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KIRVESKANSAN TULO.

I.

Puunrungosta koverrettu, pieni haapio lipuu äänettö-
miä salmenvesiä pitkin avartuvalle selälle päin. Päivä
on äsken noussut itäisten harjujen takaa ja kultaa nyt
komeasti lehteviä rantoja ja tyyniä salmivesiä, joita ei
vielä aamutuuli väreilytä. Haapio mutkailee rannan
kaarteiden mukaan, lähenemättä kuitenkaan aivan likelle
rantavesakkoja.

Venheessä on kaksi miestä, joiden kasvot jakäsivarret
ja alastomat yläruumiit puuntavat vaskenkarvaisilta ja
joiden tuuheat, tummat, takkuiset hiukset, korvallisille
ja hartioille käpertyneinä, heilahtavat tahdissa melon-
nan mukaan. Heillä ei ole verhonaan muuta kuin vyöstä
riippuvia majavannahkoja keskiruumiin ympärillä, mutta

lämpimikseen he eivät muuta tarvitsekaan. Ilma on
näet aamuyöstäkin lauhkea ja aurinko on jo noustessaan-
kin hemaisevan lämmin. Keulassa kyyköttävän van-
hemman miehen terävät, vaanivat silmät, jotka ikään-
kuin hehkuvat karvaisten, monivakoisten kasvojen syvistä
kuopista, pälyilevät alituisesti sieltä tukan alta ympäril-
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leen ja koko hänen alati liikkuvassa, jäntevässä ruumiis-
saan on jotakin villieläimen vainuavaa, aina varuillaan
olevaa rauhattomuutta. Hänen rehevän rintansa samoin-
kuin leveät säärilihaksensa peittää hieno, sakea, ruskea
karva ja hänen käsivartensa ovat pitkät ja jäntereiset.
Hän on oikeastaan julman näköinen oho siinä kyyhöttäes-
sään matalan aluksen pohjalla, polvet pystyssä, varpaat
levällään, pitkä luupää-keihäs varalla, mutta hänen kar-
vaiset kasvonsa saattavat sittenkin hymähtää hyvän-
tuulisesti ja hilpeästi, kun hän puhuttelee perempänä
melovaa, nuorta toveriaan. Tämä on solakka, kasvoil-
taan sileä ja siromuotoinen, jäseniltään hennompi, mutta
kuitenkin jäntevä ja vankkatekoinen nuorukainen, jonka
käsivarret keveästi, rasittumatta, liikuttavat kömpelöä,
raskasta melariukua, mutta jonka silmät yhtä valppaasti
kuin vanhuksen tähyilevät kummallekin puolelle.

Solutaan juuri jyrkänlaisen, lehtevän rannan ohi,
josta yhtäkkiä kuin kätköstä sukeltautuu ja avautuu

kapeahko lahdensuu, leviten siitä laajemmaksi lahdeksi.
Sen kohdalle saavuttaessa hiljentää melamies vähän
vetojaan ja hänen katseensa iskeytyy sinne lahden perälle,
josta eräät paaluista lyödyt karsinapadot juoruavat ihmis-
asunnon läheisyyttä, sekä kääntyvät sitten kysyvinä
keulamiehen puoleen. Tämän »Äijän» karkea ja karvainen
naama sulaa nyt leveään hymyyn:

Ei, poika, ei sauvotakaan nyt sinne Lehtolahden
miehiä ärsyttämään, vaikka sinne mielesi tekisikin, ehei,..

Ka miksei, kysyi poika vähän pettyneenä. On-
han pian murkinan aika.
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Ei, syömme toisella rannalla, vakuutti vanhus.
Ilmankin tuon rannan miehet vihaavat meitä, kun

tulemme tänne meren puoleen kalanpyyntiin, muka heidän
apajoilleen. Viiletetään sievästi ohi, käy toiste siellä
asioillasi, jos haluat ja pääsi kestää.

Ja ohi he lipuivat sen soukan lahdensuun, mutta vielä
kotvan senkin jälkeen viipyi nuoren airomiehen katse
kuin salaa palaen tuolla lehtevällä rannalla.

Hiljaa laskettiin edelleen väljeneviä vesiä kohden.
Pieni haapio oli näet kulussa sisämaasta päin, syvälle
pistävien pitlden lahtien ja salmien varrelta, avomerelle,
Suomenlahdelle, jonka suolainen tuoksu vähitellen rupesi
tuntumaan sisämaalaisten sieraimiin. He olivat jo aamu-
yöllä, ennen päivän valkenemista, lähteneet Kotalah-
destaan Luujoen varrelta tälle pitkälle pyyntimatkalle,
meren rannalle, jonne seudun eläjät harvoin retkensä
ulontivat, ja he olivat nyt lähes puolessa taipalettaan.
Maat olivat jo muuttuneet karummiksi ja kallioisiksi,
lehtorannat havupuutörmiksi. Selät laajenivat; rannikon
muodostivat kallioiset ylänköniemet, jotka lahtien välitse
haaraantuivat ulos mereen, siellä täällä joku matalampi
saari tai poukamaranta välissään. Vanhempi mies kastoi
sormensa veteen ja maistoi sen makua: suolaista! Ulappa
oli siis lähellä, oltiin pian tulossa aavalle merelle.

Mutta ne niemet ja salmet, selät ja saaret, joiden ohi
pieni, matala haapio tuossa viiletti, ne olisivat kyllä oudot
ja vaikeat tuntea Suomenlahden pohjoisrannikon nykyi-
selle parhaallekin tuntijalle. Hän ei noita seutuja myön-
täisi omiksi rannikoikseen, hän väittäisi vallan vieraita
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salmia soutavansa. Ja jos hän olisi oikein tarkka maiden
ja maisemien tutkija, niin hän väittäisi, että suurin osa
sitä rannikkoa, jolla nykyisin on vaurain viljelys ja tihein
asutus, on uponnut mereen ja että vain eräitä karuja har-
juja, korkeimpia mäkiä ja nummia, on jäänyt kuin luu-
rangoiksi mantereelle tulvineen meren keskelle ja siitä
esiin pistämään.

Ja kuitenkaan eivät, pienen haapion soluessa Suomen-
lahdelle päin, mitkään viljavat rannikot tai laajat lehtomaat
olleet vajonneet mereen, ne vain eivät silloin vielä sieltä
olleet nousseet. Tuo aika, jolloin Kotalahden vasken-
karvaiset miehet kuin hiipien soutivat äänettömiä vesiä
meripyydyksilleen, oli näet noin 4000—5000 vuotta

meidän ajasta takanapäin, ja silloin lainehti meri laajalti
nykyisen Uudenmaan mantereen kohdalla. Suomenlah-
desta pohjoiseen haaraantuvat lahdet ja selät ulottuivat
silloin vielä kauas sisämaahan ja peittivät kaikki nykyiset
alavammat maat. Etelä-Suomen pienemmät ja suurem-
mat nyky järvet olivat vain niihin vesireitteihin kuuluvia
selkiä, jotka ojentautuivat sisämaan korkeampia veden-
jakajia kohti ja joita vuoriset selänteet tai kangasharjut
erottivat toisistaan. Suuri Lohjanjärvi ja Hiidenvesi
olivat siten vesireittien latvojen kautta vielä yhteydessä
avomeren kanssa, ja Porkkalan ja Hangon niemimaat
olivat korkeita, jylhiä ulkosaaria ulkomeressä. Mutta
lähempänäkin rannikkoa oli paljon saaria ja saariryhmiä,
jotka nyt ovat kaukana mantereella näköalavuorina taikka
kylämäkinä.

Mutta ne päivän paahtamat miehet, jotka 5000 vuotta
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sitten silloisia salmia pitkin meloivat meripyydyksilleen,
eivät aprikoineet luonnon vastaisia mullistuksia, he vain
tähyilivät joka lahden suuhun tai niemen taa, näkyisikö
sieltä mitään vaaranpaikkaa, liikahtaisiko vihollista muo-
dossa tai toisessa. Mitään varottavaa tai levottomuutta
aiheuttavaa ei nyt näkynyt, luonto oli hiljainen ja kuin
eloton. Selät ja salmet olivat autiot ja sitä autiommat olivat
kalliorannatkin, kuta lähemmäs meren ulappaa miehet
saapuivat. Joskus vain näkyi jonkun kaukaisen salmen
poikki hirvipari uivan rannalta toiselle, mutta siksi kau-
kana, ettei keulamiehen maksanut ojentaa kourassaan
olevaa, tukevaa keihästään lennättääkseen sen terävän
kärjen uljaan sarvipään kylkiluiden väliin. Väliin taas
porskahti rannalla suuri petokala, joka ajeli pakoon pyräh-
televää särkiparvea, taikka rääkäsi lokki haikeasti, tehtyään
turhan iskuyrityksen ilmasta vedenkalvoon. Mutta elämä
jakokemus oli opettanut nämä ihmiset varoviksi ja vakoi-
leviksi silloinkin, kun vihollisen, neli- tai kaksijalkaisen,
hyökkäys ei ollut odotettavissa.

Harvoin uskaltautuivat sisälahtien eläjät tänne uiko-
meren henkeen; heidän vaistonsa oli neuvonut heitä
karttamaan merta. Jo lapsille olivat vanhemmat aina opetta-
neet, että siitä, missä makea vesi rupesi maistumaan suo-
laiselta, siitä ei ollut hyvä mennä enää ulommas, siellä
yhyttävät kulkijan pianrajumyrskyt tai suurlaineet, joita
eivät pienet, haavasta koverretut, latteapohjaiset ruuhet
kestä. He olivatkin senvuoksi yleensä kohdistaneet elin-
keinonsa, pyyntiretkensä, sisämaahan päin niiden kapei-
den vesien varrelta, joiden ääressä heillä oh kotakuntansa;
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siellä heillä oh erämaansa ja kalajärvensä. Mutta joskus
sentään houkutteli meri rohkeampia miehiä luokseen;

se oh antavampi, satoisampi kuin salojärvet, ja saaliit
olivat siellä suuremmat ja jalommat. Viime aikoina
oh joku perhekunta järkiään siirtänyt majapaikkansa sisä-
maasta johonkin lahdenpohjaan lähemmäs merta, ja sen
miehet taas katsehvat nyt karsaasti niitä, jotka heidän
lahtensa ohitse ulapoille pyrkivät. Taistelu ruoasta veti
näin sittenkin sisämaalaisia uhmaamaan kaikkia meren
vaaroja koko heidän elämänsä olikin vain taistelua
ruoasta.

Mutta tuo kiilu vasilmäinen keihäsmies, Kotalahden
Äijä, jolla oh vanhuuden syvät vaot partaisilla kasvoillaan,
tavoitteli sittenkin tällä kaukomatkallaan jotakin muuta-
kin kuin saaliin pyydystämistä. Hän varoi ja vainusi
mereltä jotakin, josta hän tahtoi saada selon, jotakin
uutta ja outoa viholhsta, jota hän ei tuntenut eikä käsittä-
nyt ja joka hänestä juuri senvuoksi oh sitä peljättävämpi.
Siksi hänen silmänsä nytkin sitä terävämpinä pälyivät,
kuta lähemmäs aavikkoa tultiin.

Tuon tuostakin maisteli hän vettä; siinä oli aina kir-
peämpi suolan maku. Eräässä kaislikkorantaisessa pou-
kamassa, korkean kalliotörmän alla, käski hän toverinsa
vihdoin laskea maihin, vetäsi ruuhensa pensaikon peit-
toon ja teki kitkaamalla tulen, sillaikaa kuin nuorukainen
kaihon kielekkeeltä onki muutamia syömäkaloja. Mutta
kun ne oh paistettu ja syöty, ei vanhus vielä heti kiireh-
tinyt ruuhelleen. Hän lähti, poika perässään, kapuamaan
ryteikköistä ja kaihoista rinnettä myöten ylös vaaran
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laelle. Keveästi, kuin kauriin juoksu, kävi retki pystyä
vastamaata. Miehillä oh kovat, käsnettyneet jalkapohjat,
kuin sarvettuneet anturat lujaluisten jalkojensa aha,
ja varpaiden kynnetkin olivat niin koviksi ja teräviksi
käpristyneet, että kiipeejät setvisivät niiden avulla jyr-
känteistäkin. Tuokion kuluttua he olivat vaaran laella,
josta näkyi väyliä ja maisemia loitolti. Ahnaasti tarkasti
isä haarautuvia vesireittejä joka suunnalle, mutta poika
uteli oudoksuen:

Mitä vaanit, isä, näiltä autioilta meriväyliltä?
Pelkäätkö sieltä jonkun vihollisen kulkevan?

Sitä pelkään, sitä vaanin, myönteli isä.
Ja mikä se on? Merikäärmekö vai vesihiisi?
Ei se ole käärme, mutta mikä se on, sitä en vielä

tiedä. Jotakin suurta ja peloittavaa se varmasti on.
Mistä sen tiedät, oletko hirviön nähnyt?
Olen nähnyt, vaan etäältä, en käsittänyt silloin,

mikä se oh.
Ja äijä kertoi nyt mitä hän oli nähnyt edellisellä meri-

retkellään, jolloin hän oli yksin melonut näitä salmia.
Erästä selkää katkaistessaan oli hän juuri näillä samoilla
vesillä yhtäkkiä nähnyt oudon, suuren ilmiön nopeasti
viilettävän muutaman merenpuoleisen salmensuun poikki.
Se oli kuin korkea ruuhi, mutta ainakin kymmenen kertaa
tavallista ruuhta suurempi, ja sitä ei melottu, vaan oh sen
laidoilla kuin kiiltävät evät, jotka velloivat vettä ja vetivät
hirviötä perässään. Ja aluksessa liikkui ihmisiä, sen oli
vanhus kauhukseen ehtinyt nähdä samalla kuin hän
nopeasti huopasi haapionsa lähimpään kaislikkoon. Tuo-



14

kion kuluttua oli ilmiö kadonnut niemen taa, mutta sen
kuva oli syvälle syöpynyt luonnonlapsen mieleen.

Nyt ei näkynyt salmivesiliä mitään outoja hirviöitä,
mutta vanhus ei ohut, vaaralta laskeutuessaankaan, sit-
tenkään rauhoittunut. Se otus saattoi taas sukeltautua
esiin missä tahansa ...

Mitä luulet siinä olevan, isä? uteli poika. Hal-
tioita, meren väkeä?

Niin, jotakin outoa merikansaa, vihollisia joka
tapauksessa, jotka pyrkivät meidän asuinmaillemme ja
apajoillemme ...

Pieni haapio kulki edelleen. Ennen pitkää puhalsi
selältä väkevä merenhenkäys ja ulapalta vierivät loivat
laineet rupesivat keinuttamaan pientä alusta, vaikkei nyt
sanottavaa tuulta tuntunutkaan. Työlästä oli siinä meloa,
mutta olikin jo ääressä se lahti, johon Kotalahden Äijä
oli karsinapatonsa kyhännyt ja josta heidän nyt oh Saa-

binsa koettava. Komeita, kookkaita merikaloja siitä
vanhus nyt nostikin haapioonsa, ja toisesta poukamasta
lappoi hän niitä vielä saman mokoman.

Mutta isäukko, joka nyt oli melaan tarttunut, huopasi
siitäkin yhä selemmäs, sivuutti saaren, jonka takaa jo
näkyi avomeren laidaton ulappa ja missä mainingit kohoi-
livat yhä kookkaampina.

Eikö jo palata Kotalahteen päin, kysyi poika
hiukan ihmeissään laidatonta avaruutta tähystellen.

Ei vielä. Käydään nyt kerran vähän aavalla
merellä ja katsotaan, mitä siellä liikkuu.

He loittonivat korkean, mereen pitkälle pistävän kallio-
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niemen jyrkkärantaista kuvetta myöten yhä kauemmas.
Niemi päättyi korkeaan, kaljuun kallioriuttaan, joka näkyi
kauas sisämaahankin ja jonka kolmella puolella meri
lainehti vapaana ja väljänä. Siinä pysähtyi vanhus
vihdoin, veti ruuhensa muutamaan kallion rakoon ja
kapusi taas tähystelemään riutan laelle, jossa kasvoi vain
muutamia tasalatvaisia, mataloita kalliopetäjiä. Niiden
juurelle miehet kyyhähtivät tuota aavaa ja aution näköistä,
mutta kuitenkin salaperäistä ja mieltä omituisesti kiehto-
vaa merta vahtimaan.

Nuori sisämaan lapsi näki nyt ensi kerran avomeren,
ja sen näkeminen häntä hiukan puistatti, hän painautui
yhä tiukemmin kiven kamaraa vastaan. Se oli hänestä, tuo
vesierämaa, jossa laajat mainingit hyrskyivät rantasärkkiä
vastaan, niin luotaansysäävä ja ounas, ettei hän ymmär-
tänyt, miten sen äärellä voisi asua ja miten siellä mikään
elävä olento viihtyisi. Mutta isä, jonka silmät yhä rau-
hattomina pälyivät, viittasi kelopuuhun, joka myrskyssä
ajelehti särkkäin juurella, ja kertoi, että joskus oli maihin
ajautunut sellaisiakin malkoja, joita oli oudolla aseella
ja outoon malliin veistetty, siellä laidattoman ulapan

takana saattoi olla maita ja elämää sielläkin, mene,
tiedä mitä!

Näitä kertoessaan vaikeni Äijä yhtäkkiä, tarrautui
voimakkaalla otteella poikansa ranteeseen ja viittasi itäi-
selle taivaanrannalle, viittasi sinne vavahtavin käsin kauan
ja sanaa puhumatta. Jo näki nyt poikakin jotakin outoa,
korkeaa jaliikkuvaa nousevan esiin tuolta etäisyyden hämä-
rästä, kuin merestä kasvaen. Kieltämättä se oli kookas
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alus, joka läheni sieltä maininkien lomitse, ennen pitkää
hän näki aironlappeiden välähtelevän päivänpaisteessa.
Ja niitä airopareja oh ilmeisesti monta, monta miestä

täytyi olla niitä liikuttamassa.
Tuollainenko se oh, isä, jonka näit silloin salmen

suussa?
Hirviö oh samanlainen, mutta tämä tuntuu vielä

suuremmalta katso tuota korkeaa kokkaa!
Ohsiko näitä aluksia siis täällä useampia, puhui

nuorukainen selvästi peljästyneenä.
Mene, tiedä, vastasi vanhus vakavana. Mutta

katso, katso, se laskee maihin!
Alus, joka etäältä kulkien jo oli ehtinyt sen riutan

ohi, missä miehet vahdissa kykkivät, läheni nyt erästä
niistä korkearantisista saarista, joita oh niemen edus-
talla, ja rupesi ilmeisesti laskemaan siinä maihin. Pian
nousikin jo miehiä saaren kalliorannalle: kookkaita, var-
reltaan ryhdikkäitä, pitkiä miehiä, ainakin vaaksan verran
Kotalahden soutajia pitempiä, yltyleensä nahkaisiin puet-
tuina ja olalla kiiltävä, kaareva kirves. Riutan laella
lymyilevät alkuasukkaat saattoivat melkein mies miehehä
heitä tarkastaa; tukka ja parta niillä oh vaalea, lanteilla
oh leveä vyö, kiiltokirves oh jokaisen olalla ja käynti oh
miehillä kuin aallokon mukaan keinuvaa.

Jotakin erityistä hommaa näytti tuolla merikansalla
olevan siinä saaren rannalla. Miesjoukko kantoi aluksesta
rannalle jonkun pitkulaisen esineen, joka oli kuin hirven-
taljalla peitetty; he nostivat kantoriu’ut olkapäilleen
ja lähtivät niin taakkansa kanssa nousemaan saaren har-
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julle, toisten alusmiesten heitä sinne seuratessa. Ehdit-
tyään saaren korkeimmalle kunnaalle kalvoivat miehet
kolon maahan ja upottivat taakkansa siihen sekä peit-
tivät sen kivillä. Sitä tehdessään keräsivät he vaaralle
risunuotion ja iskivät siihen tulen, joka heidän poistues-
saan jäi saaren laelle palamaan.

Liikkumattomina ja matalina kyyhöttivät isä ja poika
mäntyjen alla kallion raossa, katsellen outojen miesten
outoa menoa ja heidän laskeutumistaan takaisin suureen
alukseensa, jonka »eviin» he taas kävivät käsiksi. Tällaisia
miehiä ei Kotalahden Äijä ollut koskaan nähnyt, vaikka
hän elämänsä varrella oli pyyntiretkillään kulkenut
mantereen rantaa aika laajalti ja moniakin kotakuntia
nähnyt. Ne ovat merentakaista väkeä, muuta ei hän voinut
päättää, mutta mitä ne nyt täältä hakevat, minne ovat

kulussa?
Alushirviö läheni mantereen rannikkoa; näytti jo

siltä, kuin se olisi aikonut soutaa juuri siihen lahteen,
jonka perukoista Kotalahden miehet äsken olivat haapiol-
laan saapuneet, vaan se kiersi kuitenkin toisen, läntisem-
män niemen ja häipyi sen kallioiden taa. Mantereen puo-
lelle he siis kuitenkin pyrkivät.. .

Vanhuksen silmät kiiluivat hehkuvampina kuin
ennen. Hänen pitkien käsivarsiensa lihakset pullistuivat
ja hänen karvaiset kasvonsa olivat kamalat nähdä, kun
hän hampaittensa välistä sokelsi:

—Ne pyrkivät sisämaahan, meidän pyyntimail-
lemme.., tulevat varmasti sinne jonakin päivänä ja
iskevät. .!

Kirveskansan tulo 2
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Mutta emmekö voi iskeä vastaan, virkahti nuoru-
kainen ja heilutti kivipäistä katajanuijaansa, jonka hän
oli ottanut venheestä mukaansa.

Kunpa meissä olisi siihen miehiä!
Ja mitä menoa ne tuolla saarella pitivät, minkä

ne maahan kätkivät?
Juuri niin, siitä on meidän otettava selko ennen-

kuin palaamme. Kiireesti saareen!
Ketterästi kuin oravat hyppivät paljaskinttuiset miehet

kalliolta kalliolle vuorelta laskeutuessaan, ja nopeasti
kiiti heidän pieni aluksensa ennen pitkää maininkien halki
selälliseen saareen. Nuotion paikalle ehdittyään kävi
ukko kiireellä hajoittamaan merikansan äsken luoman
kivipeiton ja lyhyessä ajassa he saivatkin vasta luodun
haudan toisen pään auki. Siinä makasi taljojen välissä
miehen ruumis, roteva, vaaleapartainen uros, jäsenet
jäykkinä, sammunein silmin. Hän oli nähtävästi taipa-
leella kuollut ja hänen toverinsa olivat näin hänet tänne
saareen kuopanneet. Kammolla vetäytyivät haudan avaa-
jat tämän oudonnäköisen, outopukuisen vainajan äärestä.
Mutta Äijä palasi sittenkin vielä ruumiin luo, tempasi
haudasta sen sileäksihiotun, kauniin kaarevan, varsisil-
mäisen kivikirveen, joka oli sinne vainajan viereen ase-
elttu, ja vei sen mukaansa saaliinaan. Siihen aseeseen
oli hänen mielensä enin kiintynyt, sen hän tahtoi omistaa.

Hetkeä myöhemmin oli pieni haapio taas palaamassa
hyrskyävältä mereltä kapenevia, vihantarantaisia salmi-
vesiä kohden.

