa. Sydämeni hytkähti ilosta. Ja
iloni ei ollut ennenaikaista, sillä muutaman minuutin perästä rupesi ovi nouse-
maan. Olimme vapaat.

Miesten ilo ei ollut vähäisempi kuin meidänkään, ja huomasin, että Akmedin
ja hänen veljeinsä välillä oli tosi veljesrakkaus olemassa. Miehet olivat aavis-
taneet, että joku onnettomuus oli meitä kohdannut, ja olivat varustautuneet
kivityön työkaluilla. Ellei ovi olisi muuten avautunut, ei olisi kestänyt kauan,
ennenkuin kivipora ja väkivasara olisivat olleet toimessa ja ensimmäinenräjäh-
dyslaukaus tässä vuoressa olisi pannut kallionseinät tärisemään.

Miehillä oli runsaasti sekä ruokaa että vettä. Juhla-ateria oli pian katettu,
ja tällä kertaa söimme säästämättä kylliksemme. Emme hennonneet lähteä
pois, ennenkuin miehet saivat päivänvalolla temppeliä katsella. Miehet tahtoi-
vat aamulla särkeä pylvään alaoven, mutta sekä Akmed että minä kielsimme.
Kun yhdellä miehistä oli tukeva sauva, kiipesin nuoraa pitkin ikkunasta sisään
ja poistin Akmedin pyssyn, kiinnittäen sen sijaan köyden sauvaan. Miehet
kertoivat tulleensa hyvin yllätetyiksi, kun päivällisaikana samana päivänä,
jona me vuoreen menimme, näkivät temppelin vuoren huipulla. Aamulla ja
edellisenä päivänä oli auer hienona harsona peittänyt vuoren huipun ja estä-
nyt esineitä selvästi erottamasta. Se oli päivällisaikana poistunut, jasamassa oli
temppeli ikäänkuin loihtimalla kasvanut vuoren huipulle. Myös kellon ensim-
mäiset äänet olivat heitä peloittaneet, mutta sitten olivat hekin joutuneet
niitten lumousvaltaan. Erämaan äänettömyydesssä toivat nämä äänet mie-
leen ihmisiä ja asuttuja seutuja.

Päivällisaikana olimme jo leveässä käytävässä, ja illalla oli Akmedilla kädes-
sään nuo niin lämpimästi halutut käsikirjoitukset, joitten suuren arvon hän heti
älysi. Enemmän kuin kaksi viikkoa asuimme tässä paikassa. Akmed, joka
toivoi löytävänsä uusia käsikirjoituksia, ei tahtonut poistua, ennenkuin käy-
tävä oli perinpohjaisesti tutkittu, enkä minäkään tahtonut häntä yksinään
jättää. Hän oli hyvin tyytyväinen tutkintojensa tuloksiin, erittäinkin kuri käy-
tävän sisäosista löytyi paljon huoneita, joissa huonekalut ja talouskapineet
olivat vielä samassa kunnossa, mihin käyttäjät olivat ne jättäneet. Suurin
osa huoneista oli ollut asuttuja muhamettilaisen ajanlaskun parina ensimmäi-
senä vuosisatana. Mutta paljon jäännöksiä tämän paikan ensimäisistä asuja-
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mistä oli myös säilynyt. Heidän työtään oli myöskin epäilemättä se itse kal-
lioon koverrettu satama, johon tämä vuoren suurin käytävä järven puolelle
päättyi.

Päivillä seurasin Akmedia hänen tutkimusretkillään, illat ja useasti suuret
osat öitäkin vietimme yhdessä tekstien! ääressä turhaan yrittäen keksiä arvoi-
tuksen avainta.

Kun kahden viikon kuluttua tutkimuksemme tällä paikalla olivat päätty-
neet, menimme vielä kerta temppeliin. Tuo mahtava rakennustaidon mes-
tariteos veti vastuttamattomasti meitä vielä kerta luoksensa. Tällä kertaa
viivyimme siellä koko viikon jäljentäen ne piirtokirjoitukset, jotka mieles-
tämme olivat tärkeimmät ja löytäen useampia seiniin koverrettuja kammioita,
joita ensimmäisellä käynnillämme emme huomanneet, pelko tänne-jäämises-
tämme kun silloin koko ajan enemmän tai vähemmän mieltämme painoi. Nämä
kammiot olivat ehkä temppelipappien asumuksia. Niiden sisustus viittasi
tämmöiseen tarkoitukseen.

En hennonnut poistua tästä paikasta käymättä vielä kerta tornihuoneessa.
Ja kun se päivä, joka oli lähtöpäiväksi määrätty, sattui olemaan ihan tyven,
kiipesin köyden avulla pylvään ikkunasta sisään. Kiviset kuvat näyttivät yhtä
tuikeilta kuin ennenkin. Siitä huolimatta avasin vielä kerta heidän vartioi-
mansa kätkön, jonka kannen ihan helposti yksin käänsin niin, että sfinksin kuva
tuli näkyviin. Mitenkä tuo kivilaatta oli noin keveä, ja minkätähden oli sfinksin
kuva siihen kaiverrettu? Kuin salama valtasi minut se ajatus, että tuo kuva
viittaa siihen sfinksiin, joka lähellä vuoren juurta näkyy silmäin! edessä.
Se sisältää arvoituksen selityksen.

Niin mahtavalla voimalla tunkeusi minuun tuo uusi ajatus, että kiireen
kaupalla heitin kivilaatan paikalleen, otin toisen noista lattialla makaavista
katkenneista kielistä käteeni, jyskytin ohimennessä sen paksummalla päällä
kellon reunaan niin, että korvakalvoni olivat haljeta, ja kiidin portaita ja
köyttä alas semmoisella vauhdilla, että Akmed minulta ilveiden kysyi, olivatko
kivipatsaat kintereilläni. Kellonkielen, joka oli jäänyt käteeni ja jonka olin
heittänyt pylvään ikkunasta ulos, otti hän talteen tutkiakseen joskus sen outoa
metallia.

Saman päivän illalla olimme jo leirissä. Akmed ei katsonut teoriaani ollen-
kaan mahdottomaksi ja oli muutenkin tyytyväinen siihen, että jäisimme vielä
joksikin ajaksi tänne. Hän tahtoi mielellään ainakin pintapuolisesti tutkia
vuoren muitakin käytäviä. Niitten perusteelliseen tutkimiseen kuluisi vuosia.

Jo seuraava aamu näki minut menossa sfinksiin. Arabialaisemme lupasi-
vat käydä joka neljäs päivä tuomassa minulle ruokaa ja vettä. Ystävällisiä
kun olivat, olisivat he mielellään auttaneet minua työssäkin, vaikka eivät olleet
muuhun työhön palkattuja kuin kamelinajoon. Heidän uskonnollinen käsi-
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tyksensä ei kuitenkaan sallinut heidän olla tämäntapaisessa toimessa osal-
lisia.

Kaksi viikkoa tein työtä kuin hullu, voinpa sanoa melkein yöt päivät. Hie-
kan poistaminen oli kovin raskasta tointa miehelle, joka ei ollut ruumiilliseen
työhön paljon tottunut. Jos olisin tietänyt mitä tätä kirjoittaessani tiedän,
olisin tehnyt tuon työn muutamassa tunnissa. Palava intoni kuitenkin yllä-
piti voimani. Ja kun hiekan poistettuani näkyviin tuli ihan samanlaatuinen
kivilaatta kuin temppelintornissakin, katsoin työni monin verroin maksetuksi.
Piirtokirjoitus oli sama: »Kivenkuljetuksen salaisuus». Vapisevin käsin nostin
laatan, jonka alapuolelle oli kaiverrettu temppelin kuva, sen saman temppelin
kuva, joka nyt oli kaksi viikkoa ollut edessäni. Sinä päivänä, jona olimme
Akmedin kanssa ensi kerran tässä paikassa käyneet, emme vallitsevalta aute-
reelta voineet nähdä vuorta emmekä temppeliä.

Säiliössä kivilaatan alla oli samannäköinen kultalaatta kuin se, jonka
olin temppelintornista löytänyt. Tämäkin oh molemminpuolin täyteen piir-
retty. Tämä kirjoitus oli luettava, kuten eurooppalainenkin kirjoitus, vasemmalta
oikealle. Menin ulkoilmaan ja ryhdyin lukemaan. Kirjoitus sisälsi samanlaisen
kertomuksen sfinksin synnystä, jommoisen tornista löydetty laatta sisälsi
temppelin rakennuksesta. Kivenkuljetuksesta ei ollut sanaakaan. Pettymyk-
seni oli liian suuri. Heitin laatan kädestäni ja kaaduin pyörtyneenä maahan.

Kun tulin takaisin tajuntaani, olin leirissä. Akmed istui vuoteeni vieressä.
Miehet olivat löytäneet minut sfinksin edustalta ja kantaneet minut leiriin.
Siitä oli nyt kulunut kolme viikkoa, ja ainoastaan ystäväni väsymätöntä hoitoa
oli minun kiittäminen siitä, että olin vielä hengissä.

Tointumiseni meni aluksi hiljaa, arvatenkin siitä syystä, että olin jo sairas-
tuessa pitkällisestä liikarasituksesta voimaton. Viikon perästä rupesi kuiten-
kin terveys nopeasti palaamaan ja terveyden kanssa myöskin toivo. Akmed
ei ollut vielä kysynyt mitään työstäni, kun eräänä päivänä tunsin jaksavan!
lähteä laattaani noutamaan. Akmed oli sinä päivänä vuoressa.

Seuraavana päivänä palasin ja näytin löytöni ystävälleni. Hän luki sen ja
löysi siinäkin samanlaisia outoja merkkejä kuin toisessa. Että molemmat oli-
vat saman miehen piirtämiä, sitä ei voinut epäillä. Ja että ne myös jollain tavalla
kuuluivat yhteen, oli myöskin varsin luultavaa. Mutta mikä tuo yhteys laat-
tojen välillä oli, se oli vielä arvoitus. Monta päivää käytin muodostamalla
niistä sanoista, jotka molemmat laatat yhteensä sisälsivät, uusia lauseita. Lau-
seita syntyi sadoittain, mutta mitään yhteistä ajatusta, joka olisi kivenkul-
jetusta koskenut, en voinut niistä saada.

Olen sanonut, että toisen laatan kirjoitus oli sitä kirjoitusta, joka luetaan
oikealta vasemmalle, ja toisen sitä, joka luetaan eurooppalaisen kirjoituksen ta-
valla. Yrittäessäni eräänä päivänä teksteistäni muodostaa uusia lauseita huo-
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masin, että sana »minä», jolla kumpikin teksti alkoi, oli toisessa laatassa piir-
retty toisin kuin toisessa. Kummassakin laatassa oli se varustettu parilla tar-
peettomalla kiemuralla, mutta kiemurat eivät olleet samaan paikkaan tehtyjä
eivätkä myöskään samannäköisiä. Ne eivät siis olleet syntyneet kirjoittajan
tavasta kiemuroilla koristella käsialaansa, vaan niillä oli joku muu tarkoitus.
Akmedin teoria asiasta oli oikea. Jäljensin hyvin tarkasti molemmat sanat
ohuille paperipalasille, panin ne päällekkäin ja katselin aurinkoa kohti. Tuli
neljä tarpeetonta kiemuraa, mutta muuten sopivat sanat, sittenkuin olin kir-
jainten järjestyksen siirtänyt, täydellisesti yhteen. Käänsin paperiani joka ta-
holle. Turhaan. Mitään uutta ei syntynyt.

Käänsin nyt paperini siten, että kirjoitetut puolet eivät tulleet päällekkäin,
vaan vastatusten, jakatselin. Hämmästyneen silmäni edessä olivat sanat »ja kivi».
Kivi-sanaa ei löytynyt kummankaan laatan tekstissä, mikä olikin minua oudos-
tuttanut, kun minusta oli vaikeata selittää kivenkuljetuksen salaisuutta käyt-
tämättä itse kivisanaa. Ja tässä oli minulla nyt sanat »ja kivi» niin selvänä
hieroglyfikirjoituksena kuin missään olen nähnyt. Olin etsimäni avaimen löy-
tänyt. Tunsin itseni äärettömän onnelliseksi.

Telttani oli varustettu ikkunoilla sekä työni tähden että voidakseni nähdä
mitä leirissä kulloinkin tapahtui. Irroitin neljä ruutua, ja illalla oli minulla
tekstini kiinanmustalla, jota käytimme hieroglyfien jäljentämiseen, lasille jäl-
jennettynä.

Saatuani juuri tämän työn valmiiksi tuli Akmed vuoresta. Hän huomasi
heti minusta, että jotain oli tapahtunut. Mutta myöskin hän itse näytti tavat-
toman tyytyväiseltä. Kun aioin ruveta hänelle kertomaan, mitä olin keksinyt,
kielsi hän minua kertomasta. Hän oli näet itse tänään löytänyt jotain, josta
hän sanoi tahtovansa mieluimmiten olla vaiti. Hän ehdotti sentähden, että me
kumpikin pitäisimme tämän päivän salaisuudet ominamme, jota ehdotusta
vastaan ei minullakaan ollut mitään muistuttamista. Eikä ole myöskään näit-
ten salaisuuksien yksin omistaminen mitenkään ystävyyttämme vähentänyt.
Ei kumpikaan meistä ole utelias.

Seuraavana päivänä sain kirjoituksistani 212 sanaa, jotka kirjoitin paperi-
palasille. Missään järjestyksessä sanat eivät olleet, mutta parin päivän kulut-
tua olin ne jo saanut järjestykseen ja »kivenkuljetuksen salaisuus»-teksti oli
valmis.

Raa-sii-hen kertoo tässä, että ne kaksikymmentäneljä pylvästä, jotka
ovat vuoren juurella, on itse temppelistä otettu ja niitten tarkoitus on koris-
taa Kamalissa olevaa temppeliä. Mutta luultavasti ne eivät tule ikinä tarkoi-
tukseensa käytettäviksi, kun hän on kivenkuljetusesimiesten suvun viimei-
nen jäsen ja hänen korkea ikänsä kieltää hänet ryhtymästä enää niin suureen
työhön. Kenellekään nyt elävälle ihmiselle hän ei tahdo perhesalaisuuttansa
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kivien kuljetuksesta uskoa, mutta ei hän myöskään tahdo tätä salaisuutta
ottaa mukanansa hautaan. Sen tähden hän tässä uskoo salaisuutensa jonkun
tulevaisuudessa elävän sukupolven haltuun. Tuottakoon se heille onnea. Että
vuori hänen kuolemansa jälkeen jätetään tyhjäksi ja ihmiset siitä muuttavat
pois, siitä oli Raa-sii-hen varma, sillä ilman hänen salaisuuttaan tuli työ
siellä turhaksi.

Tyhjä vuori ja pylväät vuoren juurella todistavat, että Raa-sii-hen on
ollut oikeassa.

Minä olin nyt kivenkuljettajien esimiesten perhesalaisuuden omistaja.
Itse salaisuuden selitys on niin yksinkertainen, että siihen tarvittiin ainoas-

taan neljä riviä.
Nämä neljä riviä todistavat minulle täysin vakuuttavasti, että teoriani

Newtonin laista on oikea. Kappalten »paino» ei riipu mistään maan veto-
voimasta, vaan on olemassa avaruudesta päin vaikuttava paine, joka kappa-
leet lykkää, työntää maata kohti. Tätä painetta voi vähentää. Raa-sii-ke,
ensimmäinen kivenkuljettajien esimies, on keksinyt tavan, jolla tämä vähentä-
minen tapahtuu. Aikojen kuluessa ovat hänen sukunsa jäsenet kantaisänsä
aatetta yhä kehittäneet, ja suvun viimeisen jäsenen, Raa-sii-hen’in käsissä
painoi kivi ainoastaan noin kymmenennen osan siitä, mitä se toisten ihmisten
käsissä painaa.

