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EEDLAN ENSIMÄINEN RAKKAUS.

»Ainoa olen mökin tyttö . . . naapurin pojan
rakkaus syttyi .. . naapurin poika kosia aikoi,
naapurin poika aikokoon vaan, rukkaset hän multa
saa.»

Näin laulella helkytteli Eedla juotellessaan
lehmiä. Mieli oli niin iloinen, että hän pyörähte-
likin navetan lattialla laulunsa mukaan, milloin ei
ollut täysi vesiämpäri kannettavana.

Hän oli todellakin pienen mökin tyttö, noin
kahdenkymmenen ijässä, vaikka nyt Anttilassa
palveluksessa. Oliko hänellä ollut kotimökillään
ollessa huolia, sitä ei kukaan tietänyt, mutta ei
ainakaan hän niitä kylään tuonut. Hän oli heti
tulennastaan pelkkää iloa, jota eivät rumat säät
eivätkä vaikeatkaan työt masentaneet. Aina hän liik-
kui ja puhui iloisesti, olivat muut läsnäolijat miten
vanhoja ja vakavia hyvänsä. Ja kun tämä Eed-
lan iloisuus oli niin kursailematonta ja luonnollista,



eivät siitä vanhatkaan pahastuneet, vaan päinvas-
toin vetäytyivät vielä heidänkin vakavat huulensa
naurun hymyyn. Talon lapset, pienimmästä isoim-
paan, kiintyivät heti Eedlaan, aivan kuin vanhim-
paan sisareensa. Niitä nahusi sylissä ja selässäkin,
istuipa hän tai käveli. Mutta aina hän osasi ne
saada tyytyväisinä eroamaan, milloin oli työhön
lähtö, eikä voinut mukaan ottaa. Hän muisteli ja
kertoi kaikki arvoitus- ja satuvarastonsa moneen
kertaan, näytteli kaikki vähät tavaransa, joiden
luuli lapsia miellyttävän. Niin, hänellä ei ollut
mitään, jota olisi tahtonut tai tarvinnut pitää
keltään salassa.

Mutta sitten talven loppupuolella oli Eedla
oppinut erään uuden sadun, josta ei ollut lapsille
kerrottavaksi, vaan joka oli niin kaunis ja mieltä
hivelevä, ett’ei tahtonut tuntea onko enään maassa
vai taivaassa. Se satu oli hänestä itsestään ja
naapurin pojasta, josta nyt lehmiä juotellessaan
laulahteli. Ja mikä erinomainen poika! Samuli
sen oli nimi .. . niin kaunis nimi. Sitten vielä
varakkaan talon poika ja kaikkien kiittelemä sii-
vosta käytöksestään, eikä tuhmakaan. Osasi kir-
joittaakin, eikä milloinkaan puhunut rumasti eikä
halveksien. Eedla ei tahtonut jaksaa uskoa to-
deksi, että tämän rakkaus on syttynyt häneen,
mutta totta se oli ja aivan totista totta. Ensimäi-
nen kirje oli tullut ja siinä sanottiin . . . niin, sitä
ei voinut vielä kellekään ilmaista, mitä siinä sa-
nottiin, Laulaa kyllä voi, siitä ei kukaan ymmär-
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tänyt, se kun ei ollut totta, sillä antaa rukkaset,
silloinhan hän olisi aivan hullu. Ei mitenkään!

Eedla muisteli kaikkia Samulin sanoja ja
käyntejä ja ihmetteli sitä, kun hän vasta viime vii-
koilla pääsi ymmärtämään, että Samuli rakastaa
häntä.

Jo minä olin tuhma moitti Eedla itseänsä
kun en ennen tuota käsittänyt, vaikka Samuli

kävi joka sunnuntai ja välistä arkinakin Anttilassa,
eikä milloinkaan mennyt niin, etPei olisi aina jotain
sanonut hänellekin. Tulipa toisinaan navettaankin,
lehmiä muka katsomaan, vaan muutahan se puheli
ja en silloinkaan arvannut mitään. Luulin, että
tällä kylällä ovat ihmiset ilman mitään niin koh-
teliaita. Miltähän minä silloin näytin?

Nyt ei enään jäänyt Eedlalta unohduksiin
oma näkönsä, enempi kuin itse Samulikaan. Monta
kertaa päivässä hän pesi navetassa salaa silmänsä
ja kurkisti aina vähän päästä vesikorvoon, että
oliko ilmestynyt likapilkkuja. Oli oltava kaunis,
ei tietänyt, milloin Samuli sattui tulemaan jollekin
asialle, ja voi sitä häpeätä, jos silloin on silmät
noessa ja niin edespäin. Vaatteiden pesuvälitkin
lyhenivät entisestään, ja jos sattui asiata Samulin
kotiin, taikka ohikaan kulkemaan, niin silloin oli
Eedlalla arkenakin osa pyhävaatteita päällä. Häntä
hävetti, kun ei ollut varaa pukeutua niin hyvästi
kuin olisi Samulin takia tahtonut.

Mutta vieläkin ikävämpi oli se, kun ei osan-
nut kirjoittaa vastaan. Parhaiksi osasi kirjoitusta
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lukea, mutta kirjoittaa ei yhtään. Tätä ajatelles-
saan Eedla jo itkikin muutamia kertoja. Mitähän
Samuli ajattelee, kun ei saa heti vastausta. Se oli
vielä varoittanut, etfei saa ilmaista tätä asiata
muille, joten Eedla rukka oli pahassa pulassa,
mistä löytäisi niin uskotun kirjoitusmiehen, joka ei
salaisuutta ilmoittaisi. Viimein hän kuitenkin huo-
masi, kuka on siihen sopivin pyytää. Talon Anna
tytär kävi kansakoulua ja osasi jo tehdä kirjaimia,
vaikka eihän siitä sanojen sepittäjäksi ollut, kun
oli vielä kovin nuori. Mutta kyllähän Eedlalla
itsellään löytyi sanoja. Hän luotti tämän apuun
niin varmasti, että hommasi viikon varrella kai-
kessa salaisuudessa paperia ja kirjekuoren. Sun-
nuntaiksi tuli aina Anna kotiin ja silloin oli tuo

tärkeä työ tehtävä. Kun Anna sitten lauvantai-
iltana tuli, niin ei Eedla tahtonut tietää, miten pal-
velisi, että saisi suostumaan ja pitämään salassa.
Hän riisui vaatteet, pesi saunassa ja olisi kanta-
nutkin sieltä, vaan ei Anna antanut. Taluttaa
Eedla kuitenkin tahtoi ja siinä hän jo kysyi:

Rupeathan sinä minulle tänä iltana kir-
joittamaan kirjeen?

Jos minä osaisin, arveli Anna.
Kyllä minä sanelen, sanoi Eedla.
Kenelle se on kirjoitettava ?

Se on vaan yhdelle. Kylläpähän sitten
näet. Mutta ethän puhu tästä kellekään, niin minä
ostan sinulle vaikka mitä.

En toki puhu, lupasi Anna.
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Nyt oli Eedlalla kirjuri tiedossa. Hän alkoi
ajatella valmiiksi sanoja. Kauniisti ja rakkaasti
siihen oli kirjoitettava. Jos osaisi hyvin rakkaasti.
Ei siihen kuitenkaan vielä näin ensimäiseen kir-
jeeseen sovi kirjoittaa kaikkein rakkaimmalla ta-
valla, vaikka osaisikin.

Sinä iltana joutui Eedlalta vuoteet entistäkin
sukkelammin ja hän kehoitteli joukkoja nukku-
maan, mutta eihän ne niinkään hopusti ruvenneet,
ne vaan tarinoivat ja lokehtivat entiseen tapaansa,
eivätkä yhtään aavistaneet, miten rauhattomana
rakkauden sanavarasto myllerteli Eedlan rinnassa.
Mutta ei ollut vara valittaa, silloin niiltä ei pää-
sisi rauhaan koko yönä.

Viimeinkin ne vetäytyivät vuoteilleen.
Anna odotteli unisena keittiössä. Jo joutui

Eedlakin, joka liikkui kuin hiilten päällä.
Kunhan eivät tulisi enään täällä käymään.

Minä otan avaimen pois ovelta .
. . Nyt ruvetaan

... Täällä on paperi ..
. Onkoon tuo pöytä puh-

das ...Minä pyyhin ... Kyllä siinä nyt .. . Kas-
tele jo kynää.

Kirjuri istui valmiina.
Mitä tähän ensiksi?
Panehan päivän määrä.

Jo on. Entä sitten?
Kuulehan nyt Anna. Tämä on rakkauden

kirje, mutta elä vaan virka muille.
Kirjurikin vähän virkistyi.

Kellekä sinä rakkauden kirjettä?

5Eedlan ensimäinen rakkaus.



—• Arvaat sinä kohta. Alahan vaan kirjoit-
taa että: Rakas Samuli!

Kirjuria jo nauratti.
- Sillekö sinä Lassilan Samulille?

Niin, mutta elä puhu niin kovasti. Sille-
hän tämä tulee, kun se ensin minulle . . .

Nyt alkoi kirjoittaminen oikein tosi teolla.
Eedlan pää oli aivan kirjoittajan olkapäällä, josta
hän kuiskasi sanan kerrallaan ja seurasi jokaista
kynänliikettä niin hiljaisella hartaudella, että tus-
kin huokua uskalsi. Työ edistyi tuiki hitaasti, ja
tulipa vielä välillä yksi häiriökin. Joku koputti
oveen. Eedla hätäytyi pahanpäiväiseksi.

Voi, mihinkä me tuo kirje pannaan pii-
loon. Sano, että se on minun äidilleni, jos sattuu
näkemään.

Koputtaja oli vanha työmies, joka kävi
vaan juomassa, eikä siitä ollut sen suurempaa
vastusta.

Kunhan ei enään tulisi muita, sanoi Eedla
miehen mentyä. Ensi kerralla me kirjoitetaan na-
vetassa, vakan pohjan päällä.

Vähän ajan perästä tuli kirje valmiiksi, joka
sitten kokonaisuudessaan luettiin ja kuului;

»Rakas Samuli. Nyt saan tietä antaa itses-
täni että olen voinut hyvin ja sitä samaa toivotan
sinulle Samuli ja nyt kiitän paljo kirjeestäsi, josta
minä tulin sanomattoman iloiseksi, vaan en ym-
märrä oikein onko se totta vai leikkiä kun minä
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olen köyhä piika tyttö ja sinä Samuli olet talosta.
Ja elä suinkaan suutu tästä minun typerästä kir-
jeestäni ja äläkä ajattele minusta pahaa rakas Sa-
muli, sillä minä rakastan sinua Samuli niin että
en osaa sanoakaan. Ja vielä pyydän että älä pa-
hastu minuun. Ja minä muistan ijäti sinua.

Eedla.»

Siinä se nyt oli kirje valmiina. Eedlasta
tuntui aivan kuin Samuli jo tietäisi siitä jokaisen
sanan, ja voi miten hyvältä se mieltä hiveli. Hän
kiitteli ja hyväili Annaa kirjoitusvaivoista ja lu-
pasi monenmoisia palkinneita.

—• Voi, jos minä itse vielä oppisin kirjoitta-
maan, sanoi hän innostuksissaan.

Rupea vaan opettelemaan, minä neuvon,
kehoitti Anna.

Minä rupean jo huomenna, päätti Eedla.
Mutta enhän minä vielä pitkään aikaan osaa kir-
jeitä kirjoittaa, niin että olehan sinä, hyvä Anna,
aina apuna, ja jos sitten huomenna lähtisit käymään
minun kanssani kylässä ja antaisit sillä tiellä tä-
män kirjeen salaa Samulille.

Anna lupautui, jos vaan äiti antaa myöten.
Kyllä minä kysyn ja lupaa se, sanoi Eedla

varmana.
Nyt he erosivat ja menivät nukkumaan, mutta

pitkän aikaa valvoi vielä Eedla. Hänestä oli
elämä niin suloista ja ihanaa, etfei sitä ennen
osannut aavistaakaan, ja aivan kuin tämän iha-



nuuden keskuksena kuvastui Samuli, tuo kaikkein
paras ihminen maailmassa.

Vaikka Eedla epäili ensimäisen kirjeensä si-
sällystä typeräksi, oli se Samulista aivan erinomai-
nen. Hän vastasi jo ennen viikon kuluttua entistä
rakkaammin, ja samoin taas Eedla, kun kirjuri
saapui kotiin. Joka päivä ajatteli hän aina uusia
lempinimiä ja lempilauseita, jotka kirjuri pani
uskollisesti paperille.

Korkeimmilleen kohosi rakkauden kukkais-
kieli, kun Samuli toi Eedlalle kiiltävän kultasor-
muksen. Silloin ei enää tahtonut löytyä kylliksi
kauniita sanoja, ja kirjeetkin kasvoivat monta ver-
taa pitemmiksi. Eikä sittenkään saanut kaikkia
tunteitaan sanoihin sovitelluksi. Paljon niissä ker-
rotuinkin, miten suloiselta tuo sormus tuntui sor-
messa, ja miten monta kertaa päivässä sitä piti käydä
kirstusta katsomassa ja koettelemassa sormeensa.

Uskollisesti säilytti Eedla salaisuuttansa, mutta
yhtäkaikki olivat ihmiset päässeet jostain salaisuu-
den perille, ja siitä puhuttiin jo kylällä. Kerrot-
uinpa Samulin saaneen vanhemmiltaan ankaroita
nuhteita. Hyvin halveksivasti ja nauraen puhui
moni muukin tästä Samulin aikeesta. Nämä tie-
dot olivat kovia kolauksia Eedlalle, jolloin täytyi
itkeä ja itkien kirjoituttaa kirjeitäkin, joissa
vannottiin ikuista uskollisuutta, tulkoonpa mitä
tahansa eteen.
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Samuli ei ollut yhtä luja. Vanhempien to-
ruminen ei häneen paljoakaan vaikuttanut, mutta
kun vertaiset alkoivat nauraa, että oikeinko tosis-
saan hän aikoo rakastua tuohon Eedlan heippa-
rallaan, köyhään palvelustyttö-hurpakkoon, niin
Samuli antautui mukaan. Leikkiä se on ollut eikä
mitään muuta, selitteli Samuli.