Tällä paluumatkalla poikkesi haapio siihen lehtoran-
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täisen niemen suojelemaan lahteen, jonka suulta nuori
meloja menomatkalla oli niin tiukkaan tuijottanut syvem-
mäs lahdenpohjaan ja jota he Lehtolahdeksi sanoivat.
Vanha perämies oli näet, näkemistään järkytettynä, päät-
tänyt viedä varoittavan sanan tälle uloimpana meren puo-
lella elelevälle asutukselle, joka siten oli enin alttiina
mereltä saapuville vihamielisille vierailijoille. Mutta
epäillen ja arkaillen hän tälle asialleen souti.

Nuo alkuasukkaiden eri perhekunnat, kotakunnat,
jotka hajallaan ja harvassa asuivat sisämaahan ulottuvien
vesistöjen varsilla harjoittaen metsästystä ja kalastusta,
olivat yleensä kalmaavissa, vierovissa suhteissa toisiinsa.
Oh alituiseen kiistoja pyyntimaista ja apajista, löydetyistä
majavapuroista ja ryöstetyistä naisista, ja usein syntyi
takamailla erämiesten kesken verisiä tappeluita, joissa
kivipäänuijia huimasti heiluteltiin ja jotka sitten aina
aiheuttivat kostoja. Kyrmyssä niskoin, vaanivin silmin
miehet senvuoksi toisiansa luimistelivat, kun milloin
maissa tai vesillä toisensa tapasivat, mieluummin he
toisiaan ja toistensa kotakuntia välttivät ja kiersivät.
Mutta väliin sentään, jos rajutulvat näyttivät koko asu-
tukselle hätää tai joku kauempaa tullut, sotainen heimo
teki ryöstöretken heidän mailleen tai jos eri kotakuntien
miehiä tarvittiin häätämään kaikkia uhkaavaa susilaumaa,
väliin olivat silloin lähikyläin muuten yrmeät miehet
antaneet varoitussanoja toisilleen tai toisiltaan apua pyy-
täneet. Mutta kun hetkellinen hätä oli ohi, kyrmistyivät
kyläkunnat taas karsaiksi ja kateellisiksi toisilleen.

Kotalahden vanhus arveli merikansan ilmaantumisen



20

heidän lahtiinsa sellaiseksi ilmiöksi, josta oli varoitus-
sana naapureille annettava ja jonka vaaran torjumisesta
yhteisesti olisi tuumittava. Hän tiesi kyllä, että juuri
häntä, perhekuntansa päämiestä, lehtolahtelaiset erityi-
sesti vihasivat, sillä monet julkut oli hän heille tehnyt
ja nyt viimeksi oli hän vielä ruvennut heidän merikalaansa
pyytämään. Mutta Äijä voitti sentään epäilyksensä,
siksi karmivasti oli häneen vaikuttanut oudon merikansan
ja sen alushirviön näkeminen.

Lehtolahtelaiset olivat kotitöissään pienen haapion
laskiessa ikäpuolella päivää heidän valkamaansa. Miehet
hioivat rannalla karkeita kiviaseitaan, joita he nahka-
säikeillä sitoivat puuvarsiin, naiset perkkasivat kaloja
taikka kuroivat ylempänä törmällä luuneuloilla ja suoni-
rihmoilla nahkaverhoja kokoon. Kulmainsa alta he kat-
selivat haapiota, jonka pohjalla saaliskalat olivat, miehiä
tuskin olivat näkevinäänkään. Vaikeata oli isä-vieraan
aluksi saada tarinaa sen verran vireille, että pääsi kerto-
maan tärkeää uutistaan suuresta alushirviöstä ja sen ou-
dosta kirveskansasta, joka nyt uhkaillen läheni. Miehet
jatkoivat vain töitään jakuuntelivat ukon tarinaa epäillen

kuin satua, siihen suurempaa huomiota kiinnittämättä.
Jokunen vain melkein ivaten naurahti, että kummapa
kun he eivät ole sellaisia kulkijoita kohdanneet, ja kaikki
nähtävästi vainusivat vanhuksen jutun takaa jotakin
juonta tai jutkua .., yrittiköhän tuo pelottelemaan lehto-
lahtelaisia, etteivät enää uskaltaisi merikalaan lähteä!
Ja kun vieras todistuskappaleenaan näytteli heille sota-

kirvestä, joka oli outojen vierasten aseita, niin he kyllä
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sitä uteliaina ja hämmästellen katselivat itse eivät he
olisi voineet sellaista mitenkään valmistaa! mutta he
epäilivät siinäkin jotakin kepposta. Äijässä oli velhon
vikaa, mistä lie saanut käsiinsä salaman, jonka ukkonen
on maahan iskenyt... Lopultakin, kun vieras vakavissaan
esitti, että olisi varokeinoihin ryhdyttävä, asetettava var-
tioita salmien suihin ja huolehdittava sananviennistä
kotarannalta toiselle, kohta kun kirvesniekka vihollinen
ilmestyisi, silloin rannan miehet vain torjuen ja yksi-
kantaan vastailivat:

Katsotaanhan nyt, tuleeko sieltä mitään outoja
aluksia ja kirvesväkeä. Ja tehän liikutte siellä merellä
päin siksi usein, että omalle väellenne toki ajoissa tiedon
saanette.

Ja jos jotain kirvesväkeä mereltä päin pelkäätte,
niin pysykää siellä sisämaassa omien salmienne suojassa.

Ja kalastakaa omilta apajoiltanne
Vieraihja oivalsi, ettei hän voinut saada aikaan mitään

yhteistointa näiden epäuskoisten naapuriensa kanssa. Ja
hän huomasi samalla parhaaksi lähteä pois naapuriran-
naltaniin pian kuin mahdollista, hyvän sään aikana.

Mutta, hänen poikansa, nuori meloja, oli sillävälin
edennyt ylemmäs törmälle, missä naiset savipatojensa
ääressä häärivät, sieltä oli jo tavan takaa kuulunut
pientä naurun lakatusta ja pistopuhetta. Poika oh jo
ennen sen isäkin tiesi iskenyt silmänsä muutamaan

tämän kotakunnan neitoseen, jonka hän oli pari kertaa
tavannut yhteisillä marjamailla, ja mielistellyt sitä omak-
seen, siksipä hänellä tänäänkin oli ollut niin hyvä halu
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tähän lehtolahteen. Eikä tyttökään häntä, kahden vastak-
kain sattuessa, ollut vieronut. Mutta nyt, kun muita
naisia ja nuorisoa oh saapuvilla, oli tyttökin pilkallinen
ja pisteliäs eikä näyttänyt huolivan Luujoen kosijasta.
Poika kertoi nuorisolle näkemistään peloittavista miehistä
ja lupasi tulla korjaamaan omansa, kun nämä ryöstäen
hyökkäävät Lehtolahteen. Mutta naiset eivät uskoneet
hekään koko juttua, hekin vain veistelivät:

Sinua emme jääne silloin pelastajaksemme odotta-
maan, pelasta vain oma nahkasi!

Entäpä kun tulen ja kainalooni kaappasen . ~

yritti poika vielä.
Sinäkö, muka, uhmaili tyttö.
Niin minä, kas näin

Ja äkkiliikkeellä hyppäsi poika kuin orava nuotion
ja patojen yli tytön viereen, kierasi käsivartensa hänen
vartalonsa ympäri, viskasi hänet selkäänsä ja lähti juok-
semaan. Kirkasivat silloin kotanaiset ja joku nuorempi
mies juoksi jo kohti nuijaansa heristäen. Mutta notkeana
ja liukkaana kuin ankerias luiskahti tyttö kantajansa

käsistä ja karkasi rantalepikkoon, sieltä uhmaten ja ilk-
kuen:

Saitkos saaliin tulepas ja ota!
Tulenkin vielä kerran, uhmasi vuorostaan poika

tulistuneena. Mutta samalla lähenivät häntä jo kylän
nuoret miehet uhkaillen ja verestävin silmin, tappelu
näytti olevan syntymässä.

Silloin huusi isä ahteelta rauhallisesti ja vakavasti
poikaansa luokseen ja komensi käskevästi:
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Joudu veneelle, meidän on tästä lähdettävä matkaa
jatkamaan.

Kiireellä he asettuivat haapioonsa ja lähtivät solumaan
lahdelle, törmän nuorten miesten keräytyessä siihen kiuk-
kuisina ja uhkaavina ja heitellessä sadatuksia ja pikkukiviä
heidän peräänsä.

Vakavana ja valppaana ympärilleen vilkuen huopasi
ukko tarmokkaasti, lisäten yhä pienen haapionsa vauhtia,
eivätkä he sanaakaan puhuneet. Vanhus oli päättänyt
kiirehtiä kotiin Luujoen rannalle ja ryhtyä toimiin vah-
tiakseen ainakin omaa kotakuntaansa, ettei se sortuisi
vieraiden tungettelijain jalkoihin. Sillä siitä hän oli
varma, että sotaisat vieraat ennemmin tai myöhemmin
hyökkäävät näiden sisämaahan vetäväin vesistöjen ha-
jallaan olevain asutusten kimppuun.

11.

Luujoen suussa, suurehkon selän partaalla, vartioivat
Kotalahden miehet suvunvanhimpansa. Äijän, johdolla
mereltä päin saapuvia vierailijoita. Ylempänä laajeni
joki taas avaraksi suvannoksi, jonka varrella Kotalahti
oli, ja siellä olivat tämän perekunnan elin- ja asuinpaikat,
joita Äijä tahtoi varjella oudon merikansan ryöstettä-
viksi joutumasta. Syyspuoli kesää oli jo käsissä ja selällä
kävi korkea, vaahtoharjainen kare. Mutta mitään kulki-
joita siellä ei näkynyt.

Suvun nuoremmat miehet hiljakseen epäilivät, oliko
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mitään vainolaisia mereltäpäin enää peljättävissä, eihän
noita ollut kesäkauteen näkynyt, ei kuulunut. Mutta
teräväsilmäinen vanhus piti päänsä ja vahti edelleen valp-
paasti. Hänellä oli aavistuksensa, oli kuin tunto luissaan,
että vielä hän sen alushirviön tänä kesänä kolmanteen
kertaan näkee, ja siksi hän ei luopunut vartiopaikaltaan.

Vahtimiesten tähystellessä selälle kuulivat he yhtäkkiä
ryskettä metsästä ja kapsahtivat heti pystyyn sekä pen-
saikkoon kuin peljästyneet peurat ahman loikatessa.
Alutta mikään ahma tai muu peto ei nyt metsästä loikan-
nut, sieltä juoksi vain joen partaalle nääntymiinsä asti
väsynyt mies, joka rentonaan heittäytyi rantakiville
mahalleen ahnaasti juomaan vettä.

Vahdinpitäjät tunsivat hänet heti erääksi Lehtolahden
mieheksi, yhdeksi niistä, joiden kanssa kesällä oli ollut
syntyä tappelu, ja astuivat uteliaina esiin vesakosta.
Vieraan tulo ja esiintyminen oli outoa ja yllättävää ja Äijä
astui heti maahan tupertuneen viereen kysyen melkein
kiihkoisasti:

No, joko saapuivat vainolaiset lahteenne, koska
pakoon juokset, joko tuli tuho kotakunnallenne?

Jo tuli, vastasi juossut läähättäen, tuho tuli!
Enkö teitä ajoissa varoittanut, enkö neuvonut vahtia

pitämään, kerskui Äijä ylväänä jamiltei vahingoniloisena.—
Ette uskoneet!

Emme olleet sitä itse nähneet.
Vaan minäpä olen nähnyt kahdesti. Tänä aamu-

nako se hyökkäsi?
Päivän noustessa. Heräsimme rytäkkään, hirmui-
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nen alus oli törmän alla, törmällä juoksi outoja miehiä,
käsissään kiiltävät vasamakirveet...

Tämmöiset, eikö niin, intoili äijä ja näytti mustasta
kivestä hiottua reikäkirvestään, jota hän nyt aina muka-
naan kantoi. Ettekö ryhtyneet vastarintaan?

Joku ennätti tarttua nuijaansa, mutta hänet iski
heti vainolaisen vasama. Useimmat yrittivät pakoon.

Hiukan henkäistyään ja haukattuaan palan kuivaa
kalaa vahtimiesten eväistä kertoi pakolaismies tarkemmin
tuosta tavattomasta tuhon rytäkästä, joka oli hänen hei-
moaan kohdannut. Naiset olivat parkuen hyökänneet
kodistaan ulos, kantaen rääkyviä lapsiaan, ja miehet
olivat todella yrittäneet heitä asein puolustaa. Mutta vai-
nolainen oli, vaikkei ollutkaan kovin mieslukuinen, kui-
tenkin aivan ylivoimainen; se oli masentanut vastarinnan,
tappanut miehet ja kytkenyt vangitsemansa naiset
mikäli pakoon päässeet olivat ehtineet nähdä. Heitä
oh näet muutamia ennättänyt livistää lehtoon ja painua
korpeen, vaan he olivat siellä hajaantuneet toisistaan,
kun nuo pitkäkoipiset vainolaiset vasamiaan heilutellen
ja ryteikössä ryskyen olivat ajaneet heitä takaa. Saloa
henkensä hädässä samoillessaan oli yksinäinen pakolainen
vihdoin joutunut tänne .

..

Ja sinnekö jäi vainolainen sota-aluksineen teidän
kelarannallenne? uteli Äijä.

Sinne meistä jäi, minne sitten lie painunut.
Hakee se vielä toisetkin asutuslahdet, tänne se

pyrkii pesittymään!
Huoahtaen sen nyt toisetkin todennäköiseksi totesi-
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vat. Vaan vanhus tiukkasi vielä vihollisten käsistä paen-
neelta mieheltä:

Kuulitko heidän puhuvan, ymmärsitkö heidän
kieltään?

Kuulin heidän huutaa polittavan toisilleen, sanaa-
kaan en ymmärtänyt, vastasi mies vieläkin kauhistuneena.

Vennon vierasta väkeä, meiltä vievät he nyt hyvät
pyyntimaat ja apajat.. .

Niin murahteli Äijä synkkänä haahmoltaan. Hän
oivalsi jo, etteivät näiden kalarantain miehet olisi kyen-
neet vastustamaan eikä karkoittamaan noita sotaisia meri-
vieraita, vaikkapa he yhdessäkin olisivat heitä vastaan
käyneet taisteluun. Noita suuria sota-aluksia saattoi jo
liikkua täällä useampiakin ja ne saattoivat hyökätä mihin
sisälahteen tahansa. Niiden miehet olivat paremmin
asestetut ja sodankäyntiin tottuneemmat, kuin hajallaan
elävät kota-asukkaat, jotka olivat tottuneet taistelemaan
vain metsän eläviä ja joskus toisiaan vastaan.

Kahta valppaammin vartioksi nyt Kotalahden Äijä
omaa jokisuutaan. Hänen poikansa kävi Lehtolahden
miehen kanssa poikkimaisin vakoilemassa viimemainitun
hävitettyä kotiseutua nuorukaisella oli mieli jos mah-
dollista vielä ryöstää edes mielityttönsä vainolaisten käsistä
ja siksi hän käärmeenä hiipi tuon vanhan asutuspaikan
lähettyville. Mutta mitään elon merkkiä ei siellä nyt
näkynyt, ei ystävää eikä vihollista, se oli kuin kuollut
ranta. Ja tyhjin toimin täytyi vakoojain palata omaa
jokisuutaan vartioimaan.

Niinpä eräänä päivänä toteutui se, mitä Äijä aina oli
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aavistanut ja hokenut: hän sai kolmannen kerran nähdä
vieraan alushirviön kotoisilla vesillään. Se tuli soutaen
selän takaa, hävisi muutaman niemen siimekseen, mutta
puikahti sen kärjestä taas esiin suurena, korkeana ja peloit-
tavana, suuntautuen miltei suoraan sitä poukamaa kohti,
johonLuujoki laski. Silloin tuli vartiomiehille kiire kota-

rannalleen, jonka kohtalon hetken he nyt ymmärsivät
tulleen.

Siinä oli koivikkoahteella puolenkymmentä kover-
rettua haapiota rannalle vedettyinä ja niiden edustaisella
törmällä oli yhtä monta valkama-aukeaa, missä kunkin
kotakunnan väet valmistivat pyydyksiään ja aseitaan ja
minne oli kertynyt törkykasoja kaloja rannalla perkat-
taessa ja syötäessä. Niistä tuoksahti kirpeä lemu ja nämä
ranta-aukeat etupäässä ilmaisivatkin asutuspaikan. Sillä
itse kodat olivat metsän peitossa hiukan ylempänä männi-
kössä, mistä lähemmäs tultaessa tuprusi puiden välitse
savua siellä paloi miltei ikuinen tuli tai hiillos. Kodat
olivat rinteelle pystyyn nostetuista riuvuista kyhätyt
ja taljoilla peitetyt, olivat siksi korkeita, että keski-

kohdalla mies mahtui kohollaan seisomaan. Keskellä
kotaa olivat kiuaskivet, lattia oli saveen kovaksi poljettu,
mutta multimukset seinän vierellä olivat taljoilla peitetyt
asukkaiden makuulavoiksi. Siellä naiset ja lapset häärivät,
siellä kiehui matalassa savipadassa kala- tai liharokka
ja sinne miehetkin, pyyntimatkoilta palattuaan, menivät
nukkumaan lämpimään, kuin karhut pesäänsä. Mutta
kotien edustallakin paloi nuotioita, joiden ääressä perheet
aterioivat ja askaroivat.
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Vahtipaikaltaan palatessaan katseli vanhus mieli-
haikealla tuttua ja rakasta kotarantaansa, jossa hänen
sukunsa miespolvia oh rauhassa raataen elänyt ja jonka
se oh kodikseen tuntenut. Nyt se siis oh hyljättävä.
Melkein käheällä äänellä huusi hän kotijoukolleen:

Nyt kiireellä aseet ja eväät kokoon, kontteihin mitä
keritään, nyt on tästä heti painuttava salolle! Lapset
nahkoihin ja selkään ..!

Kotakansa ymmärsi kohta, mistä oli kysymys, siksi
usein oli kesän varrella ollut puhetta uhkaavasta vihollis-
vaarasta. Joku penäsi kuitenkin vielä:

Eikö tänne sitten koskaan enää palata . .
?

Tuskin palataan. Kaukana erämailla tehdään
uudet kodat.

Niin läksi sen rannan vanha kotakunta painamaan
poluttomalle salolle. Syyspäivä paistoi kelmeästi korkei-
den puitten lomitse, joiden alla tuo avuton, puolialaston
joukko murrosten ja ryteikköjen lomitse pitkänä jonona
pujottelihe pohjoista korpea kohden, kantaen sinne vähiä
säästöeväitään, vuodetaljojaan ja tarvetavarokaan. Se
painoi yhteen pohteeseen pitkälle, samosi levähtämättä
aamuyöhön asti, jättääkseen vainolaisen niin kauas sel-
känsä taakse kuin mahdollista ja eksyttääkseen sen jälil-
tään.

Autioksi jäi kotaranta. Viimeisinä viipyivät siellä
muutamat nuoret miehet, jotka sauvoivat haapionsa,
vähän ylemmäs jokivartta ja kätkivät ne siellä pensaisiin.

siltä varalta, että sittenkin vielä joskus palattaisiin
Itse kotapaikalla sammutteli Äijä viimeisenä nuotioita.
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ettei saapuva vihollinen voisi arvata, milloin väki on
kylänsä jättänyt, ja ehätti sitten joukkoaan johtamaan.

Sama ilmiö kuin Lehtolahden ja Kotasuvannon ran-
noilla, tapahtui melkein kaikissa niissä siimeisissä lahdissa
ja sisämaahan vievien vesistöjen poukamissa, missä Suo-
menlahden rannikon silloisilla asukkailla oli ollut alku-
peräiset asumuksensa. Uudet tulokkaat, joita alkuväestö
osaksi kutsui merikansaksi, osaksi heidän aseittensa takia
kirveskansaksi, ajoivat sellaisen pelon ja kammon koko
tuohon vanhempaan, alkuperäisemmissä oloissa elävään
väestöön, että se vastarintaa yrittämättä jätti kotansa ja
apajansa ja väistyi pohjoisille erämaille, vedenjakajain
taa, jonne meren latvavedet eivät ulottuneet. Jotkut,
sisukkaammat miehet, jäivät tosin vielä ajaksi lähikorpiin
uusille tulokkaille kiusaa tekemään. He väijyivät siellä
heidän retkiään jyrkkärantaisten salmien rinteillä, joilta
he vyöryttivät suuria kiviä alas heidän suuria aluksiaan
kohti, he hiipivät pensaikoissa vieraiden leiritulien ympä-
rillä ja lähettivät sieltä salaa kiviteräisen nuolen jonkin
vihaamasan halliparran hartioihin, he virittivät metsä-
tulen tuulen päälle aineella, minne uudet tulokkaat olivat
käyneet majapaikkojaan pystyttämään, polttaakseen ne
siitä pois. Mutta tämä kiusanteko ei uusia tulokkaita
karkoittanut näiltä uusilta mailta. He rakensivat majansa
vain vähän ylemmäs mäkien harjuille, joita he vartioivat,
ja läksivät toisinaan noita hiipiviä salakyttiä kuin villi-
petoja metsästämään, kostaen julmasti, kun niistä jonkun
saivat kynsiinsä.

Vähitellen siten sekin sisukas salataistelu asettui.
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Vanhat asukkaat olivat hävinneet entisiltä asuinmailtaan
japerustaneet uudet kotakunnat kauas sisäjärvien ja jokien

rannoille, sinne satoisille, koskemattomille riistamaille,
missä uudet majavat rakentelivat taidokkaita pesiään ja
uudet peuralaumat tarpoivat soita. Siellä oli heillä nyt
soraharjujen rinteillä uudet kotakylänsä ja uudet ranta-
aukeansa, jotka heille pian kävivät yhtä rakkaiksi kuin ne
vanhat, hyljätyt.

111.

Mutta kokonaan eivät heiltä kuitenkaan vanhat
kotarannat eikä vanhat vesireitit ja apajat unhoittuneet.
Sinne veti vielä usein vuosien perästä entisten eläjäin
mieli, ja aina toisinaan hiipi joku mieskunta vanhoja
alkuasukkaita pyyntiretkellään noille entisille elinmaille,
hakien sieltä jonkun kätketyn aseen tai unhoittuneen,
mutta kaihotuksi käyneen baltia-kiven.

Niinpä läksi entisen Kotalahden Äijä eräänä kesänä
muutamain miestensä kanssa käymään entisillä asuin-
maillaan. Hän tunsi jo ikänsä lähenevän loppuaan
jopa olikin yli kymmenen talvea kulunut siitä, kun he
olivat Kotalahdesta pakoon lähteneet ja hän halusi
vielä kerran ennen kuolemaansa nähdä nuoruutensa
mielimaat ja isiensä pyhät lehdot. Varoskellen hiipi hän
vanhaa, tuttua jokiahdetta alaspäin, löysi vielä pensaikosta
suvun kätketyt, jo puolilahot haapiot ja laskeutui yhä
varovammin kotarinnettä kohti tutkiakseen, oliko sinne
vainolainen pesittynyt.
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Ei ollut. Autio oli rinne, vesoittunut, nurmettunut.