Minun ja minun poikani käsissä kivi ei paina kymmenettä osaa prosenttia
siitä, mitä se toisten käsissä painaa. Ja se tapa, jollatämä painon vähentäminen
tapahtuu, on niin yksinkertainen, että voin sen kahdessa minuutissa oppi-
mattomimmaile opettaa.

Samana iltana kuin kirjoitus valmistui, käskin ystäväni tulla kanssani ran-
nalle. Otin rannalta ehkä sata kiloa painavan kiven käsiini ja heitin sen veteen.
Akmed nyökkäsi ymmärtäneensä. Panin samankokoisen kiven hänen käsiinsä.
Hän punnitsi sitä hetkisen ja heitti sen sitten kauas tyköänsä sekä kielsi
minua puhumasta miehille asiasta, koska he eivät oppimattomina miehinä sitä
kuitenkaan voisi käsittää.

Myöskin Akmedin tutkimukset olivat nyt onnellisesti päättyneet. Niin
mieltäkiinnittävä kuin tämä paikka olikin, tuntui se kuitenkin minusta kolkolta.
Ja helpotuksen tunne mielessä jätin seuraavana aamuna tälle paikalle hyvästi.
Matka hiekka-aavikon läpi meni onnellisesti >— miehet vain ihmettelivät, ettei-
vät jalkani ollenkaan painuneet pehmeään aavikkohiekkaan ja päivälleen
neljä kuukautta lähtöpäivästä näytin kuninkaalle kanuunatemppuni, mikä
näytös minusta teki tämän saaren asujaimen. Kahdenkymmenen vuoden ajan
olen yhdessä poikani kanssa tällä saarella kehittänyt Raa-sii-ke’n keksintöä
ja voin tässä hetkessä vähentää sen voiman, joka kappaleet työntää maata
kohti, melkein kuinka pieneksi tahansa. Voin myöskin nyt määrätä kappalten



tasapainopaikan olen siksi nimittänyt sen korkeuskohdan, jota alemmalle
siirrettäessä kappaleen paino taasen nopeasti kasvaa kuinka korkeaksi tai
matalaksi hyvänsä.

Viime vuosina olen pääasiallisesti työskennellyt sovittamalla tätä samaa
aatetta kohesioni- ja repulsioni-ilmiöihin. Nämä molekyylivoimat ovat mitä
lähimmässä yhteydessä painovoiman kanssa. Kokeiluni tässä asiassa eivät ole
vieläratkaisevia käytännöllisiä seurauksia tuottaneet;toivon, että poikani Akmed
saattaa tämän kysymyksen lopulliseen päätökseen. Niin kauas olen kuitenkin
päässyt, että se hautakappeli, jonka olen itselleni rakentanut, on pääasialli-
sesti kirveen ja höylän avulla tehty.

Tämä saari, jonka olen tehnyt ihanaksi asuinpaikaksi, oli tänne tullessani
ikävä hietamatalikko. Kun joen rannat olivat kivisiä, rakensin tähän paik-
kaan saaren ja kummallekin puolen saarta kosken, joten saareni kalliovallei-
neen nyt on hyvin suojeltu vihollismielisten ihmisten hyökkäyksiä vastaan.

Käsikirjoitus päättyi tähän, mutta toisella käsialalla seurasi tämä selonteko;
Eräänä aamuna kuulin niemen nenältä, johon isäni oli mennyt kalasta-

maan, pyssynlaukauksen. Kiiruhdin sinne. Isäni makasi verisenä rannalla.
Hänen vieressään oli kaksi pyssyä, jarannassa oli lautta. Hän kertoi että hänen
tullessaan rannalle oli lautta ollut rannassa. Pensaista astui mies, joka oli
sanonut olevansa tämän saaren omistaja ja vaatinut isääni muuttamaan saa-
relta pois. Isäni, kiivasluontoinen mies, oli kieltäytynyt, miehet olivat riitaan-
tuneet, ja vieras oli mennyt lautallensa, josta ampui isääni, joka kaatui rannalle.
Kun mies oli tullut katsomaan, oliko hänen uhrinsa kuollut, oli isäni viimeisillä
voimillaan onnistunut sysätä hänet veteen, jossa virta heti oli hänet vetänyt
pohjaan. Tehtyänsä muutamia yksityisiä määräyksiä ja annettuansa minulle
isällisen siunauksensa heitti isäni henkensä.

Isäni kuolema tapahtui v. 1808.
Olimme edellisenä päivänä käyneet isän kanssa järvellä. Mies on arvaten-

kin kotiintullessamme, metsään kätkettynä, nähnyt miten nostimme rauta-
vitjamme järven pohjasta ja hinauduimme rantaan. Yön aikana oli hän onnis-
tunut löytämään vitjat ja oli siten päässyt saarelle. Miehen pyssyt ovat ne, jotka
seisovat nurkassa isäni huoneessa. En ole tahtonut niitä hävittää. Isäni vii-
meiset sanat olivat, että hän antaa surmaajallensa hänen tekonsa anteeksi.
Hän oli, sanoi isäni, täysin oikeutettu vaatimaan meitä muuttamaan saarelta
pois, koska hän oli todella maan omistaja. Jos isäni on siis, asumalla lupaa pyy-
tämättä saarella, jonka olemme omin käsin rakentaneet, tehnyt väärin, on hän
myös sen vääryyden hengellään maksanut.
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Isäni määräyksiä noudattaakseni läksin samana vuonna Englantiin, jossa
Bank of EnglandWn jätin talletettaviksi kaikki isäni tieteelliset tutkimus-
paperit ynnä molemmat hieroglyfilaatat. Arkku, jossa ne säilytetään, on avat-
tava sadan vuoden jälkeen siis vasta 1917 —, jolloin toimikunta, johon viisi
yliopistoa Euroopan eri maista lähettää kukin yhden edustajan, määrää, ovatko
paperit jo silloin julkaistavat vai onko arkku uudestaan sadaksi vuodeksi sul-
jettava. Tarkemmat määräykset ovat minulle itsellenikin tuntemattomia.
Sen vain sanoi minulle isäni kerran, että niin kauan kuin ei ole varmoja takeita
siitä, etteivät ihmiset enää tuhoa toisiaan sodilla, on mahdotonta antaa hänen
keksintönsä tulla tunnetuksi. Isäni, vaikka itse sotapalveluksessa ollut, ei
rakastanut sotaa, vaan katsoi sodan ainoastaan ihmiskunnan vitsaukseksi.

Pari vuotta tulen vielä saarella jatkamaan isäni työtä; silloin tutkimukseni
ehkä tulevat viemään minut samoille seuduille, joissa isäni tutkimukset saivat
alkunsa. Isäni on näet eräässä kirjeessä vanhalta ystävältään saanut tietoja,
iotka tekevät uudistetun matkan samalle vuorelle tarpeelliseksi.

Kokeilusaari, jouluaattona 1817.
Ahmed Stålhahne.

Mitään merkkiä siitä, että nuorempi Stålhahne olisi vielä kerran saarelle
palannut, en missään nähnyt. Hän on arvatenkin löytänyt hautansa vie-
raalla maalla, ja hänen ruumisarkkunsa isänsä arkun vieressä on jäävä tyhjäksi.

Nyt kun tiesin, että Stålhahnet, isä ja poika, eivät olleet haaveilijoita, jotka
hivelivät hillitöntä mielikuvitustaan maalaamalla sille omakeksimiä tulevai-
suudenkuvia, en voinut heidän keksintöänsä ajatuksistani poistaa. Stålhahne
vanhempi hyvin tietää, että hänen keksintönsä tulee avaamaan vastaisuuden
ihmisille aivan uusia uria. Ja kuitenkaan hän ei puhu keksintönsä maailmaa-
mullistavista seurauksista sanaakaan. Hän vain kertoo tosiasiat yksinkertai-
sesti ja vaatimattomasti siten, kuin ne ovat tapahtuneet.

Tuleekohan vastaisuus ikinä poistamaan sitä hämärää, johon nuoremman
Stålhahnen elämänkohtalo häviää? Saaneeko maailma koskaan hänen tutki-
mustensa hedelmiä nauttia? Turhia kysymyksiä.

Ei käy kieltäminen, että ensi aikoina olin hyvin utelias tietämään enem-
män Stålhahnen keksinnöstä. Ja miksi oli hän määrännyt niin pitkän ajan,
ennenkuin hänen elämäntyönsä oli saatettava ilmi? Vuosikymmenien vieriessä
on uteliaisuuteni kuitenkin talttunut, ja nyt kun aika hänen määräystensä
toimeenpanemiseen ei ole enää kaukana, odotan tosin jännityksellä, mutta
ilman liikanaista uteliaisuutta arvoituksen selitystä. Stålhahnen kanuuna minun
katollani tämä saari on nyt minun omani, ja monta kesää olen jo asunut
Latvasaaren kuninkaan hovilinnassa on minulla aina uudistuvana muis-
tutuksena hänen keksintönsä todellisuudesta. Ja joskus, kun metsässä kulki-
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essani tulen leveän nevan rantaan, kun jalka painuu joka askeleelta sammaleen
keskipolveen asti, aurinko paahtaa ja minun on pakko tallustaa nevan poikki,

silloin nousee mieleeni halu saada omistaa jo nyt Stålhahnen salaisuus, ettei-
vät jalkani painuisi syvemmälle kuin hänen jalkansa Afrikan hiekka-aavikossa.

Vili.

\ uutama päivä sedän ja Villen lähdöstä muuttui ilma
! koleaksi, ja minulle tuli täysi työ hankkia miehilleni

| ruokaa. Mutta viikon perästä ilma parani ja minulle
! tuli taasen paljon vapaata aikaa. Vapaat ajat vietin
enimmäksi osaksi Stålhahnen kirjastossa. Aika rupesi

| minulle jo käymään pitkäksi, kun eräänä päivänä ilok-
| seni näin purjeen järvellä. Veneessä oli kolme miestä;
Kyttyräinen oli siis mukana. Millaisen kalan he olivat
tällä kertaa verkkoonsa saaneet, ymmärsin siitä, että

heidän vankinsa makasi vahvasti köytettynä veneen pohjalla. Rosvo-
päällikkö oli vuorotellen karannut vartiainsa kimppuun, vuorotellen teh-
nyt karkausyrityksiä, kunnes sedän vihdoin oli pakko täten tehdä loppu
hänen vehkeilemisestään. Sittenkin oli kuljetus ollut hyvin vastahakoista,
mutta oli kuin olikin saatettu onnelliseen loppuun, kun Villen aina onnistui
ottaa rosvon juonet leikinteon kannalta.

Milloin Ville katsoi kärsivällisyyden hyväksi, osasi hän tätä hyvettä harjoit-
taa paremmin kuin kukaan. Sen huomasin maihinnousussa. Kyttyräisen yhä
uudistuvien karkausyritysten tähden oli hänen vyötäisiinsä sidottu köysi, jonka
toista päätä Ville piti kädessään. Rosvo, joka ensimmäisenä astui venheestä,
huomasi, että vartiansa poistuessaan venheestä astui, varomattomasti kyllä,
veneen partaalle. Köysi, joka hänet yhdisti Villen käteen, oli kireällä, ja kiu-
saa tehden oli vanki muka kompastuvinaan ja heitti itsensä suin päin nurmelle.
Hänen ilkeä yrityksensä vetää Ville kumoon epäonnistui. Jos minulle olisi
tehty tuommoinen konnankoukku, pelkään, etten olisi voinut olla kiivastu-
matta. Mutta Ville vain hymyili hyväntahtoisesti maahan romahtavalle mie-
helle ja sanoi: »00l reit, sanoi enkesmanni, kun laiva kaatui.» Muuta puhetta
tästä konnanteosta ei hän nostanut.

Setä oli sitä mieltä, että kun meillä oli täällä hyvät huoneet vankiemme säi-
lyttämistä varten, sopisi tänne jäädä vielä joksikin viikoksi, että Villekin, joka
oli ollut koko ajan jotenkin raskaassa toimessa, saisi vähäisen levätä, ennen-
kuin voimia kysyvälle kotimatkalle lähdettiin. Ville vapautettiin täksi viikoksi
kaikista määrätöistä. Setä huolehti kalastamisesta, ja ruuanvalmistus sekä
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muut talousaskareet tulivat minun osakseni, mikä jako olikin oikeudellinen
siihen katsoen, että minä olin nauttinut herrain päiviä sedän ja Villen edelli-
sen poissaolon aikana. Ville käytti »römppä»-viikkonsa pari ensimmäistä päivää
vesilintujen ampumiseen ja jakoi myöhemmin useimmat päivänsä sedän ja
minun välilleni.

Emme uskaltaneet panna semmoista »peijoonia» kuin Kyttyräistä toveri-
ensa seuraan, vaan kannoimme viinikellarista kaikki väkevät pois, tarkastimme
ylen tarkasti sen seiniä ja lattiaa - katto oli harmaasta kivestä holvattu eikä
siis paljon tarkastusta kaivannut —ja veimme päärosvon sinne. Meidän onnis-
tuikin koko ajan pitää Kyttyräistä ja hänen joukkoaan niin hyvin toisistaan
erillään, että he vasta poislähtöpäivänä tapasivat toisensa. Siihen asti oli Kyt-
tyräisen tovereilla ollut vapautumisen toivoa, he kun uskoivat mestarin ole-
van vielä vapaana ja heidän vapautumisestaan huolehtivan.

Jo ensimmäisenä iltana, kun jouduttiin Villen kanssa kahdenkesken, alkoi
keskustelu vaiheistamme kuluneina viikkoina. Ville, joka oli nähnyt miten epä-
röin vanginvartiatoimeen ryhtyä, pelkäsi minun istuneen henki hampaissa
koko heidän poissaoloaikansa ja tuli hyvin iloiseksi kuullessaan, että aikani
oli mennyt hyvin ja etten ollenkaan kauppaani katunut. Kyttyräinen, joka
60:stä vuodestaan huolimatta ei mitenkään vielä ollut mikään lahokanto, oli
tosin tuottanut heille paljon vaivaa, mutta eipä Ville myöskään kauppaansa katu-
nut. Tämä retki oli hänelle tuottava niin paljon, että hän vielä tänä syksynä
aikoi panna oman tuvan nurkkakivet, ja ensi keväänä on ehkä jokehä valmis.
Pelkäsin, ettei Ville, entinen kasarmiasujain, tulisi yksinään mäkituvassa viih-
tymään, johon Ville salaperäisesti arveli, että kun on hyvä hoito ja hopeinen
huusholli, uskaltaa mennä vaikka naimisiin.

Nyt vasta rupesin käsittämään, minkätähden jokaisen kyttyräläisen kiinni-
otto niin suuresti lisäsi Villen iloa, ettei hän malttanut suuttua, vaikka häntä
kuinka suututettiin. Ville oli viime talvena päättänyt hankkia itselleen leipä-
suden. Ja kun tämä oli talontytär, ei Ville tahtonut hänestä tehdä rengin vai-
moa. Ja vaikka komisarius oli luvannut korottaa Villen arvon voudiksi ja ottaa
nuoremman rengin Villen komennettavaksi, oli Ville pysynyt päätöksessään
ja aikoi Nöyristä muuttaa ja ryhtyä tuvanrakennus-hommiin. Vanginkuljet-
tajatoimestaan hän vastaiseksi ei aikonut luopua.

Tunsin Villen morsiamen, ja Villen vaali oli mielestäni onnistunut hyvin.
Tyttö oli jo kolmenkymmenen vanha, mutta näytti nuoremmalta. Oli kel-
vollinen työssä ja pulska, kaunis ihminen. Ville oli silminnähtävästi rakastu-
nut, ja onnittelin häntä sydämellisesti. Tulin jo samana iltana häihinkin kut-
sutuksi.