Kirjeiden tulo Eedlalle harveni. Tuli vielä
toisinaan, mutta hyvin vakavana niitä Eedla katseli.

»On hyvin ikävää», kirjoitti Samuli »kun
tämä meidän rakkaus näyttää vähitellen laimene-
van. Sinä et näy enään minua rakastavan niin-
kuin ennen, vaikka koetat kirjeissä sitä salata. Ja
koska se kerran niin on, niin saisit lähettää sen
minun sormukseni pois, mitäpä sinä siitäkään pal-
jon välittänet.»

Eedla turvautui apulaiseensa.
Minkääntähden tuo Samuli tällä lailla kir-

joittaa? Ainahan me on kirjoitettu mitä rakkaim-
min. Vai onko milloinkaan salattuna mitään?

Enhän minä ymmärrä, sanoi Anna.
Mutta kirjoitetaanpas nyt oikein parhaan

taitomme mukaan, etfei kykene moittimaan, sanoi
Eedla. Kohtahan minä itsekin alkaisin osata, mutta
olehan, hyvä Anna, vielä apulaisena, kyllä minä
palkitsen.

Kyllä minä, kun vaan sanelet, sanoi Anna
valmiina.

Nyt oli annettava kaikki, mitä vaan voi löy-
tyä, ja niin tuli kirje täyteen mahdollisia ja mah-
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dottomia uskollisuuden valoja. »Rakas Samuli!»
niin kirje alkoi. »Mistä sinä olet semmoiseen luu-
loon tullut että minun rakkauteni laimenee? Se
ei laimene vaikka kivet hyppisivät kankaalla ja
koko maailma pyörisi päällään. Se ei laimene
vaikka luvattaisiin kirkon täysi kultaa ja vaikka
tuotaisiin koko maailman paras poika ja vaikka
se olisi tuhat kertaa parempi kuin onkaan ja teh-
täisiin vieläkin tuhattuhatta kertaa paremmaksi,
niin minä rakastan sinua, Samuli, enkä ketään
toista, ja vaikka minua pelotettaisiin minkälaisilla
peloilla ja vaikka minut pantaisiin kuinka ahtaalle,
vaikka reen saverikoksi, niin minä riipun sinussa
kiini kunnes katkian. Ja se on totta, ja sor-
musta minä en lähetä, en, vaikka tulta taivaasta
sataisi, se on minulle niin rakas. Ja ihan minä
sulan vedeksi itkiessäni, jos sinä rakas Samuli
vielä tuolla lailla kirjoitat.

Sinun uskollinen Eedlasi.»
Kirje lähetettiin perille ja Eedla uskoi, että

se poistaa pahat luulot Samulista. Mutta kovin
paatunut oli Samuli. Kului viikkoja eikä tullut
lohdutuksen sanaa. Eedla oli jo aikeessa palkata
erityisen lähettilään tietämään Samulin mielialaa,
kun kirje viimeinkin tuli.

Onhan tuo oikein pitkältä kirjoittanut,
ihasteli Eedla kirjeen avattuansa. »Rakas Samuli!

Mistä sinä olet semmoiseen luuloon .
..

Tämähän on minun lähettämä kirje! Voi
tuo ilkiö, kun on laittanut takaisin ... On toki
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itsekin kirjoittanut tänne toiseen paperiin. »Hyvä
Eedla» Ei enään sen paremmin. »Nyt kir-
joitan vielä sinulle ja sanon, että koska sinä olet
minut heittänyt mielestäsi, vaikka toisin kirjoitat,
niin sanon nyt, että anna se sormus takaisin eli
minä manuutan käräjään ja vien tämän sinun kir-
jeesi tuomarille, niin kyllä se siitä näkee, että si-
nulla se on ja et aijo antaa pois, vaikka sanot ra-
kastavasi minua. Lue vaan millä lailla kirjoitat
ja ajattele, ennenkö annat viedä tuomarille, kuin
annat sormuksen. Vastaa nyt kohta kummanko
teet. Samuli.»

Eedla joutui aivan pyörälle. Nyt se paraansa
tekee. Hän haki Annan avuksensa neuvottelemaan.

Voi, voi sitä Samulia, vaikeroi Eedla.
Enpä olisi uskonut noin pahaksi, vaikka koko
maailma olisi huutanut. Nyt se tahtoo tätä sor-
mustaan ja uhkaa viedä käräjään. Jo on kelvo-
ton, kun ei anna pitää muistonakaan, joka on mi-
nusta niin hyvä. Mutta kyllähän se täytyy antaa,
jos viepi tämän kirjeen tuomarille, siitähän ne nä-
kee kaikki.

Eedla itki.
Tämänkö kirjeen viepi tuomarille? kysyi

Anna.
Niinhän se uhkaa, ja silloin minua hävet-

tää, kun tässä on tällä lailla.
Onko sinun pakko antaa kirjettä Samu-

lille, kun se on kerran käsissäsi. Polta, huomautti
Anna.
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Tämähän on kyllä minun kädessäni, ihas-
tui Eedla ja hänen kasvonsa loistivat voitosta.
Yai tämän minä annan sinne ..

. Typeräpä oli se
Samuli .. . Pitkään tätä odottaa ... Revitään pai-
kalla ja poltetaan . . . tuolla lailla, vieköön nyt
tuomarille ..

. Eipä ollut viisas ..
. Nyt pysyy sor-

mus, vaikka kuinka uhkaileisi.
Eedla oli melkein yhtä reipas kuin ennenkin.

Hän oli päässyt kuin pälkähästä. Samulista ei
ollut enää toivoa, hän kartteli Eedlaa, mutta olipa
jälellä sormus. Jälellä oli ensimäinen rakkauskin,
kutistuneena tuohon vähäiseen muistoon.
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LAUKKIRUUNA.

Pikkunen, sievä ori on tallissa.
Sepä hyvä, että on ori! Minkä näköinen?
Punainen, aivan emänsä näköinen, vaan

on iso laukki otsassa.
Vai laukki. Sepä ei ollut yhtään hyvä.

Ei siitä tule rahahevosta.
Nämä olivat ensimäiset puheet laukista sen

synnyttyä. Tuo valkea laatta otsassa vaikutti sen,
etPei hänen syntymisensä johdosta pidetty pienin-
täkään kestitystä, ei viinoja tarjottu kellekään,
niinkuin varmaan olisi tapahtunut, jos otsa oli
yhtä väriä. Hänet tuomittiin heti syntymästään
työruunaksi; ei siitä kuitenkaan Putska huoli. Ei
annettu erityistä nimeäkään, pitäköön nimen nä-
könsä mukaan, olkoon Laukki.

Laukki ei tästä halveksimisesta tietänyt mi-
tään ja jos olisi tietänytkin, niin tuskinpa olisi
surrut. Oriin arvonimeä hän ei tosin saanut kan-



taa kuin yhden kesän, mutta saipa vapautta sitä
viljemmältä. Nyt ei tarvinnut seistä kesäkausia
haisevassa tallissa, kärpästen syötävänä, vaan sai
laukkailla pitkin lepikko-ahoja ja piehtaroida multa-
haudoissa.

Sillä lailla paisui haukista oikein oivallinen
työruuna ja suoriutui sillä muutkin ajot. Olipa
hänellä erityinen kunnia olla vanhan emännän
kirkkohevosena, ja kun ei noita rahahevosia ollut
markkinoille vietäväksi, niin Laukkiin ne isännät-
kin turvautuivat. Toisilla hevosilla ei aisakello
soinut niin voimakkaasti, eikä niillä päässyt niin
puhaltamalla muiden edellekään.

Piiskaa ei Laukki koskaan tarvinnut ja se
näytti erityisen tuohtuneelta, missä sitä muillekin
liikutettiin. Aina se tahtoi matkalla päästä eril-
leen suurista hevosjoukoista, ja jos vähänkin sai
lupaa niin ponnisti pitkänkin jonon edelle.

Kaikkein vähimmän sitä miellytti kaupun-
gissa viipyminen. Milloin se siellä oli ja näki
isäntänsä, hirnahti ja pyörästeli se aivan kuin
ajopeliä katsellen ja sanoen, että lähdetään jo
kotiin.

Sattuipa sitten välistä niin, että Laukin huo-
mautus tuli otetuksi huomioon ja hän sai lähteä
yksinäänkin kotiin. Ajaja vaan valjasti aisoihin,
pisti suitset reen pohjalle, talutti portaille ja sanoi:
mene kotiin, minä tulen sittenkun joudun. Sil-
loin ymmärsi Laukki, että hän on nyt yksinään
isäntä. Tulista laukkaa laski se kaukaa kaartaen
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jokaisen vastaan tulevan ohitse ja katsoi syrjä-
silmällä, etfeihän vaan ketään hypänne rekeen.
Näitä tällaisia matkoja sai Laukki tehdä vanhem-
malla puolen ikäänsä usein, eikä niillä koskaan
tapahtunut mitään vahinkoa. Kotiin tultua se hir-
nui niin kovasti, että keskellä yötäkin täytyi he-
rätä valjaista riisumaan.

Läheni sitten jo Laukille vanhuuden päivät.
Kolmekymmenvuotisesta ponnistelusta olivat jalat
jäykistyneet. Hangessa kääntyissä tahtoi usein
kyhnähtää kyljelleen. Hampaatkin oli tylsyneet,
hyvin kalsusti ne hienontivat heiniäkin ja silput
suoltuivat sinänsä ulos suusta.

Nuori isäntä, joka oli yksiä ikiä Laukin kanssa,
esitteli sille kunniallista hautausta, mutta vanha
isäntä pani vastaan; antaahan vielä olla. Hänen
mielestään ei Laukki varmaankaan ollut vielä suo-
rittanut täydellisesti elämänsä tehtävää. Se oli
ollut vain työruuna, eikä koskaan ilahuttanut isän-
täänsä viisisatasilla. Ja tätä vahinkoa tuli sen
vielä korvata.

Niinpä sitten muutamana talvipäivänä, kun ei
nuori isäntä ollut kotona, eikä muutkaan tietä-
neet mitään, möi vanha isäntä Laukin ohikulke-
valle, köyhtyneelle hevoshuijarille. Vähä sillä
isäntä mielestään sai, mutta olihan kolmekymmentä
markkaa sekin rahaa.

Olisi tuo Laukki raukka joutanut kuolla
kotiin, sanoi vanha emäntä, kun sai tietää kau-
pasta. Kymmeniä kertoja käytti minuakin kirkossa,
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Kuolipa tuo vanha koni minne hyvänsä,
tosahti isäntä tylysti. Vai sen Laukin nahkaanko
sinut olisi pitänyt haudatakin.

Emäntä huokasi ja virkkoi hiljaa:
Niin puhuu, jolla ei ole sydäntä.

Muut joukot eivät rohjenneet näinkään paljoa
sanoa.

Viikkojen jakuukausien kuluessa unehtui koko
asia, niin etPei siitä puhuttu enää mitään. Kiiltävä-
karvaisia oriita hirnui useamman talon tallissa.
Niitä oli syötetty ja harjattu myöntiä varten, sillä
kohta oli taas suuret hevosmarkkinat. Aaton aat-
tona ne jo vietiin perille, jossa Pietarin Putskat
olivat vastaanottamassa, valitsivat mieleisensä ja
hylkäsivät huonot. Kaulat köyryssä ja harjat hul-
muten astelivat nämä markkinain mahtavimmat
keskitse valtakatuja, siihen sijaan kun toisia ai-
kansa nakkapäitä raukkoja temmottiin ja ravuu-
teltiin syrjäkaduilla ja jäällä.

Sinne oli Laukkikin tuotu laihtuneena rauk-
kana. Ei ollut sillä enään voimia, eikä valtaa paeta
piiskaa. Tihkipäätä se räiski vanhoille kylkiluille.
Täytyi viimeisilläkin voimillaan juosta köpeltää.
Omistaja vaihtui aina vähän päästä ja niistä jo-
kainen tahtoi ruoskalla lisätä liikkeen nopeutta.

Joku omistaja sattui viimeinkin ajamaan sa-
maa katua, jossa oli Laulan entinen kaupunki-
kortteeri. Sen lähetessä Laukki todellakin juoksi
taas omasta halustaan ja kääntyi ohjaajasta huoli-
matta portille.
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Mies kiroili, pieksi ja tempoi, mutta Laukki
ei antanut perään. Viimein näki joku ikkunasta
Laukin taistelun ja virkkoi:

Mitähän siinä mies hevosensa kanssa kin-
naroinee?

Toisiakin tuli katsomaan, muiden muassa
Laukin entinen omistaja, nuorempi isäntä.

Sehän on meidän vanha ruuna, sanoi hän
ja riensi ulos. Kuule mies! Anna tulla sen hevo-
sen tänne.

Mies antoi tulla, vaan kiroili yhäkin.
Älä kiroile, minä ostan tuon hevosesi, jos

myöt.
Jos sinä ostaja olet, niin minä myön, ja

siinä onkin semmoinen eläin, että katu aukiaa.
Vähät siitä, vaan paljonko tahdot.
Minä en tahdo kuin 60 markkaa, kun se

on vähän alakunnossa. Mutta muuten siinä on he-
vosta jäämättömään päivään, ei ole kuin 17 vuotias.