Ja nokikärkisistä kodista olivat jokannatinmalot lahonneet
ja suistuneet maahan, pedot jo näkyivät niistä toisia pitä-

neen pesäpaikkoinaan. Oli kai siellä vieraskin käynyt,
koska oli kaatanut karsikkopuut kalmistosta, minne suvun
vainajain tuhka oli kätketty, mutta oli mennyt tiehensä,
kun ei asutusta tavannut.

Mutta toisten vanhain kotapaikkain tienoilla tapasi
Äijän joukko, varovasti edelleen metsiä hiipien, uuden
kirveskansan asumuksia ja kyliä. Ne olivat korkeammilla
rinteillä ja kodat olivat siellä suuremmat ja mahtavam-
mat kuin alkukansan pienet pyöreäpohjaiset pystykodat.
Suurin kylä heillä nähtävästi oli juuri sen Lehtolahden
varrella, jonka kotakunnan he ensimmäiseksi olivat tältä
rannikolta hävittäneet, ja sen lähettyvillä, matalina
maassa ryömien, Äijän joukko kauimmin viipyikin, tut-

kien uteliaana tunkeilijakansan oloa ja menoja.
Heillä oli majat, alushirsille pystytetyt, korkeammat

ja tilavammat kuin alkukansalla heillä olikin hyvät
kirveet, mutta metsästyksestä ja kalastuksesta hekin
näkyivät elävän. Mutta eri perhekunnat eivät olleet siellä
niin vieraat eikä vihamieliset toisilleen, kuin Äijän oman
heimon kotakunnat, ne näkyivät kulkevan yhdessä pyynti-
matkoilla jakalaretkillä ja jakoivat sitten saaliin keskenään.
Tuotahan Äijä oli itsekin usein haikaillut, mutta hän ei
ollut saanut omassa joukossaan sitä käyntiin; kukin
kulki siellä omia teitään, toisten kanssa vain alituisesti
kiistellen. Täällä nyt joku joukosta näytti aina käskevän,
toiset sitten tottelivat. .
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Mutta eräät merkit Äijän katajikosta tähysteleviä
miehiä vielä enemmän oudostuttivat. Jo kohta olivat he
koosta ja eleistä olleet tuntevinaan eräitä kirveskansan
kylässä liikkuvia naisia oman heimonsa naisiksi. Ryö-
mittyään lähemmäs eräänä hämärtyvänä iltana kuulivat
he rinteeltä puhetta ja tunsivat nyt selvästi oman kielensä.
Lapsia, jotka alueella liikkuivat, puhuteltiin alkukansan
kielellä. Ja vielä merkillisempää oli pensaikossa vaani-
vista vakoilijoista se, että he kuulivat noiden vieras-
rotuisten miestenkin, noiden suurikokoisten, vaaieapar-
taisten urosten, haastelevan naistensa kanssa samaa alku-
asukasten kieltä.

Katajapensaassa kyyhöttävän Äijän kurttuinen naama
vetäytyi silloin leveään, ilkkuvaan, vahingoniloiseen
hymyyn. Hän puristi taas, niinkuin silloin kerran meri-
riutan laella, vieressään kykkivän poikansa rannetta ja
kuiskasi hiljaa tämän korvaan:

Kuuletko, poikani, kuuletko, he puhuvat meidän
kieltämme!

Kuulen isä, vastasi poika. Kuinka he ovat sen
oppineet?

He ovat ryöstäneet voimoikseen meidän hei-
momme tyttäriä ja opetelleet heidän puhetapansa ja ehkä
muutkin tapansa, katso, lapset puhuvat ja jokeltavat
tuossa kuin meidän omilla alueilla! Ne lapset ovat siis
meidän heimoa ...!

Nuorempi mies ei oikein ymmärtänyt, miksi tuo

havainto hänen ikäloppua isäänsä niin erikoisesti riemas-
tutti. Ehkä hän toivoi siten ajan oloon siedettävämpäin,
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parempain välien vakaantuvan uusien tulokkaiden ja
alkuväestön välillä, ehkä hän uskoi omain kotakuntainsa
taas vähitellen voivan siirtyä takaisin rannikolleen, joka
ei enää olisi heille vihamielinen. Siitä lähtien, kun ensim-
mäinen alushirviö oli nähty näillä rannoilla, oli Äijän
silmässä ja mielessä aina näihin asti asunut vain koston
poltto. Hän oli vain miettinyt, miten myrkyttää tunkeili jäin
vesilähteet karvailla juurilla tai kerätä erä vuorien kyitä
heidän asuinharjuilleen. Nyt hänen karvaiset kasvonsa
myhäilivät sitä leppeämmin, kuta kauemmin hän kataji-
kosta katseli vieraiden tulokkaiden elämää ja hommia.
Ja hän kuului siinä itsekseen hokevan:

Ne ovat itse itselleen kostaneet. Heilutelkoot vain
ylpeästi kiiltäviä kaarikirveitään ja rakentakoot vain
kotansa korkeammiksi kuin me, meihin he kuitenkin
sulavat!

Mutta tuokion kuluttua hän, ikäänkuin havahtuen,
pojalleen virkkoi:

Nyt voimme tästä jo lähteä kykkimästä.
Poisko, kysyi poika ihmeissään. Eikö sytyte-

täkään metsää palamaan, eikö ryöstetä pois heiltä oman
heimomme naisia?

Olkoot siellä, kun kerran ovat ruvenneet olemaan.
Hyvä on, niinkuin on.

Mutta tässä asiassa ei nuorempi mies ollut aivan isänsä
kannalla. Hänessä nuo heidän äskeiset havaintonsa olivat
virittäneet uusia mietteitä ja uusia toiveita. Nuo oman
heimon naiset voitaisiin ehkä vapauttaa, jos heille saisi
sanan suihkatuksi. Ja olipa hän keksinyt vieläkin muu-
Kirveskansan tulo 3
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tamia outoja menoja vakoilemansa kyläkunnan elämän-
tavoissa. Hän tahtoi välttämättä hiipiä vielä kappaleen
lähemmäs kirvesmiesten asumuksia, ottaakseen parista
mieltään vellovasta asiasta selon.

Mitä olivat nuo pälvet, joita he olivat avanneet leh-
toon kotakuntansa liepeille? Siellä näytti kasvavan ja
iltatuulessa nuokkuvan jotakin outoa, kellertävää kasvia
sellaista ei siellä ennen ollut. Ja mikä oli tuo kitinä, joka
kuului lähimmän kodan edustalta, kuin olisi kiviä vastak-
kain kihnattu? Hän ryömi lähemmäs ja keksikin kih-
nauksen syyn: nainen seisoi siellä kallion kupeella ja
lykkäili käsiensä ja hartioittensa voimalla suumnlaista
kiveä tasaista kalliota pitkin, lahnasi, lykkäsi herkeämättä
ja tiputti aina joskus joitakin siemeniä kuin kivien väliin.
Ja kivikitkan tuotteena keräsi hän sillävälin tuohiseensa
valkeaa pölyä ..

Ei tiennyt alkukansan vakoilija, että meriväki oli tul-
lessaan tuonut Suomen rannalle ensimmäiset viljan-
siemenet, kylvänyt niitä valtaamaansa multaan, jossanyt
ensi tähkät nuokkuivat, ja että se oli pannut ryöstämänsä
alkukansan naiset tuohon hieromaan käsikiveä kalliota
vastaan, ja siten hoitelemaan peräti alkuperäistä, ensim-
mäistä jauhinkiveä. Hän ei ymmärtänyt, niinkuin he,
vielä viljan makua. Hänen silmänsä tähyilivät vain kiin-
teästi siihen yksinäiseen naiseen, joka tuossa hänen edes-
sään veti ja hieroi vinkuvaa laakakiveä. Mutta veri kuu-
meni hänen suonissaan. Sillä nuo kasvot hän tunsi Huo-

ruutensa ajoilta, tunsi nuo silmät, jotka ennen aina iloi-
sina nauroivat. Nyt ne olivat surun sameat, murhetta
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ja ikävää kertoivat naisen vieläkin hempeät kasvot ja
alakuloista masennusta oli koko hänen olennossaan, kun
hän siinä yksin illan suussa kieritti raskasta, karkeaa kiveä.

Vanhat vaistot, nuoruuden verevät vaistot, virkosivat
silloin kätkössään kyyhöttävässä miehessä. Hän näki
saaliin, usein tavottelemansa, aina livistäneen, tuossa
juuri edessään; hänessä heräsi ryöstön himo ja se kasvoi
tuossa tuokiossa ylivoimaiseksi, kiehtovaksi kiihkoksi.
Kaikki isän varovaiset neuvot häipyivät yhtäkkiä hänen
mielestään, hän ei muistanut enää olinpaikkaansa eikä
seuralaisiaankaan. Hänen jäntereensä vain kuin itsestään
jännittyivät, hän kyyhötti tuokion pensaan takana
puolikumarassakuin viritetty jousi ja ampasi sitten yhdellä
huimalla hypyllä kuin nälkäinen ilves kodan eteen, naisen
viereen. Tämä parkasi kerran säikähtyneenä, vaan ei ehti-
nyt liikahtaa, kun jo mies kietasi hänet kainaloonsa ja
kirmasi vesaikkoon.

Syntyi ryskettä metsässä. Isä, joka loitoxnpaa huo-
lestuneena oli seurannut poikansa eleitä, karmasi nyt
hänen perässään kankaalle ja muut seuralaiset samoin.
Mutta naisen parkaisu ja metsän ryske havahdutti samassa
tuokiossa ahteella ahertavat miehetkin ja he sukelsivat
samassa vinhaa vauhtia, sotakirveet koholla, pakenevain
jälkeen. Hirmuinen hälinä ja kilpajuoksu virisi heti nyt
äsken äänettömässä, ryteikköisessä metsässä, miesten
päätä pahkaa puskiessa sen halki iltaöisessä hämärässä.
Ryöstäjä hellitti pian hartioiltaan taakan, jokahänen liik-
keitään hidasti, mutta tarttui naisen ranteeseen ja vikise-
mättä tämä nyt pelastajansa perästä porhelsikin syvem-
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mäs saloon, juoksi takaa-ajajia pakoon yhtä suurella
innolla loan koskaan ryöstäjänsä.

Kun ensi kerran henkäistiin hurjan juoksun lomassa
kertoi vapautettu nainen pakolla joutuneensa uusien
tulokkaiden orjuuteen. Ei ne uudet miehet heitä sentään
rääkänneet, usein hyvästikin pitelivät, ja monet olot,
asumukset ja ruoat, heillä oli paremmat kuin alkuasuk-
kailla. Heidän siemenistä keittämänsä huttu oli hyvää
syödä, heidän kotansa olivat lämpimämmät kuin alku-
kansan, joiden elintavat he muuten olivat omaksuneet
ja olivathan he ryöstämäinsä naisten kielenkin oppineet.
Mutta sittenkin olivat orja-naiset usein kaihonneet oman
heimonsa luo, usein olisivat he karanneetkin, jos vain
olisivat voineet ja tienneet minne paeta.

Mutta jatkakaamme pakoa, he seuraavat perästä,
varoitti pakolaisnainen peljästyneenä ja vavisten.

Eihän heitä enää kuulu, lohdutteli Äijä, jonka
vankoille jänterille tuo hurja juoksu oli ollut Uikaa pon-
nistusta ja jonka rinta yhtenään pahasti läähätti.

—He seuraavat meitä kuitenkin, he vainuavat
jälkemme, hoki vapautettu orjatar jalkaansa juoksuun
hioen. He ovat nopeita ja viekkaita eivätkä koskaan
alli, että heidän asumuksillaan kostamatta käydään.

Oikeassa oli nainen, sillä kun pakenijat taas jatkoivat
rientävää vaellustaan, kuului kotvan kuluttua verrattain
läheltä takaa-ajajain toisiaan kutsuvia huutoja ja ryteikön
ryskettä, niinkuin heidän ollessaan ison riistan ajossa.
Alkuasukkaat sukellelivat notkeina kuin kärpät tiheikköjen
alitse ja louhikkojen läpi, mutta vaikka ajajain aina toi-
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sinaan täytyi tehdä kierroksia, olivat he pian taas heidän
kintereillään.

Vaistomaisesti painuivat pakenijat yön pimeässä
Kotalahden jokisuun vanhoille, tutuille maille, missä
Äijä tunsi joka kiveliön ja murroksen. Niiden lomitse
hän pujottelihe pahasti huohottaen ja jo jäivätkin taas

vainolaiset kuulumattomiin. Mutta vaikka vanhuksella
jorinta vaivaloisesti korisi ja jäntereetpyrkivät pettämään,
ei hän enää pysähtynyt, vaan painoi edelleen joen vartta,
kunnes ehdittiin tutulle kaalamolle. Siinä syöksyi hän
virtaan, vetäen toiset perässään, kahlasi viistoon vesistön
poikki, kunnes saapui pieneen saareen, jossa kas voi suuria
tammia. Voimansa viimmeisilleen pingoittaen heittäy-
tyi vanhus tammen oksalle ja kapusi siitä oksa oksalta
ylöspäin tasapäisen, lehtevän latvan suojaan, jossa oli
tilaa heille kaikille ääneti piiloilla. Edemmäs ei näet
Äijä jaksanut paeta; hän tunsi jo voimansa pettävän koko-
naan jaretkahtikin pian hervotonna puun rungon varaan,
sitä suonenvedontapaisesti käsivarsillaan syleillen ja
puristaen.

Lopussa olivat jo voimat toistenkin pakolaisten, hen-
keään pidätellen he vain kohtaloaan odottivat. Mutta
ukko oli arvannut oikein: takaa-ajajat olivat lopultakin
jäliltä eksyneet. He porhelsivat kyllä hekin kaalamosta
joen yli, vaan painuivat kauas sen vastaiselle rannalle
ja vasta aamuyöstä he kuuluivat sieltä tyhjin toimin
palailevan omille mailleen.

Jännitys laukesi pakolaisten joukossa vähitellen,
mutta vasta päivän korkealle noustua he uskalsivat las-
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keutua pinopuustaan alas ja kahlata joen senpuoliselle
rannalle, jossa Kotalahti oli. Mutta vanhus oli silloin
jo niin nääntynyt, että häntä oli pakko kainaloista tukien
auttaa törmälle, ja siellä hän heti heittäytyi pitkälleen,
verkkaisesti puhuen:

Tähän nyt kuolen, poikani, sen tunnen. —Kanna
minut tästä Kotalahden vanhalle kalmistokankaalle,
polta vaivaiset luuni ja kuoppaa ne sinne, vanhain
vainajain vierelle. Itse rientäkää te uuteen kotiinne sisä-
maahan, uusille asuinpaikoillenne, ja siellä pysykää
merikansaa enää ärsyttämättä. Jos he sinne joskus tule-
vat taikka te muuten joudutte heidän lähettyvilleen,
silloin ovat he jo ehkä sovinnollisemmat.., ovat silloin
ehkä samaa heimoa kuin me ...

Taas kirkasti hieno hymy nääntyneen, elinvoimansa
loppuun kuluttaneen vanhuksen kuihtuneita, raunioisia,
harmaapartaisia kasvoja. Hän kääntyi pensaaseen päin
ja jäi siihen ääneti makaamaan kuin haavoitettu eläin,
joka oli löytänyt kätketyn, suojaisen, rauhallisen sii-
meksen, mihin sen mielestä on hyvä kuolla.

Toiset pakolaiset olivat tehneet tulen paistaakseen
siinä virrasta silmustamansa hauen heitä vaivasi öisen
vaelluksen ja jännityksen jälkeen nyt hirmuinen nälkä.
Kerran kääntyi vanhus vielä nuotion puoleen, viittasi
poikansa luokseen ja virkahti, vieressään olevaa, ulko-
saaren haudasta kerran ryöstämäänsä kaunista kirvestä
näyttäen:

Pane tämä tuhkani viereen sorakuoppaan. Jos
kirvesmiehet tai muut sen joskus sieltä kaivavat, ihme-
telkööt, miten se on sinne joutunut. ..



Sen teen, isä
Ukko yskäsi taas kuin särähtäen ja vaipui pensaa-

seen päin, leppoisa hymy raunioituneilla kasvoillaan.
Mutta kun nälkäiset retkeläiset olivat kalansa varas-

taneet ja syöneet ja taas kääntyivät Äijää katsomaan,
silloin oli hänestä jo henki lähtenyt. He nostivat silloin
vainajan lehtipaarille, kantoivat Kotalahden rannalle,
johon vielä kerran virittivät tulen, ja kätkivät sen rin-
teelle hänen hiiltyneet luunsa ja hänelle rakkaaksi käy-
neen kaarikirveen. Itse he. Äijän neuvoa totellen, rien-
sivät uusille asumuksilleen sisämaahan, välttyäkseen
joutumasta uudelleen kirveskansan metsästettäviksi, ja
jatkaakseen siellä entistä elämistään.
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HALTIAIN VARALLE.

Kumollaan oli törmän lehdossa korkea, tuuhea uhri-
pihlaja, hämäläisten vanha, pyhä puu, ja sen kohdalla
joenrannalla kastoivat pitkäliepeiset, kaljukiireiset papit
seudun pakanallista kansaa, jonka rinteelle rivitetyt risti-
soturit olivat voittaneet, vanginneet ja pakottaneet omak-
sumaan uuden uskon. Törmän takalistolta kuului voih-
kinaa; siellä vieraat, hurjat keihäsmiehet rääkkäsivät
niitä sisukkaampia Hämeen miehiä, jotka eivät tahtoneet
kieltää vanhoja haltioitaan eivätkä notkistaa polviaan ryös-
täjäin jumalalle, pään listivät voittajat pian ja armotta

jokaiselta, joka siinä pitempään vikuroi. Niinpä juoksikin
sieltä soturien ajamana mekkomies toisensa perästä, juoksi
vertavuotavana ja hädästä pullistuvin silmin alas pappien
luo joenrantaan vastaanottamaan epämieluisan, mutta
pakollisen kasteen. Syrjemmällä lepikossa kyyhötti pienin
parvin jo kastettuja Hämeen miehiä ja naisia; he seisoivat
siellä, tukat kerittyinä ja märkinä kuin uitetut koirat,
seisoivat häpeissään ja hammasta purren ja katselivat
avuttomina, kuinka yhä useampia heidän heimolaisiaan
hukutettiin kylmään virtaan, pappien lukiessa kovalla
äänellä kastelukujaan.
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Mutta ylinnä törmällä, kaadetun pihlajan vieressä,
seisoi vaakunakilpeensä nojaten voittajain päällikkö, voi-
makasryhtinen Birger Jarl, katsellen tyynenä ja tyyty-
väisenä, miten nuo uppiniskaiset hämäläiset vihdoinkin
hänen viikinkiensä voimalla alistettiin ristille nöyrty-
mään.

Lepikossa lepäileväin jo kastettujen hämäläisten
kesken kävi pientä, kuiskivaa keskustelua. Toiset siellä
kiukustuneina kirosivat vieraita voittajiaan ja hautoivat
salaista kostoa, toiset taas alakuloisempina huolehtivat
vastaista elämistään uuden ryöstövallan alla. Mutta
muuan vastakastetuista virkahti, vieläkin patistellen vettä
niskastaan.

Kauan ei ainakaan tämä poika ole noiden pitkä-
liepeisten pappien lumeissa. Pois huuhdon heidän voi-
teensa ja uskonsa ensi koskessa, jonka partaalle pääsen,
sanotaanhan koskenhaltian kykenevän peruuttamaan vie-
raitten haltiain kirot.

Etkäkö huoli ollenkaan uudesta jumalastasi? kysäsi
vanha koiransilmä, tunnettu kylänheittiö, joka nurise-
matta oli kasteeseen alistunut. Häntä pidettiin seutu-

laisten kesken ovelana ja viekkaana miehenä, vaikkei
saatu selkoa, milloin hän puhui totta ja milloin pilaa.

En huoli, vastasi niskoittelija varmasti.
Elähän sano, ei vara venettä kaada, virkkoi siihen

koiransilmä. Minä pidän varalta tämän uudenkin
jumalan, joka minulle on väkisin annettu, mutta jonka
vieraat sanovat voimalliseksi. Katsohan: milloin eivät
omat haltiat auta taikka jos olen heitä sattunut suututta-
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maan, silloin voin aina turvautua palvelemaan tätä uutta
jumalaa, sittenpähän näkyy, auttaako se!

Mutta vanhat haltiasi pidät kuitenkin samalla?
Totta kai, miksipä heidät hylkäisin. Tämän uuden

otan vain varalta, eikäpä tässä nyt ottamatta päästä-
kään.

Töiset vastakastetut hämäläiset jäivät märkinä ja nyr-
peinä tuokioksi miettimään tuota kylänheittiön neuvoa,
jossa, vaikka se olikin hirtehisen antama, kuitenkin tuntui
olevan joku järjentynkä. Mutta ei sekään neuvo heitä
miellyttänyt; tuntuipa heistä arveluttavaltakin suututtaa
vanhoja metsän ja veden haltioita, omaksumalla näiden
rinnalle uuden ja oudon jumalan. Eivätkä he sitäpaitsi
ymmärtäneet, mitenkä he osaisivat sitä uutta haltiaa
oikein ja mieliksi palvoakaan.

Syömättäkin kuuluisi pitävän olla päivän tai kaksi
viikossa, haikaili eräs hämäläisistä, ei se käy erä-
mieheltä, ei siinä meikäläinen kestä.

Eikä me opita heidän malliinsa uutta haltiaa lepyt-
tämään. Kuulkaahan tuota outoa mongerrusta ja pap-
pien posmitusta!

Mutta vanha, maita kierrellyt viisastelija tiesi siitäkin
asiasta yhtä toista enemmän kuin muut. Hän oli retkil-
lään merenrannikolla jo ennen tavannut tämän uuden
opin väkeä ja kuullut siltä minkä mitäkin.

Elähän sano, virkahti hän taas viimeksi puhu-
neelle, ei kuulu olevan uutta jumalaa kovinkaan vaikea
palvoa. Paastot ja rukoukset eivät toki voine olla taita-
mattomille aivan pakolliset. Eräät ristinmiehet kertoivat
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minulle tarinan muutamastakin pakolla kastetusta, van-
kasta miehestä, joka niinikään ei sanonut voivansa paas-
tota eikä rukoilla. Silloin oli pappi hänelle vastannut:
Ei tarviskaan, kunhan teet edes jotakin hyvää. Autappas
tuossa kaalamon paikalla niitä, jotka pyrkivät virran yli,
mutta joille virta on liian vuolas, niin muuta ei sinulta
vaadita. Se mies asui näet kaalamon rannalla ja siinä oli
usein tulvan aikana vaaran paikka ylipyrkiville. »Jos ei
muuta vaadittane, niin voinhan tuon tehdä», vastasi
vankka mies ja auttoikin sitten vähäväkisempiä kulki-
joita. Ja sillä palvelulla kuuluu hänestä tulleen uudelle
jumalalle otollinen mies, oikeinpa pyhä mies.

Ka, kun ei todella muuta kysyttäne . ~ tuumi
antautuvampana se ensiksi kiivaillut Hämeen mies, yhä
tukkaansa kuivaillen.

Ja kun sitten kuitenkin saanee pitää omat koti-
haltiansa, lisäsi siihen toinen vastakastetuista, hänkin
rauhoittuneempana.

Niin, kas siitä en minä mene takuuseen, selitti
koiransilmä varovasti. Mutta kuka sinua estää pitä-
mästä, jos et puhu haltioistasi kenellekään mitään ...