Kyttyräisen koti löydettiin pikemmin kuin oli uskallettu toivoakaan. Mutta
hänen karkoittamisensa luolastaan oli ollut kova tehtävä.
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Että ryövärit matkallansa kodistaan järvelle kulkivat puroa tai sen ran-
toja pitkin, oli melkein varma. Setä ja Ville soutivat siis puroa ylös huolelli-
sesti tarkastaen rantoja, näkyisikö missään poluntapaista. Ensimmäinen merkki
ihmisten läsnäolosta oli ■— heinäsuova puron rannalla. Ryövärit olivat siis
ruvenneet tuntemaan itsensä niin varmoiksi, että olivat ajatelleet ruveta pitä-
mään kotieläimiä. Useampia heinäsuovia tavattiin vielä, todistaen, että Kytty-
räinen todella oli hävyltä hännän katkaissut, ellei hän, kuten minä hyväntah-
toisesti yritin asiata selittää, aikonut ryövärinammattia hylätä ja ryhtyä kun-
nolliseksi ihmiseksi. Pelkään kuitenkin, että Ville oli oikeassa väittäessään,
ettei vanhasta tule konkaria. Rosvopäällikkö oli liian kauan elänyt sotakan-
nalla yhteiskuntaa vastaan tehdäksensä nyt enää rauhaa sen kanssa. Nosta
konna mättäälle, kasvoillesi hyppää.

Noin penikulman matkan olivat puron rannat ruohoisia, mutta sitten rupesi
seudun luonto muuttumaan hedelmättömäksi. Maisema oli tässä vuorista, ja
puron uoma oli syöpynyt syvälle jyrkkien kallioseinäin väliin. Heidän soudet-
tuansa pienen järven poikki, jonka rannat olivat korkeaa, äkkijyrkkää kalliota,
rupesi vuori heidän vasemmalta puoleltaan väistymään loitommaksi, kun
oikeanpuolinen ranta yhä oli korkeaa, äkkijyrkkää kalliota. Seutu oli kuvaa-
mattoman jylhä, juuri semmoinen, jossa luulisi hurjain ryövärien viihtyvän.

Ainoastaan pari sataa metriä järvestä pääsivät he vielä soutamalla. Siinä tuli
este, josta ei päästy alitse eikä ylitse. Kallioseinästä, joka tässä oli runsaasti
kolmenkymmenen metrin korkuinen, oli lohjennut suunnattoman suuri kallio-
möhkäle, joka oli kaatunut puron yli. Tähän paikkaan laskivat he rantaan
syömään päivällistä. Niistä tapahtumista, jotka sitten seurasivat, kertoi mi-
nulle Ville seuraavaa;

Syötyämme menin rantaan katsomaan, emmekö sittenkin voisi jollain
tavalla saada venettä kulkemaan kalliolohkareen alitse, joten pääsisimme laa-
haanxasta sitä vaivaloista tietä esteen ohitse. Polvistuin rantakivelle ja kur-
kistin kiven alle nähdäkseni, oliko kivi kuinka leveä. Kaksi korttelia kasvois-
tani virnisteli minua vastaan Kyttyräisen ilkeä naama. Jos Jaska olisi tässä
tilaisuudessa ollut lakittomin päin, olisin vetänyt miehen tukasta esille kuin
ketun pesästään, mutta nyt jäi lakki vain käteeni, ja ilkiö pelasti kallonah-
kansa. Samassa paukahti myös tuo kuuluisa peukalolla laukaistava pistooli
ihan kasvojeni edessä. Jos Jaskalla tässä tilaisuudessa olisi ollut suoraa ruutia,
et olisi tarvinnut kuulla tätä kertomusta. Mutta minulle onneksi meni hänen
kuulansa kiveen, josta se kuitenkin lohkoi tämän palasen ja pirskotti poskeeni.

Ville osoitti rumaa arpea poskessaan, jossa hän väitti kivensirpaleen vielä
olevan.

Jaska ampui vielä toisenkin kerran, mutta silloin oli minulla jo kallio
suojana. Kyllä se mies ei ryhdy rauhallisiin moukan töihin, ennenkuin halla
katoo Hamuiasta taikka koiruus Kuopiosta. Niin minä ainakin uskon.
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En ihmetellyt ollenkaan, etteivät Villen ajatukset Kyttyräisestä olleet
oikein suloisia. Mutta ei korppi kiroihin kuole, ja Kyttyräinen söi parhaillaan
kellarissa hyvällä ruokahalulla illallistaan. Pahimmilla pahantekijöillä on
tavallisesti kaikissa oloissa erinomainen ruokahalu. Kehoitin Villeä jatka-
maan kertomustaan.

Tiesimme siis missä vihollisemme oli. Ettei hän hevin heittäisi tämmöistä
linnaa, ymmärsimme myös. Komisariuksen tuli siis pakko ruveta tuumimaan
todellista piirityssuunnitelmaa. Ennen kaikkea täytyi saada selvää, montako
sisäänkäytävää oli kalliolaa'an alle. Paitsi niitä paikkoja, joista puron vesi
tuli sisälle ja juoksi pois, oli kaksi varsinaista sisäänkäytävää, jotka kuitenkin
molemmat olivat helposti kivillä tukittavissa siten, ettei niitä sisältäpäin saanut
avatuiksi. Komisarius myös määräsi näitten tukkimisen ensimmäiseksi tehtä-
väksemme, ja vielä saman päivän illalla ei Jaskalla ollut muuta pakotietä luo-
lastaan kuin minkä puro tarjosi siinä paikassa, jossa olimme kohdanneet toi-
semme. Kalliolaa'an pituus oli jotenkin yhtä suuri kuin sen leveyskin. Se
paikka, josta puro laski vetensä kallion alle, ei kelvannut pakopaikaksi, sillä
se oli ainoastaan suppilonmuotoinen reikä kalliossa, josta vesi syöksyi sisälle
tai oikeammin alas kohisevana vesiputouksena semmoisella voimalla, että ih-
misen oli aivan mahdoton siitä nousta, oli hän sitten vaikka kuinka tottunut
uimari hyvänsä. Sitä tietä Jaska ei tulisi hengissä pelastumaan. Sen uskoimme
ainakin.

Nyt meillä oli siis susi satimessa, muttä käsistämme oli se vielä kaukana.
Jos luola olisi ollut ahtaampi, olisi ehkä käynyt päinsä savun avulla pakottaa
asujain siitä ulos. Tässä tilaisuudessa se keino ei olisi tepsinyt. Sitä paitsi oli
kallio koko leveydeltään haljennut, ja halkeama oli sitä laatua, että pelkäsimme
sen tukkimisen melkein mahdottomaksi. Sivulta päin olimme kuitenkin pian
pakotetut siihen työhön, sillä jo toisena aamuna kun komisarius tarkasti tukki-
mismahdollisuudet, paukahti taasen Jaskan pistooli, jakuula suhahti niin läheltä
ohi, että särki komisariuksen virkalakista lipan. Eihän koiruus kielletty ole,
kun vain viljellä viitsii. Ja Jaska viitsi. Rupesi tuo ruokoton vielä hävyttö-
myyksiä latelemaan komisariukselle ja minulle.

- Eikö komisarius yhtään suuttunut?
Parasta oli olla suuttumatta, kun emme hänelle kuitenkaan mitään mah-

taneet. Minä miehelle kuitenkin muistutin, ettei haukku haavaa tee, jos ei
puulla päähän lyödä. Ja siihen hänellä ei ollut nyt tilaisuutta, kun oli monen
metrin paksuinen kallio välillämme. Tahtoa häneltä ei puuttunut.

Eikö komisarius ollenkaan koettanut saada Kyttyräistä hyvällä antau-
tumaan?

Koetti hän. Kun siinä kerta oli keskustelu syntynyt, selitti hänelle kyllä
komisarius, että jos hän vapaaehtoisesti antautuu, on tämä aina laskettava
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hänelle lieventäväksi seikaksi tuomittaessa. Suuresta lievennyksestä ei hän
kuitenkaan hänelle toivoa antanut.

Mitä rosvopäällikkö siihen arveli?
Jaska arveli, ettei vanha laamanni juuri pidä tapana löytää pahanteki-

jöille lieventäviä seikkoja. Luuli myös, että sauna oli hänelle jo niin lämpi-
mäksi lämmitetty, että kylvettäessä nahka lähtee; eikä sitä paljon jäähdytetä,
vaikka hän nyt yrittäisikin olla vallesmannille mieleen. Ja siinä oli Jaska mie-
lestäni oikeassa. Kun kerta pää poikki pannaan, jo silloin jalatkin jokeen joutaa.

Komisarius heitti turhan keskustelun sikseen, ja täytettyämme vaaral-
lisen raon pikkukivillä ryhdyimme keinoihin Jaskan karkoittamista varten
linnastaan.

Puro oli siinä paikassa, jossa se tuli kallion alta uudestaan päivänvaloon,
toista syltä syvä. Komisarius oli kuitenkin päättänyt juuri tästä paikasta
sulkea vapaan kulun Jaskan pesästä. Tämä oli varsin tarpeellinen toimi, sillä
niin kauan kuin kulku oli tästä paikasta vapaa, oli paikkaa ehdottomasti yöt
päivät vartioitava. Muuten oli melkein varma, että linnan herra käyttäisi
ensimmäistä sopivaa tilaisuutta karatakseen. Jaska ei ole mikään lammasten
laamanni tai porsasten pormestari, vaan kauttaaltaan toimen mies.

Rupesimme siis komisariuksen kanssa kantamaan kiviä paikalle: ras-
kasta ja pitkällistä työtä, semminkin kun vahtivuorot tekivät yölevonkin ly-
hyeksi. Jo ensimmäisenä vahtivuorona pälkähti päähäni eräs ajatus, jonka seu-
raavana aamuna aamiaisella ilmoitin esimiehelleni. Kaartilaisajoiltani muistin
miten eräällä manööverillä teimme »viholliselle» pahat kepposet sulkemalla
kapeassa kuilussa juoksevan puron, josta syntyvä vedenpaisumus ajoi koko-
naista kaksi rykmenttiä erinomaisesti linnoitetusta väijymyspaikasta pois.
Minä, joka olin kepposen keksijä, sain siitä hyvästä ensimmäisen mitalini, ja
luutnantti, joka ehdotuksen vei everstille, sai vieläkin komeamman kunnia-
merkin.

Sulun tekeminen tähän paikkaan ei ollut mahdoton, jos tosin työläs
toimi. Ja komisarius piti tuuman hyvänä, kun puolet työstä oli joka tapauk-
sessa tehtävä karkausmahdollisuuden estämiseksi.

Hyökyjää oli keväällä jostain ylempänä olevasta niitystä irroittanut
suuren nurmikappaleen ja, tarttuessaan tähän paikkaan, jättänyt kappaleen
tänne. Laitoin nyt kuusenhavuista semmoisen laahan, jolla metsästäjä am-
mutun raskaamman otuksen metsästä kuljettaa, ja kuljetin niin suuret turve-
kappaleet kuin jaksoin rannalle. Komisarius teki työntökärryjen tapaisen,
jolla lykkäsi kiviä. Viikon perästä rupesi mielestämme varastomme riittämään
ja ryhdyimme itse työhön, jota kesti kaksi päivää vain. Raon, joka oli
puron lähteelle päin olevassa kallioseinässä, tukitsin ensin puuvaajoilla, ja
tämän jälkeen ladottiin kiviä ja nurmikappaleita kerroksittain puron uomaan.

Ingman , Kootut teokset 14
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Parilla hirrellä lukitsimme vedenpäällisen aukon kalliossa, ettei Jaskan sopi-
nut ampua. Muuten olisi työ käynyt kovin vaaralliseksi.

Jaska vain puolihumalaisena reuhasi luolassaan, vuorotellen rekilauluja
hoilaten, vuorotellen ladellen kompasanoja komisariukselle ja minulle.

Jaksoiko komisarius koko ajan pysytellä suuttumatta?
Ystävällisemmäksi hän vain tuli, kuta enemmän Jaska ilkamoi. Samana

päivänä kun pantiin viimeiset sulkukivet paikalleen, kehui Jaska, joka ei ol-
lenkaan näkynyt aavistavan, että työmme tarkoitti muutakin kuin pakoportin
kiinnimuurausta, omistavansa vielä viinaa ja sapuskaa kolmeksi kuukaudeksi.
Sanoi myös aikovansa heti panna uuden viinakeitoksen alulle, ettei menisi
häneltä odotusaika hukkaan. Nauroi vain meidän toimillemme muka lasten
touhuina ja tuumi, että jolla on leveä lanne, sille pitää olla suuret housut.

Etkö luvannut koristella tuota konnaa oikein kruunun raitaisilla?
Enhän minä. Komisarius vain sanoi; «Tyvessä olet vielä, poikaseni;

ennenkuin latvassa olet, tiedät enemmän.» Ja sitten jatkettiin taas sulkua;
samana iltana pantiin viimeiset kivet paikalleen, ja vedenjuoksu seisahtui.
Sadin oli viritetty.

Nousimme nyt kalliokatolle katsomaan työmme seurauksia. Eikä kestä-
nytkään kauan, ennenkuin koski suppilossa rupesi jo käymään laimeammaksi,
hetken perästä kokonaan lakatakseen. Vesi kallion yläpuolella rupesi nouse-
maan. Työmme oli onnistunut, ja Jaskalle tulisi 010 pian kosteaksi.
. Tämä yö oli ensimmäinen, jona saimme nukkua rauhassa illasta aamuun

asti. Aamulla oli vesi kallion yläpuolella jo noussut kolmatta metriä, ja Jas-
kalla ei voinut laskujemme mukaan olla paljon kuivaa maata enää jälellä.
Vesi rupesi jo tunkemaan kallion raon alapäästä ulos, mutta tukevalla riu’ulla
ja muutamalla turpeella oli vuotopaikka pian tukittu. Kuulin Jaskan ilkeät
uhkaukset, kun hän ei voinut tätä työtä estää. Hän oli arvatenkin toivonut,
ettei vesi pääsisi nousemaan korkeammalle kuin tähän paikkaan. Nyt, ajat-
telin, ei viivy kauan, ennenkuin Jaska on jo sisäänkäytävällä pyytämässä
meitä ottamaan kivet pois. Menin jo edeltäkäsin sinne.

Komisarius seisoi vielä kalliolla. Äkisti näin hänen, silmiään varjostaen,
katsovan purolle päin, joka nyt oli pienen järven näköinen, ja heti sen jälkeen
tekevän hengenvaarallisen hyppäyksen kalliolta puron rannalle, josta läksi
juoksemaan pitkin rantaa mitä ikinä jaloista lähti. Minä tietysti heti avusta-
maan. Samassa näin miehen nousevan purosta rannalle ja hyvää vauhtia kii-
tävän käpälämäkeen. Vesi räiskyi vaatteista joka askeleelta. Mies oli hengäs-
tynyt ja likomärät vaatteet estivät juoksemisen; komisarius oli pian hänen kin-
tereillään. Kun mies huomasi, ettei hän enää jaksanut pakoaan jatkaa, kään-
tyi hän äkisti ja laukaisi pistoolinsa ihan komisariuksen kasvoihin. Pistoolin
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sirpaleet vinkuivat korvieni ympäri. Vesi ei ollut vielä ehtinyt juosta piipusta,
vaan ase räjähti palasiksi. Nyt vasta huomasin, että mies oli Jaska. En ollut
silmiäni uskoa, niin mahdottomalta tuntui minusta asia.

• Vasemmassa kädessä oli roistolla paljastettu puukko, mutta kun komi-
sariuksen revolveri tähtäsi suorastaan hänen rintaansa, ei hän rohjennut lyödä.
Huomasi kai, että kuula olisi ollut kättä nopeampi. Jaska tekeytyi nyt nöy-
räksi ja heitti puukon pois. Komisarius silloin laski revolverinsa suun maata
kohti. Mutta salaman nopeudella töyttäsi Jaska molemmin nyrkein vastusta-
jaansa olkäpäihin, että tämä kaatui selälleen. Laukaus meni ilmaan, ja
rosvo heittäytyi komisariuksen päälle molemmilla peukaloilla kiristäen hänen
kurkkuansa. Kai olet huomannut nuo rumat siniset merkit, jotka siinä vie-
läkin näkyvät?
• Kaikki tämä tapahtui niin nopeasti, ettei Jaska ollut minua ollenkaan

huomannut. Ainoastaan muutamia sekunteja ehti hän kiristää, ennenkuin
minäkin olin paikalla, riuhtaisin hänet komisariuksesta irti ja heitin puun kyl-
keen, että luut kalisivat.