Älä reuhaa joutavata, tämä on neljän-
nelläkymmenellä, meillä syntynyt hevonen. Ota
30 markkaa.

No jos tietänet niin tarkkaan, niin saat
40 markalla.

Ota 35. Sääliessäni minä tämän ostan,
enkä tarpeen tautta.

Oli meni, puista rahat.
Mies sai rahat ja rekensä ja meni

Voi Laukkiraukka, millä kurilla olet ollut,
surkutteli isäntä.
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Hän kävi noutamassa eväslaukustaan leivän,
sipulti sen Laukille ja katsoi äärestä, miten se näl-
käisen lailla koetti niellä ahertaa. Siinä katseissa
muistui mieleen hänen ja Laukin lapsuuden päi-
vät. Hyvinä tovereina he olivat silloin nujunneet
talvella tallissa ja kesällä pellolla. Ja sitten myö-
hemmin, kuinka monta tuhatta vakoa se oli kyn-
tänyt ja kuormaa vetänyt! Tuon sitten sai pal-
kakseen. Hänelle pyrki kiertymään vedet silmiin.

Laukki oli saanut syöneeksi leipänsä. Hän-
kin näytti ajattelevan ja huokasi raskaasti.

Jokohan nyt jaksaisit mennä kotiin?
Laukki kohotti päätänsä.

Muistanethan vielä tien kotiin, jatkoi isäntä
ja lähti taluttamaan tien suulle.

Siellä hän päästi irti ja viittasi menemään.
Laukki katsahti kiitollisena jälkeensä ja alkoi as-
tua. Tällä kertaa ei ollut rekeä perässä, jota
olisi tarvinnut suojella, mutta toinen pahempi
pelko oli, että jos tulevat kiinni ottamaan. Vii-
meisillä voimillaankin koetti vielä vastaantulevain
ohi mennä laukalla, mutta eipä jalka liioin ko-
honnut. Halulla olisi Laukki juossut muunkin
matkan, vaan ei jaksanut. Vanhuus, nälkä ja
markkinavaivat olivat uuvuttaneet viimeisetkin
voimat. Vastamäessä täytyi keskellä mäkeä le-
vätäkin.

Oli jo kulunut yötä pitkältä, kun Laukki
joutui entisille elomaille. Hirnahdus pääsi pellon
veräjällä, mutta eipä ollut voimia hirnumiseen-
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kaan. Vähän vaan hörähti kurkku, jota ei ku-
kaan kuullut. Kartanolla ei Laukki yrittänytkään
hirnua. Hänelle mahtoi tulla jonkummoinen aa-
vistus, etfei tämä kotiintulo ollut aivan yhtäläistä
entisten kotiintulojen kanssa.

Ennen ei Laukki odottanut joukon ylösnou-
sua, mutta nyt hän tyytyi äänettömänä rahmuste-
lemaan heiniä kartanolta ja meni sitten kujan
nurkkaan lepäämään. Sieltä se aamulla hirnua
hörähti karjan ruokkijoille, jotka heti tunsivat ja
veivät sanan tupaan. Vanha emäntä ihastui siitä
ja lähti heti katsomaan. Vanha isäntä, joka myös
oli kotona, ei näyttänyt ensinkään ihastuneen,
vaan tuli kuitenkin katsomaan.

Voi raukkaa, kuinka surkeaksi on mennyt,
surkutteli emäntä. Pitää antaa hyvää ruokaa.
Mitenkähän lienee tänne päässyt.

Karannut se kaiketi on jostain, sanoi
isäntä. Antaa vaan puntarilla ruokaa, tottapahan
omistajansa maksaa, kun käypi hakemassa.

Kylläpähän minä sitä varten vaa’at va-
rustan, vastasi emäntä. Antakaahan tytöt juomista
ja viekää talliin, niin minä laitan leipää.

Laukin kotiin tuloa ei ilmoitettu juuri kel-
lekään, sillä tapaus koski vähän jokaisen tunnolle.
Nuoren isännän kotiin tultua sitä sille alettiin
kummana kertoa.

Tulihan se kun minä ostin ja laitoin tule-
maan, ilmoitti tämä. En kärsinyt katsoa, miten
sitä raukkaa pieksettiin ja kiskottiin.
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- Siinä teit, poikani, oikein, sanoi vanha
emäntä ja pyhki silmiään. Niin otollista kauppaa
et ole koskaan tehnyt.

Vanha isäntä ei puhunut mitään, ei kiittänyt,
vaan ei moittinutkaan, eikä kysynyt hintaakaan.
Viimeinkin näytti hän jo vähän ajattelevan
tuota asiaa.

Laukki sai elää seuraavaan kesään asti, jol-
loin hänet käen kukkuessa kuopattiin pellon taakse
aholle, samalle, jossa se niin monena kesänä oli
piehtaroinut.
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ANSAAN MENI.

Oli maanantai-aamu kesällä, kun Antti Rusa-
nen heräsi unesta Luomilan tallin ylisillä. Muut
joukot olivat menneet työhön, eikä hän kuullut
siitä mitään. Hän oli käynyt edellisenä päivänä
naapurikylässä tekemässä maapalstan kauppaa
muutaman talollisen kanssa ja joutui sieltä vasta
myöhään takaisin. Kauppa oli jäänyt vieläkin
kesken, vaikka Antilla oli jo rahat varattuna val-
miiksi.

Rahat hänelle muistui nyt ylösnoustessakin
ensiksi mieleen. Hän oli nukkumaan ruvetessaan
käärinyt kukkaronsa liivien sisään ja kätkenyt
ylisille, heinäkasan kupeeseen. Talossa oli paljon
monenmoisia työmiehiä, niin ettei ollut uskomista
kukkaroansa aivan näköisälle paikalle.

Mutta miten ollakaan. Antti löytää liivinsä,
mutta kukkaroa niiden sisällä ei ole. Maailma
musteni hänen silmissään ja hän kiihtyy kaiva-



maan ja penkomaan heiniä minkä kerkesi. Ve-
det pakkautuivat silmiin kaivaissa ja kun etsi-
minen näkyi turhaksi, kiihtyi epätoivo suurem-
maksi ja hän alkoi kiroilla ja repiä tukkaansa
minkä kärsi.

Kukahan vietävä tueltakin osasi mennä
ottamaan. Joku varmaan valvoi yöllä ja kävi
sitten nukkuissa varastamassa. Jos minä tietäisin
kuka . .

. Mutta hyvähän sen on kesällä piilottaa.
Yiepi se kuin koira. Voi, voi sentään! Ei ollut
sekään isäntä kotona, jos se voisi jotain.

Antti oli asunut useita vuosia Luomilassa ja
kihnuttanut kokoon pienoisen summan rahoja,
vaikka oli tavallinen työmies. Toiset niitä luuli-
vat olevan tuhansiin asti, vaan toiset väittivät,
että tuskin on puoltakaan tuhatta. Tämä erimie-
lisyys syntyi siitä, kun Antti itse sattui kehahte-
lemaan varojaan tavallista suuremmiksi silloin,
kun oli jokin vävyn paikka lähitienoilla, vaan
sitten toisina aikoina, veroitusmiesten kuullen, su-
pisteli varansa niin vähiin, etfei niiden koroista
saanut puoltakaan veroäyriä.

Nyt oli Antti kerännyt rahansa kokoon tuota
maatilkun ostoa varten. Mutta ennen sitä toimitti
paha henki rahat rosvon käsiin ja siinä se nyt
oli omistaja epätoivoisena ja köyhänä. Edellisenä
iltana oli vielä kuvitellut, miten hän kohta maan
omistajana menee jollekin talon tyttärelle sulha-
seksi tarjoutumaan ja sitten ne eivät enää kykene
hylkimään. Mutta näin se nyt kävi.
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Kaikki oli mennyttä. Antti käveli aivan kuin
sairaana. Hän luuli kyllä varmaan tietävänsä,
mikä mies on rahat ottanut, mutta hyväpä mennä
sanomaan, kun ei kukaan nähnyt.

Puolisen edellä tuli isäntä kotiin. Antti meni
heti kertomaan, mitä hänelle on tapahtunut. Isäntä
Luomila oli älykäs ja kekseliäs mies. Kuunneltu-
aan loppuun Antin asian, hymähti hän ja virkkoi:

■ — Niin se mies hoitaa rahojaan. Olisitpas
uskonut minun talteen niin kauvaksi kuin kauppa
tulee aivan päätökseen. Ota nyt hiiri hännästä
kiinni.

Niinkö luulette, isäntä, että ne eivät tule
takaisin? kysyi Antti rukoillen. Ruvetkaa minulle
avuksi ja tutkitaan kaikki työmiehet ja niiden
kassat.

Siitä ei asia parane yhtään, huomautti
isäntä. Rosvo ei ole niin tuhma, että säilyttäisi
rahoja takanaan. Päälliseksi suuttuisi kaikki työ-
miehet, jos heitä menisi syynäämään.

Ei meidän tarvitse muita syynätä, kuin
tuo Moilanen yksinään, sanoi Antti. Minä en usko
muiden ottaneen.

Niinkö luulet, arveli Luomila.
Se on varma, vakuutti Antti. Minä näin

tänä aamuna sen kasvoista, ja onhan siitä en-
nenkin puhuttuna.

No jos luulet, että Moilanen on ottanut,
niin pitää ruveta miettimään keinoa, miten ne saa-
taisiin pois.
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Sillä ne on, vahvisti Antti yhäkin.
Sen parempi, sanoi Luomila. Moilanen

uskoo taikoja ja niihin tässä on turvauduttava.
Menehän vähäksi aikaa pois, kun minä mietin.

Antti totteli nöyrästi, mutta tuli kohta kysy-
mään, joko on keino mietitty.

Kyllä, se on mietitty, sanoi isäntä, mutta
sinun täytyy olla viisas ja varova.

Minä koetan olla varova, ja jos saadaan
rahat takaisin, niin olen koko kesän teillä pal-
katta työssä.

Isäntä naurahti Antin kiitollisuudelle ja
virkkoi:

Ryypyillä ne semmoiset palvelukset tule-
vat palkituksi, jos satutaan onnistumaan. Ensi-
mäinen asia on se, etfet anna kenenkään täällä
arvata, että meillä on yhteinen tuuma. Toi-
seksi sinun pitää mennä yhtenä syömään muun
joukon kanssa ja puhu siinä hyvin tuohtuneena,
että löytyy se Lapista semmoinen tietäjä, etfei
niitä rahoja onnekseen säilytä. Sitten sinun on
heti lähdettävä tuon tietäjän luokse, mutta se on
sama missäpähän aikasi kulutat, kunhan lauvan-
taiksi ja pyhäksi tulet kirkolle ja olet siellä jos-
sain tietyssä paikassa odottamassa Moilasta, sillä
kyllä minä saan sen sinne tulemaan, jos on syyl-
linen. Minä laitan täältä varman miehen, joka
tuopi sinulle sanan, milloin on tultava miehen
taskut tutkimaan.
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Mitenkä te luulette saavanne Moilasen tu-
lemaan kirkolle rahain kanssa? kysyi Antti ih-
metellen.

Sittenpähän kuulet, sanoi isäntä Luomila.
Tee vaan niin kuin neuvoin. Ja sitte lopussa,
jos rahat saadaan, sinun pitää sanoa, että tietäjä
on neuvonut miehen varmat tuntomerkit ja käs-
kenyt ajamaan kyydillä kiiruusti takaisin ja tut-
kimaan heti taskut, etfei ennätä rahoja hukata.

No minä teen niin ja tulen lauvantai-
aamuna suntion mökkiin odottamaan, sanoi Antti
luottamuksella.

Hänen mielensä tuntui paljon keveämmältä,
kun niin ymmärtävä mies kuin isäntä Luomila
on apulaisena. Nyt hänen oli odotettava joukkoja
puoliselle ja silloin piti näyttäytyä tuohtuneelta.
Se tuli kyllä tapahtumaan, sillä tuohtunut hän oli
käskemättäkin.

Kohta tulikin joukot ja kaikki tarkastelivat
uteliaana Anttia, joka puuhaili arkipäivänä pyhä-
vaatteita päälleen.

Maan ostoonkos Antti taas lähtee? kysyi
renki leikillä.

Pitemmät on nyt matkat mielessä, vastasi
Antti kolkosti.

Joukot istuivat pöytään, johon Anttikin tuli
ja alkoi rutakasti pureksia leipää.

Ei tältä Antilta näy rahain katoamishuo-
let vielä vieneen ruokahalua.
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Ei ole vienyt eikä viekään, sanoi Antti.
Toista miestä ne rahat tulevat enemmän paina-
maan kuin minua. On vielä siksi varoja jälellä
ja terveet jalat, että pitää käydä puhuttelemassa
semmoista ukkoa, joka saapi toimitetuksi rosvolle
ikuisen muistomerkin. Kunhan tämän viikon päi-
vät pistättelen kynttä ketoon, niin pyhän seutuna
pitää jo merkit näkyä, kuka ne on ottanut. Ja
sen helpompaan en heitä, kuin että ruma rynkyt-
tää kymmenen kertaa päivässä seinästä seinään.
Sitä leikkiä jos kestää ikänsä, niin pitäköön rahat,
minä olen niitä köyhempi.

Jokohan löydät semmoisen ukon, joka
voipi panna ruman rynkyttämään, arveli joku.

No ennen en palaudu, uhkaili Antti. Minä
olen kuullut, että jotenkin lähellä Oulua on sellai-
nen tietäjä, joka saapi vaikka lautojakin potkaise-
maan. Vaan en minä häntä hengeltä tahdo ottaa,
muuten se pitää tulla näkyviin. Ja jos ei siltä
tietäjältä tule apua, niin on Lapissa semmoinen
ukko, jonka keinoja ei kierrä. Vaan hyväksi ke-
huvat tätäkin. Yksikin, joka oli sen luona käynyt,
ei ollut ennättänyt takaisin tulla, kun rosvolta oli
vääntynyt silmät kieroon.