Varsin epäilevinä ja sydämessään synkkinä jäivät
vastakastetut, joiden parvi myötäänsä lisääntyi, mietti-
mään noita helpompia keinoja palvella vieraitten tuomaa
uutta haltiata ja sovittaa uusi usko vanhan, isiltäperityn
rinnalle. Miten lopultakin käynee? kysyivät he huolestu-
neina toisiltaan. Mutta täytynee koettaa, sillä noiden
piikkimiesten kuritettavaksi ei todellakaan tee mieli
usein heittäytyä .



Rannasta kuului taukoamatta äänekäs, yksitoikkoinen
sanelu, kun Ruotsin papit latinalaisilla kasteluvuilla
siunasivat ristinuskoon äsken aseilla voitettuja, pakanal-
lisia hämäläisiä. Parvi toisensa perästä juoksi keihäillä
heristettynä törmältä alas rantaan, ja se palasi sieltä
kotvasen kuluttua ristinmiesten uskoon kastettuna lepikko-
rinteelle.

Mutta törmän laella seisoi yhä kaadetun pihlajan vie-
ressä voimakas ritari Birger Jarl korkeaan kilpeensä noja-
ten. Hän viittasi aina väliin kannustavasti sotamiehil-
leen, jotka törmällä valmistivat pakanoita kasteeseen, ja
väliin taas hän kovalla äänellä käski rannassa laulavia
pappeja kiirehtimään toimitustaan.

44



RAASEPORIN SYNTY.

Siitä on kulunut kuusisataa vuotta

Eräänä tuulisena kesäpäivänä laskee Suomenlahden
ulapalla sen pohjoista rannikkoa kohden kolme laivaa:
yksi ruskeapurjeinen edellä, kaksi vaaleampaa melkein
rinnakkain perässä. Mustana kohisevaa merta viiltelevät
pitkät, valkoharjaiset laineet, joissa nuo lyhyet laivat
kuppelehtavat, väliin painaen keulansa syvälle aaltoon,
väliin taas kohottaen ne pystyinä laineen harjalle. Mutta
edellä viilettävän, toisia vähän pienemmän haahden miehet
eivät pelkää tuulta eivätkä laineita, he nostavat päinvastoin
mastoonsa lisäpurjeen, laskien kuin lintu avatuin siivin
täysmyötäiseen, ilmeisesti paetakseen noita perästä tulevia,
suurempia haljakkapurjeita. Vauhti kasvaa, mutta pako-
laista ajavat laivat lähenevät sittenkin, pyrkien leikkaa-
maan sen reitin ennenkuin se ehtii saaristoon, joka jo
etäällä häämöittää.

Se on huimaa kilpa-ajoa Levottomina pälyvät ruskea-
purjeisen laivan mustapintaiset, aseistetut miehet, kan-
nella seisten, vuoroin noita perästään tulevia punakeuloja,
joiden edessä vesi valkoisena vaahtoaa, vuoroin taas lähe-
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nevän rannikon ruosteisia kallioita, joita vastaan käy
korkealle pärskyvä kare.

He ovat Itämeren hurjia merirosvoja, jotka nyt ovat
olleet joutua satimeen ja senvuoksi pakenevat ehtiäkseen
rannikon kansille vesille. He ovat tänään aamun vaie-
tessa vahvasti aseistetulla sotalaivallaan ulkona Suomen
lahdella hyökänneet suurenlaisen lyypekkiläisen kauppa-
laivan kimppuun, jonka he arvasivat kuljettavan kallista
kauppalastia Nevajoelle ja Laatokkaan, pyrkien Suuren
Novgorodin tuottoisille markkinoille, tämän laivan
ja sen arvokkaan lastin aikoivat nuo raa’at raerensaalis-

tajat siepata aamutuimaansa. Mutta tämä hansalais-
laiva olikin varustautunut merillä liikkuvia rosvolaivoja
vastustamaan, sen miehet asettuivat tiukkaan vastarin-
taan ja tuima tappelu syntyi myrskyisellä ulapalla.

Taisteltiin laivankylki laivankyikeä vastaan jakaappari-
laivan miehet saivat nähdä, että kauppa-alus oli matkal-
laan jo ennen merisisseistä voitolla selvinnyt. Sen kan-
nella oli näet joukko tynnyreitä, joiden pohjaan haka-
tusta reijästä pistihe esiin karvaisia miehenpäitä, niihin
olivat kauppiaat kytkeneet kesyttömät sotavankinsa,
antaakseen heille ansaitun tuomion ensi satamassa. Mutta
ehkä olisivat ruskeapurjeisen laivan rohkeat, rotevat
rosvot sittenkin nyt perineet voiton kauppalaivasta,
ellei tämä olisi saanut apua taistelun juuri kuumimmillaan
riehuessa. Lännestä laski näet täysin purjein toinen hansa-
laislaiva, nähtävästi ensimmäisen hiukan myöhästynyt
matkatoveri, ja silloin tuli kaappareille kiire irroittaa
kiinnekoukut, luopua saaliistaan ja kääntyä pakosalle.
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Pian toki saikin rosvolaiva purjeensa pystyyn ja pyrki
nyt joka rievun avulla livistämään saaristoon, väistääk-
seen kiukustuneiden kansalaisten katkeraa kostoa.

Suomen rannikon ensimmäiset hyrskynhuuhtelemat
ulkoluodot jäivätkin jo sivulle ja salmia aukeni suurem-
pain, metsäisten saarien väliin. Korkean aallokon läpi
syöksyi merirosvolaiva tyynemmille sisäselille, mutta
kansalaiset laskivat sinne perästä, ajaakseen vihaamansa
merihurtat kerrankin umpikujaan ja hukuttaakseen heidät
kohiseville rantakareille. Pakenijat huokasivat helpotuk-
sesta, aina kun pääsivät jonkun pyöreäkupuisen kallio-
saaren taa, joita tällä rannikolla kohosi vieri vieressään
kuin mättäitä suolla, vaan ennenkuin he ehtivät sen takai-
sen selän poikki, välähtivät jo salmesta esiin kansalaisten
haalakat purjeet. Vedet kapenivat ja kävivät matalam-
miksi ja erään selän pohjassa näytti jo pakolaisia uhkaavan
umpikuja. Mutta perässä seisova mies tunsi vanhastaan tä-
mänkin rannikon jaohjasi aluksensa rohkeasti pensasniemien
ja ruohorantain ohitse yhä peremmäs poukamaan, komen-
taen vain miehensä tarttumaan airoihin. Ja aivan oikein;

lahden pohjasta, joka oli näyttänyt nuotan perältä, aukeni
soutajain eteen kuin kukkulain kätköstä pienen joen suu,
jota myöten alus nopeasti läksi nousemaan vastavirtaan.
Siinä laskettiin purjeet alas ja henkensä hinnalla soutaen
kiirehtivät pakolaiset sakeametsäisten maisemain läpi
joen uomaa ylöspäin.

Ilta ehti jasilloin ei enää näkynyt kansalaisten harmaita
purjeita. He olivat kai vihdoin joen sokkeloisessa suistossa
eksyneet saaliistaan ja ruvenneet arkailemaan noita
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kapeita, karisia vesiä. Mutta päivän ponnistaneet pako-
laiset olivatkin silloin, jännityksen vihdoin lauetessa,
väsyneet kuin riekaleet, ja he rupesivat nyt katselemaan
suojaista lepopaikkaa. Jokivarsi oli, samoin kuin saaris-
tokin, autio ja asumaton, ihmiset eivät olleet uskaltaneet
asettua näille merirosvojen alituisesti ahdistamille ranta-
seuduille, jonne ei juuriluontokaan viljelijää houkutellut.
Karu, harmaa kalliontöyry, jonka rinteellä kasvoi meri-
tuulten tuiverruttamia petäjiä, kohosi näet toisensa
vieressä, ja niiden lomiin jäi syviä rotkoja, joidenpohjalla
vesi välkkyi, muodostaen kapeita salmia ja syviä lahtia.
Tämän jylhän maiseman läpi kiemurteli pieni joki, laaje-
ten kappaleen matkan päässä suistostaan suvannoksi
ja järveksi, joka piiloili korkeain, metsäisten harjujen
välissä. Mutta tämän selän keskeltä kohosi yksinäinen,
jylhänharmaja kalliosaari, joka kolmelta kulmalta melkein
pystyjyrkkänä laskeutui veteen ja joka kuin vartija
näytti hallitsevan ympäristöään.

Tuohon tasalakeiseen kallioon iskivät väsyneet meri-
rosvot heti silmänsä ja tuokion neuvoteltuaan laskivat
he haahtensa sen loivemmalle, luoteiselle rannalle, jossa
sen petäjiin kytkivät. Nousivat kaihon kaljulle kiireelle,
josta näki laajalta joka taholle, ja retkahtivat siihen lepää-
mään kuiville sammalille. Vartijat valvoivat ja tähysteli-
vät haaleassa yössä, uupuneiden miesten nukkuessa siellä
ylhäällä kuin kotkan pesässä.

Se oli kirjavaa väkeä tuo täysissä aseissaan lepäävä
miesjoukko. Siinä oli miesmurhaajia, jotka pakenivat
surmatun sukulaisten kostoa, oli kunnian teiltä eksyneitä
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ja suojattomiksi julistettuja ylimyksiä, oh karanneita
orjia, oh haahtensa menettäneitä merimiehiä, oh nuoria,
huimapäitä seikkailijoita ja vanhoja, paatuneita meri-
rosvoja. Ja monet kansallisuudetkin olivat edustettuina
tuolla kaihon laella; Siellä oh virolaisia, oh ruotsalaisia,
oh suomalaisia merikarhuja ja Saksan rannikon sissejä.
He olivat, kukin omalla tahollaan meriä kynnettyään,
tavanneet toisensa jonakin talvena Voijonmaan hiekka-
rannikolla, siellä liittyneet yhteen, ryöstäneet laivan ja
asestaneet sen merirosvoalukseksi, jolla he lähtivät Itä-
meren rannikkoa verottamaan ja ahdistamaan yksin kul-
kevia kauppalaivoja. Joukko oh kasvanut matkan var-
rella, uudet miehet oh aina pantu vannomaan ankarat
veljeysvalat, joiden rikkominen tuotti petturille varman
surman, minne hän pakenikaan. Yhteiset vaarat ja yhtei-
set rikokset olivat sitten sitoneet heidät yhä lujemmin
toisiinsa, mitään muuta yhteiskuntaa, esivaltaa tai
sukulaisuutta he eivät enää tunteneet kuin oman, kaik-
kien kammoaman veljeskuntansa.

Kuri oli ankara, Rohkeimman ja ovelimman joukos-
taan he itse päällikökseen valitsivat ja tottelivat häntä
sokeasti, kunnes ehkä joskus, jos päällikkyys rupesi
heitä sortona painamaan tai jos johtaja oli heitä taitamat-
tomasti ohjannut, syöksivät hänet mereen ja valitsivat
joukostaan uuden. Pysyvää tyyssijaa ei heillä ollut mis-
sään; meriluotojen luolat olivat heidän asuntoinaan ja
varastoaittoinaan ja itse aava meri oh heidän elinkeino-
paikkanaan.

Siinä nyt nukkuivat nuo koviksi karaistut, meren
Kirveskansan tulo 4
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mustentamat miehet Etelä-Suomen pienen joen saaressa,
kooten voimia uusiin seikkailuihin, ja heidän kuorsauk-
sensa kohisi yli yöksi tyyntyneen selän.

Mutta kun aamu kirkkaana jakauniina vaikeni myrsky-
päivän jälkeen japilvettömälle taivaalle nousseen auringon
lämmittämät miehet heräilivät kovalta vuoteeltaan, silloin
he katselivat tarkemmin tuota illan hämyssä keksimäänsä
autiota leposaartaan sekä sen jylhää ympäristöä ja mieltyi-
vät siihen yhä enemmän. Ja vankkaa aamiaista aterioides-
saan he siitä ihastuneina keskustelivat.

Tässähän meillä voisi olla lepopaikka useamminkin,
sillä tännepä eivät osaa Hansan laivat ja asumaton näkyy
olevan mantereenkin ranta.

Totta, lymypaikka tämä on mainio. Voisimmepa
tänne rakentaa hirsi-aitan saalistamme varten, käyttääk-
semme sitä, milloin näillä Suomenlahden vesillä olemme
keventäneet kauppalaivoja.

Taikka puikahtaaksemme pakoon, jos hullusti
käy kuten eilen.

Tulkootpa tänne ne eiliset kansalaiset, hevillä he
eivät tätä linnaamme valloita.

Eivät tule nyt eikä vastakaan ... Mutta meillä
ei täältä ole kuin pieni sounti aavalle merelle.

Niin puhuivat pörröpartaiset merikarhut, tutkiessaan
yökalliotaan, joka todella oli kuin luonnon luoma linna.
Ja heidän päällikkönsä. Juureva, kookas, punanaamainen
uros, pohti tuokion mielessään miestensä mietteitä, huo-
masi ne hyviksi ja virkkoi vihdoin:

Ainakin nyt aluksi voimme tässä turvallisesti
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viipyä viikon pari, siltä varalta että eksyttämämme lyypek-
kiläiset meitä vielä vahtisivat saaristossa. Mutta sillä-
välin tehkäämme tähän vähän suojaa tuulilta ja sateilta
itsellemme ja tavaroillemme.

Rakennammeko tänne pirtin?
Miksei, tuohon loivalle ahteelle, sinnehän voimme

sitten talveksi palata, jos tahdomme. Mutta, ensi töik-
semme on meidän tehtävä rintavarus tähän kallion reuna-
mille, että voimme turvassa puolustautua, tuli mikä tuli.

Työhön kävivätkin rotevat miehet, vierittivät ja vipu-
sivat kiviä tasalakeiselle kalliolle, jonka ympäri he raken-
sivat tukevan vallin, minkä takaa oli hyvä jousilla ampua
lähestyvää vihollista. Mutta kirvesmiehet kaatoivat
sillaikaa saaren alavammalta, eteläiseltä rinteeltä pois
sen korkeat hongat, joten näköala avartui vapaaksi
tällekin taholle, ja rupesivat sitten noista paksuista, pyö-
reistä honkahirsistä salvamaan tupaa niin suurta, että
siihen helposti mahtui makaamaan pari, kolmekymmentä
miestä. Uuden tupansa keskelle tekivät he kalliopohjalle
tulisijan, ja raheiksi sen seinänvierustoille halkaisivat
he jyhkeitä petäjiä. Ja kun sadepäivinä suuret tervakset
takassa loimusivat, niin olipa miesten taas pitkistä ajoista
suloista loikoa lehdespahnoilla tulen lämpimässä hoh-
teessa, keittää siinä rasvainen kalakeitto ja sitä syödessä
kertoa toisilleen hirmuisia meriseikkailujaan ja julmia
ryöstötekojaan.

Mutta vartijat valvoivat herkeämättä ulkona korkean
kallion laella tuulessa ja sateella.

Tehtyään vielä syyskesällä laivallaan monia ryöstö-
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retkiä Suomenlahdelle ja Itämeren rannikoille, palasivat
merirosvot saaliineen talveksi kodikkaaseen jokisaareensa,
jonne he kuin tietymättömiin hävisivät. Tähän pohjoi-

seen linnaansa he nyt turvautuivatkin sitä mieluummin,
kun 010 kävi vaaranalaiseksi etelämmillä rannikoilla,
missä eri maiden hallitukset näihin aikoihin rupesivat
ahdistelemaan merirosvoja. He rakensivat vuosien
kuluessa saarensa mukulakiviset ympärysvallit yhä kor-
keammiksi, raivasivat kallionrotkoihin tilavat säilytys-
suojat, jonne he kätkivät ryöstötavaransa jaruokavaransa,
joita lähiseudun koskemattomat metsät ja vedet heille
runsaasti antoivat.

Mantereen asutus sai pian tiedon rosvolinnan synty-
misestä Uudenmaan rannikolle, sillä sen miehet retkeilivät
usein evästä hakemaan sisäjärvien rannoille saakka,
missä he ryöstivät talonpoikain kylät ja herättivät kauhua
rauhallisissa maanraatajissa. Mutta tuo väestö ei uskalta-
nut käydä rosvolinnan kimppuun, jonka raakoja, sääli-
mättömiä asukkaita se pelkäsi jumalattomina, julmina
merihirviöinä; asutus kaikkosi yhä kauemmas rosvo-
linnasta, joka siten kauan sai kenenkään estämättä isän-
nöidä koko saaristoa ja sen edustaista merta. Uusia meri-
rosvoja yhtyi yhä saarilinnan väkeen, joka pian lähetti
useitakin aseistettuja kaapparilaivoja kaukaisille merille
asti herättämään levottomuutta ja kauhua.

Sellainen oli Uudenmaan rannikon vanhan kivilinnan
synty I3:nen vuosisadan alussa, ja sellaisena rosvolinnana
se säilyi pitkin mainittua vuosisataa. Suomeen oli jo
kristinusko ja Ruotsin hallituksen tukema laillinen jär-
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jestys vakiintunut, mutta tämä eteläinen rannikko pysyi
siitä erillään vapaiden merisissien käsissä, jotka eivät
totelleet mitään esivaltaa.

Vihdoin siirtyi saman vuosisadan lopulla Suomeen
lääniherraksi tarmokas ja mahtava ruotsalainen ritari,
800 Juhonpoika Griip, jonka läänialaan siis Uudenmaan
rannikkokin tuli kuulumaan. Tämä ankara herra ei suvain-
nut alueellaan rosvolinnaa, jokarikkoi häneltä turvallisen
kaupankäynnin, raastoi hänen alustalaisiaan ja riisti
häneltä hänen verotulonsa. Hän läksi kerran maajoukolla
ja laivastolla sotaretkelle tuota itsenäistä linnaa vastaan,
valloitti sen sitkeän piirityksen jälkeen, vangitsi sen puo-
lustajat ja piti heidän pitkäaikaisista ilkitöistään lyhyet
käräjät. Mukulakivisen rosvovallin hävitti hän joki-
saarelta pois, tyhjensi sen tavarasuojat ja avasi jokisuun
ja saariston rauhalliselle liikkeelle.

Mutta itse kallioiseen jokisaareen mieltyi 800-herrakin,
oivaltaen sen mainioksi linnapaikaksi, ja hän pani pian
omat voutinsa rakennuttamaan vanhan suistuneen linnan

Raseborg raunioille uuden, korkean ja uljaan kivi-
linnan, jonka merestä nousevat seinät muurattiin pak-
suiksi ja katot holvattiin ja jonka eteläiselle sivustalle
tähystyspaikaksi tehtiin tanakka, pyöreä torni. Monet
vuodet saivat Uudenmaan talonpojat tehdä pitkiä, raskaita
päivätöitä tätä Eoo Juhonpojan linnaa rakentaessaan, sen
kehämuureihin kiviä vetäessään ja sitä ympäröiviä valli-
hautoja kaivaessaan. Siten tuli siitä luja turvapaikka
monille seuraavain miespolvien ylimyksille jaritareille,
jotka sieltä maakuntaa hallitsivat ja sitä valtansa tukena



pitivät. Vielä siitä tuli meriä vallitsevain sissienkin turva-
paikka, jommoiseksi se alkujaan oli syntynyt, kunns
taas kerran uusi aika keksi sen uusiin oloihin kelpaamatto-
maksi ja jätti vanhan saarilinnan raunioittumaan mata-
loituvan ja maatuvan »linnanselän» keskelle, missä karja
nyt rauhallisena käy laitumella.
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SEIKKAILIJA-SOTILAS.
Padasjoen nimismiestaloon oli vuonna 1597 kuulu-

tettu käräjät vasta joulukuussa, vaikka tavallinen käräjä-
aika oli jo keväillä. Mutta tänä vuonna olivat Suomessa
melkein kaikkialla käräjät, niinkuin veronkannotkin ja
muut viralliset toimitukset, myöhästyneet, sillä maassa
oli alkuvuodesta vallinnut sota ja levottomuus, riehunut
katkera »nuijakapina», jonka jaloista viranomaisten oli
ollut paettava pois toimipaikoiltaan linnoihin ja kaupun-
keihin ja jonka seurauksia väestö sitten monin paikoin oli
piillyt metsiin. Vieläkin tuntuivat tämän sodan mainingit
ja sen peruikseen jättämiä ryöstö- ja muita juttuja oh
näissäkin käräjissä paljon käsiteltävinä. Harvoin saatiin
kuitenkin syytetyt tuomittaviksi: miehet olivat sodassa
kaatuneet tai hävinneet teille tuntemattomille ja jälelle-
jäänyt väestö oli kuulusteltaessa yleensä tapahtumista
sangen vähän tietoinen.

Mutta eräs tulossa oleva juttu oli kuitenkin omansa
Padasjoen nimismiestaloon keräytyvää käräjärahvasta
erityisesti jännittämään. Kaikki tiesivät, että yksi Hämeen
kapinaliikkeiden pääjohtajista, kaikille tuttu ja kaikkien
suosima Simo Piutulainen oli joutunut ruununmiesten
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käpälälautaan ja että hänet nyt oh tuotu tähän nimismies-
taloon näissä käräjissä tuomittavaksi. Iloinen mies, neu-
vokas ja kekseliäs, aina aulis muita auttamaan ja pälkä-
hästä päästämään, aina valmis hätääntyneitä rohkaisemaan
ja aina liukas itse silmukoista lipsahtamaan, hän oli
nyt nuorissa tuolla saunassa, jonka ovella oli salpa ja
pönkkä. Loitompaa katselivat käräjille saapuneet lam-
masnahkaturkkiset miehet tuota mustaa ovea ja supat-
tivat keskenään:

Menipähän lopultakin viisas vipuun, miten lie-
kin nyt voutien kierrokseen jäänyt!

Monesta loukusta se on pelastunut, mahtaneeko-
han vielä tästä saunasta henkeään pelastaa?

Pitäisi sitä koettaa autella, mutta kovin valppaina
seisovat tuossa pihalla livar-herran ryttärit häntä var-
tioiden ...

Jos Simo itse olisi tällä puolen oven, niin hän kyllä
kytketyn miehen saunasta pelastaisi. Mutta meistä
muista ei siihen ole ...

Ei. Ja siksi pitkä on Simon syntiluettelo, että hän
varmasti on jo tänä iltana hirressä!

Sääli hilpeää miestä!
Niin synkkäsilmäiset, lyhytturkkiset miehet hiljaa

supattivat, alta kulmainsa luimistellen ja vilkuen kiivaan
sotaherran livar Tavastin jäyhiin ratsumiehiin, jotka
vahvasti asestettuina pihaa vartioivat. Mutta sivummalla
supattivat myöskin kylän naiset keskenään samanlaisia
säälin sanoja, ja jokunen neitonen pyyhkäisi huivin nur-
kalla kostunutta silmäänsä muistellen kaikkia niitä iloja,
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joita tuo saunaan nyt suljettu Simo oh heillekin pitä
nyt.

Tuomioherroja odotettiin juuri saapuviksi pappilasta.
Simon juttu otetaan kai heti esiHe, hetki oli täperä ja
vakava. Mutta samassa kuului saunasta, pönkitetyn oven
takaa, iloinen laulu. Ahteella odottava käräjärahvas
hymähti: vanha luontonsa sillä Simolla vielä tuntuu

olevan ..., laulaapahan veitikka! ...,ei se anna käräjä-
aamunakaan huolten itseään runnella ...