Komisarius nousi, kosketteli sormin kurkkuansa muutaman kerran,
otti pienen taskukuvastimen taskustaan ja tarkasteli hyvin tutkivin katsein
niitä rumia nirhamia, jotka Jaskan kynnet olivat molemmin puolin kurkkua
raappineet. Tyynellä äänellä käski hän sitten minun panna Jaskan käsirau-
toihin ja, pitäen koko ajan revolveria kädessään, seurasi häntä venerannalle,
missä komensi minut vielä lujasti hänet köyttämään, minkä suurella mieli-
hyvällä teinkin. •—Mahdotonta on käsittää, mistä tuo ukko kaiken tyyneytensä
ottaa. Enpä minäkään piiskurinvirkaa rakasta, mutta tällä kertaa minua mel-
kein suututti, ettei komisarius määrännyt selkäsaunaa. Koivunoksa konnan
palkka, nuora pettäjän perintö. Kun tuo kierosilmä heitti puukkonsa pois ja
oli antautuvinaan, oli hänen katseensa niin nöyrä kuin ikinä ihmisen katse voi
olla, ja kuitenkin kehtasi hän noin ruokottomasti käyttäytyä. Enpä minä
enää ikinä luota keneenkään, jolla on viekas silmä ja punainen parta.

Mutta miten oli Kyttyräinen onnistunut pääsemään vankilastaan ulos?
- Olimme ihan unhottaneet, että kun veden luonnollinen lasku oli suljettu,

tuli virta suppilossa ihan mitättömäksi, siitä kun nyt juoksi se vesi vain, joka
vähitellen täytti Jaskan linnan. Kun Jaska veden alituisesta nousemisesta
huomasi pian hukkuvansa, ellei hän pääse vankilastaan pois, oli hän sukeltanut
ja onnistunut nousemaan tuon saman suppilon kautta yläpuolella olevaan lam-
mikkoon. Hänen täytyi kuitenkin pian nousta pinnalle ilmaa saadakseen, ja
vaikk’ei hän näyttänyt paljon muuta kuin nenän vedenpinnan yläpuolella, oli
komisarius hänet huomannut. Kaksi silmää vierahalla, kolme komisariuksella.

Jos komisarius olisi nyt luullut häntä sorsanpojaksi ja ampunut, olisi Jaska
ainaiseksi lusikkansa heittänyt. Mutta eiväthän hurjan luut ensiksi mätäne. Ja
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Jaskan luut ehkä suorittavat vielä kerta hänen puolestaan sen osan kuritusta,
jota hän ei ehdi itse suorittaa.

Kuinka niin?
En tiedä liekö totta. Mutta niin ainakin kertovat vanhat kakolalaiset,

että jos siinä talossa joku kuolee, ennenkuin on ehtinyt palvelusaikansa lop-
puun suorittaa, viedään hänet Helsinkiin, jossa hänet valmistetaan palvele-
matta olevien vuosien suorittamista varten. Hänestä tehdään tuommoinen
»laiha maisteri», joka suljetaan kapeaan kaappiin ja jonka koulunopettajat kuu-
luvat välistä näyttävän pojille terveelliseksi opetukseksi, että ymmärtäisivät
tulla kunnollisiksi ihmisiksi. Taitaa olla hyväkin opetuksen välikappale.

Ei asia ihan semmoinen ole. Ja kyllä Kyttyräinen tulee maallisen ran-
gaistuksensa loppuun asti suorittamaan. Ei hän tule vuosilla pääsemään. Ja
kun tuomio tulee elinkautinen, on se kuolemalla loppuun suoritettu. Kun tuo
raukka tekisi edes vankilassa parannuksen.

Tapahtuuhan se muutamille, vaikka eihän Jaskalla siihen suuria edel-
lytyksiä ole. Kyllä Jumala voi hänetkin panna niin lujalle, että hänen tulee
pakko nöyrtyä. Tapanahan on sanoa, että ellei vanha Jumala saavuta, niin
vastaan hän tulee. Onnellisempaa yhtyrnystä kuin tämä ei voisi Jaskalle ta-
pahtua.

Saitteko mitään selkoa, minkälainen kyttyräläisten koti oikeastaan oli?
*— Saimmehan me. Vasta saatuani Jaskan lujasti köytetyksi heitin sil-

mäyksen purolle päin. Puro vaahtosi nyt valkoisena koskena. Pato oli särky-
nyt, ja Jaskan linna tyhjentyi hirveällä kohinalla. Jos Jaska olisi runsaan puo-
len tuntia vielä odottanut, olisi koko raskas työmme ollut turha.

Kun ryöväripäällikkö huomasi mitä tapahtui, raivostui hän ihan suun-
niltaan. Oli kamalaa nähdä ja kuulla hänen raivoansa.

Luolan tyhjentyminen ei kestänyt täyttä tuntiakaan. Patoamalla nos-
tettu vesi linnan yläpuolella sitä vastoin laski vain hitaasti tämän ja seuraavan
päivän kuluessa. Avasimme heti pää-sisäänkäytävän ja menimme ryövärien
kartanoon kotitarkastukselle. Luola oli paljoa suurempi ja mukavammin sisus-
tettu kuin olimme voineet aavistaa. Paitsi tavallisen isoa, hyvin tehtyä ja
tilkittyä asuintupaa oli sinne rakennettu oikea makasiinirakennus, joka väli-
seinillä oli jaettu kolmeen varastohuoneeseen. Kaikki näytti olevan tarkoin
mietittyä ja laskettua, ja luola oli kaikin puolin hyvin sisustettu ryövärilinna.
Vedenpaisumustakin oli edellytetty, koska huoneet oli pönkitetty kivistä
kattoa vastaan, ettei vesi pystynyt niitä paikaltaan siirtämään. Halkoja ma-
kasi kaikkialla huiskin häiskin, kuinka vesi ne oli jättänyt.

Olimme oudoksuneet, ettei puron rannalla näkynyt minkäänlaatuista
venevalkamamerkkiä. Nyt ymmärsimme syyn: luolassa oli ihan uusi, hyvä
vene. Suppilonmuotoinen puron lasku voitiin hirsistä tehdyllä luukulla luolan
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sisäpuolelta sulkea, missä tapauksessa alempi vesi väheni niin paljon että ve-
neellä pääsi mukavasti itse luolaan. Täten saivat ryövärit ryöstetyt tavaransa
vesitse suorastaan itse luolaan, eikä jäänyt myöskään luolan ulkopuolelle mi-
tään merkkiä, joka väittäisi ihmisten läsnäoloon. Ellen olisi tullessamme sat-
tunut tirkistämään kalliosyrjän alle, samassa kun Jaska yritti urkkia meistä
tietoja, on melkein varmaa, että olisimme jatkaneet matkaamme aavistamat-
takaan, että olimme niin lähellä ryövärien linnaa käyneet. Myöskin sisään-
käytävät luolaan olivat ainoastaan etsimällä löydettävissä.

Koska isäntä makasi lujasti köytettynä ulkona, kävimme lupaa pyytä-
mättä hänen tupaansa. Tupa oli hyvin järjestetty salapolttimo. Komisarius ei
sanonut tavanneensa ikinä niin hyvin varustettua salapolttimoa. Kattilat, hatut,
torvet y. m. olivat kaikki vaskea ja mitä parhaimmassa kunnossa. Kaikki taot-
tiin kirveellä romuksi. Näithän itse nuo raskaat vaskiromumöhkäleet venheessä.

Eikö näkynyt mitään merkkiä ryöstetyistä tavaroista?
Kuusi tai kahdeksan hevoskuormaa vaatteita oli huolellisesti järjes-

tetty suurimman aitan hyllyille. Liinavaatteet ja pitovaatteet oli tarkoin ero-
tettu. Yksin silkkihuivia oli nejättäkymmentä. Kaikki oli likomärkää. Kaksi
päivää meni näitten kuivaamiseen. Ellei Jaskalla olisi ollut hyvin paljon köy-
siä, olisimme tuskin saaneet kaikkea kuivatuksikaan; nyt on koko ryöstetty-
jen tavarain varasto taasen hyvässä kunnossa aitan hyllyillä. Ovi olisi oike-
astaan ollut kruunun sinetillä suljettava, mutta komisariuksen oli pakko jät-
tää ovi auki, etteivät vaatteet pilaantuisi homeesta. Ensi tilaisuudessa tuodaan
kaikki kylään, jotta kukin saa omansa. - Kellot ja koristeet on Jaska kai jo
myynyt, koska ei mitään semmoista näkynyt. Kumma, että silkkihuivit olivat
säilyneet. Mutta ensi talvena olisivat kai kaikki vaatteet menneet menoansa,
jos ryöväreillä oli todella tarkoitus ruveta pitämään hevosta.

Toinen ai ta ei tuottanut meille paljon vaivaa. Sikunanhaju kohta
opetti, että viinaa siinä säilytettiin. Kaikki oli todellakin tehtaantapaisesti jär-
jestetty, kun viinakin säilytettiin haapaisissa kymmenen kannun leileissä.
Parikymmentä leiliä oh viiden minuutin päästä säpäleinä.

*— Kolmas aitta oli jyvämakasiini. Jyville emme voineet mitään: ne pi-
laantuvat kyllä.

■— Työn täytettyämme oli meidän vielä pakko kantaa Jaska veneeseen.
Hän ei hyvällä eikä pahalla suostunut käymään.

Oliko hän matkalla rninkämoinen?
- Sarvipää oli koko matkan niinkuin mikä Muhoksen sammakko.

■— Mikä niistä on sarvipäät tehnyt?
En tiedä. Mutta sanotaan niiden olevan semmoisia. Muhoksella muut-

kin kummat, sammakotkin sarvipäitä.
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etä oli seuraavina päivinä hyvin miettiväisen näköi-
nen. Eräänä iltana hän ilmoitti minulle, että neljän
näin vaarallisen vangin kuljetus teki hänelle suuren
murheen. Hän olisi mieluimmiten ensin vienyt Kyt-
tyräisen yksin ja sitten palannut hänenrikostoverejansa
noutamaan. Mutta matka tulisi kestämään lähes kaksi
viikkoa, ja niin pitkäksi aikaa hän ei enää tahtonut
jättää minua vartiaksi, semminkin kun yöt nyt rupesi-
vat olemaan pimeät. Stålhahnen työpajassa olisimme

kyllä voineet vangeillemme valmistaa jalkaraudatkin, mutta setä katsoi telv
tävän sittenkin liian vaaralliseksi.

Minä silloin tarjouduin lähtemään Sitkan taloon, josta yrittäisin saada
isännän ja jos mahdollista vielä toisenkin miehen avuksi. Setä hyväksyi ehdo-
tukseni, vaikka Ville kaikin tavoin sitä vastusti arvellen, ettei pidä panna
kissaa makkaran vahdiksi. Hänen epäluulonsa Sitkalaisia kohtaan eivät olleet
vielä täysin poistuneet.

Varhain seuraavana aamuna läksin matkalle kovalla tuulella, joka päivem-
mällä kasvoi myrskyn tapaiseksi. Mutta kun tuuli oli myötäinen, joudutti se
vain matkaani, ja kun joellakin sain purjehtia, laskin jo päivällisaikana veneeni
rantaan Sitkan venevalkamassa. Sitkan vaari sattui olemaan rannalla, ja hänen
ilonsa tulostani oli teeskentelemätön. Hän oli jo ruvennut pelkäämään, että
olimme kaikki joutuneet rosvokoplan käsiin, jossa tapauksessa henkemme ei
ollut suuren arvoinen.

Kun ukko kuuli asiani, arveli hän minun tulleen kuin tilauksesta. Päivä
oli sunnuntai, ja taloon oli juuri tullut vierailemaan kaksi isäntää kirkonky-
lästä. Kirkonkylässä oli jo juhannusaikana liikkunut huhu, että komisarius
ja hänen seuralaisensa on tapettu. Joku puhe sedän puukottamisesta oli kai
levinnyt Riitalammille, iskusta oli tehty kuolemanisku, ja minä sekä Ville
olimme kaupanpäällisenä seuranneet mukana.

Menimme tupaan, jossa minun tuloni silminnähtävästi kevensi mieliä.
Kaikki olivat uskoneet minun jo olevan manalassa. Vieraat, joista toinen oli
minulle entuudestaan tuttu, keskustelivat parhaillaan rosvosakista. Rosvoja
pelättiin nyt kirkonkylässä enemmän kuin koskaan. Olipa kuntakokoukses-
sakin eräs isäntä ehdottanut, että kunta semmoisenaan ostaisi itsensä vapaaksi
heidän rosvouksistaan. Mutta kun sedän viransijainen, joka oli sattunut ole-
maan läsnä, viran puolesta kielsi kaiken keskustelun niin häpeällisestä, jopa
lainvastaisestakin ehdotuksesta, oli puuha, jolla kuului olleen monta kannat-
tajaa, itsestään rauennut tyhjiin. Vieraitten asia oli nyt Sitkan isännältä saada
tietoja, millä ehdoilla hän oli solminut Kyttyräisen kanssa rauhan. Heilläkin
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oli näet aikomus tehdä samanlaatuinen yksityisrauha rosvopäällikön kanssa,
elleivät hänen ehtonsa olleet kovin mahdottomia. Se vieraista, jonka tunsin,
oli kaikin puolin kunnon mies. Mutta niin suuri oli se kauhu, jonkaKyttyräinen
oli pitäjässä herättänyt, että kelvollisimmatkin miehet näyttivät olevan ihan
lamassa. Rupesin pitämään itseäni oikeana sankarina ajatellessani, että olin
saanut olla osallisena tuommoisen vitsauksen poistamisessa. Viimeisetkin hä-
peäntunteen jätteet siitä, että olin ison-livanan juopuneen-unessa vanginnut,
haihtuivat nyt pois.

Huomatessani, että molemmat vieraat isännät olivat vahvasti päättäneet
sopia rosvopäällikön kanssa, rupesin heitä häpäisemään. Sanoin, että he tekevät
Riitalammin häväistysnimeksi koko Suomessa, ettei kehtaa muissa pitäjissä
kukaan tunnustaa olevansa Riitalammilta kotoisin. Miehet selittivät yksin-
omaan perheittensä tähden aikovansa tämmöiseen sopimukseen ryhtyä, josta
kyllä arvelivat saavansa kuulla kunniansa. Omasta puolestansa olivat valmiit
vaikka tänä päivänä tappelemaan Kyttyräisen joukkoa vastaan, kun vain joku
voisi viedä heidät rosvojen jäljille. Mutta rosvot olivat siksi liian viisaat.

Kun miehet olivat noin suurisanaisia, päätin ottaa heidän sanoistaan kiinni ja
lupasin viedä heidät jo huomenna Kyttyräisen ja hänen miestensä puheille. Ker-
roin nyt, mimmoinen oli asian laita ja että komisarius oli lähettänyt minut hank-
kimaan pari miestä lisää, kuljettaaksemme ilman vahingonvaaraa vankimme
asutuille seuduille. Miehet ymmärsivät puheeni todeksi, ja kaikki tarjoutuivat
heti toimeen. Tunnin jälkeen istuin, kolme isäntämiestä ja Sitkan vaari muka-
nani, Sitkan isossa heinäveneessä matkalla järvellepäin. Pohjatuuli menee illaksi
kotiin, ja niin tapahtui nytkin. Kun keskiyön aikana tulimme järvelle, näkyi jo
järvenpinnalla siellä täällä kuikanpeltoja, ja tunnin jälkeen oli järvi rasvatyyni.

Kauanko viisi miestä virstaa katkaisee? Aurinko oli juuri noussut, kun
maanantaiaamuna laskimme Latvasaaren venevalkamaan. Onni oli ollut mi-
nulle harvinaisen suotuisa. Minua odotettiin vasta tiistaiksi.