Elähän mitään, ihmetteli leikkisä renki.
Jokohan tässä joutunee silmäin talipuolilla kat-
selemaan.

Ei sitä syyttömän tarvitse pelätä, loh-
dutti Antti. Ei se voi syyttömälle mitään, vaikka
käskisi.
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Moilanen oli myös syömässä, vaan Antti ei
katsonut kertaakaan häneen, joshan ei muihinkaan.
Oli oltava niin kuin ei osaisi ketään epäillä.

Heti syötyä lähti Antti astumaan. Kuului
olevan parempi, että ensi aikomiselta lähtee, etfei
tietäjä turhaan odota.

Luomilan joukot jäivät Antin mentyä jännit-
tävään mielentilaan, sillä moni uskoi tietäjäin sa-
laperäiseen voimaan. Syödessä, kun kaikki oli
koolla, tuli aina puheeksi tuo Antin asia.

On se vaan Antille iso vahinko, jos rahat
menee, surkutteli joku, kun toisena päivänä istui-
vat puolispöydässä.

Miten asian ottaa, oikasi isäntä. Ei siinä
yleisesti katsoen tule mitään vahinkoa. Toinen
mies saattaa niitäkin rahoja käyttää paljo parem-
min kuin Antti. Mitä niillä Antti teki? Ei mi-
tään. Rikkailla tytöillä hupsasteli sulhasina kul-
kea niiden turvin. Ja nyt viimeksi olisi tupannut
tuohon pahaiseen maanrääsyyn. Oli toki näke-
vämpi mies, joka korjasi parempaan talteen. Ei
minua yhtään säälitä, jos jäikin niistä.

Mutta jos se tietäjän avulla saapi rahansa
takaisin, huomautti joku.

Jos on oikein äkäinen, niin ei anna sit-
tenkään, sanoi isäntä.

Kukapa heitä kärsisi pitää, jos alkaa
ruma henki heitellä.

Tahallaanhan sen antaa heitellä. Ei sii-
hen mitään kummia temppuja tarvitse, kun hy-
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vänkin tietäjän taijat saapi voimattomiksi, väitti
isäntä.

Tokkopahan on isännältä tullut kokei-
luksi, arveli joku.

En ole itse koittanut, vaan tiedän var-
maan muiden koittaneen.

Mitä temppuja siihen tarvitaan?
Enpä heitä nyt huoli sanoa.

Isäntä antoi jäädä joukon uteliaaksi, vaan
seuraavana päivänä hän alkoi taas halveksia Ant-
tia ja ilman kyselemättä virkkoi:

Jos vaan olisi se rahainottaja niin viisas,
että varustautuisi niiksi päiviksi, kun se on siellä
tietäjän luona, hienoon humalaan ja pitäisi par-
tansa sijan rasvassa ja rahat taskussa, niin ei kir-
pun puremata saisi aikaan.

Seköhän auttaisi.
Se auttaa, vakuutti isäntä niin luonnos-

saan kuin olisi ollut taikojen teko kysymyksessä.
Ennen sen kuolleen sian luut hyppii, ennenkuin
mies. Se siinä vaan olisi varottava, ettei mene
rönttä-humalaan ja nukkuissa rahat jäisi maata
tai lattiata vasten, silloin se tarttuu kuin koira.
Jos vaan sillä lailla osaisi pitää kolme päivää ra-
hoja ympärillään, niin sitten ei ole enään pelkoa,
vaikka veisi kirkon nurkan alle; ei nykäse miestä.

Luomila oli pulmissaan niin totinen, että
kaikki kuuntelivat ihmetellen. Toiset ihmettelivät
kuultuja taikatemppuja, toiset taas sitä, että kun
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isäntäkin uskoo taikoja, vaikka on niin ymmärtävä
ja viisas. Kukapa muukaan voi olla uskomatta.

Viikko lähestyi loppuaan. Aina joukon koolla
ollessa tuli puhe Antin matkasta. Arvailtiin aina,
että milloin se olisi missäkin asti menossa ja mil-
loin perille joutuisi.

Lauvantaiaamuna lähetti Luomila renkinsä
viemään kirkonkylän sepälle takeita. Oli tehtävä
kääntöauraan uusi viiltäjä ruuvineen, jota ei koti-
kylän seppä osannut. Viiltäjä oli saatava mukaan,
jospa vähän viipyisikin. Kun kärriin tuli vaan
yksi mies, eikä kuormaa juuri ollenkaan, kehoit-
teli isäntä piikapalvelijoita menemään kirkkoon,
kun oli rippipyhäkin huomenna, mutta ei vaan
ollut halukkaita. Viimein ilmoitti Moilanen, että
jospa hän lähtee, koska siellä on rippipyhä, ja
kun vaan päässee hevoskyydissä menemään.

Jo siinä toki pääsee, vaikka kolme menisi,
eikä maksa mitään, sanoi isäntä huolettomasti.

Renki ja Moilanen lähtivät ajaa kehittele-
mään. Perille tultua he erosivat kumpikin omille
asioillensa. Renki vei viiltäjän tilauksen sepälle
ja pistäydyttyään pikimältään suntion mökillä,
kiirehti hän laitakylän mökkeihin, jossa löytyi sa-
laisia viinankauppiaita. Saatuansa putelin povel-
leen lähti hän kävelemään niissä paikoissa, joissa
sallittiin maistella tällaista hienoa evästä. Sieltä
hän löysi Moilasenkin ryypyntouhussa. Matka-
toverit yhtyivät heti samaan seuraan. Maistettiin
vuoroon toisen ja toisen putelista. Mielet muut-
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tuivat vähitellen aina iloisemmiksi. Renki varsin-
kin oli ystävällisellä tuulella ja pakkautui alituis-
taan teivimään ja syltäkaulaa kävelemään Moila-
sen kanssa, vaikka tämä kuinka koitti estellä ja
käännellä päätään.

Joudatko sinä olemaan täällä kovin kau-
van, huomautti viimein Moilanen rengille päästäk-
seen hänestä erillensä.

Mikä siinä on, etfen minä jouda, reuhas-
teli renki. Mutta pitää minun kuitenkin käydä
Punia juottamassa.

Rentoillen lähti hän astumaan, mutta pääs-
tyänsä talosta ulommaksi, muuttui kävely vaka-
vaksi ja hän riensi kiirein askelin suntion mökille.
Siellä oli Antti odottamassa, jolle hän hiljaa sanoi:

Nyt joudu kiireellä miesten kanssa Liena-
laan, siellä on Moilanen ja kaikki merkit on näh-
tävissä: parta rasvassa ja mies humalassa. Älä
epäile yhtään.

Antilla oli heti miehet mukanaan ja he rien-
sivät juoksujalassa Lienalaan. Siellä oli vielä
Moilanen, mutta pistäysi heti Antin nähtyään ulos.
Toisetkin joutuivat samassa jälkeen ja huomasivat,
että Moilanen heitti jotain mökin aitan katolle.

Kuillepa, sinä naapuri, sanoi Antti. Älä
pakene tuttuja miehiä. Mitä sinä heitit tuonne
katolle? Käypä toinen meidän miehistä se ha-
kemassa.
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Moilanen ei puhunut mitään, vaan ei pa-
koonkaan yrittänyt. Mies nousi katolle ja otti
sieltä rahakukkaron.

Oliko se tämä?
Annahan tänne, sanoi Antti ja oli kuin

lentoon kohoamaisillaan hyvästä mielestä. Siinä-
päs se on minun kukkaroni. Tulkaa nyt miehet
katsomaan, niin ilmoitan ennen aukasemista, että
siinä pitäisi olla viisisatanen, kaksi sadan markan
rahaa ja pienempiä rahoja lähelle satamarkkaa.

Miehet tulivat katsomaan ja aivan niin oli
kuin Antti luetteli.

Mitäs nyt sanot Moilanen, jos me piste-
tään sinut nuoriin ja talutetaan vankituvalle? sa-
noi Antti ankarasti.

Älä hyvä mies tee sitä, kun sait rahasi
pois, rukoili Moilanen.

Niin, vaan tiedätkös, mitä tämä minulle
maksaa, kiivasteli Antti. Ensin hypätä kuin hullu
neljä päivää jalkansa vaivasiksi ja kun sitten
tietäjä selitti rahain ottajan tuntomerkit ja käski
vuorokauteen joutua takaisin rahoja ottamaan,
niin minun piti ajaa tämmöinen matka kievari-
kyydillä ja se maksaa markkoja.

Minä maksan ihan kaikki, jos et pane
Moilanen heltyi itkemään.
Antinkin sydän lauhtui, kun tunsi taas kuk-

karon taskussaan ja hän virkkoi:
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No minä armahdan sinut, jos lupaat näi-
den kuullen maksaa minulle viisikymmentä mark-
kaa vaivoista, etkä varasta enää keltään.

Ihan tänä kesänä minä maksan, enkä va-
rasta keltään, lupasi Moilanen mitä hartaimmin.

Muista myös, mitä lupasit, varoitti Antti
erotessa.

Hän maksoi apumiehilleen palkan ja kiirehti
Luomilan rengin luokse, jolle oli myös tarjottava
onnistuneesta salapoliisin toimesta mitä hän vaan
tahtoi. Mutta ei se nyt ottanut mitään, sanoi
vaan tehneensä niinkuin isäntänsä oli neuvonut
tekemään.

Isännän ansiohan tämä kaikki kyllä oli. Ja
Antille tuli oikein sydämellinen halu päästä mitä
pikemmin kiittämään hyväntekijäänsä. Olisi teh-
nyt mieli viedä jo mennessä jotain suuhun sopi-
vaa, mutta syrjäisessä kirkonkylässä ei löytynyt
niin arvokasta kuin sen piti olla.

Koko päivän oli Luomilakin ollut jännityk-
sessä, että miten hänen virittämänsä ansa onnis-
tuu. Kun viimeinkin hevonen näkyi tulevan, meni
hän jo vastuukseen ja huusi:

Mitenkä onnistui ?

Hyvästi onnistui! huusi Antti vastaan.
Tuhannen kiitosta ensinnäkin! Rahat on kaikki
täällä.

Älä sinä niin kuuluvasti huutele minulle
kiitoksia, kielsi isäntä.
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Mitä se enään haittaa jos pääsevätkin
tietoon, sanoi Antti innostuksissaan.

Ei se niin ole, oikasi isäntä. Sillä lailla
menetät voiman taikauskolta ja sitä tarvitaan
vielä pitkän aikaa eteenkin päin.

Onpa niinkin, myönnytti Antti. Ilman
sitä ei minuakaan nyt naurattaisi.

Missäs sinä olit nämä päivät? kysyi isäntä.
Sisareni mökillä, joka on Kupeelan ky-

lässä.
Se vastasi kumminkin tietäjissä käyntisi.
Enemmänkin.
Tulkaahan sitten kumpainenkin kertomaan

minulle se tapahtuma juurta jaksain, sanoi isäntä
ja meni kamariinsa.

Kirkolta tulijat riisuivat hevosen ja menivät
syömään, jonka perästä kuului vähä väliä iloista
naurua isännän kamarista iltamyöhään asti.

Mutta Moilanen viipyi kirkkomatkalla useita
viikkoja, eikä hän tullutkaan entisille asumaseu-
duille, vaan muutti kokonaan toiselle kylälle.
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LAINATAKKI.

(Kuvaus herännäisyyden rappeutumisajoilta.)

Isäntä Immonen oli herännyt mies, sen tiesi-
vät kaikki seutulaiset, ja tuntematonkin näki hal-
kohelmasta takista ja kaikista vaatteista, ettei
tämä kuulunut suruttomain joukkoon. Ja kenen
kanssa hyvänsä hän vaan tuli pitempiin puheisiin,
niin aina hän lopulta kääntyi tuohon kalleimpaan
asiaan, parannuksen tekoon. Omille joukoilleen
ja aluskuntalaisilleen hän siitä enimmän puhui ja
saikin useita liittymään seuraansa.

Mutta sitten tuli hänen mökkiinsä asumaan
iäkäs pariskunta, Aappo ja Tiina nimeltään, joiden
omiatuntoja sai kolkutella kotvan aikaa, ennen-
kun isännän mieleisiä parannuksen merkkejä tuli
näkyviin. Aappo ei tosin sotinut vastaan, sillä
hänellä oli sanavarasto kovin vähäinen, ja vielä
harvemmin hän sitä käytti. Hitainen hän oli ela-
tuksen huolehtimisessakin, jota vastoin Tiina toi-



mitti kaikki asiat ja ennätti puhua kahdenkin
puolesta.

Isäntä Immonen kyllä näki Aapon yksinker-
taisuuden, mutta hän oli tullut sanasta ymmärtä-
mään, että nämä ne juuri ovat noita valituita,
eikä paljonpuhuvaiset itseviisaat. Siksipä hän ei
pannut niin paljon huolta Tiinan kääntymiseen,
vaan puhui sitä enemmän Aapolle, milloin vähän-
kin oli tilaisuutta. Mutta hän sai vali-
tella Aapon hengellisesti-kuolleisuutta, kun tämä
vaan pureskeli äänetönnä mälliänsä, vaikka kuinka
liikuttavasi! olisi puhunut.

Viimein kuitenkin päästiin alkuun. Se ta-
pahtui talvella, Aapon ollessa Immolassa työssä.
Hän kiskoi iltapuhdetöinään päreitä, ja isäntä istui
vierellä, tapansa mukaan surkutellen Aapon su-
ruttomuutta.