★ ★
*

Salpain takana, pimeän saunan savipermannolla, istui
köysiin sidottu nuorehko mies, tirkistellen oven raosta
pihalla Hihkuvaa ja kuiskailevaa joukkoa. Hän tiesi sen
alakuloiseksi ja murtuneeksi ja näitä hyviä tuttaviaan roh-
kaistakseen hän yhtäkkiä heläytti laulun. Mutta oikeastaan
häntä ei nyt sentään laulattanut. Hän ymmärsi hyvin
hetken vakavuuden eikä osannut enää mitään pelastusta
toivoa. Ja väkijoukon kyljessä, hiukan erillään muista,
näki hän yksinäisen naisen, joka oli vetänyt huivin syvälle
silmilleen ja jonka ruumis siinä kinoksessa seistessään
toisinaan hytkähti, ilmeisesti itkusta. Simo tunsi siinä
vaimonsa Kuhmoisten Oittelasta, oman, paljon kärsineen,
nöyrän Elisansa, jota hän oli paljon laiminlyönyt. ..,

ja vaivoin hän sai laulunsa reippaana lopetetuksi. Mustu-
maan rupesi nyt hänenkin muuten aina rohkea mielensä,
eikä hän voinut olla siinä muistelematta elettyä taivaltaan.
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jonka hän nyt oivalsi päättyvän hamppuköyteen. Hän
heittäytyi selälleen kylmälle lattialle ja antoi muistojensa
vapaasti liidellä. Mutta kuta kauemmaksi hän palasi
elämänsä kirjaviin seikkailuihin, sitä keveämmäksi kävi
hänen mielensä. Olihan toki maistettu monet maailman
makeatkin, monet oli seikkailut onnella selvitetty, rento-
naan oh keinuttu ajan aalloilla, mitäpä se hänen elä-
mänsä oli ollutkaan muuta, kuin iloista taivalta hirsipuuta
kohti...

Köysiin sidottu mies muisteli köyhää lapsuuttaan
Saimaan rannoilla, mistä hän jo nuorena poikasena oli
lähtenyt seikkailemaan, veri häntä jo silloin ikäänkuin
veti maailmalle. Sotaisat oli silloin ajat, aseväeksi otettiin
poikasiakin, joille luvattiin kultaa ja kunniaa, hän otti
pestin muutamaan savolaiseen lipulliseen, joka läksi sota-
retkelle Karjalaan ja Inkeriin. Reipasta elämää se oli,
iloisia sotavuosia, mutta sai siellä sentään kärsiä vilua jos
nälkääkin. Kerran hän siihen rehkimiseen kyllästyi, kar-
kasi, pakeni Suomeen, aina Pohjanmaalle asti. Siellä hän
muutaman vuoden piiloili, kulki rantalaisten mukana
merillä ja sisämaalaisten kanssa hauinpyynnissä ja paljo
hyviä ystäviä hän siellä hankki neuvokkuudellaan ja iloi-
sella luonnollaan.

Siellä sitä olisi voinut pysyäkin ja henkensä säi-
lyttää, huoahti muistoihinsa uponnut mies. Mutta
olipa liian yksitoikkoista se elämä ...,veri vaati laajem-
rnas liikkumaan.

Hän palasi takaisin rintamaille, saapui Hämeenlinnaan,
antautui siellä linnueen palvelukseen. Mutta liian ankaraa
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oli taas siellä siihen aikaau, Steen Fincken valppaiden sil-
mäin alla, se rautainen komento, ennen pitkää hän tästä
vanhasta linnapahasesta hävisi kuin tuhka tuuleen.
Muina miehinä ilmestyi hän nyt Päijänteen rannoille,
jonne hän sittemmin koteutuikin ja jossa hän hempeimmät
aikansa vietti, milloin renkinä aateliskartanoissa, milloin
vapaana miehenä talonpojissa vieraillen. Kuhmoisten
Saksan talossa, jonka isäntä, entinen voutirenki, äsken oli
saanut knaappioikeudet, siinä hän kauimmin viipyi, nau-
ratti Kuhmoisten neitosia ja ratsasti isäntänsä asioilla.
Tämän palvelukseen hän lopulta antautuikin ratsumie-
heksi taas siis sotilaaksi, sai hyvät pestit ja metsä-
mökin asuttavakseen. Sinne hän eräänä päivänä toi vai-
monaan erään Kuhmoisten kukkeimpia kaunottaria
tarttunut oli näet iloinen veitikka lopultakin yhteen nau-
rattamistaan naisista, tuohon törmällä nyt itkevään Eli-
saansa ...

Siellä syntyi heille poikakin metsämökillä, ensi
kerran oli Simolla elämässään silloin oma, vakinainen koti
ja kodin onni. Sitähän olisi voinut jatkoakin. Mutta

niihin aikoihin oli taas Suomesta vietävä paljo uutta väkeä
Viroon, taistelemaan Juhana-kuninkaan pitkiin sotiin
venäläisiä vastaan, ja Saksan ryttärit vaadittiin nyt nekin
mukaan. Lähdettävä oh ..., ja totta puhuen lähtikin
Simo taas kernaasti retkeilemään; olipa tuota hiljaista
kotielämää jo muutaman vuoden kestänytkin. Mutta
sotatiloille tultuaan rupesi häntä kohta vaivaamaan kova
koti-ikävä .. ~ niihin asti outo tunne, ja hän karkasi
ennen pitkää jälleen lipullisestaan, palaten kotiin per-
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heensä luo. Mutta kun hänen ei sopinut jäädä Kuhmoisten
maille, missä hänet kaikki tunsivat, vetäytyi hän joukkoi-
neen Jämsän metsäkukoille, rakensi metsäsaunan Län-
gelmäen salolle ja eleli siellä jonkun aikaa kuin herran
kukkarossa.

Mutta sotilasvärvääjät osasivat vihdoin sinnekin ja
välttääkseen kaikki käräjöimiset ja karkurirangaistukset
suostui Simo heidän vaatimukseensa ja otti uuden pestin,
kun luvattiin hyvät eväät ja muut ehdot. Runsas palkka,
uudet, komeat sotilaspukimet, riittävät muonat, ne hou-
kuttelivat liikkuvaa miestä. Ja vietyään perheensä takai-
sin Kuhmoisten Oittelaan sekä sille jäähyväiset sanottuaan

oh hän taas sotilasosaston mukana matkalla Viron sota-
tanterille.

Hän joutui nyt Paidelinnaa puolustavaan väkeen,
ja siellä elettiin näihin aikoihin rennosti, jopa hurjastikin.

Se oli toista kuin Simon ensi retkellä Karjalassa, jossa
kotieväitä jyrsittiin eikä palkasta ollut tietoakaan. Täällä
oh sotureilla palkka hyvä ja he antoivat sen valtoimenaan
mennä olueen ja ulkomaan herkkuihin. Entinen sotilas-
kuri oli sodan kauan jatkuessa höltynyt ja pitkä soturi-
elämä hurjensi mielet. Mutta eräänä keväänä loppuivat
päälliköiltä rahat, uusia ei Ruotsista tullut, eikä ollut siis
enää mistä sotureille palkkaa maksaa. Silloin he rupesivat
napisemaan, ryhtyivät ottamaan syötävää ja juotavaa
omin lupinsa mistä saivat, jakun tämä ryöstäminen kiel-
lettiin, joivat he vaatteensa ja aseensaldn.

Niinpä tapasi Simo Piutulainenkin itsensä eräänä
päivänä putipuhtaaksi kynittynä, ja koko se elämä tuntui
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hänestä tuiki tympeältä. Silloin päätti hän taas karata,
mutta sepä ei ollutkaan nyt niin aivan helppoa tarkasti
vartioidusta linnasta ja keskeltä kuumaa sotaa. Saatuaan
pari toveria yhtymään tuumaansa toteutti hän sen kui-
tenkin ovelasti muutamana syysyönä, petettyään sukke-
lasti sekä omat portinvahdit että vihollisen vartijat.
Karkurit saapuivat onnellisesti merenrannikolle, esiin-
tyivät siellä Paidelinnan varusväen muonanhankkijoina
ja pakottivat siinä nimessä suomalaisen silakkavenheen
viemään itsensä Turkuun.

Kun tuo lähettijuttu oli aluksi noin hyvin onnistunut,
päätti Simo jatkaa ja käyttää sitä edelleen. Hän kertoi
tuosta tärkeästä tehtävästään kaikille ihmisille niin tar-

kasti ja yksityiskohtaisesti, että hän pian niin hänestä
ainakin nyt perästäpäin muistellen tuntui uskoi sitä
itsekin. Lipuiksensa edustajana päätti hän mennä itsensä
marski Klaus Flemingin luo, joka silloin majaili Turun
linnassa, valittamaan maksamatta jääneistä palkoista ja
sotaväen nälästä ja puutteesta. Ja sehän kaikki olikin
totta, sen tiesi marski ennestäänkin, eikä hän siis airuiden
valtakirjoja kysellyt. Hän otti valitukset tiukasti varteen,
sadatteli Ruotsin hallituksen saamattomuutta ja huonoa
huolenpitoa ...,sotaväen täytyy ennen kaikkea saada
muonansa ja palkkansa, muuten se ei tappele, niin hän
melkein ärjyen vakuutti. Jos ei se elantoaan ruunun puo-
lesta muuten saa, niin ottakoon itse mistä löytää, se oh
Klaus Flemingin elämän oppi, ja hän lähetti Simon tove-
reineen keräämään talonpojilta muonaa. Menkööt Rauta-
lammen pitäjään, erämaan uuteen astutukseen, sieltä ei
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liene toistaiseksi vielä ylimääräisiä veroja peritty, sieltä
varmaankin jotakin lähtee Virossa olevalle väelle .. .

Siinä se vei askel toisensa valheen tielle, mutta
eipä siinä enää auttanut takaisin pyörähtää, niin sel-
vitteli muistojaan nuoriin kytketty vanki saunan saviper-
mannolla maatessaan. Eikä siinä joudettu ajattelemaan,
että nämäkin retket ne vielä edestä löytyvät, kevyesti
vain seikkailtiin!

Hänen ajatuksensa seurasivat edelleen eletyn taipa-
leen vaiherikasta kulkua.

Näin oli hän siis siksi talveksi joutunut kiertämään
Rautalammen laajaa erämaanpitäjää, ja sieltä kertyi kaikki-
naista muonaa, viljaa, voita, kalaa ja riistaa enemmän
kuin marsldn valtuutus olisi sallinutkaan. Salomaan
miehet tosin murisivat sitä liikaverotusta ja varsinkin,
kun heidän vielä täytyi omilla hevosillaan ajaa nuo ras-
kaat kuormat alas rintamaille asti, mutta mikä siinä auttoi.
Siellä rintamaan laidassa tuli kuitenkin Simosta ja hänen
tovereistaan äkkiä ero. Viimemainitut tahtoivat näet
ajaa kerätyt saaliit johonkin satamakaupunkiin, sieltä
Viroon vietäviksi, mutta Simosta se oli hullu tuuma,
niinkuin olikin. Hän laski saattajat menemään ja rupesi
saalista jakamaan.

Ettepä te pitkään ajattele, niin oli hän sitä tehdessä
tovereitaan nuhdellut. Tulette muonannekanssa Viroon,
pääsette ehkä oman lipullisenne luo, mutta mitä teille
silloin tapahtuu ...

?

Miehet kiittävät meitä, kun saavat ruokaa
Ehkä kiittävät miehet, mutta päälliköt nappaavat
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teidät karkureina kiinni. Siitä tulee tutkimukset, sota-
tuomiot kaikista valheista ja vääristä valtuuksista, jou-
dutte kiikkiin, lopuksi ehkä hirsipuuhun ...

No miten sitten oksi meneteltävä?
Tarvitaanhan niitä ruokia täällä kotonakin, ei

liene liikoja teidänkään perheillänne. Syödään nyt ker-
ran kylläkään mekin ...

Ei sitä uskalla, tuumivat toverit päätään punoen.
Kun lienette tätä myöten uskaltaneet, ei asia siitään

pahene, vaikka eväät ominanne pidätte, niin oli Simo
heille vakuuttanut. Ja hänestä itsestään olikin maailman
luonnollisin asia, että hän vie keräämänsä muonan saamatta
jääneestäpalkastaan kotiin Kuhmoisiin. Niin hän tekikin,
minne lienevät toiset miehet eväineen huvenneet, heistä
ei hän ollut myöhemmin mitään kuullut. Viroon he arva-
tenkaan eivät joutuneet, sillä Juhana-kuninkaan kuoltua
oh tallävälin vihdoinkin saatu välirauha solmituksi ryssän
kanssa ja Virosta tuotiin juuri niihin aikoihin joukko toi-
sensa perästä suomalaista väkeä kotimaahan, johon se
majoitettiin talonpoikain luo »linnaleiriin». Ja Simo toivoi
voivansa siinä yleisessä humussa huomaamatta asettua

kotiin palanneena soturina asumaan kotimökkiinsä Kuh-
moisten Oittelaan.

Onnekseen hän sen aluksi tekikin, ja herroiksi se
kevät- ja kesäkausi siellä elettiin. Syötiin erämaan eväitä,
paistettiin kystä ja rasvaista, ja elämä oli kuin silkkiä.
Huolta ei ollut mitään eikä puutetta mistään. Kisailtiin
pitäjän nuorten kanssa, autettiin puutteessa olevia, nau-
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ratettiin kylän naisia ja kehuttiin kylän pojille sodan
kuulumisia, sekaisin totta ja keksittyä.

Mutta kesää pitemmälle ei niitä makeanleivän päiviä
taaskaan kestänyt. Ruunun ratsuvoutien ja muitten
»munsterikirjurien» kuuloon oli sillävälin tullut, että se
»suuri vekkuli Simo Piutulainen» tällaisen lempinimen
oli hän silloin jo saavuttanut —, joka oli karannut Virosta,
eleli komeasti kotimökillään ja söi komppanialleen kerää-
miään muonia. Simon korviin tuli taas tieto, että häntä
aiottiin tulla Oittelaan tervehtimään ...,kiinni pistä-
mään, tutkittavaksi viemään Turun linnaan. Sinne ei
Simo millään ehdolla tahtonut joutua hänet saattoi
siellä tuntea marski ja muutkin eikä hän senvuoksi
jäänyt aiottua vierailua odottamaan. Eräänä syyspäivänä
livisti hän kotimökistään liukkaasti muille markkinoille,
vieraih kotvan naapuripitäjissä jakoetti pysyä siellä tunte-
mattomana. Mutta hänet tunnettiin pian täälläkin terä-
västä kielestään ja leikillisestä luonteestaan, eikä veitikan
lopulta, talvikauden näin piiloiltuaan, auttanut muu kuin
paeta yhä pohjoisemmas, kunnes hän lopulta taas päätyi
Pohjanmaalle asti, missä hänellä oli vanhat, varmat
tuttavansa ja vanhat, varmat lymypaikkansa. Kiinnijoutu-
misen hätää ei enää ollut.

Mutta siellä Pohjanmaan lakeuksilla tapasi hän nyt
kylissä liikkuessaan vanhat tuttavansa myrtyneinä jakiihty-
neessä mielentilassa, ja tämä mieliala, viha ruunun miehiä
ja sotaväen mielivaltaa vastaan, siellä yhä terästyi, kuta
enemmän aika kului. Oli näet syntynyt kova riita Pohjan-
maan talonpoikain jaruunun voutien sekä ryttärien välillä.
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jotka viimemainitut vaativat ja veivät talonpojilta veroja,
joita nämä pitivät laittomina, sekä vastoin nimenomaisia
sopimuksia majoittivat talonpoikain luo ja elätettäviksi
hurjia huovejaan ja nihtejään. Asema kiristyi kiristy-
mistään ja ennen pitkää ruvettiin Pohjanmaalla hankki-
maan kovaa kovaa vastaan hiomaan sekä hampaita
että keihäitä. Simon omiin oloihin ei tämä mieliala huo-
nosti soveltunut ja hän kuuntelikin alunpitäin halusta
tuttavainsa talonpoikain ärtyneitä neuvotteluja ja vihaisia
päätöksiä, päätöksiä itse, omalla miesvoimalla, vapaut-
taa maakuntansa noista väestöä kiusaavista ja kiskovista
huoveista ja erinimisistä veroherroista.

Ennen pitkää oli Simo, herkkä ja hanakka mies, sydän-
tään myöten talonpoikain juonessa mukana; olipa hän pian
paras mies kokouksissa kirkonmäillä ja neuvotteluissa
pirttien pimennoissa. Hän oli kyllä itse entinen »ryttäri»
ja joku vuosi sittenhän oli hän vielä itse ollut talonpojilta
linnaveroja ja liikaveroja perimässä, mutta se ei estänyt
hänen herkkää luontoaan nyt talonpoikain asiaan ihan
tosissaan innostumasta. Ja talonpojat puolestaan luottival
häneen, vanhaan, hyvään tuttavaansa ja pitivät onnenaan,
että saivat mukaansa tuon entisen neuvokkaan sotilaan,
joka ne sotaisetkin temput tunsi ja saattoi heitä asian

tullen aseellisissakin yrityksissä johtaa. Taas vei askel
toiseen ja Simolla oh sen syksyä työtä ja touhua tarpeeksi.

Niin alkoi sitten Pohjanmaalla talonpoikain aseellinen
liike, »nuijasota», joksi ruunun herrat sen liikkeen piankin
pilkaten nimittivät. Voudit ja huovit ajettiin verissäpäin
pois Kyröstä ja Ilmajoelta ja ensi voitostaan hurmaantu-
Kirveskansan tulo 5
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neet talonpojat vannoivat marssivansa Turkuun asti.
Mutta nostattaakseen muitakin maakuntia samaan liik-
keeseen lähettivät he lähettiläitä maan eri osiin, ja Simo
Piutulainen sai toimekseen herättää jalkeille Hämeen hitaat
miehet, koska hän ne paikkakunnat parhaiten tunsi.
Halki Suomen hiihti hän nyt näille asioille kotoisiin Päi-
jänteen pitäjiin ja toimekkaana hän siellä häärikin help-
poa kylvöään tehden kylästä kylään, keskuspaikkanaan
kuitenkin Kuhmoisten Oittela, jossa hänen pieni per-
heensä yhä asui. Verot olivat kaikkien maakuntain talon-
pojille tavattoman raskaat, sotaväen majoitus ja kuljetus
Hämeessäkin sietämätöntä, herkästi siis kuunteiivat
hämäläisetkin Simon puheita ja houkuttelevia lupauksia
ja monet heistä olivat pian valmiit yhtymään Pohjolaisten
juoneen. Eivätkä he malttaneet jäädä odottamaan Pohjan-
maalta tulevaa vyöryä, he nousivat jo omin päin suksille,
ajoivat voudit ja huovit matkoihinsa, anastivat ruunun
aittoihin kootut veroviljat, voit ja riistat, ja jakoivat ne
keskenään. Eikä Simo suinkaan siinäkään jaossa osatto-
maksi jäänyt, taas elettiin herroiksi Oittelassa muuta-
mia talvisia viikkoja, ja maailma näytti makeasti hymyile-
vän.

Hohoi, huoahti saunaan teljetty mies, nousten

taas istumaan ja silmäillen raukeasti oven raosta pihalle,
mihin jo korkeita saanirekiä oli kerääntynyt, käräjä-
herrat näkyvät siis jo saapuneen! Se oli lyhyt unelma,
kaunis uni, joka päättyi katkeraan heräämiseen!

Eipä siltä, ettei Simo olisi osaltaan asioita ovelasti jär-
jestänyt. Hämäläiset hereille saatuaan riensi hän takaisin
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pohjoiseen päin ja ohjasi sieltä erään osaston nuijajoukkoa,
erämaan sapettuneita miehiä, Päijänteen länsipitäjiin,
joissa nuoret miehet nyt sankkana, innostuneena parvena

tähän kapinajoukkoon kylä kylältä liittyivät. Oli aikomus
rynnätä suoraan Hämeenlinnaan, jonne kansannousua
pelästyneet aateliset perheineen olivat joulun tienoissa
paenneet suuressa hädässä ja jossa silloin oli niukasti
puolustusväkeä, rynnätä Hämeenlinnaan ja puskea sieltä
edelleen yhtä pohtia Turkuun. Simo oli innokkaasti ja
sitkeästi ajanut juuri tätä suurta, rohkeaa tuumaa. Mutta
toisia silloin etsikkohetkellä jänisti, he viehättyivät autioiksi
jätettyjä herrastaloja ryöstämään ja yhä uusia talon-
poikaisjoukkoja mukaansa herättämään, ja siihen livahti
tärkeä ja täperä hetki. Meni joulu ja uusivuosi, tammi-
kuutakin kului pitkälle. Ruunun miehet ehtivät sillä
välin kokoontua ja varustautua janiin joutuivat talonpojat
veriseen selkäsaunaansa Padasjoen Nyystölässä ... Huih,
se oli kaamea päivä!

Simo ei ollut läsnä tässä julmassa verilöylyssä, hän oli
silloin Asikkalassa uusia nuijamiehiä nostattamassa ja
kuuli sinne tuon ankaran tuloksen. Mutta siihen Nyystölän
löylyyn se oikeastaan kuitenkin katkesi hänenkin taipa-
leensa. Senjälkeen sai hän näet paeta ja piiloilla paikasta
toiseen kuin ajettu hirvi, häntä ajoivat nyt sekä huovit,
jotka hänessä näkivät sotilaskarkurin ja vaarallisen kapi-
nanjohtajan, että myöskin jo talonpojat, jotka häntä
onnettomuudestaan soimasivat ja syyttivät petturiksi,
turvaa ei ollut enää missään. Kerran hän jo olikin sati-
messa: Oh kesällä käynyt öiseltään Kuhmoisten Oittelassa
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perhettään tervehtimässä viimeisen kerran hän silloin
omaisensa tapasikin ja sieltä palatessaan joutui hän
naapurikylässä levätessään voutirenkien kahleisiin, nuo-
riin, niinkuin nyt.. , Mutta silloin vielä ystävät ehtivät
katkaisemaan nuorat ja hän pääsi livahtamaan ovesta ja
sukeltamaan metsään, jossa muitakin pakolaisia lymyili.
Vielä kerran näytti hänelle silloin elämä vaikenevan.
Ruotsista oli näet Kaarlo herttua, talonpoikain ystävä,
juuri saapunut Suomeen kukistamaan Klaus Flemingin
hirmuvaltaa, ja Simo pyrki nyt heti tästä tiedon saatuaan
syyspimeitä metsiä myöten hänen joukkoihinsaliittymään.
Mutta hän ei ehtinyt perille. livar Tavastin huovit,
joita oli hänen jälillensä pantu, tapasivat hänet taipa-
leelta ja nyt ei päässyt enää kukaan ystävä hänen köysiään
katkaisemaan.

Eikä pääse enää, huoahti vanki, taas tirkistellen
pihaan, jossa Tavastin huovit jo olivat asettuneet kehään
saunan ympärille, ikäänkuin saalistaan hakemaan. Se
elämäni on nyt eletty, se on ollut alusta asti matkaa
hirsipuuhun, mutta piru vie, ikävää ja yksitoikkoista
matkaa se ei ollut. ..