Osoitin miehille tien taloon • he luulivat olevansa rosvojoukon kodissa —ja
jäin ukon kanssa niemelle, jossa kerroin hänelle isänsä viimeisistä hetkistä.
Kyynelsilmin katseli vanhus sitä paikkaa, jossa hänen isänsä lähes seitsemän-
kymmentä vuotta sitten oli henkensä heittänyt. Stålhahnen anteeksiantamuk-
sesta tunsi hän itsensä suuresti lohdutetuksi. Isänsä pyssyt tunsi ukko heti ja
ihastui niitten takaisinsaamisesta. Vein hänet myös ylös torniin, missä hän
ihmetellen katseli kanuunaa, joka kerta oli ollut tuoda hänelle surman. Kun
ukko kuuli, että tällä samalla kanuunalla olin ampunut roistojen veneen säpä-
leiksi, taputti hän kanuunankylkeä eikä ollenkaan sanonut enää olevansa sii-
hen suutuksissa, kun se oli niin hyödyllisen työn tehnyt. Lapsellisessa innos-
tuksessa pyysi ukko saada laukaista siitä yhden laukauksen. Ja kun setä lupasi
hänen ampua vaikka kymmenen, tuhlasimme ilossamme koko paljon Latva-
saaren kuninkaan ruutivarastosta.
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Vielä samana päivänä tulin Latvasaaren omistajaksi. Hovilinnan omistaja
olin jo ennen sen testamentin nojalla, joka löytyi saman kirjoituspöydän laati-
kosta, jolla setä kauppakontrahdin kirjoitti. Sitkan vaari määräsi hinnan sem-
moiseksi, että se minun varoihini soveltui, ja hänen poikansa, Sitkan isäntä,
hyväksyi ukon määräyksen. Siihen aikaan pieni saari ei vielä maksanut tuhan-
sia. Myöskin Kyttyräisen linna on nyt minun omani. Kun tupa myytiin huuto-
kaupalla, ei tehty tarjouksia, sillä paikan kaukaisuus ei houkutellut ketään sinne
asutusta perustamaan; sain sen muutamalla kymmenellä markalla. Sitkan
vaarin kanssa olen metsästysmatkoilla syksyisin viettänyt monta yötä ryövä-
rien linnassa. Ukosta ja minusta tuli hyvät metsästystoverit. Mutta kevät-
metsästyksestä en onnistunut ukkoa luovuttamaan. Vanhus on jo yli kolme-
kymmentä vuotta maan mullassa maannut.

Vankien kuljettaminen asutuille seuduille kävi hyvin, ja setä seurasi itse
mukana, kun ne Riitalammilta vietiin vankilaan. Minut vapautettiin nimis-
miehen apulaisen virasta. Se päivä, jolloin tämä tapahtui, oli minulle iloinen
päivä. Sekalaisten tehtäväksi uskoi setä ryöstettyjen tavarain kuljettamisen
Riitalammin kirkonkylään, josta omistajat saivat kukin omansa periä. Villen
epäluulot sitkalaisista haihtuivat pian; olivatpa sekä isäntä että vanha ukko
Villen hailiinkin kutsutut. Ystäväni asui kolmattakymmentä vuotta omassa
tuvassaan, jossa hänen emäntänsä vieläkin leskenä elää. Hänen tyttärensä on
naimisissa ja hänen kaksi poikaansa lähti isänsä kuoleman jälkeen Amerik-
kaan, missä nyt kuuluvat uutisasukkaina Canadassa tulevan hyvin toimeen.

Kyttyräläfset tuomittiin kaikki elinkautiseen kuritushuonerangaistukseen.
Vanha laamanni, joka itse istui käräjiä, ei sanonut ikinä ennen tarvinneensa
niin monta henkilöä samana päivänä semmoiseen rangaistukseen tuomita.
Iso-livana oli ainoa, joka hyvän käytöksen tähden, palveltuansa muutamia
vuosia, laskettiin pyynnöstään uudisasukkaana Siperiaan, missä hänestä kuu-
luu tulleen kunnollinen mies.

Setä vieraili Latvasaarella muutamia viikkoja joka kesä, ja vielä toissa
syksynä kävimme yhdessä viikon ajan kestävällä metsästysretkellä. Lohivavan
käytössä hän oli mestari aina viimeiseen kesäänsä saakka. Nyt hän lepää saman
pitäjän kirkkomaassa, jonka hyväksi hän on koko elämänsä työn omistanut.

Mikään ulkonainen kunnianosoitus ei tullut sedän osaksi hänen elämänsä par-
haimmasta mainetyöstä. Pitäjäläistensä kunnioituksen jarakkauden oli hän saa-
vuttanut jo ennen runsaassa määrässä. Kertomalla edellisessä kuvatut tapah-
tumat olen tahtonut suorittaa hänelle osan yksityisestä kiitollisuuden velastani.



KAHDEN TAALARIN RAHA
MERIPOIKIEN SEIKKAILUJA





I. MUKLAREILLA.
un katselet Suomen läntisen rannikon merikorttia, huomaat 64 ja 65
leveysasteen välillä, noin kolme penikulmaa rannikosta, muutamia pie-
niä saaria. Nämä saaret muodostavat todellisen pienen saariston tai
oikeammin sanottuna kariston, sillä ainoastaan yhdellä näistä saarista

kasvaa puita. Vesi näitten saarten läheisyydessä on matalaa, parikymmentä
jalkaa vain, minkätähden laivat tarkoin karttavat näitä vesiä.

Merikortissa näillä saarilla ei ole nimeä, mutta lähipitäjissä ne ovat tunnetut
nimellä Muklarit eli Muklarien saaret.

Nimi Muklarit on arvatenkin lyhennetty sanasta »Mukulakarit». Serkkuni
Tom ei kuitenkaan usko tähän selitykseen. Hän väittää, että nimi on ruotsin-
kielestä mongerrettu ja viittaa muka siihen, että saaret ovat entisinä aikoina
olleet salakuljettajien tyyssijana.

Tämän saariston synnystä kertoo kansa seuraavan tarinan:
Siihen aikaan kuin suomalaiset vielä olivat pakanoita, eli näillä seuduilla

eräs rohkea suomalainen merimies, nimeltä Roima. Hänellä oli nimi miestä myö-
ten. Sillä kun tähän aikaan muut suomalaiset markkinapaikoillaan odottivat
kauppasaksain laivoja ostaakseen ulkomaalaisilta niitä vieraitten maitten tuot-
teita, joita ilman eivät katsoneet tulevansa toimeen, purjehti Roima poikinensa
omalla laivallaan Saksaan, osti sieltä halvalla kauppatavaroita ja myi hyvällä
voitolla omassa maassaan. Joka kesä teki hän pari tämmöistä kauppamatkaa,
kooten itselleen suunnattomat rikkaudet.
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Eiväthän varsinaiset kauppasaksat pitäneet tämmöisestä kilpailijasta. Esi-
merkki saattoi tarttua toisiinkin suomalaisiin, ja aikaa voittaen voisi kauppa
siirtyä suomalaisten omiin käsiin. He päättivät sentähden tehdä Roiman
kauppamatkoista lopun.

Tämän päätöksensä toimeenpanemiseen he luulivat saaneensa erinomaisen
tilaisuuden, kun Roima eräänä juhannusaattona lähti Lyypekin satamasta.
Hänen pieni kaksimastoaluksensa oli lastattuna täyteen erinomaisen arvok-
kaita tavaroita. Turkiksensa oli hän vaihtanut kallisarvoisiin kankaisiin ja ko-
risteihin ja näitten lisäksi oli hän Lyypekin parhaimmalta asesepältä puhtaalla
rahalla ostanut monta kauniisti koristettua miekkaa ja oivallista teräsjousta.

Lyypekin rikkain kauppamies läksi samana iltana kuin Roimakin suurella
kuunarilla kauppamatkalle Suomeen.

Laivat kulkivat aluksi melkeinrinnatusten, mutta kun Roiman onnistui päästä
tuulen puolelle lyypekkiläisten laivasta, vei hän heiltä tuulen, etteivät lyypekki-
läiset päässeet ohitse, vaikka heidän laivansa oli monta vertaa suurempi. Tämä
antoi aihetta monen leikkisanan vaihtoon miehistöjen kesken.

Illan hämärtäessä purjehtivat laivat vieläkin vierekkäin. Suomalaisessa lai-
vassa seisoi Roiman vanhin poika peräsimessä ja nuorin poika oli kansivahtina.
Nuorukainen huomasi silloin, että lyypekkiläiset salaa toivat laivansa kannelle
aseita, jousia ja miekkoja. Hän ilmoitti asian veljelleen ja sai käskyn herättää
isänsä, joka makasi kannen alla. Isä, joka juuri teki unen kanssa kauppaa, siep-
pasi jousenkäteensä jaryntäsi kannelle. Hän oli tuskin ehtinyt sinne, ennenkuin
vieraalla laivalla kilahti jousi, ja mies peräsimessä kepertyi kannelle. Sekunnin
perästi kilahti myös Roiman jousi. Vieraan laivan kapteeni, jokaoli kajuuttansa
vierustalla seisoen ampunut Roiman esikoisen kuoliaaksi, naulattiin oman ka-
juuttansa seinään kiinni.

Vaikka Roima oli jo muutaman sekunnin perästä itse peräsimessä, oli hänen
laivansa ehtinyt kääntää kokkansa tuuleen ja lyypekkiläinen laiva jatkoi
matkaansa häviten yön hämärään.

Kun Roima nyt rupesi asiaa tarkemmin ajattelemaan, ymmärsi hän, että
hänelle olikin aluksensa pysähtyminen ollut onnellisinta. Henki oli saatu hengen
kostoksi. Vihollislaivassa oli toistakymmentä miestä, ja hänellä itsellään oli
vanhimman poikansa kuoltua vain kaksi miestä, joista toinen puolikasvuinen.
Taistelu olisi varmaan tuottanut hänen omansa ja hänen omaisuutensa häviön.
Roima hautasi siis poikansa mereen ja päätti mikäli mahdollista pysytellä vihol-
lislaivasta loitolla. Hän muutti siis laivan suunnan, ja seuraavan aamun saras-
taessa ei saksalainen laiva ollut enää näkyvissä.

Saksalaisten salakavala hyökkäys oli silminnähtävästi tehty ryöstämisen
aiheessa. He tiesivät, kuinka kallisarvoinen suomalaisen lasti oli, ja vihasivat
häntä vaarallisena kauppakilpailijana. Oli siis enemmän kuin luultavaa, että
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viholliset olisivat väijyksissä Ahvenanmaan saaristossa, arvaten, että Roima poi-
kansa kuoleman jälkeen-pyrkii kotiinsa niin pian kuin mahdollista. Tässä
saksalaiset olivatkin laskeneet oikein. Mutta suomalainen tunsi monta väylää
saariston läpi ja onnistuikin saksalaisten huomaamatta pujahtamaan ohitse.
Heillä oli kuitenkin ollut urkkijoita ja kun nämä tiesivät kertoa, että viholli-
sensa purjehtii jo vapaasti Ahvenanmaan saariston pohjoispuolella, kiiruhti sak-
salainen laiva hänen jälkeensä.

Vasta Merenkurkussa tuli takaa-ajaja suomalaisen laivan näkyville. Nyt oli
Roiman valitseminen: joko etsiä itselleen kätköpaikka Merenkurkun monien
saarien väliltä tai yrittää ehtiä kotirannalle, josta tiesi saavansa pikaista apua,
ehkäpä kostetuksi viholliselleen. Kovassa tuulessa purjehti isompi laiva nopeam-
min kuin hänen, mutta heikossa tuulessa kulki hänen oma laivansa yhtä nopeasti
kuin saksalainen. Kun tuuli näytti nyt olevan asettumaan päin, valitsi hän jälki-
mäisen keinon. Roimalla ei ollut enää kovinkaan muita penikulmaa kotiinsa
ja hän oli mielestään vielä kohtalaisen paljon vihollisestaan edellä, kun odotta-
matta tuuli, joka oli tähän asti ollut eteläinen, kääntyi läntiseksi, ja samassa
kasvoi puolimyrskyksi. Vihollinen, joka ensimmäisenä sai etua kasvavasta tuu-
lesta, läheni vinhaa vauhtia. Pelastus näytti miltei mahdottomalta. Myrsky-
tuuli jo kantoi takaa-ajajain riemuhuudot suomalaisten korville.

Mutta suomalainen laivuri oli yhtä mahtava tietäjä kuin roima merimies.
Hän antoi peräsimen vanhemmalle pojalleen, astui itse laivan keskikannelle,
kääntyi vihollisen puoleen ja alkoi loihtia:

Nouse veestä veen emäntä,
sinilakki lainehista,
hienohelma hettehestä,
puhdasmuotoinen mudasta,
väeksi vähän urohon,
miehen pienen miehuudeksi,
jotfei minua syyttä syödä,
eikä tauditta tapeta.

Liehdo tuuli, kasva myrsky,
vartu vihainen vihuri,
meren muta, Ahdin hauta,
veen vuoteet, maan perusteet,
nouskaa ihmisten ilmoille
tuota hiittä hieromahan,
juutasta rutistamahan.
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Itse taatto taivahinen,
remupilven reunahinen,
tule tänne tarvittaissa,
ajaitse anottaessa,
työt kehnot kerittämähän,
miekalla tuliterällä,
säilällä säkehisellä.
Omat auttaos inehmot,
mereen suista muukalainen,
vetehen ve’en omaksi
Tuonen mustahan jokehen,
hävytön hornan tuuttihin,
kuss’ ei kuuta, aurinkoa,
eikä päiveä iässä. *—

Roiman loihtiessa rupesi meri kiehumaan kuin hornan kattila, kivinen pohja
nousi nousemistaan, mutta vihollinen myös läheni lähenemistään. Jo seisoivat
saksalaiset merimiehet laivansakokassa jännittäen jousiansa,kun heidän laivansa
romahti merestä nousevaan kallioon ja mastot, purjeet hirvittävällä ryskeellä
menivät mereen.

Mutta Roima poikinensa purjehti tyyneen satamaan, jonka hän oli loihtinut
kolmen saaren väliin. Myrskyn tauottua vei hän lastinsa kotiin ja kulki vielä
monta kertaa edestakaisin samaa tietä, vieden karille joutuneen suuren vihollis-
laivan lastin omiin aittoihinsa. Mutta kauppamatkoja Saksaan hän ei enää teh-
nyt. • Lyypekkiläiset merirosvot haudattiin Rosvokankaalle, missä heidän
hautapaikkaansa vieläkin vieraille näytetään.

Tämä on tarina Muklarien synnystä.
Mutta meri oli pakosta vain luovuttanut nämä saaret vallastaan. Roima oli

ne loihtinut esiin kirkontornin korkuisina. Meri ryhtyi heti työhön valloittaak-
seen ne takaisin, ja sen sijaan että maa muualla Suomen rannikoilla voittaa,
voittaa täällä meri. Suurin näistä saarista, ainoa, jollanyt enää kasvaa metsää,
on tuskin parinkymmenen jalan korkuinen. Meren pohja näiden saarien lähei-
syydessä on kuitenkin vieläkin matalaa ja kallioista, ja se kallio, jonka Roima
loihti esiin vainolaistensa laivan surmaksi, nousee vieläkin pitkähkönä, aaltojen
kuluttamana karina muutaman jalan meren pintaa ylemmäksi. Tästä ulospäin
syvenee vesi äkisti.

Taru ennustaa Muklarien saaristolle yhtä odottamattoman häviön kuin saa-
rien syntykin on ollut äkillinen.
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antakylässä vastapäätä Muklareita olen sritynyt ja
kasvanut. Äitini kuoleman jälkeen lähti isäni Ame-
rikkaan jättäen minut, juuri rippikoulun käyneenä,
yksin maailmaan. Katsoin, asiain näin ollen, erityi-
sen onnelliseksi tapahtumaksi, että enoni juuri silloin
oli nuoremman rengin tarpeessa ja tarjosi paikan
minulle.