On se ihmeellistä, miten kivikova sydän
sinulla, Aappo parka, on, puhui hän. Pelkäätkö
sinä suruttomain pilkkaa, vai onko sinun sydämmesi
niin kiintynyt noihin riettaanmieleisiin ryysyihin,
etfet voi niistä luopua? Jos sinulla ei ole varoja
laittaa itsellesi tällaisia vakavain ristittyin vaat-
teita, niin minä lainaan sinulle talven ajaksi oman
takkini, jota saat pitää- päälläsi sunnuntaisin ja
seuroissa. Tuota suorahelmaa takkiasi voit vielä
pitää työssä, kun on jo noin paikattu. Ja kun
sitten tunnet, millaisen sielunrauhan tämä muutos
sinulle tuottaa, niin voit ostaa takin omaksesi.
Minä en tahdo siitä kallista hintaa sinulta, saat
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työlläsi maksaa. Tämä on vielä luja takki, ja saat
niin huokealla, että niität ja panet kokoon sen
Rahkasuon latoalan siitä mökin läheltä. Ei suin-
kaan enää pitäisi olla mitään esteitä. Sano nyt
kerran ääneen ajatuksesi.

Ja Aappo valmistautuikin antamaan vas-
tausta, kynsäisi pari kertaa korvallistukkaansa,
sylkäisi mustan sylen päreiden päälle ja omituisen
jurisevalla äänellään virkkoi:

Mitä tuo Tiina tuosta sanonee, jos olisi
sille tuumata.

Tämä vastaus ei isäntää oikein miellyttänyt.
Hän alkoi puhua, ettei ihminen saa kysyä keltään
lupaa kääntymyksentekoon, vaikka olisi kyllä hyvä
jos saisi sukulaisensakin kääntymään samalle tielle.
Tämä meni taas yli Aapon ymmärryksen, kun
puhe Rahkasuon latoalan niittämisestä loppui, eikä
hän puhunut mitään.

Isäntä ei kuitenkaan heittänyt asiata siihen,
vaan meni huomenna puhuttelemaan Tiinaa.

Minulla on nyt hyvin vakavata asiata
sinulle, alotti hän hartaalla äänellä. Sinun mie-
hesi, Aappo, näyttää olevan taipuvainen tekemään
parannuksen, jos vaan et sinä rupea sitä vastus-
tamaan.

Tiina kuunteli ihmeissään tätä uutista ja al-
koi kysellä:

Vai niin! No mitenkä se on sen ilmaissut?
Ei siinä mitään ulkonaisia herätyksen-

merkkejä ole näkynyt, selitti isäntä. Mutta kun minä
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olen sille puhunut siitä asiasta ja kysyin, että oli-
siko hänellä vielä mitään esteitä kääntymistään
vastaan, jos minä antaisin oman halkohelman tak-
kini lainaksi, jota Aappo saisi pitää päällään sun-
nuntaisin ja seuroissa, niin se sanoi siihen, että
mitä sinä sanonet. Sitä suorahelmaa takkiaan
saattaisi vielä työssä ollessaan pitää.

Tiina luuli kuulevansa jotain merkillistä
muutosta miehestään, mutta eipä tämä ollut juuri
mitään, ja siksi hän vastasi jotenkin reippaasti:

Mitäpä minä hänen kääntymistänsä vastus-
telemaan. Olenhan minäkin siksi lukenut ja ym-
märrän, että silloinhan vetäisin vanhurskaan vi-
han päälleni. Tehköön toki mielensä mukaan.

Sinähän ymmärrät näitä asioita paremmin
kuin olen luullutkaan, ihmetteli isäntä tyytyväi-
senä. Se on suureksi avuksi Aapolle parannuk-
senteossa. Minä jo puhuin sille itselleen, että kun
pitää tätä takkia muutamia viikkoja lainassa ja
pääsee oikein ymmärtämään kääntymisen kalleu-
den, niin saapi ostaa aivan emäkseenkin. Minulla
näitä on useita uusiakin, että tämän saapi hyvin
huokealla; jospa nyt sen verran pannaan hintaa,
että tuon Rahkasuon pohja-alan niitätte ja panette
kokoon kesällä kotitöinänne.

Tiinalle alkoi yhä enemmän selvitä tämä
Aapon kääntymisasia ja hän kysyi:

Tuonko takin isäntä antaa, joka on nyt
päällänne?
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Tämän, sanoi isäntä levitellen takin lie-
peitä. Tämä on vielä luja takki, ei yhtään reikää.

Tiina kävi kopaisemassa takkia kyynärpään
kohdalta ja virkkoi:

Eiköhän se Aappo kelpaisi niissä omissa
vaatemuntosissaan sitten kääntyneenäkin. Se ei
ole ymmärtänyt niillä nuorenakaan ylpeillä, niin
vielä vähemmin nyt vanhana.

Niin sen luulisi, selitteli isäntä, mutta
asia on sillä lailla, että olkoonpa takki kuinka
paikkainen hyvänsä, kun se vaan on suruttomain
muodin mukainen, niin silloin se rietas henki tu-
lee asumaan takin allekin. Mutta jos on herän-
neiden kuosia takki, niin silloin ihminen muuttuu
sisällisestikin. Hän tietää olevansa suruttoman
maailman hylkäämä, ja silloin rietas henki pa-
kenee.

Tiina ajatteli vähän aikaa ja sitten hän sanoi:
Mutta kuinkahan se Aapolle käypi, jos se

sunnuntaina pitää tätä takkia päällänsä ja arki-
päivinä omaansa. Ehkä rietas henki tarrautuu
silloin tuhatta äkäisemmin.

Sinä puhut kuin tyhmät vaimot, torui
isäntä. Ei tämä takki ole siltä mikään taika-
kapine. Se on vaan ruumiin verho, mutta sellai-
nen verho, johon ei ihminen vaihda mieltänsä,
niinkuin suruttomat tekevät. Ymmärrätkö nytkään?

Ehkäpä minä ymmärrän, sanoi Tiina.
Ja sitten vielä, niinkuin minä sanoin, saa-

pihan tämän emäkseenkin, huomautti isäntä.
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Kyllä minä jo kuulin sen, sanoi Tiina, ja
sitäpä minä tässä ajattelen, että jos ne Aapon ke-
säansiot menevät kovin vähiin tuon takin tautta.
Millä sitä sitte taas talven ylitse mennään?

Niin puhut kuin suruton ainakin, surkut-
teli isäntä. Kyllä olisi sinullekin kääntyminen
tarpeen. Silloin et surisi vuosia eteenpäin, vaan
tulisit näkemään ja ymmärtämään sen mitä sa-
nassa sanotaan: että joka Herraan toivoo, hänet
hyvyys ympäripiirittää.

En minäkään ole aivan pakanain lailla
elänyt, sanoi Tiina vähän pahastuneena. Olen minä
lukenut sen verran kuin joku toinenkin, vaan en
ymmärrä enkä usko, että hyvyyden ympäripiirit-
tämisellä tarkoitetaan rikkauden kokoontumista.

Mitenkäs sinä sen ymmärrät ja uskot?
kysyi isäntä.

Sanon sen sitten toisella kerralla, jos
sattuu, vastasi Tiina.

Niinhän ne muutkin suruttomat kehuvat,
että ovat lukeneet ja ymmärtävät, säälitteli isäntä.
Sinullakin, Tiina, olisi selvä järki, ja jos vaan
hylkäisit nuo suruttomat vaatteet, niin vielä sinä
ymmärtäisit oikeinkin.

Katsotaanhan ensinnäkin, mikä vaikutus
tuolla Aapon kääntymisellä on, sanoi Tiina.

Kunhan et vaan ruvenne vastustamaan,
epäili isäntä.

En puolellakaan sanalla, vakuutti Tiina.
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Seuraavana sunnuntaina tuli Aappo asunnol-
leen isännän halkohelmassa takissa. Tiina katseli
sitä nyt joka puolelta ja helmasta heilutellen
virkkoi:

Kylläpä pitäisi kystä siunautua, jos sinusta
tuon takin täyteinen paisuu. Joko sinä otit sen
aivan oston nimellä?

Lainassa tämä vielä on, Aappo sanoa
jurautti.

Joutaapahan niin ollakin . . Mutta poisko
sinä sen heität päältäsi?

Taitaahan tässä tareta, arveli Aappo,
• Anna tuon olla selässäsi, ethän sitä saa-

kaan arkipäivinä pitää, sanoi Tiina.
Aappo totteli ja istua kössötti koko päivän

hyvin totisena heränneen isäntänsä helmatakissa
ja pyyhki vähän väliä hikeä otsaltaan. Tiinaa
huvitti tämä Aapon hikoileminen, sillä hän uskoi
sitä ainoaksi hedelmäksi koko kääntymisestä. Aa-
posta ei ollut lukijaksi eikä laulajaksi, mutta kyllä
Tiinalta sujui molemmat, ja Aappo sai olla kuun-
telijana nyt kuten ennenkin.

Arkipäiviksi oli takki nostettava naulaan,
odottamaan seuraavata sunnuntaita. Pidettiinpä
markkinain aikana yhdet seuratkin isäntätalossa,
jossa Aappo sai esiintyä helmatakissaan, mutta
syrjäkolkassa hän sai olla, kun ei kyennyt kan-
nattamaan nuottia enempää kuin muutakaan kans-
sapuhetta. Tiina siellä veisata kiekutteli toisten
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vaimojen mukana, mutta hänet luettiin »toistupa-
laisten» joukkoon, kun ei ollut körttinuttua.

Kevään tultua katsoi Tiina olleen jo kylliksi
koetusaikaa. Hän vei takin takaisin isännälle
ja sanoi:

Kyllä tämä nyt joutaa pois. Ei siitä ole
ollut ei jauhokopran eikä lihakipeneen hyötyä
koko takista.

Isäntä alkoi heti torua Tiinaa;

Niinkö suruttomasti sinä ajattelet, että
siitä pitää heti olla maallista hyötyä?

En minä ole niin ajatellut, selitti Tiina.
Itsehän sitä sanoitte, että sitten se hyvyys ym-
päripiirittää, kun on helmanuttu.

Kyllä se piirittääkin, kun aika joutuu, se-
litti isäntä. Ihmisen tulee vaan olla kärsivällisen
ja uskoa.

Mutta minäpä en usko, että takista on mi-
tään maallista hyötyä, vaikka sen liepeet olisivat
enkelinkuvia täynnä, väitteli Tiina.

Sinä et siis usko, että vanhurskaita hy-
vyys ympäripiirittää, vaikka sanassa niin sano-
taan, tutkaisi isäntä.

Uskon minä piirittävän toisella tavalla, sa-
noi Tiina.

No millä tavalla?
Sillä tavalla, että joka puhtaasta sydämestä

Herraan toivoo, se kylvää hyvyyttä ympärillänsä
asuvillekin, ja silloin sitä hyvyys ympäripiirittää,
selitti Tiina.
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Kylläpä sinä ymmärrät väärin, surkutteli
isäntä. Sinä tahtoisit, että ihmisten pitäisi ru-
veta omilla töillään itseänsä korjaamaan.

En minä ole puhunut mitään omista töistä,
vaan hyvyyden kylvämisestä, huomautti Tiina.

Tarkoitatko sinä, että pitäisi olla hyvä ym-
päristölleen? kysyi isäntä.

Sitä minä tarkoitan, sanoi Tiina.
Olenko minä sitten ollut paha? kysyi isäntä.

Tahtoisit varmaan, että minun pitäisi antaa tuo
takki ilmaiseksi.

En minä sitä tahdo, sanoi Tiina vähän
tuskastuen. Jos isäntä olisi tahtonut antaa
omasta hyvästä halustaan, niin se olisi ollut toi-
nen asia.

Vai niin, sanoi isäntä. Ota sitten ilman
maksua ja vie Aapolle, kun luulet sen hyvyyttä
olevan.

Enkä ota, sanoi Tiina päättävästi. Ei se
ole hyväntekoa, jos uhkamielellä antaa. Hengen-
hädässä olevan täytyy sellainenkin apu ottaa,
mutta ei meillä ole mitään hengenhätää.

Kyllä on sinunkin sisusi vielä turmeluk-
sen vallassa, sanoi isäntä heittäen Tiinan oman
onnensa nojaan.

Ja siihen se päättyi Aapolta lainatakilla pa-
rannuksen teko.
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USKOLLINEN RENKI.

Ennen aikaan, jolloin herrassäädyn kunnioi-
tus oli suurempi kuin nyt ja herrastalojakin har-
vemmassa, pidettiin näihin palvelijaksi pääsemistä
suurena kunniana. Lautamies, joka sai torkkua
samassa huoneessa, jossa herrassyötinki ärjyi kä-
räjämiehille, katsottiin jo ylempään säätyyn kuu-
luvaksi, ja muistipa hänen renkinsä Velikin johtaa
sieltä arvonimensä, huomauttaakseen, ettei hänkään
ole aivan silkka sinä.

Tällaisen kunnian kilvoittelu ei kuitenkaan
ollut syynä siihen, että Antti Tikkanen joutui
Kuorenieraen kirkonmies Kiiskiselle rengiksi. Se
aiheutui kokonaan muista asianhaaroista. Kirkon-
mies Kiiskinen oli näet saanut toisenkin arvo-
nimen, »tukkipuukhollarin», jota seurasi sievoset
tulot, vaan joka vaati olemaan enimmät ajat
poissa kotoa. Ja kun hän oli huomannut kotijou-
koissaan suurta taipumusta komeasti elämiseen



tuonkin mitään tuottamattoman kirkollisen viran
aikana, niin nyt hänellä oli monta vertaa suu-
rempi syy uskoa, että »tukkipuukhollari» niitä
hurmaa vielä enemmän. Ja kun omiin joukkoihin
ei ollut luottamista, yhteen enempi kuin toiseen-
kaan, niin hän päätti palkata sellaisen rengin,
joka olisi isännällensä uskollinen. Ennen mainittu
Antti Tikkanen oli tunnettuna rehelliseksi ja ah-
keraksi ja hänet kutsutti Kiiskinen puheellensa.