Käräjät pidettiin Padasjoen nimismiestalossa. Kaikki
ne kolttoset, retket ja juonet, joita Simo oli saunan per-
mannolla käräjäin alkua odotellen muistellut kirjavan
taipaleensa varrelta, ne tuotiin siellä nyt paljon räikeäm-
mässä muodossa, raskaina syytöksinä, esille häntä vastaan
ja kirjoitettiin tuomiokirjaan, josta jälkimaailma sitten
on päässyt tutustumaan Simo Piutulaisen seikkailurik-



69

kaisiin elämänvaiheisiin. Tuomio langetettiin ja pantiin
heti täytäntöön muille varoitukseksi.

Käräjäin loppuun asti riippui iloisen veitikan veny-
tetty ruumis männikkömäelle rakennetussa hirsipuussa
joen ahteella, ja kauhun vavistus valtasi käräjärahvaan,
hilpeän miehen monet ystävät, kun heidän sen männikön
ohi kulkevaa tietä pitkin oli laskeuduttava alas joelle.
Sitten otettiin ruumis alas sekä kuopattiin mäkeen hirsi-
puun alle, ja yhden miespolven muisti paikkakunnan
rahvas, että tuossa lepää se suuri rikollinen, sotilaskar-
kuri ja ruunun ryöstäjä, joka eläessään kuitenkin oli
ollut sydämellinen, rattoisa mies, neuvokas ja kaikille
avulias veitikka.

Seuraava miespolvi ei enää hautapaikkaa eikä Simo
Piutulaista muistanut, hänen nimensä ja elostelunsa
säilyi vain tuomiokirjoissa.



TYÖ ON TEHTY.

Helmikuun alkupuolella 1602 kulki pitkä, komea
rekisaattue vanhaa valtatietä Satakunnasta Ulvilan kautta
Pohjanmaalle. Kymmenkunta siinä oli rekeä, kuomu-
rekiä joukossa, ja näiden edessä ratsasti huovijoukko
raivaten tietä leveämmäksi ja pysäyttäen tiepuoleen vas-
taantulijat. Jo edellä olivat profossit ja maavoudit mat-

kustaneet valmistamassa niiden pitäjäin virkamiehiä
ja rahvasta, joiden kautta kulku kävi, sekä varaamassa
majapaikkoihin matkustajille lämpimiä huoneita ja kel-
vollisia kyytihevosia.

Näin tiesi jo Pohjanmaan rahvas, mikä korkea ylimys
nyt tuon pohjoisen maakunnan läpi matkusti, ja se olikin
keräytynyt kirkonkyliinsä ja kievaripaikkoihin näkemään
sitä ruhtinasta, josta sille edellisinä vuosina niin usein
ja paljon oli kerrottu ja jota sille oli kehuttu talonpoikain
ystäväksi ja puolustajaksi herrojen ylivaltaa vastaan.
Södermanlannin herttua Kaarlo, Kustaa Vaasan nuorin
poika. Ruotsin valtakunnan hoitaja ja sen vain nimeä
vailla oleva kuningas, hän siinä näet nyt matkusti Suomen
talvisten metsäin halki Turusta Korsholmaan ja sieltä
edelleen Pohjanlahden kärkeen asti, kiertääkseen tätä



71

tietä kotiinsa Tukholmaan, josta hän oli ollut poissa
toista vuotta. Hänellä oli mukanaan perheensä, puoli-
sonsa ja kaksi poikaansa hoitajineen ja palvelijoineen,
ja häntä seurasi melkoinen seurue ylhäisiä herroja, jotka
kaikki olivat olleet hänen kanssaan Liivinrnaalla, missä
hän Ruotsin valtionhoitajana kävi sotaa veljenpoikaansa
Ruotsin kuningasta vastaan. Henki vartioinaan oli hänellä,
tämän levottoman maan kautta kulkiessaan, mukanaan
osasto ratsuväkeä, johon nuijasodan haavoja vielä poteva
kansa ei suhtautunut yhtä suopeasti kuin itse isäntään.

Kauan ei herttua kuitenkaan malttanut viipyä levähdys-
paikoissa kansaa tarinoittamassa, häntä poltteli kaipuu
kotiinsa ja siellä odottaviin suuriin tehtäviin; hän oli tässä
maassa. Suomessa, jo viime vuosina hukannut liiankin
paljon aikaa. Muutamiin vuosiin oli hän näet täällä jo
kolmatta kertaa; ensi kerran oli hän Klaus Flemingin
kuoltua tullut korjaamaan hänen voimakkaasta kädestään
pudonneen vallan omiin käsiinsä, toisen kerran, kahta
vuotta myöhemmin, oli hän tullut tänne sotaväkensä
kanssa kukistamaan ja kurittamaan niitä Suomen aatelis-
herroja, jotka kuningas Sigismundin puolta yhä pitäen
niskuroivat hänen valtaansa vastaan, ja nyt kolmannen
kerran, taas kahden vuoden perästä, oli hän tunnustet-

tuna voittajana saapunut tänne rauhoittuneissa oloissa
niittämään voittonsa hedelmät, käymään loppukäräjät
entisten vastustajainsa kanssa ja valamaan hiukan lää-
kitsevää voidetta niihin haavoihin, jotka hän edellisillä
kerroilla oli maan ylimysluokkaan iskenyt.

Nyt on se työ tehty, tämä maankolkka on nyt
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selvä, niin oli herttua kehaissut Turusta lähtiessään.
Lopputilit on nyt suoritettu.
Oh kuulakka helmikuun aamu. Pieni, tuuleton pak-

kanen teki ilman keveäksi hengittää. Keli oli mainio,
kulkuset kilahtivat kirkkaasti, puut tien varrella olivat
kauniissa kuurassa.

Suloinen oli siinä talviluonnossa matkaa tehdä, ja
herttua makoili mielihyvikseen tilavassa, mukavaksi pat-
joitetussa reessään, johon hänet oli peitetty monien
nahkavällyjen alle. Hän katseli ohitseen liitävään lumi-
seen metsään, torkahti vuoroin ja oli vuoroin puolival-
veilla, antaen ajatustensa vapaasti liidellä. Hevosten
tasainen hölkytys, jalasten hiljainen sihinä pakkaslumessa
ja ympäröivä, äänetön, tyyni luonto vaivutti hänet siinä
tavallisuudesta aivan poikkeavaankin unelmoimiseen.
Hänen mielensä oli tyyni kuin tuo ympäröivä luonto,
hänen miehekkäiltä, kookkailta, lujapiirteisiltä kasvoil-
taan kuvastui täydellinen rauha, sopusointu ja tyyty-
väisyys ja se ilme niihin hänen torkahdellessaankin jäi
loistamaan.

Se työ on nyt loppuunsuoritettu, tämä tieto täytti
tyydytyksellä hänen sydämensä. Suomi on nyt hiljainen,
kaikki kapinahenki on siitä lopullisesti juurineen kitketty
pois hukutettu niiden levottomain miesten vereen,
jotka hänelle vuosikausiksi olivat tuottaneet huolta ja
harmia. Mestauskirves ja vankikomero on tehnyt tehtä-
vänsä, se vähäinen voide, mitä nyt lopuksi on sivelty
kirvelevimpiin haavoihin, on siloittanut viimeiset roso-
paikat Suomi on nyt äänetön kuin tuo metsä ja jää
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sellaiseksi. Sen niskuroiva, omaan itseviisauteensa tur-
vaava ylimystö on maata myöten masennettu kuin ruos-
kittu koira, joka alistuvana ja matalana vain Kehuttaa
häntäänsä, hampaitaan enää näyttämättä, se ei totta-
tosiaan haaveksi enää Suomelle mitään Ruotsista poik-
keavaa erikoisasemaa kaukana olevan kuninkaan suora-
naisen hallinnon alaisena, ne tuulentuvat on hajoitettu
kaikkiin ilmansuuntiin. Ja tämän maan talonpojat taas,
jotka noita herroja sydäntään myöten vihaavat, he ovat
meille kiitolliset ja saavutuksistaan onnelliset, eivätkä
tahdo muuta, kuin meitä uskollisesti palvella ...

Riemukas, mutta samalla hiukan korskea hymy
leikki voittoaan muistelevan herran suurpiirteisillä kas-
voilla, kun hän siinä silmät ummessa, puoliuneen uuvah-
taneena, lepäsi leveässä reessään. Mutta samassa hänestä
tuntui, kuin heitä olisi siinä rinnakkain loikoillut kaksi
hyvää ystävystä, hiljalleen tarinoiden ja väitellen. Ne
olivat molemmat kuin hän itse: toinen vain hieman ival-
linen, ikäänkuin hienoksittain arvostelemaan pyrkivä,
toinen taas vakava, juhlallinen, järkähtämätön, jommoi-
sena hän tavallisesti esiintyi kaikissa töissään ja toimissaan
ja alamaistensa joukossa liikkuessaan.

Kaikessa sisukkuudessaan ja härkäpäisyydessään
ovat nämä suomalaiset, niin herrat kuin talonpojat, sit-
tenkin tyhmiä, sokeita lampaita, puhui tuo ilkkuva ääni,
jonka hymy leikki ruhtinaan leuoilla. Hetken etuja

tai kunniaihanteitaan tavoitellessaan ja näkemättä nenän-
varttaan pidemmälle he puskivat ja repivät toisiaan, tie-
tämättä, mitä he oikein tahtoivat, vielä vähemmin,
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mihin heidän oikeastaan olisi ollut tähdättävä. Nämäkin
Pohjanmaan talonpojat, jotka meidän liittolaisinamme
ovat viime vuosina taistelleet ja meitä tukevasti autta-
neet, ovat vain pikkumaisesti puskeneet verorasituksiaan
vastaan, ikäänkuin mikään hallitus voisi tulla toimeen
ilman veroja! ja niin rimpuillessaan omia herrojaan
vastaan rimpuilleet itsensä irti siitä erikoisasemasta,
joka tälle maanosalle todella olisi eräillä edellytyksillä
saattanut tulla. He eivät ole pystyneet ajattelemaan
mitään sen korkeampaa, kuin on oman aitan hetkellinen
hyöty, ja heidän ponnistuksensa sen puolesta on ajanut
heidät ja koko tämän maanosan entistä kiinteämmin
muun valtakunnan yhteyteen ja sen alamaisuuteen!

Mitäpä he muuta olisivat voineetkaan ajatella,
oppimattomat talonpojat, vastaili se vakava herra. Näin
ovat he, ehkä tietämättään, lujittaneet yhteistä valtakun-
taa ja estäneet hajaannusta, mutta sehän on tapahtunut
heidän itsensäkin onneksi. Kun luja käsi on ohjaksissa
eivätkä alamaiset liikoja aprikoi, silloinhan on kaikkien
paras olla. Talonpojat ovat taistelleet järkevästi, mutta
sitävastoin ovat tämän maan ylimykset älyttömästi
hosuneet vehkeillessään meitä vastaan ja koettaessaan
pystyttää tänne jotakin erikoista valtiota valtiossa.
He juuri ovat menetelleet yhtä rikollisesti valtakuntaa
kuin itseäänkin, ja koko tätä maankolkkaa vastaan . . .

Ja siitä rangaistukseksi he nyt mätänevät päät
listittyinä .. ~ surevat lesket nyt viljelevät niitä vähiä
kartanoita, joita heille on armosta jätetty, ja kuolon hil-
jaisuus vallitsee maassa ..
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Niinpä juuri, miksi härkäpäisyydessään yhä uudel-
leen vastustivat meitä, jonka käsivarsi on voimakkaampi
ja jonka voitto oli varma ...

xMutta tämäkään lopullinen päätelmä ei saanut ivan-
hymyä sulamaan sen toisen, vieressä istuvan herran huu-
lilta ja hän kyseli edelleen:

Varmako? Kuinkahan olisi mahtanut käydä, jos
Klaus Flemingissä olisi pitempään henkeä jatkunut. . ?

Hän olisi menettänyt niskuroivan päänsä hänkin,
vastasi se vakava, juhlallinen rekitoveri, niin olisi
pakostakin käynyt. Sillä se oma, erikoinen valta, jota
Klausherra tänne rustaili, se olisi roikkunut ilmassa.
Jatkuvaa kiusaa siitä kai olisi ollut, kun hän, omituista
kyllä, oli saanut useimmat tämän maan etevimmät aate-
liset kannattamaan tuota hankettaan .., muka kuninkaan
palvomisen nimessä .., ja meitä vastustamaan, vieläpä
Klaus-herran itsensä kuoltuakin! Mutta vain ohimenevää
kiusaa; nyt nuo haihattelijat piankin iskivät päänsä
seinään . ..

Ja nyt ne päät tyhjine silmäkuoppineen katselevat
työsi tuloksia Viipurin Karjaportin harjalta tai Turun
raatihuoneen räystäiltä .., palkinnoksi uskollisuudestaan
kuningasta kohtaan . ..

Siinäpä se heidän tyhmän härkäpäisyytensä oikea
palkkio olikin, vastasi tuo ankara, juhlallinenherra vierus-
toverinsa syyttelemisyrityksiin. Sokeina he eivät
nähneet, mikä tulisi olemaan heidän rikoksensa seuraus . . .

Mutta ivanaama ei vieläkään hellittänyt. Hän väit-
teli yhä:
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Rikoksenko? Eiköhän näiden Suomen herrain
kanta ja suhde ajan tapahtumiin sittenkin korkeammalta
kannalta katsoen ollut oikea, jalo ja kunnian velvoitusten
mukainen? Hehän taistelivat asian puolesta, joka kaik-
kialla muualla myönnettäisiin oikeaksi, laillisen esivallan,
maan kruunatun kuninkaan puolesta .., taistelivat us-
kollisina loppuun asti ylläpitääkseen hänen kruunuaan ja
hänen oikeuttaan .., uskollisina viime hengenvetoonsa
saakka ...

Mitäpä varten olivat uskollisia sellaiselle herralle,
joka ei sitä ansainnut, joka hävitteli omaa valtakuntaansa
ja palkitsi heidänkin alttiutensa jättämällä heidät pulaan
ja menehtymään. Ihmisten, jotka yrittävät jotakin toimia
valtio-asioissa, täytyy voida arvostella, minkä puolesta
taistelevat ja mihin se taistelu vie, muuten he hosuvat
päättömästi, niinkuin nämä suomalaiset nyt tekivät.
Oma syynsä . ..

Heidän syykseen ei voitane sentään lukea, että
kuningas, jonka puolta he pitivät, oli avuton, saamaton
nahjus, joka ei itse kyennyt kuninkuuttaan kannattamaan
ja joka toimettomuudessaan uhrasi tuhoon tukijansa.
He uskalsivat omaisuutensa, verensä, henkensä, oikeassa
taistelussaan, sehän on kieltämättä ihailtava ja palkit-
ta\a ansio ...

Ehkä joskus, nyt se oli tuhmuutta ja uhmaa,
senhän osoitti tutkimus ja tuomio . ..

Ja rangaistus, jotka kaikki olivat saman tahdon
sanelemat. . . Onni oli heille vain vastainen ...

Mutta maalle ja kansalle myötäinen. Minkä kur-
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juuden he olivatkaan jo ehtineet uppiniskaisuudellaan ja
härkäpäisyydellään aiheuttaa koko tälle maanosalle, kuinka
paljon täällä onkaan viime vuosina heidän vuokseen vuo-
tanut verta, kuinka perinpohjin onkaan tämä maa hävitetty
nuijasodan aikana, jonka he kansaa tunnottomasti kisko-
malla aiheuttivat, ja sitten heidän sotaväkensä retkeily-
jen ja näiden viimeisten taistelujen kautta, jotka olisivat
olleet tarpeettomat, jos he olisivat ajoissa alistuneet.
Tosiaankin, he ovat ansainneet kohtalonsa moninkertai-
sesti!

Näin jyrähteli jo aivan juhlallisena ja ankarana tuo

vakavanaamainen, järkähtämätön herra, kumoten ja
tuhaksi rutistaen kiistanhaluisen rekikumppaninsa kaikki
väitteet. Mutta tuo heikompi toveri ei sittenkään koko-
naan antautunut. Hän viittaili vielä siihen mahdollisuu-
teen, että jos Suomessa herrat ja talonpojat olisivat pysy-
neet yhtenä eikä tapelleet keskenään, he luultavasti olisi-
vat toteuttaneet tuon yllämainitun Klaus Flemingin
ajatuksen, että tämä maa olisi lähtenyt omaperäisesti,
yhteistä kuningasta vain tunnustaen, kulkemaan omia
kohtalokaan kohden. Mutta yliolkaisesti ja halveksi-
vasti torjui ankara herra nuokin kuvitellut mahdollisuudet.

Tuo raaka ja sivistymätön, mutta monipuuhainen
Klaus-herra oli lopultakin sekapää. Hän ei osannut koota
kansaa taakseen eikä hän olisi voinut ylläpitää aiheutta-
maansa tilannetta. Ja nämä hänen pudonneen vaippansa
nostajat, jotka hänen jälkiään koettivat tallustella, ne
olivat vielä sekapäisempiä, minkään valtion luomiseen
ei heidän ymmärryksensä ylettynyt, he vain hosuivat. . .
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Me edustimme määrätietoista Ruotsin valtakuntaa ja sen
kokonaisuutta, siksi meidän täytyi voittaa .., ja tuo-

mita ja rangaista vastustajamme.
Hyvin tämä opinkappale nyt meille soveltuu,

intteli kuitenkin se viirunaama rekitoveri edelleen,
kun onni on meille myötäinen . ~ kun pää putosi vas-
tustajilta, kun heitä pettivät sekä talonpojat että porvarit.
Jos toisin olisi käynyt, olisi kai tuomio yhtä raskaana,
niin, vielä raskaampana kohdistunut meihin, sillä olihan
vastassamme laillinen kuningas ja hänelle uskolliset ala-
maiset. Meidät olisi silloin potkittu syrjään röyhkeinä
vallantavoittelijoina, jotkataistelivat, ei minkään maan ja
kansan, vaan oman kunnian- ja vallanhimonsa puolesta
esivaltaa vastaan. Meidät olisivat silloin tuominneet
ne samat herrat, jotka meitä nyt mairittelevat janimittävät
pelastajakseen, me olisimme valtiovehkeilijöinä saaneet

virua samoissa tyrmissä, joissa nyt kituvat Kurki ja Stål-
arm . . . Sillä me taistelimme kyllä omankin valtamme
puolesta, sitä eikäämme kieltäkö,— taistelimme pääs-
täksemme itsevaltaisesti isännöimään Ruotsin valta-
kunnassa, ja me vihasimme ja kuritimme näitä suoma-
laisia niin intohimoisesti juuri siksi, että he nousivat
meitä ja vallanpyyteitämme vastaan . .

.

Ei, se ei ole totta, se on parjausta, kiivaili ankara
herra siihen melkein suuttuneena. Vihasimme heitä
siksi, että he tahtoivat särkeä isämme luoman valtio-
eheyden ... Vai muka oman vallanhimomme takia ..,

emmekö me monta kertaa ole ollut valmis luopumaan
tästä valtionhoitajatoimestarnme, joka meille tuotti vain
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huolta ja vaivaa, emmekö ole valtiopäivillä tarjoutunut
vetäytymään syrjään omaan herttuakuntaamme .. .

?

Tietysti, tunnettu asia, kiisteli yhä vain toinen,
ylen tavallinen ja halpahintainen temppu vallan lisäämi-
seksi ja vastustajain masentamiseksi . ..

Isänmaan hyödyksi ja onneksi meidän täytyi
siinä nousta johtoon.. . Muuta keinoa ei ollut! ja kun
nämä Suomen herrat edelleen vehkeilivät yhteistä isän-
maata vastaan ..

.

Mutta vehkeilivätkö he todella isänmaata vastaan . ?

Niin on sanottu, mutta onko siinä perää? Miten vehkeili
esimerkiksi nuori Juhana Fleming tosiasiassa maataan
vastaan, hän pysyi vain uskollisena maansa kunin-
kaalle ja muutahan ei hänen ikäisestään miehestä eikä
hänen nimensä ja sukunsa edustajasta voitu ollenkaan
ajatella mahdolliseksi. .. Entä Viipurin komentaja
Arvid Tavast, joka lähes neljäkymmentä vuotta oli tais-
tellut isänmaansa puolesta, miltei lukemattomissa sodissa
isänmaan vihollisia vastaan kamppaillut kunnialla ja
menestyksellä .., eihän hän tottatosiaan ollut mikään
maanpetturi..! Entä Steen Fincke hänen velvolli-
suutensa oli tietysti kuninkaalle puolustaa kuninkaan
hänelle luovuttamaa Hämeenlinnaa . . . Entä tuo viipuri-
lainen pappi, joka teilattiin Punaisen lähteen torilla,
hänhän oli vain opettanut kansalle, että sen on pysyttävä
kuuliaisena lailliselle esivallalleen .. . Niinhän papin
pitää opettaa! Eiväthän nämä miehet ja lukuisat muut,
jotka Suomessa ovat vihamme uhreina mestauspölkyllä
menettäneet henkensä, ole vehkeiileet isänmaata, vaan



80

ainoastaan meitä vastaan ... Ja yksinpä Stålarm ja Kur-
iakin, esittiväthän he tuolle narrimaiselle sotatuomio-
istuimelle kuninkaan selvät, kirjalliset määräykset puo-
lustaa Suomea hänelle ..

. Kaikki tämä veri ja kosto,
kaikki orpojen ja leskien kyyneltulva, se on lopultakin
vuotanut meidän vallanjanomme eikä voitettujen rikolli-
suuden vuoksi!

Nyt rupesi tuo juhlallinen, vakava herra jo tosissaan
suuttumaan, käännähti vähän kipakasti reessä ja muljautti
röyhkeilevään vierustoveriinsa vallan musertavan katseen,
hänkin nyt ivallisena ja halveksivana puhellen:

Niinpä niin, kun hullusti käy, kun joudutaan
häviölle taistelussa, silloin aina ruikutetaan .., ollaan
viattomia ja puhtaita kuin lumi. Oikeinhan meitä ellotti,
kun tuo vanha veijari Arvid Tavastkin Viipurin linnan
portilla polvillaan otti meidät vastaan jarukoili armoa ..,

mokoma sankari, ei hän silloin ainakaan itsekään väittänyt
itseään viattomaksi. . . Entä tuo nuori, ylpeilevä Juhana
Fleming, joka taas ei käskystämme alistunut polvilleen
laskeutumaan, olisiko meidän pitänyt laskea hänet
vapaaksi, ehkä taputtaa olalle ja sanoa: mene, poikani,
jatkamaan isäsi juonia! .. Ei, nuo väitteesi ovat kaikki
meltomielisiä haaveita, joutavaa hiuksenhalkomista. Ruot-
sin onnen nimessä on meidän ollut kukistettava kelvoton
kuningas ja hänen kannattajansa, ja jos nämä härkäpäät
suomalaiset, jotka eivät kyenneet tätä historiallista teh-
täväämme oivaltamaan, siinä menivät mäsäksi, niin se on
pieni asia .., syyttäkööt raukat ketä tahtovat! Se joka
voittaa, on oikeassa . ,!
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Ja työ on nyt teht}7, se on pääasia, murahti puoli-
ääneen reessään torkahtanut, mutta nyt heräämään ruven-
nut korkea herra, katsahtaen taas raollaan olevin silmin
lumiseen luontoon.