Enoni talo ei ollut suuri. Kuten useimmat rantalai-
set otti hänkin osan elintarpeistaan merestä. Hän oli

taitava ja onnellinen kalastaja, ja talossa tultiin hyvin toimeen, joskin tosin
mitään varsinaista rikkautta ei näkynyt.

Jo ennenkuin nyt astuin vakinaisesti enoni palvelukseen, olin useana kesänä
ollut hänellä n. s. kesärenkinä, parhaasta päästä apulaisena kalastuksessa.
Tunsin siis entuudestaan hyvin olot talossa. Kalastaminen on raskasta tointa,
ja kiireisimpänä kalastuskautena ei ole paljon aikaa nukkumiseen; usein muu-
tama tunti vain, sittenkuin kalat on perattu ja langat reilattu, ja uudestaan
pyyntiin. Mutta tämähän oli niinkuin olla piti, ja olin siihen jo entuudesta tot-
tunut. En pitänyt siis työtä liian raskaana. Ja jos kesäisin laihduinkin, niin
laihtuivat muut kalastusapulaiset myös. Ja talvella eivät olleet enon talossa työt
kiireellisiä enemmän kuin toistenkaan talonpoikain kodeissa. Olipa silloin aikaa
lihoa, niin minulla kuin muillakin.

Enoni oli koko nuoruutensa ja parhaimman osan miehuuden aikaansakin
purjehtinut merillä. Jossakin Englannin merikoulussa kuuluu hän myös suo-
rittaneen aliperämiehentutkinnon, jonka tähden muutamat myöskin sanoivat
häntä kapteeniksi, mutta sitä nimitystä hän ei kuitenkaan itse hyväksynyt. Hän
oli jossakin vieraassa maassa ollut naimisissa ja toi tullessaan kuudenkymmen-
vuotiaana kotiin mukanansa pienen pojan, osti, kuten niin moni muukin vanha
merimies, jonka on onnistunut koota pieni pääoma, talon kotikylässään ja päätti
elää loput ikäänsä maamarriaisena.

Poikansa näkyi kuitenkin olleen merimieheksi syntynyt. Hän oli nyt minun
tullessani taloon vasta kymmenennellä, mutta terhakka poika ikäänsä katsoen
ja kelpo jungmanni, joka sitä vain valitteli, ettei palvelusaikaa isän kalastusven-
heellä laskettaisi hänen hyväkseen merikouluun pyrkiessä. Isänsä oli puhde-
työnä talvi-iltoina tehnyt kolmen jalan pituisen erinomaisen kauniin, fregatiksi
taklatun laivan, joka olisi hänen kuolemansa jälkeen koristava seurakunnan
kirkkoa, kuten se nyt koristi hänen omaa asuintilaansa. Tässä laivassa ei ollut
sitä jalusta, harusta, pylpyrää tai muuta taklauksen osaa, jonka nimeä poika ei
tuntenut ja jonka tarkoitusta ja toimintaa hän ei tietänyt. Tässä asiassa olisi
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hän jo suoriutunut ankarastakin merikoulututkinnosta. Ja englanninkielessä
olisi hän pystynyt kapteenintutkintoon paremmin kuin useimmat Suomen meri-
kouluista päästötodistuksen saaneet.

Kasteessa oli serkkuni saanut aito maamoukan nimen. Pekka muistutti isän
mieleen elävästi kultaista kotoa, jota hän siihen aikaan kuin poikansa syntyi ei
ollut viiteentoista vuoteen nähnyt. Tämä nimi ei ollut kuitenkaan vähääkään
omistajansa mieleen, ja hän hyväksyi sen myöskin ainoastaan isänsä suusta.
Kenelle vain, joka kuulla tahtoi, hän julisti, että nuoren merimiespojan nimeksi
ei sopinut mikään muu kuin jokoBob, Dshäkk tai Tom. Näistä nimistä hän oli
valmis hyväksymään minkä hyvänsä. Mutta jos joku muu kuin hänen isänsä
uskalsi sanoa häntä Pekaksi, niin sai pitää hyvänään, jos hänen selkänahkaansa
kypsytettiin.

Kun ehdolle asetetuista nimistä kaksi ensimmäistä tuntui kaikista liian kors-
keilta, hyväksyttiin Tom, jolle kuitenkin tietysti annettiin paikkakunnallinen
muoto. Pekasta tuli siis Tuppu. Itse hän väitti tämän muodon liian moukkamai-
seksi vesillä käytettäväksi, mutta »kansan tahto» oli sanansa sanonut, ja Pekka
tyytyi vähitellen Tuppu-nimeen. Minä olin ainoa, joka nimitin häntä Tomiksi,
kun hän piti siitä paremmin. Isänsä ei kuitenkaan tottunut koskaan tuohon
uuteen nimeen. Hän väitti nuorena tapelleensa niin monien Bobin, Dshäkkien
jaTomien kanssa, että tahtoi nyt vanhoilla päivillään olla niistä erillään.

Tämänluontoinen poika oli siis serkkuni. Enoni, hänen isänsä, ei ollut mi-
kään semmoinen kärrinkoukku, joksi monet vanhat luuvalotautiset rnerimies-
kulut valitettavasti käyvät, vaan vielä hyvissä voimissa oleva merijätkä, joka
itse kalastustoimessa otti raskaimmat tehtävät omalle osalleen. Kalojen per-
kaamisessa ja lankojen reilaamisessa oli Tom yhtä vikkelä kuin mikä tottunut
kalastaja hyvänsä. Kun itse en ole Pekkoja pahempi, ei ole ihmettä, että
meillä, vaikka kolmihenkinen venekunta vain, oli useana syksynä yhtä paljon
suolakalaa myytävänä kuin monella nelihenkisellä venekunnalla.

Kolmella eri kalastuspaikalla oli talolla saunat. Kaukaisin niistä oli kuiten-
kin tarpeen vasta myöhemmin kesällä, kun kevätkesällä kala ei käynyt siellä.
Tästä kaukaisimmasta kalastuspaikasta näkyivät Muklarit pienenä harmaan-
sinisenä pilkkuna taivaanrannalla. Rannasta päin nämä saaret eivät näy, ran-
nikkoalue kun on täälläpäin kaikkialla matalaa.

Tora oli lukemattomat kerrat rukoillut, että isä kerrankin lähtisi koettamaan
kalaonnea Muklareille. Minäkin olin, niin usein kuin uskalsin, yhdistänyt pyyntöni
Tomin rukouksiin. En häpeä tunnustaa, että tuo salaperäinen nimi mahtavasti
vaikutti minun vielä lapselliseen mieleeni. Mutta ukko antoi aina saman vastauk-
sen: kun on lähempänä kolme hyvää kalastuspaikkaa, joilla kaikilla on muka-
vat kalasaunansa, niin minkätähden silloin lähteä kaukaisille luodoille, joissa ei
ole saunaa ensinkään, tai ainakaan miltei ensinkään. Luodoilla pitäisi näet ole-
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man kaksisataa tiiltä ja kahdeksan kerrosta korkea kalasaunakehän alku. Tä-
män on saarelle noin parikymmentä vuotta sitten toimittanut eräs vanha kalas-
tajankin, joka aina oli ollut vähän omituinen eikä nyt vanhuuden houreissaan
tahtonut enää kalastaa kenenkään muun ihmisen kanssa. Hän oli lähtenyt
yksin Muklareille, vieden mukanaan oven, pienen lasiruudun, tarpeelliset katto-
laudat ja tiilet takan muuraamista varten.

Ukon puuhasta ei tullut kuitenkaan ikinä valmista. Hän oli lähtenyt kotoa
kauniilla säällä ja hyvällä myötäisellä, ja oli purjehdus mennyt hyvin siihen asti
kuin Muklarit rupesivat kajastamaan. Silloin oli tuuli kasvanut myrskyn tapan
seksi, ja äkisti oli peikko, Krakla, vilahtanut veneen kokan edessä. Veneen nous-
tessa seuraavalle aallonharjalle näkyi Krakla uudestaan hirvittävän suuren yö-
kön muodossa. Levitetyin siivin ratsasti se nyt vakavasti veneen edessä aal-
loilla. Veneen luisuessa aaltoa alas sitä ei näkynyt, mutta niin pian kuin vene
taas aallon pohjasta rupesi nousemaan, istui se jo seuraavan aallon harjalla,
josta poistui vasta niin viime tingassa, että vene melkein kosketteli siihen, ennen-
kuin se pääsi solumaan harjan yli seuraavaan laaksoon. Peikko arvatenkin sii-
piensä avulla siirsihen toiselta aallonharjalta toiselle; mutta kun ohjaajan ve-
neen soluessa aallonharjaa alas on pakko herkemättä katsoa aallon pohjaa kohti
voidakseen vakavasti pitää perää, ei purehtija voinut varmuudella tätä huo-
mata. Se vain, että niin pian kuin hän taas rupesi nousemaan ylöspäin, vaino-
lainen istui harjalla hänen edessään.

Ukko, joka oli vanhan ajan väkeä, osasi kyllä apusanat ja hätäsanat, mutta
juuri ne luvut, jotka tässä tilaisuudessa olisivat olleet tarpeen, meritursaan peloi-
tussanat, puuttuivat. Hän ei siis voinut päästä peikosta erilleen.

Krakla oli useampia kertoja yrittänyt kääntyä venettä kohti siten pakottaak-
seen ukon palaamaan kotirannalle päin. Mutta suurista siivistään huolimatta se
ei päässyt tuumaakaan vastatuuleen, myötätuuleen vain on tuon kuvatuksen
pakko purjehtia. Ukolla oli kyllä ollut koko aika henki hampaissa, mutta ta-
vattoman itsepintainen kun oli ja kun nyt huomasi, ettei Krakla hänelle mi-
tään voinut, oli hän hellittämättä jatkanut matkaansa määrättyyn päämaa-
liin asti. Itäisestä saarienvälisestä salmesta oli hän purjehtinut satamaan, johon
tultuaan Krakla oli kohonnut siivilleen jarumasti rääkkyen lentänyt tiehensä.—
Se oli ukon mielestä tällä matkalla kuitenkin kaikkein ihmeellisintä, että vaikka
merellä kävi semmoinen tuuli, ettei voimakaskaan mies olisi jaksanutpitää kir-
vestään pohjatuulta vastaan, oli satamassa niin rasvatyyni, ettei pieninkään
tuulahdus pannut veden pintaa karehtimaan.

Ukko oli nyt vetänyt veneensä maalle pienen lahdekkeen pohjaan, purkanut
lastin veneestään ja ryhtynyt heti työhönsä. Se sujui nopeasti viikossahan
ravakka työmies tuommoisen kalasaunakoppeiin salvaa kokoon, ja pian oli-
vat seinät tasakertaan asti nostetut, päätyjä vailla vain. Kun salvumies nyt

Ingman , Kootut teokset. 15
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lähti metsään päätyjä hakkaamaan, seisoi arvaamatta hänen edessään sotapu-
kuun puettu mies miekka vyöllä, toisessa kädessä jousi, toisessa tappara. Mies
kielsi jyrkästi vanhusta jatkamasta rakennusta. Kieltoonsa hän lisäsi hirvittä-
vän uhkauksen: niin pian kuin ihminen näillä saarilla nostaa kurkihirren raken-
nuksen päälle, on hän ne syöksevä takaisin siihen meren syvyyteen, josta hän on
ne nostanutkin.

Nyt ymmärsi ukko seisovansa mahtavampansa edessä. Hän lupasi paikalla
lähteä pois, pyysi vain hartaasti miestä olemaan tällä kertaa lähettämättä
Kraklaa hänen tiellensä. Tämän mies lupasikin ehdolla että ukko lähtee heti
pois ja juhlallisesti lupaa olla ikinä enää takaisin tulematta.

Ukko oli luvannut, nostanut purjeensa ja lähtenyt. Tuskinpa oli tuon ta-
pauksen jälkeen kukaan käynytkään Muklareilla. Näillä saarilla ei ollut kaikki
niinkuin olla pitää.

Jos nyt isäntä uskoi tällä kertomuksellaan peloittaneen poikaansa kärttä-
mästä enää kalastusretkelle Muklarien saaristoon, pettyi hän pahoin. Minä, joka
olin jo rippikoulun suorittanut, olin saanut parempaa oppia ja tiesin arvostella
tuommoiset sadut niitten oikeaan arvoonsa. Toisin oli Tom-raukan laita.
Hänen mielikuvituksensa oli niin täyteen ahdettu kummituslaivoja, lentäviä
hollantilaisia, meripeikkoja, laivatonttuja ja sen seitsemiä hullutuksia, että
ukon kertomus Kraklasta erinomaisesti soveltui näitten seuraan. Ei päivääkään
hän suonut isäukolleen rauhaa, vaan uudisti pyyntönsä tuon tuostakin. Ja kun
isä oli luvannut ensi talvena rakentaa hänelle oman veneen, uhkasi hän heti
kesän alussa lähteä yksin Muklareille.

Tomin vene valmistui kevättalvella ja annettiin hänelle juhlallisesti hänen
kahdentenatoista syntympäivänään. Siitä päivästä asti ei Tom enää vaivan-
nut isäänsä turhilla pyynnöillään, mutta ei myöskään puhunut mitään omista
aikeistaan. Isä, jokapojan alituisesta mangunnasta kai oli tuskastunut, vaikk’ei
hän ollut sitä näyttänyt, piti arvatenkin muistissa hänen viimekesäiset rohkeat
tuumansa ja ajatteli luultavasti, että jos tuommoinen retki on kuitenkin teh-
tävä, on parempi, että se tapahtuu hänen johdollaan kuin ilman sitä.

Heti kun kotilahden rannat heittivät jääpeitteensä, laittoi hän ison verkko-
veneen vesille ja varusti siihen kaikki tarpeelliset kojeet pitempää kalastus- ja
ampumamatkaa varten. Tavallisesti oli meillä kalastusmatkoilla vain yksi ainoa
pyssy mukanamme, kun tilapäisesti joku vesilintu ammuttiin. Mutta nyt vie-
tiin myös molemmat ulkomaalaiset suurireikäiset luodikot veneeseen. Tomkin
ymmärsi nyt, että on kysymys matkasta Muklareille. Kareilla saarten ympä-
ristössä oli arvatenkin paljon hylkeitä.

Matka oli siis kaikin puolin hyvin valmistettu, ja kaikki odotimme innok-
kaasti jäänlähtöä mereltäkin.
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Mutta enoni elämäkertaan oli kirjoitettu, ettei hän tulisi koskaan viemään
poikaansa Muklarien saaristoon. Hän sairastui, ja niinkuin moni vanhus, joka
ei ole elämänaikanansa ollut ikinä sairas, tunsi hänkin heti, että tämä sairaus
tulee olemaan samalla kertaa hänen ainoansa ja viimeisensä. Niin kävikin ja
viikon kuluttua hänetkätkettiin maanrakohon. Hän oli minulle ollut hyvä isäntä
ja holhooja, ja minun suruni oli syvä ja teeskentelemätön, kuten hänen poikan-
sakin, joka nyt puolikasvuisena oli jäänyt yhtä yksinäiseksi maailmaan kuin
minäkin. Hän oli nyt minun isäntäni, ja minä hänen renkinsä. Tämä asianlaita
vähensi ihmeteltävällä tavalla ikäeroa välillämme.