Sinua kehutaan kunnon mieheksi ja minä
tarvitsisin sellaista renkiä, sanoi hän.

On niitä muitakin niin kunnon mie-
hiä, vastasi Antti. En minä ole mikään voiman
pohatta.

- Voima on minulle vähemmästä arvosta
kuin uskollisuus, sanoi kirkonmies. Oletko sinä
uskollinen, teetkö mitä isäntäsi käskee ja puhutko
asian suoraan?

No ei minun kiveröihin sanoihini ole vielä
kukaan kompastunut, ja minkä isäntä näkee tar-
peelliseksi tehdä, niin yrittää tulee, vastasi Antti.

Silloinpa sinä olet se mies, jota minä tar-
vitsen, sanoi Kiiskinen. Sinun tulee ensinnäkin
tehdä kaikkea talossa tarvittavaa työtä ja toiseksi
katsoa, miten nämä kotijoukot minun poissa olles-
sani elävät. Varsinkin on poikia pidettävä sil-
mällä, etteivät ne saa varastaa jyviä, eikä muita
talon tavaroita.

Antti pyöräytti päätänsä ja virkkoi:
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Työtä minä teen minkä jaksan ja silmäni
pidän myös auki, mutta teidän poikanne ovat
siksi ravakkaluontoista sukua, ettei minulle ole
terveellistä mennä niiden selästä jyväsäkkiä ot-
tamaan.

Niinpä taitaa olla, myönnytti kirkonmies.
Mutta sen sinä voit tehdä, että kerrot minulle suo-
raan, mitenkä ne elävät, ja jos sen teet niin saat
määräämäsi palkan ja vielä kymmenisen markkaa
sen päälle. Suostutko siihen?

Jos ei suuta kiinni ommeltane, niin joka
kysymykseen tulee suora vastaus, lupasi Antti.

Ja tällaisilla välipuheilla hän sitten tuli Kuo-
reniemeen rengiksi.

Alkutalven sai Antti olla huolettomana mie-
henä ja tehdä töitänsä, sillä isäntä kävi usein
kotona ja näki itse, miten siellä elettiin. Ja var-
maan se elämä oli entistä isompata, sillä joka
kerta käydessään piti ukko tivakoita puheita po-
jilleen jos muillekin.

Keskitalven ajaksi pakenivat työt toisiin pi-
täjiin, pitkäin matkain päähän, josta ei ollut ko-
tona käyntiä kuukausiin. Nyt tiesi Antti olevansa
velvollinen pitämään silmänsä auki. Kotiin jää-
neet joukot eivät tietäneet häntä epäillä miksi-
kään, ja olisivatko välittäneet, jos olisivat tietä-
neetkin. Isäntärengiksi kirkonmies hänet kyllä
nimitti ja käski poikainsakin totella mitä se sa-
noo, mutta siitä käskystä ei ollut suurta apua.
Pojat tiesivät nyt olevansa »tukkipuukhollarin»
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poikia ja heidänkö pitäisi renkiä totella? Niin he
varmaan ajattelivat, koska niin tekivät, sillä kun
Antti heitä käski johonkin tarpeelliseen työhön,
vastasivat he, että »menehän itse ja pidä suusi
kiinni meille» ja menivät sitten minne kunkin
mieli teki.

Oli jo kevättalvi, kun Kiiskinen tuli pitkän
poissaolon perästä kotonansa käymään. Iltamyö-
hällä hän ajoi kartanolle, niin että lähempi tar-
kastelu oli jätettävä seuraavaan päivään. Anttia
hän tahtoi kuitenkin puhutella vielä samana iltana
ja kutsui hänet kamariinsa kahden kesken.

No mitenkäs täällä ovat työt menneet?
kysyi hän.

Hitaasti ne yhdeltä ja kahdelta mieheltä
menevät, vastasi Antti suoraan kuin sotamies pääl-
likölleen.

Eikö ne pojat ole mitään tehneet?
Ovat ne heinät vetäneet ja myllyssä

käyneet.
Vai myllyssä, murahti Kiiskinen. Ovatko

ne käyneet rehellisesti myllyssä?
No niin rehellisesti, että jos on

säkkiä lähtiessä, niin neljä tai viisi niistä on ko-
tiin tullut.

Tähän tiedonantoon jo Kiiskinen kirosi, vaikka
olikin kirkonmies.

Samanlaistako se on ollut sekin heinäin
veto? kysyi hän.
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Sitä minä en aivan varmaan tiedä, mutta
niin epäilen, vastasi Antti. Jo on kuulunut kuis-
keita, että heinät loppuvat kesken talven.

Nyt jo kirosi kirkonmies kahdesti ja kysy-
mykseensä, mihinkä ne ovat niitä rahoja tarvin-
neet, liitti vielä kolmannenkin.

Tässä on ollut kahdet markkinat, huo-
mautti Antti, ja sen lisäksi on nyt kaikilla jou-
koillanne uudet verkaturkit, uudet hatut ja kiiltä-
vät kengät. Minä luulen, että ne maksaa.

Älä enää sano, tuskaili kirkonmies. Onko
ne edes muiden ruokatavarain antaneet olla myö-
mättä?

En tiedä myötyköhän lienee vai syöty,
vastasi Antti, mutta kohta on kaikki syöty
se syksyllä tapettu suuri härkä ja ne kolme
suurta sikaa.

Sillä lailla. Sitä minä kuulen, ihmetteli
Kiiskinen. Sian rasvassa nuo lienevät kylpeneet-
kin. Onko ne edes sinulle antaneet?

Syytön minä olen siitä synnistä, vastasi
Antti. Piimä- ja hapanvelliä olen aamuin ja illoin
särpinyt niin, että huulet ovat venyneet.

Varmaan ovat kantaneet kahviin nekin
lihat. Kovastiko ne ovat juoneet kahvia?

En ole kurkuillut katsomaan, etteivät
luulisi mieleni tekevän, mutta| milloin vaan olen
liikkunut tuulen alapuolella kartanoa, niin aina
on kahvin haju nenään tunkeutunut, vastasi Antti.
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Kyllä ovat hyvästi asiat, ihmetteli Kiiski-
nen. Menehän nyt Antti nukkumaan. Huomenna
katselen itse ja puhutaan sitten enemmän.

Antti meni nukkumaan ja nukkuikin rauhal-
lisesti, sillä hän oli tunnollisesti suorittanut tehtä-
vänsä. Kirkonmiehelle oli nukkuminen työlääm-
pätä tällaisten tietojen perästä. Kiivas luonto
pyrki ehtimiseen kuohahtelemaan. Mitä hyötyä
oli hänen syrjähankkeistaan, jos on totta, että
tuolla lailla tuhlataan kotona. Jospa se Antti
laski vähän liikoja. Sillä hän rauhoitti mieltänsä
ja pääsi nukkumaan.

Aikaisin aamulla oli kirkonmies ylhäällä kat-
selemassa talon varastopaikkoja. Hän kulki huo-
neesta huoneeseen ja oli tuiki tuskaisen näköinen.
Jo valjasti hevosenkin ja ajoi niityillä katsele-
massa heinävarastot. Sieltä palattua puhkesi
myrsky. Joukot olivat juuri nousseet aamiaispöy-
dästä ja olivat kaikki kotona.

Kävin katselemassa kaikki viljavarastot,
ja jopa täytyy sanoa, että elämätä täällä on eletty,
alotti hän. Jyvät ovat kohta kaikki, samoin lihat,
samoin heinät. Onko teillä aikomus tehdä minusta
keppikerjäläinen? Luuletteko minun palkkani riit-
tävän korvaamaan tätä tuhlausta, vai tahtoisitteko
että minun pitäisi ruveta varastamaan tukkiyh-
tiötä samoin kuin te varastatte isänne kotia? Sitä
minä en tee vaikka nurkkakivetkin hävittäisitte.
Ja kyllähän te toki hävitättekin, näkeehän tämän
jo alkuviitteistä. Mitä asiata teillä oli sielläkin
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markkinoilla? Ei mitään muuta kuin pöyhkeillä
niillä varastamalla laitetuilla turkeilla ja ostella
yhä uusia hupsuin koreita. Olenko minä neuvo-
nut näin tekemään? Minähän käskin kutomaan
kankaan ja siitä teettämään päälliset, vaan totel-
tiinko sitä! Ollaan vaan laiskana, syödään, juo-
daan ja tuhlataan miten parhaiten osataan. Kyllä
sillä lailla pian loppu tulee ja joutaapahan tulla-
kin. Ruvetaan vaan kilvalla hävittämään. Minä
rupean kanssa. Annetaan tulla loppu yhteen kyy-
tiin. Syödään ja juodaan mikä seinistä irti saa-
daan ja poltetaan loput. Annetaan mennä tulena
taivaalle. Johan tämä näkyy olevan tarpeeksi
tyhjä nytkin, että eikö liene selvintä, että pol-
tetaan paikalla. Tuoho tuleen Antti, niin pääs-
tään tästä.

Antti hyppäsi heti uunille, tempasi kouralli-
sen päreitä ja rouhaistuaan ne keskeä poikki, sy-
tytti tuleen.

Tuvanko minä ensin sytytän vai ulko-
huoneetko? kysyi hän tulisoihtu valmiina.

Kirkonmiehen kotisaarna oli keskeytynyt heti
Antin liikkeelle lähdettyä, mutta nyt hän katsoi
ihmeissään ja kysyi;

Sytyttäisitkö sinä tuleen?
Sillä välipuheellahan minä tulin ren-

giksi, että teen mitä isäntä käskee, vastasi Antti
varmasti.

Se on oikein, kiitteli kirkonmies. Jospa
muutkin tekisivät samoin, niin eihän tässä olisi

Tarinoita IV 4



mitään huolta. Jätähän kuitenkin polttaminen
toiseen kertaan, että jos tämä elämä hyvinkin
korjautuisi.

Antti tietysti totteli, eikä hän tämän pe-
rästä saanut tuleen sytyttämiskäskyä, vaikka vielä
näitä kotisaarnoja tarvittiin ja pidettiin myö-
hemminkin.
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VÄNTTINIEMEN EENOKKI.

I.

VARPAISET.

Vänttiniemen Eenokki oli saanut sellaisen
naamarakennuksen, että oli aivan turha vaiva tut-
kia, mitä ajatuksia liikkui tuon naaman takana,
aivokammiossa. Ajatusten ilmaisulaitos oli myös
erinomaisen yhtäläinen. Suusta tulevat sanat ei-
vät koskaan ilmaisseet toista kuin mitä naama
näytti. Sanat eivät tulleet rajusti, eikä tulvahte-
lemalla, jolloin niitä voipi ajatella keskentekoi-
siksi taikka epäluotettaviksi. Hän puhui ikään-
kuin punniten jokaista äännettä, ja tehdäkseen ne
oikein uskottaviksi, antoi hän äänen kuulua enem-
män nenän kuin suun kautta. Eenokilla olikin
erinomainen nenä, jommoisia sanotaan löytyvän
ainoastaan älyniekoilla. Tätä ulkonaista näköä
eivät tosin maalaiset osanneet suuresti arvoittaa,
mutta sen se heihin vaikutti, ettei kukaan osan-



nut aavistaa Eenokin laskevan laituria, kunnes
harmikseen havaitsi, että tässä olikin koira mer-
rassa. Mutta Eenokki piti leikinteollaan varmat
rajat; sitä ei saanut tulla muulloin kuin sopivissa
tilaisuuksissa ja niin ettei siitä tullut kellekään
vahinkoa.

Valituksia elämänsä ikävistä puolista ei Ee-
nokilta kuulunut milloinkaan. Hän oli perinyt
suuren talon mukana melkein yhtäsuuret velat,
mutta kukaan ei kuullut Eenokin niiden alla huo-
kailevan. Ei ollut tietoa perillisistäkään, vaan ei
senkään kaipuu tullut ilmi ikävässä muodossa.

Suuren talon isäntänä oli Eenokilla ensi-
mäisten miesten arvo pitäjään virkakunnankin
edessä, eikä hän koskaan tahtonut jäädä taka-
pajulle, kun tuli vieraanvaraisuutta näyttää. Sii-
hen aikaan olivatkin varakkaimmat talolliset ja
virkamiesperheet niin tuttavallisella kannalla että
he kävivät hyvin usein toistensa pidoissa, häissä,
hautajaisissa y. m. Yänttiniemessä ei ollut sitten
Eenokin häiden ollut mitään tällaisia pitoja, jota
puutetta nimismies kerran leikillään huomautti,
kun Eenokki kutsui kotonaan käymään.

Kun teillä sattuisi jotain nimellistä, niin
sitten siellä tulisi paremmin käydyksi, sanoi hän.

Jospa siellä sattuukin, kunhan tässä vä-
hän odotellaan, puheli Eenokki hyvin salaperäi-
sesti hyristen nenäänsä.

Mitähän tuolla nyt sattuu? uteli nimismies.
Ei, ei sitä sanota vielä näin aikaiseen.
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Muutamain viikkojen kuluttua sai nimismies
kutsumuksen tulla Yänttiniemeen varpaisiin.

Kas, eipä se Eenokki tyhjää sanonut, että
tulee siellä jotain puheli nimismies, joka tiesi
pitojen nimestä, että Eenokille oli syntynyt pe-
rillinen.