Hänet olivat herättäneet äänet, jotka olivat kuuluneet
edellä kulkevista reistä .., niissä ajavat herrat ne olivat
huudelleet jotakin toisilleen. Herttua leväytti nyt suuret

silmänsä täysauki, kohottuusi istuvaan asentoon ja kat-
sahti sivulleen, ikäänkuin ihmetellen, kenen kanssa hän
tässä oikein oli jutellut ja väitellyt... Yksinhän hän
siinä ajoi... häntä jo aivan nauratti... Hän oli siis
siinä torkahtanut, nähnyt unia ja niissä unissaan ollut
väittelevinään jos jotakin joutavaa ja älytöntä . . . Jotakin
sitä johtuu mieleen näillä avuttoman pitkillä, yksitoik-
koisilla taipaleilla!

Karistaen unet silmistään ja joutavat mietteet mieles-
tään korotti hän äänensä ja huusi edellä kulkevaan rekeen,
jossa pari hänen hoviherraansa ajoi;

Mitä te kerroitte siellä toisillenne .
.

?

Tuota metsän takaa häämöittävää ylämaata vain
katselimme, vastasi edellä ajava herra alamaisesti.
Siellä jossakin kaukana kuuluu olevan se Santavuori,
jossa Klaus Fleming neljä, viisi vuotta sitten huoveincen
teurasti muutamia satoja näitä Pohjanmaan talonpoikia.

Onko tämä sitten sitä Ilmajokea, kysyi herttua
heräävällä mielenkiinnolla.

Ei, vaan se on siellä jossakin kauempana idässä,
lakeuksien takana, josta nuo kunnaat kohoavat...

Herttua nojautui reessään katsomaan sinne itäiselle
Kirveskansan tulo 6
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taivaanrannalle, josta kaukaisen metsän takaa tosiaankin
häämöitti jotakin hämärää ylämaata.

Vai siellä ne talonpojat jytistivät...!
Hän muisteli, että nuo marskivainajan vaivaamat

talonpojat olivat taistelleet täällä kovat taistelunsa hekin
hänen, herttuan puolesta, hänen lopullisen voittonsa
hyväksi... Suotta kyllä olivat henkensä menettäneet,
eiväthän he nousullaan mitään aikaansaaneet. Mutta,
tärkeänä ajankohtana, jolloin Klaus Fleming täällä oh
mahtavimmillaan ja uhkasi hänen, herttuan, valtaa ja
asemaa, oli tuolla talonpoikain nousulla marskin selän
takana sittenkin kieltämättä ollut melkoinen merkitys.
Nämä suomalaiset talonpojat, joiden luut nyt vaikenevat
tuolla jossakinkaukaisessa korvessa, ne olivat siten yhtenä,
joskin pienenä tekijänä sen työn täyttymiseksi, joka nyt
vasta on loppuun suoritettu. Levätkööt rauhassa siellä
nimettöminä kaatuneet, suuren asian puolesta he kaa-
tuivat!

Näin muisteli herttua silmäillessään tuonne kauas
lumisen lakeuden taa, mistä taivaanranta äsken oli punoit-
tanut. Nyt se oli kelmeä taas aurinko ei ollut vielä
jaksanut nousta kirkkaammaksi valaisemaan tätä avutto-
man yksitoikkoista maisemaa.

Suuren asian puolesta, toisti korkea herra itsekseen.
Ja kumminkaan he eivät siitä mitään tienneet, eivät

kai sitä myöskään tarkoittaneet. He antoivat taka-iskun
Suomen herrain houreille, mikäli näistä joku ehkä haaveksi
maansa itsenäiseksi saattamista, sen riippumattomuutta
Ruotsista kaukaisen Sigismundin yhteisen yliherruuden
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alaisena. Oli se heidän työkseen sentään melkein kuin
kohtalon ivaa ..! Mutta he palvelivat sittenkin tietä-
mättään suurempaa tehtävää, sitä, joka nyt on suori-
tettu .

.



AUTTAJA AVUTTOMANA.

Kuuma taistelu oli käymässä, yksi Kaarle XII:n ja
koko maailmanhistorian kaikkein kuumimpia. Se oli
Kuurinmaalla, Gemauerthofissa, missä ruotsalaisen ja
suomalaisen sotajoukon oli torjuttava eteenpäin työnty-
väin venäläisten raivoisa hyökkäys. Tuntikausia oli jo
oteltu vaihtelevalla onnella, eikä ollut tietoa, kummalle
puolelle voitto lähtisi kallistumaan.

Porin rykmentti taisteli Ruotsin armeijan vasemmalla
sivustalla. Se oli äsken saanut käskyn ylipäälliköltä, ken-
raali Lewenhauptilta, rynnätä eteenpäin ja olikin edennyt
kappaleen, mutta tämä ryntäys oli sille tullut sangen kal-
liiksi. Pistinseinänä seisoi venäläinen ylivoima vastassa;
peräytyi tosin vähän ja verkalleen, mutta niitti väistyes-
sään hyökkääjiltä paljon miehiä. Ryntäys oli pysähtynyt.

Äskeisellä taistelupaikalla, avoimella kentällä, kulki
rykmentin sotapappi, joka samalla toimi haavurina,
haki haavoittuneita, joille hän heti antoi ensi avun ja
joita hän sieltä sitten kannatti kenttäsairaalaan, sekä
jakoi sakramentin kuolemaisillaan oleville. Hän kulki
siellä papinkauhtanaan ja litteään barettilakkiin puettuna
miehestä mieheen, kentän poikki vinkuvia luoteja pel-



85

käämättä, kokonaan laupeustoimeensa vaipuneena,
tuon hengenmiehen liikkuminen taistelukentällä, tulevain
ja meneväin sotilaiden keskellä, teki oudon, tavallaan rau-
hoittavan vaikutuksen.

Sotapappi hän oli Turun poikia, Gabriel Lauraeus
nimeltään saapui taas uuden kaatuneen luo, kumartui
häntä katsomaan ja tunsi miehen lapsuudentoverikseen,
jonka kanssa hän Turun laitureilla oli leikkinyt ja täällä

rykmentissäkin, pitkän sotaretken varrella, usein oli seu-
rustellut. Olkapää oli miesraukalta murskaksi ammuttu;
hän ei päässyt nousemaan paikaltaan, mihin oli keperty-
nyt, vaan hän eli kuitenkin vielä ja pälyi väsynein, apua
rukoilevin katsein eteensä. Kun Gabriel hänen ylitseen
kumartui, kirkastuivat hänen kalpeat, kärsivät kasvonsa
ja hän koetti vaivaloisesti liikuttaa toista, tervettä kättään
ylös päästäkseen.

Maltahan, makaa vain hiljaa, puheli pappi ystävälli-
sellä, lohduttavalla äänellä. Tulenhan avuksesi, näy-
tähän haavasi; pahaksipa ovat olkaluusi pirstoneet, mutta
kyllä me tästä vielä selvitään .., maitahan, kun tukitaan
reikä ..

. sitten sotilaat tulevat sinut täältä pois kanta-
maan ...

En jaksa malttaa, valitti haavoittunut. Auta
minut pystyyn, ehkä jaksaisin sinuun nojaten kävellä.

—No koetetaan. Halusi pelastua ja elää on siis
hyvin suuri?

Haavoittunut huohotti raskaasti, mutta vastasi kas-
vavalla toivolla:

Makasin äsken tainnuksissa, virkosin sitten, ja
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luulin, että minun täytyy jäädä tähän kuolemaan . . .
Vain se, joka on ollut niin lähellä kuolemaa, tietää, minkä
arvoinen elämä on. Ei, minä en tahdo nyt erota elämästä,
auta minut pois tästä ruumiiden joukosta ..!

Sen teen, rauhoitu! Tässä täytyy vain panna
ensi side olkapäähäsi, että et juokse kuiville ...kas näin!

Leikatessaan siinä auki kaatuneen verisiä vaatteita
ja asettaessaan käärettä ammottavaan haavaan puheli
pappi yhä tuttavalleen rauhoittavasti:

Sinulla on tyttö odottamassa Turussa, tumienhan
hänetkin.., niin, kyllä sinä tästä haavasta huolimatta
vielä pääset hänen luokseen. Sinnekö ikävöit?

Niin. Ja kotiini, kotiini! Tiedän, että äitini minua
muistelee joka hetki, hän on nytten tuskissaan, sen tiedän,
hän tuntee, että olen henkihieverissä. Tahdon niin ker-
naasti päästä hänen luokseen, astua vielä hänen eteensä
ja sanoa: Äiti, minä elän sittenkin ..! Oi, minä näen
hänen riemunsa ..

.

Ja sitten kai haavasta toivuttuasi lähdet uudelleen
sotimaan?

En, ystävä, en koskaan enää. Minä olen oikeastaan
aina tätä sotimista kammonnut ja nyt, kuoleman kieliin
jouduttuani, sitä kauhistun. Eikö totta, oikea olkapääni
on niin pahasti ruhjoutunut, ettei minusta enää ole pys-
syn kantajaksi. Pääsenhän sitten invaliidina palaamaan
Suomeen, Turkuun; siellä rupean jotakin pientä työtä
näpertelemään ja elän vielä monet vuodet.. ?

Niin toivon. Pappihaavuri oli pannut haavaan
ensi siteen ja koetti nyt kaatuneen vyöllä sitoa ja tukea
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hervotonna repattavaa käsivartta. Se toimitus sattui
sairaaseen kovasti, hänen kasvonsa vääntyivät taas tus-

kaisiksi ja hänen silmänsä kävivät jälleen raukeiksi,
hän oli liian heikko. Hetkinen vielä sitä verenvuotoa,
ja hän olisi varmaankin ollut vainaja, tuumi pappi ystä-
väänsä autellen. Ja virkkoi hetken kuluttua:

Jos en nyt olisi sattunut avuksesi tulemaan, jos
veri haavastasi olisi päässyt juoksemaan kuiville, jos
siten olisit jäänyt kuolemaan tähän paikkaan, olisitko
sitä ennen muistanut ajatella sielusi autuutta, olisitko
rukoillen jättänyt itsesi Jumalan haltuun? Ajattelitko
sitä ollenkaan?

Haavoittunut vitkasteli hetkisen vastatessaan ja virk-
koi sitten:

En, Gabriel, en muistanut. Odotteiin vain apua . . .
janosin elämää, en uskonut lopun olevan niin lähellä.
Ajattelin vain kotiani ja äitiäni ja halusin elää, tavatak-
seni heidät.

Olisi sinun ollut ajateltava sieluasikin .., loppu
olisi saattanut tulla minä hetkenä tahansa ... Nyt saat

vielä armon aikaa, pidäppäs se mielessäsi. .. No, koete-
taanhan nyt taas nousta ...

Roteva, voimakas pappi nosti haavoittuneen tutta-
vansa maasta. Tämä yritti varata omiin jalkoihinsa,
mutta ei siitä paljon mitään tullut.., jokainen liike
vihiäsi särettyä ruumista. Kantamalla läksi pappi sen-
vuoksi viemään voimatonta taistelukentältä syrjään,
kunnes tapaisi paarit... Verkalleen se kulku kävi ja luodit
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vinkuivat taas entistä vinhemmin kentän yli, oli kuin
rintama taas olisi painunut taapäin.

Pappi ajatteli, että jos häneen nyt luoti sattuisi, jos
hän kaatuisi, niin he kepertyisivät molemmat. Mutta
niin ei saa käydä .., päätteli hän ja ponnisteli voimiaan
kiirehtiäkseen suojaan. Niin voimakas on elämänhalu
tällä nuorella miehellä, niin hartaasti toivoo hän pääse-
vänsä vielä kotiinsa .., hänet on nyt pelastettava,
että hänelle jää aikaa vielä ajatella sielunsakin autuutta.
Eteenpäin ...!

Hetken kuluttua luuli haavoittunut taas jaksavansa
varata jalkoihinsa ja pappi laski hänet varovasti maahan,
taluttaen häntä puoleksi kantamalla edelleen .. .

Tuossa on jo lähellä metsän rinta, lohdutti pappi,
siellä ollaan turvassa.

Siellä, noin lähellä, on siis pelastus
Mutta juuri silloin tuli eksynyt vihollisluoti takaapäin

ia iski haavoittuneen miesraukan selkään. Hän retkahti
raskaasti taluttajansa käsivarrelta, luhistui kuin tyhjä
säkki maahan. Ja kun Lauraeus kumartui kannettavaansa
katsomaan, ei pilkahdustakaan enää lähtenyt puhkiammu-
tusta rinnasta. Hänen edessään oh vainaja.

Auttaja ei sitä ensiksi tahtonut uskoa. Mutta kun
hän sen todeksi tajusi, silloin karmasi suru ja suuttumus
ja sanomaton katkeruus syvästi hänen monissa verilei-

keissä pitkän sotaretken varrella karaistua sydäntään.
Tyrmistyneenä oli hän ensiksi itsekin luhistua siihen
paikkaan. Olihan hän niin iloinnut voidessaan auttaa
turvaan ja elämään tuon nuoren miehen, joka rakasti
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elämää niin kiihkoisasti eikä siitä mitenkään olisi tahtonut
erota .., hän oh ollut onnistumisestaan jo aivan varma
ja oli niin sydämestään nauttinut siitä ..! Tuossa se nyt
on eloton läjä! mies, joka juurikään hengitti ja toivoi.

- Mitä varten, missä tarkoituksessa, jupisi pappi
itsekseen, kumarassa seisten vainajan ääressä. Ja mitä
varten kuljen minä täällä kaatuneita auttamassa ja pelasta-
massa .., enkö voi tehdä jotakin hyödyllisempää, tehok-
kaampaa ...Mitä merkitsee laupeudentyö tällaisessa kuo-
leman rytäkässä, miksen tempaa asetta käsiini minäkin
ja ryntää rintamaan, muiden rinnalla taistelemaan ja
kaatumaan ...

Porilaisen rykmentin äsken eteenpäin rynnännyt
sivusta oli taas ruvennut taipumaan taapäin. Se väistyi
siellä loitommalla taistellen, mutta läheni hetki hetkeltä,

se peräytyminen saattoi pian muuttua paoksi, joka
vyöryy tämän vainajain kentän ylitse.

Pitääkö minunkin lähteä juoksemaan pakoon ..
?

Jättää kaikki.. ? Ei!
Surunsa ja katkeruutensa valtaamana tempasi kiih-

tynyt pappi miekan erään kaatuneen tupesta, otti maahan
pudonneen pistoolin toiseen käteensä ja läksi vihurina
juoksemaan kenttää pitkin äskeisiä jälkiään, porilaisten
väistyvää rintamaa vastaan. Hän tulla torvesi myrskynä
siihen keskelle kuuminta rytinää, liittyi taistelevaan
rykmenttiinsä, jonka miehet hänet heti tunsivat, ja huu-
dahti hengästyneenä:

Ei taapäin, miehet, nyt enää, eteenpäin Jumalan
nimeen!
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Itse hän taisteli kuin tottunut soturi, syöksyi kuolemaa
pelkäämättä sakeinta vihollisparvea kohti, ampui pistoo-
lillaan ja huitoi miekallaan. Ja hänen sanankuulijansa
seurasivat häntä hämmästyneinä, mutta samalla mahta-
vasti innostuen, kun hän heidän edessään juoksi heiluvin
liperein ja huusi:

Nyt voittoon, miehet!
Tuima oli ottelu. Mutta vihollisen taaja parvi siinä

rytäkässä vähitellen harveni, se rupesi taas vuorostaan
taipumaan ja porilaiset syöksyivät nyt pappinsa mukana
hurraten eteenpäin.

Tämä menestys vaikutti elähdyttävästi toiseenkin
sivustaan. Hetken kuluttua oli vihollinen jo väistymässä
pitkin koko rintamaa ja Lewenhauptin armeija kulki nyt
eteenpäin kaunista voittoa kohti.

Mutta taistelutantereella, melkein siinä, mistä hän
äsken oli korjannut ja kantanut nuoren turkulaisen ystä-
vänsä, makasi nyt sotapappi Laureus itse haavoittuneena.
Hän oli miekallaan iskien edennyt liian pitkälle väistyväin
vihollisten keskelle, oli yhtäkkiä tavannut pistimiä kym-
menittäin edessään ja saanut monta haavaa ruumiiseensa.
Siihen hän oli silloin kaatunut, toisten porilaisten rynnä-
tessä eteenpäin, ja jäänyt makaamaan muiden kaatuneiden
keskelle, verta vuotavana, liikkeelle pääsemättä. Ja elämän
ja kuoleman ajatukset, joista hän äsken oli nuoren ystä-
vänsä kanssa puhunut, ne risteilivät nyt hänen mieles-
sään liitelevinä virvatulina, mutta tällä kertaa häneen
itseensä kohdistuvina.

Samaa hän tunsi kun äsken kaatunut ystävänsä:
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voimakasta elämänhalua ja tuskankiihkeää pelastumisen
toivoa. Hän näki taistelevain joukkojen hurraten loittone-
van, kuuli sivustaltakin kiihtyvää, voitonvarmaa ammun-
taa ja oivalsi nyt lopulta juuri sen voiton saavutetuksi,
johon hän itsekin suoranaisesti oli vaikuttanut. Nytkö
pitäisi hänen kuolla tähän kentälle yksin jätettynä, saa-
matta maistaa voiton huumaa, saamatta elää edelleen toi-
miakseen ja taistellakseen joukko-osastonsa mukana . . ?

Ei koskaan, ei hän tahtonut tähän kuolla, hän tahtoi pelas-
tua! Mutta hän tunsi veren virtaavan aukinaisista, sito-
mattomista haavoistaan, tunsi voimainsa heikkenevän,
raukeuden voittavan . ..

Ilta oli käsissä, raivoisan taisteiupäivän jälkeinen,
miltei kaamean hiljainen ilta. Sodan pauhu oli loitonnut
kauas, kuulumattomiin, voittava armeija oli kai ajamassa
vihollista takaa ja asettui nähtävästi siellä jossakin kau-
kana uusiin asemiin. Äskeiseltä taistelukentältä, jossa
hetki sitten pyssyt paukkuivat ja sotahuudot soivat,
ei kuulunut nyt muuta kuin sieltä täältä jonkunhaavoittu-
neen vaikeaa valitusta. Joskus jymähteli vielä sivummalta
jonkun marssivan miesjoukon askelten töminää. Se tuntui
tuokion ajan lähenevän, maa tärisi, jyminä kohisi kohti...
Tuleeko sieltä nyt vihdoinkin ihmisiä, ystäviä, jotkahake-
vat ja korjaavat haavoittuneet, jotka tuovat pelastuksen,
elämän? Ei, töminä vaimeni taas, loittoni, kaikkosi kauem-
mas. Ehkä se oli joku rintamalle vielä marssiva vara-
joukko, ehkä jatkuu taistelua vielä jossakin hyvin kau-
kana .., sotureilla on siellä voiton varmistaminen, vihol-
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iisen takaa-ajo mielessään, he eivät ennätä ajatella kaatu-
neita eikä haavoittuneita .

..

Tuska ja levottomuus valtasi sotapapin illan pime-
tessä ja öisen kosteuden langetessa äänettömälle aavikolle.
Hän oli äärettömin ponnistuksin kavunnut istumaan,
oh koettanut itse kauhtanansa liepeellä tukkia ja sitoa
reitensä pahimmin vuotavaa haavaa, ettei veri kuiville
valuisi, ja koetti nyt pinnistää rinnastaan ääntä, kutsuak-
seen jotakin ihmistä avukseen. Mutta hapraan heikkona
lähti huuto voimattoman miehen kurkusta; toisista haa-
voista, joita oli päässä ja kylessä ja jalassa, vuoti edelleen
limainen, maksoittuva veri, tahmeutuen tukkaan ja vaat-
teisiin. Ja illan viileys puistatti revittyä ruumista.

Sotapappi taisteli yhä yltyvää väsymystä vastaan.
Hän pelkäsi, että jos hän siihen nyt uupuu ja torkahtaa
apua saamatta, ei hän siitä enää herääkään koskaan, ja
hän ei taipunut vielä siihen nukkumaan, ei tahtonut vaipua
ja kuolla. Niin kirpeästi kuin ruhjottuja jäseniä kivistikin,
joka kerta kun hän koetti hiukankaan liikahtaa, koetti
hän kuitenkin yhä uudelleen kohottautua, pyrkiä ryömi-
mään, pysyä valveilla ...

Sitä tehdessään ajatteli hän äskeisiä elämyksiään,
ponnistuksiaan ja vaikutelxniaan. Hän muisti turkulaisen
nuorukaisen, jota hän tältä samalta kentältä äsken oli
yrittänyt pelastaa. Miesraukalta oli hän kysellyt kaikkea
sitä, mihin hän nyt itse oli kohtalolta saanut ankaran
vastauksen .., oli nuhdellut nuorukaista siitä, ettei tämä
henkihieverissään ja kuoleman lähestyessä ollut ajatellut
sielunsa pelastusta, autuutta ja armoa ...
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Mutta miksen ajattele sitä nyt itse .., kysäsi hän
itseltään tuskiensa lomaan, ja hän hätääntyi tästä oudosta,
vastenmielisestä ajatuksestaan . ..

En voi, en tahdo vielä kuolla, en sitä ajatellakaan;
en tahdo ajatella tulevaista elämää, nykyistä vain .

.!

En tahdo vielä heittäytyä menneeksi mieheksi, sitähän
en ole, kaukana siitä. Kun vain tulisi joku auttamaan,
sitoisi nuo repeämät...,paranen minä tästä piankin ...

ja elän kauan ...Rykmenttini tarvitsee minua ja rauhan
toimissa on minulla vielä paljo työtä . .!

Hän koetti taas tukkia pahinta haavaansa. Se sattui
kovasti, ihan ytimiä vihlaisi- hän vaipui hervottomaksi
maahan ja tunsi mielessään tavatonta katkeruutta. Miksi
olikaan hän innostunut ja tarttunut miekkaan, miksi lähti
hän sotimaan, hän, pappi ja haavuri. .. Miehet hän
kyllä sai tulistumaan, mutta paremmin olisi häntä sitten-
kin tarvittu täällä kaatuneitten joukossa, sitomassa ja
lohduttamassa .. . Niin monta onnetonta oli hän auttanut
ja pelastanut.., nyt, kun hän itse olisi apua tarvinnut,
ei kukaan tule häntä hoivaamaan, ei kukaan häntä muista . .

Jättävät kylmästi tähän makaamaan ja kuolemaan . ..

Kuolemaanko ..
? Ei, vielä on henki jälellä ..

se on vielä pelastettavissa ..!

Haavoittunut yritti taas ryömiä metsänrintaan päin,
jossa hän tiesi teltan olevan ja kenttäsairaalan ... Mutta
vain muutamia kyynäriä hän pääsi vetäytymään eteen-
päin yökosteisessa maassa, sitten vaipuivat voimat entistä
enemmän ja väsymys voitti lopultakin. Vielä hän tais-
teli väsymystä vastaan, taisteli elääkseen, taisteli yhä



vaipuessaan horroksiin ja painuessaan tajuttomaksi. ..

Ponnistelu elämisen puolesta, tuskainen, rajaton ponnis-
telu, se oh hänen viimeinen ajatuksensa avutonna tante-
reeseen hervahtaessaan —.

Siitä sotapappi aamulla heräsi, kun sotilaat, jotka
olivat hakemassa henkiin jääneitä haavoittuneita ja hau-
taamassa vainajia, häneen koskivat. Verkalleen, kuin puoli-
horroksissa ja puohkankeana hän heräili, mutta hänen
ensimmäinen ajatuksensa oh, nähdessään valoa ja kuulles-
saan ihmisääniä, että hän elää toki vielä, saa apua, pelas-
tuu ... Pelastuu elämään! Se tajunta täytti hänet rie-
mulla ja valoi voimaa hänen runneltuun ruumiiseensa.