Että matkasta Muklareihin nyt ei tule mitään, pidettiin itsestään selvänä
asiana. Eikä myös Tomilla enempääkuin minullakaan ollut enää mitään halua-
kaan tähän matkaan. Muutamat naapurit, niiden joukossa lautamieskin, piti-
vät hautajaisten jälkeenkokouksen meillä, jossa päätettiin, että kunnes Tomille
määrätään holhooja, mikä ei voinut tapahtua ennenkuin syyskäräjillä, hoitaisi
taloa vanhempi renki isäntärenkinä, neuvotellen vähemmissä asioissa emän-
nöitsijän kanssa ja tärkeämmissä jonkun naapuri-isännän kanssa. Tomin ja mi-
nun tuli vastustamatta totella isäntärengin niinkuin isäntävainajankin käskyjä.
Ja niin pian kuin nyt vallitseva kova itätuuli laimenisi, tuli meidän erään van-
hemman miehen, »Vanhansalamin» johdolla lähteä kalastamaan kotolaa’a!le,
jossa oli kalasaunoja, ja jonne kevätkesän ensimmäinen kalamatka aina tehtiin.
Tom kyllä kysyi, eikö hänelle myönnettäisi mitään isäntävaltaa talossa, ainakin
minun ylitseni? Mutta isännät vain nauroivat jakehoittivat häntä suoriutumaan
minun kanssani miten taisi, mikä minusta oli hyvä ja viisas päätös.

Yhtä hyvänä en pitänyt määräystä olla ehdottomasti kuuliainen isäntären-
gin käskyille. Isäntärenki ei ollut semmoinen hyväluontoinen ja hyväsydämi-
nen mies kuin isäntävainaja, vaan tiukka mies, joka ei kärsinyt vähääkään tin-
kimistä. Ja hänen kouransa olivat kovat. Huomasin myös, että Tom puri ham-
paat kovasti yhteen kuullessaan tämän ankaran markongin julistettavan. Se
ei ollut mikään suloinen sanoma pojalle, joka kaikenlaisissa pikku asioissa oli
tottunut saamaan isän tahdon käymään yhteen oman tahtonsa kanssa.

Jo iltapuolella samana päivänä saimme vakavan syyn tyytymättömyyteen
uutta isäntäämme kohtaan. Tuuli oli päivällä kasvanut ja siirtynyt pari viivaa
pohjoiseen. Tällä tuulensuunnalla veneemme ei ollut kotirannassa hyvin tur-
vattuna, kotiranta kun joutui nyt tuulenpuoleen, kun korteranta oli lahden toi-
sella puolella.

Uusi isäntämme käski nyt Tomin ja minun lähteä soutamaan venettä parem-
paan suojaan lahden toiselle puolelle. Tom ei puhunut ensin mitään, mutta minä
vastustin, sanoen käyvän ihan mahdottomaksi kahden saada tämmöisellä tuu-
lella vene soudetuksi lahden yli. Pyysin sentähden isäntärenkiä tulemaan itse
mukaan auttamaan. Tom nyt myöskin yhtyi pyyntöön, arvellen, että tämä
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juuri oli semmoinen »vähempi asia», jossa isäntärengin tuli neuvotella emän-
nöitsijän kanssa, joka tuntui olevan meidän puolellamme. Ehkä olisimme muu-
ten saaneet apua, mutta tuo muistuttaminen siitä, että isännyys ei ollut jakama-
ton, suututti käskijää. Hän vastasi vain, että jollemme heti mukisematta lähde,
tulemme näkemään kummia. Meidän oli siis lähteminen. »Tee niinkuin käske-
tään, älä niinkuin hyvä on.»

Isäntärengin puolustukseksi on minun mainitseminen, että hän varmaan-
kaan ei olisi tätä käskyä antanut, jos hän olisi voinut aavistaa, kuinka huonosti
kävi. Hän oli kelpo renki pellolla ja niityllä, mutta merestä hän ei paljoa tien-
nyt. Hänen mielestään tuuli ei ollut aivan kova, lahti oli kapea vain, ja hän
luuli kai meidän suoriutuvan tehtävästä. Kun minä olin muka paremmin
ymmärtävinäni asian hän ja Tom myös sekaantui siihen, hän
suuttui.

Istuimme siis Tomin veneeseen ja ryhdyimme hinaamaan isoa venettä lah-
den vastaista rantaa kohti. Muulla tavalla emme saaneet sitä kulkemaan, lahti
kun on niin kivinen, ettemme uskaltaneet ajatellakaan purjeiden nostoa.Ja isossa
veneessä soutaenemme olisi voineet pariairoja käyttää, iso vene kun on »kuuden-
sylen vene» ja näiden leveys on kahdeksan jalkaa.

Olimme tuskin ehtineet soutaa parikymmentä syltä, ennenkuin tuuli otti
meidät jo kokonaan haltuunsa. Lahden pohjaan, josta päin tuuli tuli, oli vain
pari kolme sataa metriä, ja kuitenkin rupesi jo aallonräiske tulemaan kokasta
veneeseen. Ei kestänyt kuin kymmenen minuuttia, ennenkuin olimme jo pai-
nuneet enemmän kuin sata metriä lahden suun ulkopuolelle. Ymmärsimme nyt,
että kaikki voimanponnistuksemme olivat turhia. Tenäsimme, että lihakset
natisivat, mutta ulapalle päin vain painuivat veneet. Ainoa pelastus asiain näin
ollen oli päästä isoon veneeseen, saada purjeet nostetuksi, ja luovimalla onnis-
tua purjehtimaan lahteen takaisin. Oman henkemme olisimme tietysti kyllä
voineet pelastaa heittämällä hinausköyden irti, jossa tapauksessa iso vene kal-
liine lasteineen olisi ollut mennyttä kalua. Tiesimme hyvinkin, että tässä tapauk-
sessa olisimme kotiin tullessamme kokeneet enemmänkin kuin kummia. Liian
kovalle kokeelle oli isäntärengin kovuus meidät asettanut. Mutta tämä oli hänen
asiansa. Ja kukin tiennee parhaiten itse taikinansa.

Tomin onnistui hyvin heittäytyä isoon veneeseen, mutta minä tulin nielais-
seeksi pari kylmää siemausta, ennenkuin sain pikku veneen kokkaköyden siirre-
tyksi ison veneen kokasta sen perään. Mutta enhän minä ollut ensimmäistä
kertaa märkänä. Heitimme heti molemmat harkit. Kumpikaan ei ulottunut
pohjaan. Ja köysivarastoa emme kiireessä löytäneet. Nostimme harkit ja tar-
tuimme isoon purjeeseen reivataksemme sen ja yrittääksemme sitten saada
sitä nostetuksi. Vene lammersi nyt kylki edellään ulapalle päin. Mutta kun sitä
ei voitu ollenkaan ohjata, rupesi partaan yli loiskimaan pahoin vettä. Ymmär-
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sin, että vene on puolillaan vettä, ennenkuin reivaus on suoritettu. Olin
aivan neuvoton ja pelkäsin jo pahinta.

Tom pelasti meidät tästä pahasta pälkähästä. Hän oli lukenut isänsä kaikki
merimieskirjat moneen kertaan ja selitti, että ainoa, mikä nyt voi meidät pelas-
taa, on ajoankkuri, joka on kukonjalalla kiinnitettävä veneen kokkaan. Minähän
tiesin, että ankkuri on oleva pohjassa eikä ajolla, jaymmärsin myös, että kukon-
jalka tämmöisellä myrskytuulella tuskin jaksaisi pitää pojan kaarnavenettä,
saatikka kolmenkymmenen kuuden jalanpituista kalastusvenettä. Tom julisti,
että minä ymmärsin merimiehen ammattia vähemmän kuin nuorin kajuutta-
poika. Samassa hän veti esille ihka uuden silakkaverkon, mutta jätti sen heti,
kun äsken etsitty köysikimppu tuli esille sen alta.

Keskellä venettä oli suuri lujarakenteinen silakka-amme. Nopeasti sai Tom
työkalukirstusta näverin ja väänsi ammeen yläreunaan neljä reikää siten, että
reikien välit tulivat yhtä suuret. Sitten hän leikkasi kaksi viiden sylen pituista
yhdeksänsäikeistä köyttä jakiinnitti köysien päät ammeen reunassa oleviin rei-
kiin siten, että saman köyden päät tulivat vastatusten oleviin reikiin. Nyt hän
mittasi tarkasti köysien keskikohdat ja pani vähän sen paikan alapuolella köy-
det yhteiseen solmuun, joten syntyi kahden köyden vahvuinen silmukka. Jo
rupesin aavistamaan, että Tomin kukonjalka ei ollutkaan mikään kelvoton
mermiestaika, vaan että hän sillä tarkoitti samanlaista sidelaitosta, johon poika
kiinnittää paperileijansa nuoran. Se vain erona, että tässä kaikki nuorat oli-
vat yhtä pitkät.

Tom kiinnitti nyt silmukkaan kymmenen sylen pituisen touvin, jonka toinen
pää kiinnitettiin veneemme kokassa olevain harkkivitjain irtonaiseen päähän,
josta harkki otettiin irti ja siirrettiin kuten varaharkkikin toiseen paikkaan.
Irtonaisen osan touvia kiersi Tom, käyttäen kelana vasemman käden peukalo-
hankaa ja kyynärpäätä, tarkasti kääröksi, jonka sitoi kokoon löyhällä havaslan-
galla ja asetti veneen partaalle.

Koko tämä tehtävä ei ollut vienyt kymmentä minuuttia, vaikka Tom ei
mitään liikanaista kiirettä pitänyt. Meri kasvattaa varhain mieheksi ja totut-
taa tekemään työn kunnollisesti ja kuitenkin nopeasti. Minä olin koko ajan
pumpunnut kaikin voimin enkä vieläkään täysin ymmärtänyt, mitä Tom aikoi
tehdä. Tom tarkasti vielä kerran koko laitostaan, ettei mikään paikka pettäisi, ja
komensi nyt minut apuun.

Vaivalla saimme yhdistetyin voimin tuon raskaan sammion vieritetyksi me-
reen. Kahden minuutin jälkeen tiesin, mikä ajoankkuri on. Vene kääntyi vaka-
vasti kokka tuuleen ja kellui aalloilla yhtä pehmeästi kuin jos se olisi ollut ank-
kuripoijuun kiinnitetty. Ei pisaraakaan vettä tullut sisään.

Tarvitsimme kipeästi muutaman minuutin lepoa. Sillä ajalla ehti Tom mi-
nulle kertoa, että hän oli ensin aikonut ottaa silakkaverkon, mutta pelkäsi,
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etteivät paulat kestä. Verkon päähän olisi silloin ollut kiinnitettävä purje-
varpa, jonka päihin yhdestä köydestä tehty kukonjalka kiinnitetään. Purje puo-
meineen tai raakoineen on erinomainen ajoankkuri, levittäytyen vedenpinnalle ja
murtaen samalla aaltojen vallan. Mikä hyvänsä, jokavain ei pääse uimaan liian
nopeasti veden läpi, kelpaa ajoankkurina käytettäväksi. Jos hätä olisi ollut
niin kiireellinen, ettei olisi ehtinyt muuta tehdä, olisi Tom vienyt pikkuveneen
köyden kokkapuolelle ja kaatanut sen, jolloin se täynnänsä vettä kyllä olisi riit-
tänyt pitämään ison veneen kokkaa tuulta vasten. Kaikki tämä oli jokaiselle
meripojalle hyvin tunnettua, ja minun tuli niin pian kuin mahdollista tutus-
tua näihin jokaisellepurjehtijalle tai kalastajalle tärkeisiin tietoihin.

Tom kertoi, että erään luotsin poika Valassaarilla oli istunut pienessä ve-
neessä onkimassa, kun äkkiä syntyi kova tuuli, joka repi veneen ankkurikives-
tään irti. Hetken perästä ei poika enää jaksanutpitää venostaan tuulta vastaan,
vaan aallot pakkasivat tulemaan veneeseen. Hän riisui silloinpitkävartiset jalas-
taan, pisti kokkaköyden pään raksien läpi, sitoi kiinni ja heitti ne mereen. Saap-
paat täyttyivät vedellä ja vene ajoi kauniisti Ruotsin puolelle. Vasta kun ensim-
mäiset saaret Ruotsin puolella rupesivat näkymään, väheni äkkiä vastus, ja
pojan täytyi ruveta auttamaan airoilla, kunnes vihdoin pääsi onnellisesti erään
saaren taakse kosteeseen ja siinärannalle. Mutta nyt olikin toinen saapas poissa.
Raksit vain olivat jälellä. Ne olivat saappaasta irtaantuneet, ja toinen saapas ei
riittänyt pitämään yksin veneen kokkaa tuulta vastaan. —-Tom huomasi sa-
massa, että minun toisesta merimiessaappaastani puuttui toinen raksi koko-
naan. Hän torui minua isällisesti ja sanoi, että jos hän olisi huomannutrannalla
tämän puutteen, hän ei olisi astunut samaan veneeseen näin varomattoman
merimiehen kanssa. Puute oli ehdottomasti ensi tilaisuudessa korjattava. Muu-
ten emme voineet pysyä ystävinä.

Pumppusimrne nyt veneen tyhjäksi ja ryhdyimme reivaamiseen, joka ko-
vasta tuulesta huolimatta kävi hyvin, kun vene nyt pysyi tasaisesti kokka
tuulta vastaan. Isossa purjeessa oli kolme reiviä, mutta kokka purjeessa kaksi vain,
kuten usein on tavallista. Että tuuli nyt vaati pohjareivausta oli selvä, ja minä
tahdoin, työtä jouduttaakseni,kiertää purjeen suorastaan pohjareiviin. Tämä
ei kuitenkaan kelvannut Tomille, se ei ollut kyllin merimiehen tapaista. Sanoin
olleeni mukana purjeiden reivaamisessa jo silloin, kun Tom vielä ryömi tuvan
lattialla. Mutta Tom oli merimiesmielensä perinyt sekä isältään että äidiltään
ja isänsä kirjat hän osasi kannesta kanteen. Ja olihan Tom isäntä, minä renki.
Siitä ei päässyt pieleen eikä puoleen. Hänen tahtonsa voitti.

Tom komensi siis reivaamaan ensin ison purjeen ensimmäisen, sitten toisen ja
sitten vasta kolmannen reivin ja sen tehtyäni menettelemään samaten keulapur-
jeen molempien reivien kanssa.

Heivaaminen merellä on kovalla tuulella paljon vaikeampi tehtävä kuin
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satamassa, jonka tähden purjehtimaan lähtiessä, jos tuuli näyttää olevan kova,
on viisainta reivata jo satamassa. Siinä voi nostaa purjetta juuri niin paljon,
että se reivaamisen jälkeen on parahiksi pingotettuna. Silloin huomaa heti, pyr-
kiikö purje rypistymään, missä tapauksessa voi kohta korjata sitä paikkaa, jossa
reivaus on tapahtunut epätasaisesti. Hutiloimalla reivattu purje on merimie-
hellä silmätikkuna, jota paitsi hyväkin purje siitä turmeltuu. Ja jos purjehtija
kovalla tuulella ei ole reivannut, vaan purjehtii puoleksi läpättävin purjein, voit
olla varma siitä, että peräsimessä istuu oikea poropeukalo.

Nyt emme voineet menetellä tällä tavalla. Nostamatta purjetta pingoitimme
purjeen alempaa helmaköyttä hyvin tiukaksi. Sitten ompelimme köydentutkai-
mella maston halssiraksin lujasti yhteen ensimmäiseen reivilaatan kohdalla ole-
vaan raksiin. Nyt vedimme ensimmäisen reivin laatan myös tiukalle ja ompe-
limme perähelmaköydessä olevan renkaan tutkaimella yhteen vastaavaan paik-
kaan purjeen alempaan helmaköyteen. Nyt vasta kokoilimme laatan ja helma-
köyden välillä olevan irtonaisen osan purjetta, n. s. vasikan, ja solmitsimme
reivinuorat. Tomin isä, joka oli itse purjeet tehnyt, ei hyväksynyt tähän tar-
koitukseen irtonaisia tutkaimia, koska ne purjeen lepattaessa helposti hyppivät
hyppysistä pois. Samalla tavalla jatkoimme nyt, kunnes saimme molemmat
purjeet pohjareiviin. Silloin katsoimme taas ansainneemme parin minuutin
lepoajan.