Vaikka varpaiset ovatkin pienimpiä pitojen
joukossa, päätti nimismies seurata kutsua, kun ei
sattunut mitään kiireellisiä toimituksia. Hän ar-
vasi, että Eenokilla on eväät varustettu, niin että
kyllä siellä aika kuluu.

Eenokki oli erittäin ihastuksissaan nimismie-
hen tulosta ja toimitti heti hevosen talliin ja pani
pöydän »koreeksi». Nimismies pääsi alusta aikain
hyvälle puhetuulelle. Hän tiesi kertoa paljon pi-
täjään asioista, joita Eenokki myönnytellen säesti.
Puheiden lomassa aina maistettiin ja toivotettiin
onnea talon perilliselle.

- Mutta minun täytyy se myöskin nähdä ja
saada emännänkin kanssa skoolata, innostui vieras.

Eiköhän tuo sillä asetu, jos vaan tässä
miesten kesken kapsautellaan, esteli Eenokki.

Ei. Emäntää minun täytyy tavata, päätti
vieras. Missä hän on?

Ne on eri asunnoissaan, emännät, niinä
aikoina, niin että antaa olla oloissaan.

Sinä varmaan olet antanut mennä sen
saunaan, sanoi nimismies nuhtelevasti. Se on
kerrassaan suuri häväistys näin aikatalon emän-
nälle, asua saunassa.
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Taitaa olla, taitaa olla, myötteli Eenokki.
Mutta saunan kautta ne nämä talonpoikaisemännät
haluavat kulkea niinä aikoina.

Se on eri asia jos käypi, vaan tottahan
hän on jo täällä jossain kammarissa, että minä voin
käydä toivottamassa onnea ja saan antaa nuorelle
talon perilliselle hampaan alkuja.

Oikoonhan vielä ilman hampaitta, esteli
Eenokki. Ei viitsitä noita vanhoja tapoja nou-
dattaa.

Itsekin puolustit vanhoja tapoja, huo-
mautti nimismies keräillen hopeita kouraansa.
Tottahan minäkin saanen niitä noudattaa. Sattui
vielä taskuuni kovia rahoja. Nyt pitää lähteä
neuvomaan, missä emäntä on.

No pitää lähteä, myöntyi Eenokki
Hän meni edeltä ja nimismies seurasi pe-

rästä, toisessa kädessä lasi ja toisessa rahat.
Vallesmanni odottaa tässä, minä menen

edeltä päin vähän valmistelemaan, ettei säikäh-
täisi, neuvoi Eenokki muutaman kammarin oven
takana.

Nimismies jäi oven taakse. Eenokki pistäy-
tyi huoneeseen, josta kuului rukin hyrinä. Ovi
jäi siksi raolleen, että nimismies kuuli keskuste-
lun, vaikka ei saanut ryyppypäällä ollessaan oi-
keata selvää.

Kuulehan nyt, Eeva Liisa, sanoi Eenokki
hätäisesti. Heitä heti se kehrääminen ja joudu
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hyvin sukkelaan lapsipuuhaan, kun vallesmanni
on tullut meille varpaisiin.

No nyt minä taas kuulen, ihmetteli
emäntä. Oletko sinä sanonut, että meillä on
varpaiset.

Älä nyt sitä kysele, vaan liiku vikkelästi.
Vallesmanni seisoo tuolla oven takana viinilasi
kädessä, että saapi toivottaa onnea ja antaa ham-
masrahoja.

Juokse, juokse jo sen ahoille mokoma
hupsu, käski emäntä.

Sinäpä nyt epäkohtelias olet herras-
vieraalle.

Nimismieskin tuli jo huoneeseen, arvellen
olleen tarpeeksi valmistelu aikaa.

Hyvää päivää, sanoi hän. Tässäkö on
emäntä ja näin terveenä, vaikka kuulutte olleen...

Älkää uskoko hyvä vallesmanni, keskeytti
emäntä. En minä ole ollut tämän sairaampi mil-
loinkaan. Koko juttu on tuon Eenokin houreita.

Nimismies katseli ihmetellen, vaan Eenokki
alkoi kohteliaasti selitellä että:

Taisi tässä tulla vähän ereystä, kun tämä
Eeva Liisa ei pitänyt parempata huolta, vaikka
minä toimitin varpaisvarat ja kutsuin vieraankin.
No, vähätpä tästä. Jospa tämä on vasta virkeäm-
pänä, kun muistutellaan. Pistetäänhän vielä ham-
masrahat taskuun ja mennään tänne miesten kes-
ken maistelemaan.
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Minä en vieläkään ymmärrä, sanoi nimis-
mies. Eikö täällä sitten ollutkaan varpaisia?

Ei ne näytä joutuvan, vaikka kyllä minä
tätä kiirehdin.

Mutta mitä varten sinä minua kutsuit?
kysyi nimismies vähän loukkaantuneena.

Pitäähän sitä olla jotain nimellistä.
Mutta jos minä suutun.

—■ Ei huolita suuttua, houkutteli Eenokki.
Aatot juhlista parhaat. Parempi hyvä päivä
edessä, kuin jälellä. Annetaan nyt tämän unohtua
vähäksi aikaa ja mennään katsomaan meidän
nuorta oritta. Se on juoksijan sukua.

Lieneekö koko orittakaan, epäili nimismies.
On, on, vakuutti Eenokki, ja minä näy-

tän sen paikalla.
Hän meni talliin ja talutti varsan ulos, jossa

sitä juoksutteli. Nimismies seurasi kartanolle ja
katsottuaan varsan juoksua virkkoi:

Ei tuo erittäin juoksijalta näytä.
Juoksija tällä on isä ja vipeltäähän tä-

mäkin. Mutta tuolta toisesta tallista se »pekuna»
ilmestyy, vaan se on vielä peiton alla.

Katsotaan sitä, sanoi nimismies. Saapi-
han tuolta peiton pois.

Minä vähän epäilen, ei se niinkään.
Eenokki vei varsan pois ja sitten mentiin

toisen tallin ovelle.
No »Mallu», alkoi Eenokki puhetta emä-

tammalle, joka irtaallaan köllehti karsinassa. Vie-
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lähän sinulla on piilossa se pieni ori, vaikka me
tultiin sitä katsomaan.

Se oli taas Eenokkia, virkkoi nimismies
vähän harmistuen, vaan laski kumminkin leikiksi.
Sinuun ei näy tarvitsevan uskoa missään asiassa.
Enkä minä vasta uskokaan.

Sepä paha, jos vieraat eivät usko, hyrisi
Eenokki. Mitenkä niitä vieraita saapi toisella
kerralla pitoihin tulemaan?

Pitää olla paremmat pidot.
Kovin nyt vallesmanni halveksii minun

pitojani, leikitteli Eenokki. Olenhan minä puu-
hannut parhaan mukaan, mutta ei näy miehen
puoli yksinään saavan tämän parempaa. Vaan
pidetään nyt tällä tavalla ja mennään katselemaan
kassoja.

He menivät taas katselemaan kassoja, ja sillä
hyvä kaikki. Vieras palasi varpaisista varsin tyy-
tyväisenä kotiinsa, vaan ei hän ollut halukas kel-
lekään kertomaan, mitä lajia ne olivat.

11.
VIRAN TOIMITTAJAN KANSSA.

Suurten taloin isännillä on aina enemmän
tuttavia ja asiamiehiä kuin pienten taloin isän-
nillä. Niinpä Eenokillakin. Jos meni kirkkoon,
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niin usein sattui yksi tai toinen odottelemaan
kirkonmäellä. Kerrankin kesällä, kun Eenokki
astui aitauksen portin sisäpuolelle, tuli lautamies
hattuaan nostaen kättelemään ja melkein ensi sa-
noikseen virkkoi:

Kauppias N. käskee velastaan kihlakun-
nan oikeuteen. Käräjät alkavat pitäjän käräjä-
kartanossa toinen päivä ensi lokakuuta.

Mi-mitenkä se olikaan? kysyi Eenokki
ikään kuin ei olisi kuullut.

Lautamies saneli uudestaan läksynsä.
Eenokki raapasi korvallistaan ja virkkoi

Annappa sattua kolmannen kerran, ei
vielä pystynyt.

Lautamies näytti vähän pahastuvan, mutta
lausui vielä kerran lausuttavansa koroitetulla
äänellä.

Kyllä nyt pitää, kyllä nyt pitää, kiitteli
Eenokki. Tulee sinusta herrastuomari, kun vaan
tuon tapasi pidät. Onko vielä muita tämminkiä?

Ei tällä kertaa.
Sepä paha. Olisi tässä yhdellä värillä

otettu enemmänkin.
Eenokki ei ennättänyt monta askelta siirtyä,

kun heidän seutukunnan räätäli tuli puhuttele-
maan ja vähän paheksuen hitauttaan mainitsi,
ettei hän ole ennen joutanut työhön, vaikka jo
talvella lupasi tulla.

Joko nyt joutasit? kysyi Eenokki.



Kyllä minä kohta, jos se sarkapakka on
vielä ompelematta, sanoi räätäli.

Pitää se olla, kun kerran puhe pidettiin
ja johan sinä sait palkkaakin etukäteen.

Niinhän minä otin ja onhan se ollut mie-
lessä, mutta kun monessakin on niin puute vaat-
teista, etteivät pääse ulkona käymään. Arvelin,
ettei teillä ole niin puute vaatteista.

Housuissa siellä on vielä tähän asti mie-
het kävelleet, mutta ei sitä osaa kehua, jos täy-
tyisi tästä puoleen hameeseen turvautua.

Keskustelu räätälin kanssa keskeytyi, sillä
joku kirkonkyläläinen tuli tekemään tuttavaksi
vasta virkaan astunutta rokottaja rouvaa, jota ar-
votettiin nimeltä »vaksnaatturi».

Tämä isäntä tietää, mihin taloon sillä ky-
lällä olisi sopivin ilmoittaa rokotuksen toimitus,
selitti tuttavaksi tekijä.

Jos isäntä voisi neuvoa, minä kun en
tunne tarkoin paikkakuntaa, sanoi rokottaja rouva.

Ilmoittakaa meille, Yänttiniemeen, sanoi
Eenokki arvelematta. Se on jotenkin keskellä
kylää.

Onko siinä lähistöllä rokotettavia?
Onhan siinä kotonakin yksi ja jos vaan

kaikki aluskuntalaiset ovat olleet yhtä huolellisia
kuin ennenkin, niin niistä varmaan pöyhtyy toista-
kymmentä rokotettavaa.

Onpa siellä syntynyt, ihmetteli rokot-
taja rouva.
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Tavallisesti, tavallisesti, hymisi Eenokki.
Meidän paikkakunnalla on hyvät niityt.

Rokottaja rouva katseli vähän ihmeissään,
että mitä ne niityt kuuluvat tähän asiaan, mutta
ei ruvennut siitä sen enempää kyselemään, vaan
heitti hyvästit.

Ilmoitettuna rokotuspäivänä kokoontui Väntti-
niemeen lapsia kymmenittäin. Kun ei tuutut ol-
leet mukana, eikä virantoimittaja joutunut aa-
musta päivin, syntyi siinä säveliä, jotka eivät ol-
leet nuottikorvalle mitään miellyttäviä. Eenokki
sitä näytti ihailevan ja asusti ahkerasti tuvassa,
lasketellen leikkiä milloin minkin kanssa.

Ei tuokaan isäntä kyllästy tähän huutoon,
huomautti joku.

■— Kuka tähän kyllästyy, nauroi Eenokki.
Olla vaan tällaisia laulajaisia useammin.

Viimein tuli mestari, joka heti ryhtyi am-
mattiinsa. Kun nestelasit ja naskalit oli saatu
kuntoon, tahtoi hän osoittaa kohteliaisuuttaan ta-
lolle ja sanoi:

Tuokaa nyt ensiksi talon lapsi tänne.
Vaimot katselivat kysyvästi toisiinsa, eikä

isäntäkään ollut kiireissään.
Niin, tuokaa talon lapsi ensiksi, uudisti

rokottaja. Onko se täällä tuvassa vai missä se on?
Niin, niissähän se on, sanoi Eenokki ja

meni katsomaan ikkunasta . . . Kas, tuollahan tuo
veitikka emänsä jälessä kimmottelee.
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Eenokki lähti ulos. Muutkin tulivat katso-
maan »talon lasta» ja näkivät, miten se häntä suo-
rana laukkasi emänsä ympärillä, jota renki talutti
pellolle.

Muista tämä juttu oli hupaista, paitse rokot-
tajasta, joka loukkaantuneena istuutui kapinei-
densa ääreen.

Odotetaanko sitä talon lasta ? kysyi joku
rohkein tuvan perältä.

Ei tämä "ole leikin asia, liuskasi rokottaja
jotenkin kiivaasti ja ryhtyi työhönsä.

Emännällä oli toimituksen loputtua aika pal-
jon puuhaa saada viran toimittaja viipymään ta-
lossa ruualla. Jäihän viimeinkin, vaan ei haastel-
lut juuri kenenkään kanssa, eikä kaivannut isän-
tää erotessakaan.

Muutaman päivän perästä tuli räätäli silitys-
rautoineen. Siihen aikaan ei ollut vielä koneita
kannettavana.

Nyt se on mestari kotona, tuumaili Ee-
nokki. Lepäilehän ensin matkan vaivoista, että
vaimoväki ennättää keitellä ja paistella.

Mestarista oli mieleen tämä isännän neuvo
ja hän lepäili siksi kun tultiin ruualle ajamaan.

Nyt on mies levännyt ja syönyt ja nyt
töihin, sanoi hän pöydästä noustuaan.

Ei vielä, ei vielä, kielteli isäntä. Nyt on
nukuttava ruokalepo oikein joukolla, eikä silloin
sovi kenenkään rapsehtia.
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No mitäs muuta kuin taipua isännän tuu-
maan ja tämäpä ottikin pitkän levon.