Hän sai apua, hän pelastui. Sotilaat kantoivat kaatu-
neen sotapappinsa hellävaroen kenttäsairaalaan, jossa
Lauraeuksen viisi haavaa sidottiin ja jossa hän sai huolel-
lisen hoidon. Hän oh maannut 14 tuntia verta vuotavana
sotatantereella, oh ollut aivan lähellä kuolemaa, itse siinä
samassa tilassa, josta hän niin monta miestään oh pelas-
tanut.

Mutta maatessaan vuoteella ja muistellessaan Gemauert-
hofin pitkää, raskasta yötä, huoahti hän monta kertaa
ja myönsi itsekseen katuvaisin sydämin:

En tosiaankaan, en ajatellut minäkään siinä sie-
luni pelastusta, en tulevaa elämääni enkä armoa. Tätä
nykyistä elämääni vain .., en uskonut, en tahtonut
uskoa kuoleman olevan lähellä enkä elämänlangan kat-
keavan.
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KONTIN TARINA.

Peltoa kynnettäessä Pajujoen rannalla nosti auran
terä äsken mullan mukana esille muutamia heläh-
täviä, vanhoja vaskirahoja. Paikkaa sitten tarkemmin
tutkittaessa löydettiin siitä satakunta suurempaa ja pienem-
pää vaskirahaa, jotka ovat i6:nen sataluvun lopulta ja
seuraavan alulta. Rr.hat olivat, päättäen samasta paikasta
löydetyistä tuohipaloista, aikoinaan kontissa kaivetut
maahan ...

Tällainen uutinen luettiin eräänä päivänä sanoma-
lehdistä. Lyhyt ja kuivahko uutinen, jommoisia silloin
tällöin milloin milläkin maan kolkalta lehtiin ilmestyy,
ne luetaan ja unhotetaan. Ajatuksella ei ole aikaa viipyä
mokomassa pikkujutussa pitempään, huomion anastavat
sotasähkösanomat ja elintarvehuolet ja muut tärkeäm-
mät päivän uutiset. Mutta joskus voi kuitenkin muisto
palata takaisin tuollaiseen Pajujoen konttiin, joka kolmatta-
sataa vuotta sitten on maahan kaivettu. Silläkin kontilla
on epäilemättä ollut oma tarinansa, se voisi epäilemättä
kertoa paljonkin tuollaisen jokivarren edesmenneiden
eläjäin pyrkimyksistä ja huolista ja kärsimyksistä, jotka
ehkä ovat olleet vakavammat ja raskaammat, kuin meidän
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nykypäivien huolet, vaikkei niistä ole sanomalehtiin lai-
tettu uutisia eikä sähkösanomia .

..

On kevät. Maa on jo suvirinteiltä sula, mutta vesakko
on vielä harmaa. Joki tulvii, siihen laskevat rinteellä
lirisevät purot.

Ylitalon Jaakko kyntää peltoaan ylempänä rinteellä.
Pysähtyy kynnöksestään ja kuuntelee. Kuka huutaa?
Ääni tulee joen takaa, kas, siellä rannalla seisoo muu-
tamia ihmisiä, vaimoja ja miehiä, jotka viittilöivät käsil-
lään ja kiljahtelevat... Venettä tuntuvat huutavan yli
päästäkseen, mitä lienevät kulkijoita. Mutta pitänee-
hän niitä auttaa .. .

Jaakko sitaisee ohjakset auran kurkeen, laskeupi ran-
taan, työntää venheensä vesille ja soutaa kutsujia kohti.
Ne ovat naapuripitäjän väkeä toiselta jokivarrelta. Ovat
tulleet poikkimaisin kcväiseltään vetisten soiden poikki
ja kiirettä näkyvät pitävän.

Vainolainen on näet liikkeellä, sitä olemme paossa,
virkkavat he ensi sanoikseen Jaakolle, jo ennenkuin
tämän venhe rantaan ehtiikään.

Joko joutuivat teidän kylille?
Jo joutuivat piikkiniekat, ja puhdasta tekivät.

Hädintuskin ennätimme salolle ...

Minne päin ne sieltä kulkevat, kyseli Jaakko
oman pienen kylänsä kohtaloa ajatellen.

Joka taholle. Pian niitä on täälläkin .., pohjoi-
sille erämaille on nyt pakoon painuttava.

Näin vastasi pakolais joukon johtajana esiintyvä kyssä-
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niska mies. Lepikon Heikki, jonka Jaakko entuudestaan
tunsi, heillä oli aikoinaan ollut keskenään riitaa sydän-
maan kalavesistä. Mutta nyt niitä vanhoja riitoja ei
joudettu muistamaan, hätä oli yhteinen kaikilla. Joen yli
soudettaessa kertoivat pakolaiset tarkemmin julmien
ratsu väkijoukkojen äkillisestä ilmestymisestä heidän joki-
varrelleen, jossa palavain talojen savut rupesivat vaino-
laisten retkiä osoittamaan ja josta väki oli surmattu tai
vangeiksi raastettu. Ja kun Jaakko venheensä kotiran-
taan laski, oli hän jo selvillä siitä, että pakosalle oli hänen-
kin kiireellä lähdettävä joukkoineen kotitalostaan, ennen-
kuin vieras sinne saapui ja kävi surmantöitään tekemään.

Kynnös siinä suvirannan pellolla oli hänen jätettävä
kesken ....

Sotaa oli kestänyt monta vuotta. Vihollinen oli jo
edellisenä kesänä samonnut Suomeen, hävittänyt sen ete-

lämmät osat ja jäänyt sinne talvikaudeksi mellastamaan.
Pakolaisia oli jo syksyllä liikkunut, mutta talvikaudeksi
olivat huhut vihollisten tunkeutumisesta sisämaahan
sentään vaimenneet. Täällä sydänmaan laidassa oli
senvuoksi väki elänyt ennallaan kotikylissään, joskin
alituisen pelon ja huolen alaisena, mutta yhä toivoen,
että vihollisen eteneminen oli lopultakin saatu seisahdu-
tetuksi. Kevään tullen oli käyty tavallisiin toukotöihin
käsiksi.

Mutta heti kevään tultua olikin vihollinen, lukumää-
rältään lisääntyneenä, taas lähtenyt maata laajemmin
valloittamaan, eivätkä Suomea puolustavat, harvalukuiset
sotajoukot olleet sitä jaksaneet pidättää. Tuhon lähenemi-
Kirveskansan tulo 7
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sestä oli jo jäänlähdön aikaan jokunen viesti saapunut

Pajujoellekin, mielten levottomuus oli ollut yleinen,
mutta taas oli kaikki sitten sentään ollut rauhallista.
Kunnes nyt nämä pakolaiset yhtäkkiä saapuivatkertomaan
pelottavat tuho-uutisensa kesyttömäin kasakkajoukkojen
tulosta.

Kynnös kesken, karja ulos ometasta, perhe pako-
retkelle ...

Jaakko hyöri toimekkaana ja hätäytymättä tuvassaan
ja pihallaan, naisten ja lasten ulistessa ja saamattomina
edestakaisin juostessa. Hän hommasi vielä illan suussa
pakoon lähtevälle joukolle välttämättömät eväät ja pyynti-
kalut mukaan, sälytti kuorman äsken auran edestä päästä-
mänsä, ainoan hevosensa selkään ja nosti taakan jokaisen
perheensä jäsenen hartioille; sitten saatteli heidät naapuri-
pitäjän pakolaisten matkassa metsän rintaan. Mutta itse
palasi hän vesakosta vielä aitalleen, sanoi ottavansa sieltä
selkäänsä jyväsäkin, jonka hän oli talven yli siemeneksi
säästänyt.., käskien toisten jo kiirehtiä taipaleelle. Sillä
eihän tiedä, millä hetkellä piikkimiehet jokivarrelle ryn-
täävät ...

Mutta Jaakko ei siten palatessaan ajatellut ainoastaan
viljasäkkiään. Yksin jäätyään nosti hän hinkalon pohja-
laudan ja veti sen alaisesta kolosta esille pienen, jykeän
tuohikontin, jota hän siellä kaikilta kätkössä oli tallentanut.
Siinä oli hänen aarteensa, hänen vuosien varsilla vähin-
erin kokoonhaalimansa säästörahat, jotka hän oli ansainnut
myymällä lintuja jariistannahkoja ja jotka hän aina visusti
oli aittaansa kätkenyt. Kylällä oli kyllä huhuna, että
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Jaakko oli salarikas, mutta missä hän aarteensa säilytti,
sitä ei kukaan tiennyt.

Tässä ne ovat.., raskas kontti... ihanasti se nos-
taessa kilahtaa! Mutta tätä ei auta ruveta salolle kanta-
maan ... eikä sitä voi tännekään jättää ...,vainolainen
polttaa ehkä aitan ja sinne aarteenkin .., parempaan
koloon se on peitettävä!

Varoskellen silmäilee Jaakko aitan ovelta, näkyykö
vesakon rinnassa katselijaa ..., ei näy ketään, jo ovat
pakolaiset salolle painumassa. Hän hakee puolijuoksua
ometasta lapion ja kiirehtii kontteineen sen pellon ylä-
laitaan, jota hän päivällä oli ollut kyntämässä. Irroittaa
turpeen kankaasta, kaivaa vähän koloa maahan ei malta
kuitenkaan kovin syvälle kaivaa ja heittää konttinsa
pienen haudan pohjalle. Peittää sen viipymättä, asettaa
huolellisesti turpeen päälle, nostaa vielä ison kiven pai-
noksi ja merkiksi siellä on aarre tallessa!

Tuokion kuluttua on Jaakko, jyväsäkki seljässään, jo
samoamassa vesakkoon. Juuri vesakon laidassa tapaa
hän Lepikon Heikin ja silmäilee tätä tuokion arasti ja
epäluulolla. Mutta lähellä on siinä hänen omakin jouk-
konsa, sitä kiirehtii kodistaan paennut mies nyt saattamaan

salolle piiloon odotettavilta vierailta.

Ei auttanut kuitenkaan Pajujoen eläjiä sekään, että
he ajoissa pakenivat kodistaan pohjoiselle salolle ja lymyi-
livät sinne kyhäämissään piilopirteissä. Vainolainen,
joka pian saapui tällekin joelle ja poltti autioksi hyljätyn

kylän, tapasi metsässä lehmän jäljet ja osui niitä myöten
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kyläläisten pakosaunoille. Ryösti, riehui, tappoi ja teu-
rasti. Harvat pääsivät hengissä sen kynsistä, miehiset
miehet vietiin köysiin kytkettyinä vangeiksi. Tällaisessa
parvessa sai Ylitalon Jaakkokin kahlehdittuna kulkea
kauas vihollisten pääleireille, kauas sieltäkin vielä vieraille
maille. Ruoska seljässä, nälkä vatsassa, marssia näinkauas
kolkkoon Venäjän orjuuteen ..!

Koti, perhe, tupa ja tanhua, ne olivat piankaikki hämä-
rään häipyvää, kaihoisaa muistoa miehelle, joka vieraan
ikeen alla raskaasti raatoi, joka väsyneenä illalla retkahti
pitkälleen, herätäkseen aamuvarhaisella pajarinrengin
säälimättömään potkuun. Siinä taittui voimakas varsi,
murtui luja terveys, musteni mieli, raukesi toivo. Synkkä
tylsyys hämärsi vähitellen ajatukset ja muistot; tunteet
turtuivat, sydän hyytyi. Siihen vaimeni vähitellen voima-
kas koti-ikäväkin ja omaisten kaipuu, eloton oli orjan
katse, sielukin sammui vähitellen raskaiden raadanta-
vuosien kuluessa. Mutta vaikka Jaakon mieli näin vaipui
matalaksi ja hänen tajuntansakin sumeni, kyti sorretun
sydämen pohjalla kuitenkin vielä pieni kipinä, arka aja-
tuksen tynkä, heikko toivon säde.

Siellä syvällä piili kaikesta huolimatta särjetyn onnen
kaunis muisto, joka usein unissa kävi hänelle eläväksi.
Kaukainen joenranta, jonka koivikko-ahteella oli matala,
harmaa kotitalo. .. Vai onko se siellä enää, niin hät-
kähti usein unestaan herännyt orja. Autio lie jo ranta,
talo poltettu pois kauan sitten, pensastunut, metsistynyt
peltoaukea. Mutta ehkä siellä sittenkin on vielä jotakin
jäljellä, ehkä sauna rannassa ..

~ ehkä paja palolla ...,
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ehkä on kotijoella vielä joku omaisista, joka uutta mökkiä
raunioiden viereen rakentaa ...

On siellä ainakin jotakin jäljellä, on varmasti...!
Se ajatus vankiraukkaa läpi kärsimys vuosien lohdutti

ja piti elinvoimaa vireillä. Kontti aarteineen on ainakin
vielä talella hiekkahaudassaan turpeen alla rantapellon
kupeella, merkkinään iso kivi, jota ei kukaan muu tiedä.
Sen alla ovat rakkaat, kilahtavat vaskirahat, sieltä ne vielä
löytyvät, kun tai jos kätkön tuntija kerran pääsee palaa-
maan Pajujoelle .. . Vanha, rakas kontti kaivautuu
esille ja sen sisällöllä voi maailman murjoma mies, vaikka
vanhanakin jaraihnaisena, taas alottaakatkaistun elämänsä
uudelleen, taas ruveta asumaan hävitettyä taloaan ja
viettää rauhassa elämänsä illan ...

Sitä aarretta ei toki saanut julma vainolainen riis-
tetyksi .

.., siinä vielä elää onnen siemen ..
.!

Väsymykseen nääntymäisillään oleva vanki nukahti
uudelleen, rauhan tunne rikotussa sydämessään.

Vuodet kuluivat, raskaat orjan vuodet. Sotaa jatkui
yhä jatkumistaan, uusia vankijoukkoja kulki ohi, kertoen
kotimaan perinpohjaisesta hävityksestä ja kaiken elämän
sammumisesta Suomessa. Ei näyttänyt kurjuusaika kos-
kaan loppuvan, ei vaikenevan synkästä yöstä milloinkaan
aamu.

Mutta kerran vihdoinkin rupesi kaukaiseen karkoitus-
paikkaan saapumaan tietoja tulossa olevasta rauhasta;
saapuipa lopulta sanoma kauan kaivatun rauhan teostakin.
Toivo orjassa virkosi. Mutta sitä toivottua sotavankien
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vapauttamista ei vieläkään kuulunut. Vieraan maan kau-
kaisiin kyliin kuljetetut vangit olivat unhottuneet, niistä
ei ollut kenelläkään selvää tietoa, ne saivat rauhan tehtyä-
kin jäädä entiselleen raatamaan. Yksi ja toinen rupesi
silloin karkaamaan, samotakseen suuressa kurjuudessa
ja alituisille vaaroille alttiina kaukaista kotimaataan kohti.
Niin pakeni eräänä yönä Jaakkokin pajarinsa talosta ja
lähti samoilemaan outoja erämaita, ajattelematta muuta
kuin kaukaista kotiaan, jonne hän taas yhä kiihkeämmin
ikävöi. Surma vaani häntä joka yöpymispaikassa, jokai-
sessa teidenristeyksessä, mutta siitä hän ei enää välittänyt:
yksi menneen kaikki!

Jos en saa kuljetuksi kotijoelleni, jos en pääse
aarrettani hakemaan, niin joudanpa tänne kuolla!

Niin hän tarpoi paljain jaloin, resuisin rievuin, vii-
kosta viikkoon vieraan maan vieraita teitä, kerjäten almua
henkensä pitimeksi, käveli eteenpäin selkä kumarassa,
leuvoillaan harmaja parta ...

Vihdoin ehti paennut vanki, jolta jo monasti oli vii-
meinen toivo katkennut, kotoisille maille ja kiirehti kul-
kuaan, kuta lähemmäs hän joutui rakkaan Pajujokensa
rantoja. Pakolaisia palaili muitakin, mutta Jaakko karttoi
heidän seuraansa. Yksin hän tahtoi tulla kotialueelleen,
kenenkään näkemättä tahtoi hän käydä entisen rantapel-
tonsa kupeelta sulin käsin repimään turvetta jakaivamaan
maata, sitten alkaa elämä taas!

Eräänä kesäaamuna laskeusi hän jokivarren polkua
alaspäin sinne, missä kotikylä ennen oli sijainnut. Tuskin
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kantoivat jalat kumaraa vanhusta, polvitaipeet pyrkivät
pettämään väsymyksestä ja mielenliikutuksesta
Tuolta jokuumottaa kotirannan tuttu, korkea koivikko .

..,

vielä joen polvi ja sitten on mies oman talonsa tutulla
paikalla ...

Nouseeko sieltä näreikön takaa hienoa savua? .
..

Niin, nousee ihan Ylitalon kohdalta. Onko joku omaisis-
tani todellakin asettunut vanhalle talonpaikalle ...

?

Väsyneet askeleet käyvät entistään nopeammiksi,
veri kohisee korviin, harmaja parta tutisee, silmä vesistä
hämärtyy.

Onhan siellä jo mökkipahainen ahon laidassa,
elämä on siis todella pantu alulle! Sen on kai oma poi-
kani, isän kahlevuosina jo mieheksi kasvaneena, pystyt-
tänyt vanhalle talonpaikalle uuden elämän pohjaksi.. .

Jaakko viilettää pensastumaan päässeen rantaniityn
poikki ja saapuu entiseen venhevalkamaan. Siellä huuhtoo
hursteja outo nainen. Siltä Jaakko, nopeasti luokse astuen,
käy ensi uutisia utelemaan. Siltä hän kohta kuulee,

ettei hänen omaa perhettään enää näillä mailla eläkään ..,

Kuka on siis tähän mökin kyhännyt?
Lepikon Heikki siinä nyt joukkoineen asuu.
Toisen maalla?
Eipä ole täällä vuosikymmeniin eläjiä käynyt,

ei tiedä kukaan varmasti, kenen ovat maat. Vanhoja pelto-
paikkoja ottaa nyt viljeltäväkseen kuka kerkiää.

Miksei se Heikki asu omassa pitäjässään, omalla
maallaan?
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Sen ovat taas muut jo vieneet hänen poissa olles-
saan .

.
.

Suuttumus ja mielenmasennus valtasi väsyneen mie-
hen. Hervotonna hän retkahti rantakivelle istumaan,
vieraalta akalta enempää kyselemättä. Siihenkö katkesi-
kin kaunis unelma?

Mutta tuokion kuluttua Jaakko jo taas ajatteli, että
onhan toki oikeus ja laki jälleen maassa, saahan sen avulla
anastajalta tilansa takaisin, kun kerran sen omistaja on
kotikonnulleen ehtinyt. Ja onhan täällä toki Jaakolla
muutakin omaa kuin kova maankamara, onhan vähän irto-
naisempaakin, jolla voi päästä elämisen alkuun. Onhan
se aarrekontti maahan kaivettuna ...,varmassa tallessa
vainolaisilta ja naapurikylän tungettelijoilta ...

Uuden innon elähdyttämänä nousi kumaraselkä har-
maaparta rantakiveltä ja käveli entistä pientä peltosar-
kaansa kohti. Rantaketo oli paksun pajukon peitossa
Jaakon vettynyt silmä koetti turhaan tähystää pajukon
halki ja hänen hengityksensä läähätti raskaasti väsymyk-
sestä ja jännityksestä. Onko merkkikivi vielä paikoillaan
saran yläpuolisella kankaalla, onko koskematta aarre-
paikka ...

?

Oudoltapa näyttää sarka
Uusi tungettelija on taas kyntänyt auki ja kylvänyt

rukiiseen hänen vanhan sarkansa .. . Mutta onko Heikki
sitä ylälaidasta laajentanut vai miten tuo vesakon rinta
tuntuu kuin entistään etäämmältä ...

?

Jo on Jaakko peltoaukean reunalla, jo viilettää rukiin
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laitaa myöten ylöspäin. Rinta huohottaa, polvitaipeet
pettävät taas ...

Onko se kyntänyt auki minun aarrepaikkanikin ..
?

Oliko sillä sittenkin aitta-asiastani vihiä ...,se oli jäänyt
kykkimään metsän reunaan, kun minä jyväsäkki seljässä
joukkoni jäljestä salolle päin juoksin ...

? Missä on
merkkikivi?

Jaakon silmiä sumensi. Hän ei nähnyt turpeelle vyö-
ryttämäänsä suurta kiveä, ei turvetta .. ~ rukiin laihohan
kasvoi siinä, missä kiven piti hänen muistojensa mukaan
olla.

Aarrepaikka aukikynnetty, kallis kontti siis löy-
detty, ryöstetty ... Kaikki toivo poissa ...

Jännitykseensä menehtymäisillään oleva mies hor-
jahti, vaipui pientareelle, läähätti ja valitti hiljaa. Mustu-
nut oli maailma hänelle, kaikki kauniit unelmat olivat
pettäneet. Sillä hän ei voinut ymmärtää muuta, kuin että
viekas tungettelija oli hakenut ja löytänyt hänen rak-
kaan aarteensa, jota hän ei ollut kyllin syvälle kaivanut,
vienyt hänen elämänsä viimeisen ylläpitäjän. Ja sitä
iskua hän ei kestänyt...

Eikä ollut Jaakolla enää voimia nousta peltoa kaiva-
maan, saadakseen varmuuden aarteensa katoamisesta.
Hänellä oli jo mielestään siitä varmuus, liian kova ja
julma varmuus . ..

Hän makasi pientareella, jaksamatta kättään liikuttaa,
jaksamatta enää ajatellakaan. Maailma häipyi hänen rau-
keasta silmästään, hän vaipui yhä syvemmäs maata vas-
taan, vaipui kuin syvälle maan alle ...
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Siitä hänet talon uusi eläjä löysi kuolleena.

Eikä kuitenkaan ollut Lepikon Heikin tylsän puuauran
terä nostanut esille Pajujoen Jaakon kallista konttia.
Tämä oli läpi vainovuodet säilynyt entisessä haudassaan,
mistä Jaakko sen olisi voinut löytää, jos hänellä olisi ollut
malttia ja voimia ruveta sitä kaivamaan. Mutta rääkkäy-
tynyt vanhus taittui, ennenkuin voimat senverran pala-
sivat, ja kontti-aarre jäi piiloonsa peltomullan ja rukiin
juurien alle.

Jaakko oli ainoa, joka sen kätköpaikan tunsi, hänen
kuoltuaan sitä ei tuntenut kukaan. Hän vei kalliin salai-
suutensa mukanaan hautaansa, joka hänelle näin aukeni
kohta kun hän vihdoinkin oli, sanomattomat kärsimykset
kestettyään, saapunut raskaina vuosina niin hartaasti
ikä voimalleen, rakkaalle kotikonnulleen.

Vasta kaksisataa vuotta myöhemmin nosti silloin syvem-
mälle tunkevan auran terä esille Jaakonkilahtavat säästö-
rahat ja hänen maatuneen konttinsa riekaleet. Ja Paju-
joen pakolaisvangin säästörahat, jotka pitkän orjuusajan
olivat hänen toivonsa säilyttäneet ja hänet hengissä
pitäneet, ne siirrettiin museoon kylmän jälkipolven kat-
seltaviksi.