Tom ehti näinä mmuutteina minulle selittää, minkätähden reivaus on tapah-
tuva siten kuin hän tahtoi. Jos tuuli vähenee, sopii purjehtijan laskea yksi reivi,
mikä tapahtuu parissa minuutissa. Risteillessä laskee hän mieluummin reivin
isosta purjeesta, koska vene nousee paremmin päin tuuleen, kuta suurempi iso-
purje on. Mutta jos on myötäinen tai lousituuli, laskee hän reivin kokkapur-
jeesta, koska venettä käy tällä tuulella helpommin ohjaaminen, kuta suurempi
kokkapurjeen pinta on. Sen mukaan kuin tuuli vähenee, voi hän vähitellen
päästää monta reiviä tai kaikkikin.

Nyt oli kaikki valmista, ja nostimme keulapurjeen. Tuuli ei ollut vähääkään
vähentynyt. Keulapurje oli nostettuna tasainen kuin pahvilevy. Ei vähintä-
kään ryppyä. Tom oli ylpeä moitteettomasta työstään ja väitti, että isävaina-
jansakin olisi tämän reivauksen hyväksynyt.

Olimme tällä ajalla sortuneet ainakin pari kilometriä rannalta, jossa nyt
näkyi kaksi henkeä katselemassa pyrintöjämme, arvatenkin emännöitsijä ja
isäntärenki. Tom meni peräsimeen ja minä menin kokkaan irroittamaan veneen
ajoankkurista. Yritin ensin saada touvin veneeseen, mutta siihen voimani eivät
riittäneet. Kaikki voimani ponnistamalla onnistuin saamaan vitjat veneeseen,
mutta touvin olin pakotettu leikkaamaan poikki. Siinä meni hyvä touvi ja
kymmenen syltä ihka uutta yhdeksänsäikeistä köyttä, puhumattakaan kala-
ammeesta. Jos isäntärenki saa yksin määrätä, taisi parin kuukauden palkka
minulta mennä samaa menoa.
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Jos iso purje olisi ollut nostettava, kuten usein on laita, ainoastaan purjevar-
van avulla, emme olisi tällä tuulella saaneet sitä pohjareivattunakaan noste-
tuksi. Mutta onneksemme isäntävainaja ei ollenkaan hyväksynyt tuota hänen
mielestään moukkamaista purjeen nostamistapaa, jolla mastohelmaköyttä ei
saada mitenkään tiukoitetuksi, vaikka on kaksikin miestä nostamassa. Molem-
mat purjeet nostettiin nostoköydellä, ja ison purjeen purjevarpakin oli kiinto-
nainen. Kun purje ei ollut nostettuna, oli varvän ylänokka kiikkanuoralla mas-
ton päästä irti ja purjeen yläkorva nostettiin purjevarvan nokkaan vetimellä.
Täten järjestettyä purjehanketta voi kovemmallakin ilmalla yksi mies hoitaa,
ja samkin purjeen kunnollisesti nostetuksi. Paria reivinuoraa vähäisen kor-
jattuani ei purjeessa näkynyt enää vähintäkään poimua.

Tämänlaatuiset »kuuden sylen veneet», Kälviän mallia, menevät myötä-
tuulella ja lousituulella murhaavaa vauhtia; mutta verraten litteäpohjaisia kun
ovat, sortaa tuuli niitä risteillessä jotenkin paljon, erittäinkin kova tuuli. Meil-
lähän oli nyt pari pientä purjelappua vain nostettuina ja huomasimme jo muu-
taman polven tehtyämme, ettemme tällä vaatteella tule voittamaan mitään.
Ja enempää aluksemme ei mitenkään tällä tuulella kestänyt. Suojanpuolinen
parras pakkasi nyt jo painumaan veden alle. Ja räiskevettä tuli runsaasti tuu-
lenpuohselta partaalta veneeseen.

Vielä muutamia polvia yritettyämme näimme jo selvästi, ettemme jaksa
kauaa pitää venettä tyhjillään. Ainoa pelastuskeinomme, sekin tämmöisellä
myrskyllä epävarma, oli laskea peräntakaista. Tätä varten oli keulapurjeen
toinen reivi ehdottomasti laskettava, sillä muuten vene ei olisi ehtinyt sujua
aaltoja pakoon.

Tiesin hyvin, kuinka vaarallista tämmöinen purjehtiminen on, mutta, kuten
sanottu, se oli nyt ainoa mahdollisuutemme. Yhden ainoan kerran olin ennen
myrskyllä ollut mukana peräntakaista purjehdittaessa. Eno oli silloin peräsi-
messä, ja koko hänen tottumuksensa ja tarkkaavaisuutensa olikin tarpeen.
Jokaiseen veneen mutkailun yritykseen on ehdottomasti heti peräsimellä vas-
tattava. Sillä jos mutka pääsee hyvään alkuun, on estäminen peräsimellä myö-
häistä, ja ennenkuin tietääkään, on vene jokääntynyt laitatuuleen ja tavallisesti
samassa täynnä vettä, ellei jo kaatunut. Etteivät aallot tulisi saavuttamaan
meitä, tiesin jotenkin varmasti. Mutta lyhyellä, raskasrakenteisella veneellä on
melkein turha yrittääkään paeta tuulen alta. Aallot saavuttavat ja täyttävät
veneen nousten perästä veneeseen. Tätä vastaan ei ole mitään apukeinoa ole-
massa, vaan parasta on tämmöisellä veneellä purjehtiessa koettaa niin kauan
kuin suinkin mahdollista pitää venettä purjeilla paikoillaan tai ryhtyä ajoank-
kuriin.

Suoraa myötäistä emme kuitenkaan nyt uskaltaneet laskea. Ohjaus on sillä
tuulella kaikkein vaikein. Täytyy näet pitää purjeet siten, että tuuli täyttää
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toisen purjeen ylähangan, toisen alahangan puolelta, »purjehtia virsikirjaa»,
kuten saarstolainen sanoo. Jos tässä tapauksessa vene pääsee mutkailemaan
suunnastaan, kääntyy toinen purje samassa toiselle puolelle. Vähin onnetto-
muus, joka silloin tapahtuu, on, että masto menee mereen.

Käänsimme siis myötätuuleen, ottamalla kuitenkin tuulen hiin paljon ala-
hangan puolelta, että taisimme pitää molemmat purjeet jalustettuina ylähangan
naapeista. Keulapurje oli nyt jalustettava jotenkin tiukalle estämään äkkinäi-
siä luovia, mutta isopurje sai vetää tuulta täydellä voimalla. Tiesimme hyvin,
että vene nyt oli paljon luovisempi kuin hankatuulta purjehtiessa. Kuta no-
peammin vene kulkee myötätuuleen, sitä paremmin se nousee aalloille. Emme
kuitenkaan uskaltaneet käyttää kokkapurjeen koko voimaa vetämään, sillä
ohjaus olisi siiloin tullut liian raskaaksi. Mutta jos sinun on pakko paeta vain
kokkapurjeella, jalusta se silloin vetämään kaikella voimallaan. Yawl-takla-
tussa veneessä on mesaani aina korjattava kokoon paetessa, vaikka tuuli ei
olisikaan aivan kova, muuten käy ohjaaminen kovon raskaaksi.

Se muutos, joka tapahtui kääntäessämme aluksen myötätuuleen, oli niin
äkkinäinen, että olimme tuskin uskoa omia silmiämme. Purjehtimisemme oli
tähän asti ollut alituista taistelemista tuulta vastaan. Ja nyt tuntui meistä,
ikäänkuin olisi koko myrsky käskystä tauonnut. Tuo äkkinäinen muutos muis-
tutti samassa mieleeni, miten Mestarin opetuslapset olivat olleet kovassa hen-
genhädässä merellä ja miten suuren ja äkkinäisen tyvenen hän oli heidän avun-
pyyntönsä johdosta luonut. Häpeäkseni huomasin, että olin aivan unhottanut
kääntyä parhaimman ohjaajan puoleen; mutta en silti heittänyt häntä kiittä-
mättä siitä hyvästä käänteestä, joka asemassamme tapahtui. Kädet, jotka
pitivät helmaria, menivät ristiin.

Vene kiiti hirveätä vauhtia eteenpäin, mäkeä ylös, mäkeä alas. Omituinen
kammottava tunne pakotti meidät joka kerta aallon harjalle noustessamme
syvälle kyykistymään, vähäisen vaahtoa lensi veneen yli, ja taas lähdettiin
samaa huimaavaa vauhtia aallon rinnettä alas. Juoksimme kilpaa aaltojen
kanssa ja joka kerta voitimme. Aalto nousi joka kerta melkein peräkeulan ta-
salle, yrittäen tästä hypätä veneeseen, mutta yhtä usein kuin se yritti, yhtä usein
se myös epäonnistui. Se ei kyennyt kannustamaan hyökkäystään samaan vauh-
tiin, jolla meidän pakomme tapahtui.

Tätä alituisesti uudistuvaa kilpailua jatkui toista tuntia. Keväisen yön hä-
märä levisi vyöryvien aaltojen yli ja herätti mielessä epämääräisen toivon, että
se kenties vaimentaisi niiden valtaakin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, vaan
päinvastoin näkyi aaltojen valta kasvavan. Mahtava, kohiseva pauhina rupesi
kuulumaan tuulen alta, ja meren pinta edessämme vaaleni yhä enemmän, kun-
nes kaikki rupesi näyttämään yhtenäiseltä vaahtokentältä.
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Tyrskyjä keulan puolella, huusi Tom hypähtäen seisomaan, samassa kuin
vaahdon ympäröimä, musta kallio alahangan puolelta vilahti ohitsemme.

- Survin! vastasin minä, pitäen tarkoin samaa suuntaa. Tuo ei voinut olla
muu kuin Survin.

Survin on korkea, mutta tavattoman kapea kallio Muklarien edustalla. Ellei
Survinta olisi, olisi vähänkään kovemmalla tuulella aivan mahdoton idästäpäin
lähestyä Muklareita. Survin ikäänkuin etuvartijana vartioitsee idästäpäin
Muklareita ympäröivää kivistä matalikkoa. Nimensä on se saanut omituisesta
muodostaan, joka sattuvasti muistuttaa mieleen jättiläishuhmaren survinta.
Kalastajat väittävät, että se pysyy pystyssä siten, että se on asetettu seisomaan
kiviseen huhmareen, missä se myrskyisellä säällä survoo kivisiä ryynejä veden
väelle. Kun ilma rupeaa näyttämään myrskyiseltä, kysyvät he huolestuneina
toisiltaan, jokohan ryynit veden emännän aitasta ovat loppumaisillaan, kun
uusia ruvetaan survomaan. Survin ei nouse koskaan suorana ilmaan, vaan
nojaa aina huhmaressaan sitä reunaa kohti, mihinpäin tuulen suunta käy. Näin
sanotaan. Mutta kuka on käynyt katsomassa, minnepäin se milläkin tuulella
kallistuu, on minulle tietämätöntä.

Väylä, joka rannikosta päin tullen johtaa Muklareja ympäröivän matalikon
läpi, on kapea ja matala ja kulkee ihan Survimen ohitse, joka purjehtijan on
jättäminen alahangan puolelle. Muklarit näyttävät tästä päin katsottuina yh-
deltä ainoalta saarelta vain, ja purjehtijan tulee pitää tarkoin samaa suuntaa suo-

raan Muklarien vasenta eli eteläistä rantaa kohti, kunnes koillinen osa saarista
rupeaa eroamaan lounaisesta, osoittaen salmen. Tästä paikasta tulee kääntää
kaksi viivaa oikealle, ohjaten suoraan itse salmeen. Survimen ja tuon kääntö-
paikan väli kestää hyvällä tuulella noin kahdeksan minuuttia. Näin oli meille
sanottu, kun oli ollut Muklareihin tehtävästä matkasta kysymys.

Heti kun Survin vilahti ohitsemme, olin katsellut kelloa ja laskin, että nykyi-
sellä hirvittävällä vauhdillamme ei kestäisi kuin enintään viisi minuuttia, ennen-
kuin käännös oli tehtävä. Vasemmalla ja oikealla kiehui meri kuin kattila.
Että olimme ainakin vielä väylässä, ymmärsin siitä, ettei ainoakaan todellinen
ärjyaalto ollut vielä venettä kohdanut. Mutta enempääkuin yhtä ei myöskään
tarvittu, ollaksemme jo molemmat kiehumassa itse samassa kattilassa.

Neljä ja puoli minuuttia oli kulunut, kun Tom, joka seisoi tähystäjänä pitäen
keulamastosta lujasti kiinni, huusi:

Tyrskyjä yksi kaapelinmitta suoraan suuntaamme.
Viisi sekuntia myöhemmin osoitti kokanpää täsmälleen kaksi viivaa oikealle

edellisestä suunnastamme. Tom höllensi omasta aloitteestaan jalukset ja palasi
paikalleen, minun katseeni hievahtamatta tirkistäessä enon »pyttyyn» ja veneen
kokkaan. Enon »pytty» oli tavattoman suuri vanhanaikuinen laivakompassi.
Se oli epämukava laitos veneessä, mutta sen liikeet olivat hiljaisia, ja oli muka-
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vampi pitää perää sen johdolla kuin kovin eloisan, uudenaikaisen venekompas-
sin johdolla, jonka monet pikku heilahdukset tavallisessa purjeveneessä pian
panevat purjehtijan pään pyörälle. Ja mikä oli enolle ollut pääasia: hän oli
monta sataa vahtia sekä yöllä että päivällä ohjannut laivaa juuri tämän saman
kompassin johdolla. Sen viivat ja merkit olivat hänelle käyneet niin rak-
kaiksi, että kun kattein! osti laivaan toisen, ihka uutukaisen kompassin, oli eno
vähällä rahalla ostanut vanhan omakseen.

Ja hyvä oli enon »pytty». Ainakin vei se meidät onnellisesti semmoisten tyrs-
kyjen läpi, jommoisissa en halua ikinä enää elämässäni purjehtia.

Aivan ilman vahinkoa ei käännös kuitenkaan tapahtunut. Kun se oli eh-
dottomasti tehtävä heti, en saanut valita sopivaa aaltoa, vaan koko aallon
huippu läiskähti tuulenpuolisesta looringista veneeseen viskaten sinne kymmen-
kunta korvollista vettä. Pari kolme tuommoista annosta lisää, ja vene ei olisi
jaksanut enää nousta aalloille. Onni meille, että olimme heti alusta ottaneet
tuulen vähän sen alahangan puolelta ja siten joutuneet Muklareille. Ja jos mei-
dän olisi tässä tilaisuudessa tullut pakko äkkiä laskea purjeet toiselle puolelle,
olisi vene kaatunut tai mastot purjeineen menneet mereen.

Jo muutaman minuutin jälkeen väitti Tom hämärästä huolimatta näke-
vänsä salmen, joka saaret erottaa. Kymmenen minuuttia myöhemmin kellui
veneemme ankkurissa erinomaisen hyvin suojatussa satamassa.

Olimme isäntärengin käskyn täsmälleen täyttäneet, vaikka emme tosin
uuri sillä tavalla kuin hän oli asiaa ajatellut:

11.

limme siis Muklareilla. Tahtomattamme olimme jou-
tuneet siihen pieneen saariryhmään, johon olimme
molemmat ennen niin hartaalla halulla tahtoneet tulla.

Ensimmäinen tehtävämme saatuamme harkin hei-
tetyksi oli pumputa vene tyhjäksi, etteivät suolasäk-
kimme ehtisi aivan pahoin huveta. Omaa mahdol-
lista tarvettamme en todella tullut ajatelleeksi, mutta
omaisuus oli ennen kaikkea pelastettava, kuinka väsy-
neet olimmekaan. Vesi ei ollut aivan pahoin suo-

laista, alimmat säkit vain olivat kastuneet. Mutta saatuamme veneen tyhjenne-
tyksi painuimme heti verkkoläjälle, vedimme purjeen päällemme ja perin väsy-
neet kun olimme, oli kauppa unen kanssa samassa tuokiossa tinkimättä tehty.

Vaikka olimme menneet myöhään maata, heräsimme kuitenkin varhain,
kuten merellä aina tapahtuu. Päivä lupasi tulla kauniiksi, ja myrsky oli jo