Nyt on tullut jo lepoa yli tarpeen, sanoi
räätäli kun näki viimeinkin isännän kohottavan
päätänsä. Hakekaa jo joutuin se sarkapakka esille.

Odotellaanhan vielä kahvia, sanoi Ee-
nokki. Mutta voithan asettaa saumaraudan val-
miiksi kuumenemaan, että saapi tutkia, mikä on
saran oikea puoli.

Se on kyllä tarpeen, myönnytti räätäli ja
vei saumaraudan tuvan hiilokseen. Jos otetaan
nyt mittoja valmiiksi. Mitähän tässä ensiksi teh-
täisiin ?

Vaikkapa alotetaan housuista
Sitten he ottivat housun mitan.

Nyt se on jo rautakin kuuma, huomautti
räätäli.

Sylkäsepä pohjaan, joko särähtää.
Räätäli teki neuvon mukaan.

Kyllä särähtää, todisti Eenokki. Sittenpä
tässä pitää ruveta puuhaan .. . Nyt piiat ja
emännät kiireelle keritsimet käteen ja lampaita
keritsemään ja sarkakangasta laittamaan, räätälillä
on jo saumarauta kuumana.

No sarkaa ompelemaanko sinä räätälin
kutsuit, alkoi emäntä ihmetellä. Johan se keväällä
ommeltiin.

Se oli toinen mies, sanoi Eenokki. Tälle-
kin on jo palkka maksettu, niin pitää sitä nyt
työtä toimittaa.
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Räätäli ei kuunnellut loppuun, vaan nosti
saumaraudan ulos jäähtymään ja kokeiltuaan
muutkin tavaransa, alkoi astella toiseen taloon.

111.

KELPOISUUS-KOITE.

Eenokki oli erittäin hyvä isäntä työmiehiänsä
kohtaan. Mutta kaikesta hyvyydestä huolimatta
sattui välistä erokin tulemaan. Ananias Partasen
kanssa he olisivat ehkä kauvankin pysyneet yh-
den talon miehinä, mutta sitten sattui Ananiaksen
valtaamaan virkahimo. Siihen aikaan näet tarvit-
tiin oikeuslaitoksissa semmoinenkin kirjuri, joka
ei kirjoitellut kynällä paperille, vaan ainoastaan
koivunvarvuilla selkänähän pinnalle.

Ananias oli kirkolla käydessään kuullut täl-
laista virkamiestä tarvittavan ja hän meni heti
esittämään itseänsä nimismiehelle, joka hänet hy-
väksyi avonaiseen virkaan ja merkitsi nimen
kirjoihinsa, muiden virkamiesten kanssa samaan
luetteloon.

Nyt ei Ananias ollutkaan enää paljas »sinä».
Uhkeasti hän astui paluumatkaa kulkiessaan, ja
jos vastaantulevat kanssa sattui jotain puhetta,
niin saivat he kohta tietää että heillä on kunnia
puhutella virkamiestä.
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Ananiaksen virkatehtävät kun olivat hyvin
satunnaisia, aikoi hän asustaa entisellä kylällään
ja olla ruumiin terveydeksi, noin aika-ajoin, ta-
vallisissa talonpojan töissä. Vänttiniemeen hän
nytkin meni, mutta ei, niinkuin ennen, ehättänyt
heti työhön, vaan alkoi kertoa käyneensä nimis-
miehen luona ja toi terveisiä isännälle.

Vai kävit sinä vallesmannin luona, sanoi
Eenokki. Oliko sinulla asiata?

Olihan siellä vähän, sanoi Ananias. Minä
sain siltä viran.

Viran! ihmetteli Eenokki. Minkä viran?

Se entinen piiskari kun on kuollut,
niin vallesmanni asetti minut sille sialle, selitti
Ananias.

No elähän mitään. Mikä sinut siihen sai?
Se on tuottava virka, kehui Ananias.

Siinä saapi hyvän päiväpalkan, eikä tarvitse kuin
muutamain minuuttien ajan ropsuu.

Eenokki hyrähteli muutamia kertoja aja-
tuksissaan ja sitten aivan muuttuneella äänellä
virkkoi:

Olipa se sinulle onnen sattuma, kun sait
viran. Oikein minusta tuntuu hyvälle, kun mei-
dänkin kylässä asuu yksi virkamies. Pitäisi vaan
nähdä, miten sinä ropsut.

Tulkaa silloin katsomaan, niin näette.
Ei minulta tule asian aikain tulluksi,

vaan jos näkisi täällä, että osaatko sinä ropsua.
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Se pitää sattua aivan kuin ennen teh-
neeltä, kehui Ananias. Varmaan muistaa kuka käski.

Haaska sitä olisi katsoa, ihaili Eenokki.
Pitkälleenkö siinä mies pannaan?

Ei, vaan seista sen pitää jotain puuta tai
pylvästä vasten ja siihen minä ropsun, selitti Ana-
nias innostuen.

Hitto kaikkiakin, jos tuo pitää jäädä nä-
kemättä, harmitteli Eenokki. Mutta eiköhän täältä
löydettäisi jotain, johon sinä ropsuisit, noin vaan
minulle näyttäissäsi.

Mihinkäpä täällä . .
. arveli Ananias.

Jospa minä löytäisin jotain, sanoi Eenokki
ja meni ulos.

Kohta hän palasi pitkä, päällisetöin turkki
käsivarrella ja toisessa kädessä vitsaksen latva.

Karsi tuosta semmoinen säväkkä, kun sii-
hen tarvitaan, minä ripustan tämän turkin orteen.

Ananias alkoi karsia itselleen virka-asetta ja
teki sen mittapuun avulla, aivan lain määräysten
mukaan, samalla antaen asiaan kuuluvia selityksiä.

Tässä on vaan yksi, mutta oikeastaan
niitä pitää olla parittain, joko 8 paria, 10 paria,
20 paria, taikka 40 paria, joka on korkein.

Vai niin. Sinulla on jo kaikki nuokin
asiat selvillä, ihmetteli Eenokki. Mutta vitsain
paljouden mukaanko sinä saat palkan?

Sitä minä en vielä varmaan tiedä
No ennättäähän tuon tietää. Mutta mi-

tenkä se toimitus oikeastaan ulotetaan?
Tarinoita IV 5



66 Vänliiniemen Eenokki.

Se alotetaan niin että vallesmanni katsoo
kelloon ja kun ääntää, niin silloin minä ropsau-
tan. Ei siinä saa huiskia milloin sattuu ja miten
sattuu. Vitsa pitää olla näin peukalota vasten ja
sitten tällä lailla .

.
.

Nyt alkoi turkista pöly tupsaa. Ananias sei-
soi suorana ja ankaran totisena.

Kyllä sattuu hyvästi, kehui Eenokki. Rop-
suppa vähän joutuisammin.

Ananias ei vastannut mitään, eikä muutta-
nut tahtiaan.

Siinä virassa ei ehkä saa haastella.
Vielä pari sätkäystä ja sitten vasta heitti

Ananias vitsan mahtavasti kädestään ja sanoi:
Ei siinä saa puhua mitään . . . Minä an-

noin tulla nyt sen korkeimman määrän, neljäkym-
mentä täyteen.

Näkyy sinulta se virka sujuvan, todisti
Eenokki. Vieppä nyt tuo turkki eteisen naulaan.

Virkakelpoisuus tuli todistetuksi, oli vaan
odotettavana virkatehtäviä.

Eenokilla sattui asia käydä nimismiehen
luona ja täällä hän otti puheeksi heidän kylältä
vasta valitusta virkamiehestä.

Sinähän tunnet miehen, sanoi nimismies.
Arveletko olevan siihen virkaan sopivan?

Kyllä siltä sujuu se ammatti, kehui Ee-
nokki. Se jo heti täältä tultuaan pieksi siinä
meillä vanhaa turkkia.

Ihanko todella?



Totta se on, jos mikään.
Ei sitten, hulluhan se on. Täytyy lähet-

tää peruutus.
Kumma kyllä, ei Eenokki pitänyt oman ky-

länsä virkamiehen puolta.
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KAKAJISSA.

I.

Jääskelän Joosepilla oli käräjiin lähtö ja hän
oli hyvin haltioissaan tuon jutun johdosta, joka
siellä tuli ajettavaksi. Paljon siinä oli ollut edeltä-
päin puuhaa, mutta nyt saikin olla varma, että
»kääntyy se kello lampaan kaulassa».

Se pitää olla kumma, mitenkä puolueellisia
ne ovat nuo kunnan miehet, jotka siellä istuvat
ja ököttävät muka holhottavien ja kunnan etua
valvomassa, puhui hän kiihtyen kotijoukoilleen. Jos
ne oikein katsoisivat asioita, niin eiväthän tuota
Tossavaista olisi alunperinkään asettaneet holhoo-
jaksi; vennon vierasta, velkaista heittiötä. Kuka
siihen sen sopivampi olisi ollut kuin minä, lasten
setä, mutta sitä puhetta toki eivät ottaneet kuule-
viin korviinsakaan. Tossavainen on muka osava
hoitamaan suurta perintöä ja osaa tehdä tilit,
ikäänkuin eivät muut saisikaan selvää tuloista ja
menoista. Mutta kyllähän minä osaisin sanoa
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suoraan ja sanonkin vielä, että mikä sen Tossa-
vaisen on tehnyt niin suosituksi. Konjakkarit
ja puoliskuppiset kievarissa, ne ne ovat Tossavai-
sesta tehneet niin kaikkiin kelpaavan, ettei niitä
muita löydykään. Kyllä sitä minäkin pääsisin
sillä keinolla suosioon, vaan annankos minä. Tyh-
jään niiden kulkku kurnaa minun kukkarolleni,
ja tänä päivänä ne näkevät, että eroo siitä Tossa-
vainen, tulkoonpahan sitten kuka hyvänsä holhoo-
jaksi. Minulla on taskussa siksi monta todistusta
Tossavaisen velkaisuudesta ja vieraita miehiä on
lisäksi, että täytyy niitä uskoa. Hyvähän sen on
nyt rikkaana pomottaa, kun on semmoinen perintö
käytettävänä, vaan näyttäköön hän puolestaan,
missä holhottavani rahat ovat velkana. Vaan
tuskin saapi puoliakaan näytetyksi. Ja silloin
minä lyön todistukset pöytään hänen muista ve-
loistaan ja niin luulen, että kohta luiskahtaa.
Minä olen sitä kärsinyt tähän asti, kun se on
niin hyvänä liemuillut ja koittanut ryypytellä
missä vähänkin on tilaisuutta ollut, mutta nyt se
ystävyys loppui. Toista sataa markkaa kuuluu
vetävän vuodessa holhoojapalkkaa.

Nyt ei Jooseppi enää joutanut kotijoukoilleen
puhumaan, kun täytyi kiirehtiä aamusta päivin
oikeuden istuntopaikalle. Yksinään hän ajoi aika
kyytiä koko matkan ja ajatukset jauhoivat juttua
joka askeleella.

Ainoastaan muutamia kiireisimpiä oli ennät-
tänyt ennen häntä oikeuspaikalle. Laiskat lauta-



miehet tulla veppailivat vähän jälempää, yksin ja
kaksin kerrallaan. Odotushuoneeseen päästyä ha-
kivat ne istuakseen mukavinta paikkaa, jossa olisi
voinut nojata selkäänsä seinään. Ahkerimmat
kahvin juojat asettuivat jo valmiiksi pitkän pöy-
dän taakse, sillä kohtahan niitä ilmestyi käräjä-
miehiä, jotka tarjosivat. Odotushuoneen kahvin
kaupustelijalla olikin jo pannu valmiina takan
reunalla ja asetteli kuppeja pöydälle.

Yksi ja toinen asiamies alkoi jo lähennellä
lautamiehiä, selitelläkseen niille juttunsa sisältöä
ja kyselläkseen neuvoja, miten siinä ja siinä koh-
dassa olisi sanottava. Muutamat lautamiehet osa-
sivat antaa neuvoja niin vähän ja arvokkaasti,
että vähemmän kokenut sydänmaanmies luuli niitä
itse viisaudeksi ja kutsui kohta kahvit ja korput
pöydälle.

Jooseppi ei mennyt kyselemään keltään neu-
voja, eikä ruvennut ketään kahvittelemaan. Tu-
tuimmille lautamiehille pisti ohimennessä kättä ja
sillä hyvä.

Ei ollut sen pitempiä puheita Tossavaisen-
kaan kanssa, joka näkyi liehakoivan ystävyksinä
lautamiesten seassa. Ei tuo tullut sovinnollekaan
pyytämään, mahtoi jo itsekin uskoa joutuvansa
tappiolle.

Jo saapui itse oikeuden esimies ja silloin
syntyi liikettä. Lautamiehet kutsuttiin sisään ja
juttuja alettiin tutkia. Siellä oli sekaisia asioita
aitain panosta, eläinten syötöistä, puiden hakkuista
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yhteiseltä maalta ja niin edes. Miehet väittelivät
kiihtyneinä minkä jaksoivat ja ällöttivät sitten
punakoina välipäätöstä odottaissaan.

Joosepin asia vaan viipyi. Viimein ilmoitti
lautamies, että herrassyötinki on noussut istuimel-
taan kahville ja asiamiehetkin saavat kahvitunnin.
Silloin taas hyökkäsivät kaikki odotushuoneen
pitkän pöydän ympärille ja suuri kahvipannu lei-
jaili kuin mikähän ilmapallo kupin päältä toiselle.
Alkoi kuulua huulien hyrskettä ja sieltä täältä
miesjoukosta takin pieluksen suojasta pulpahti
karvaampatakin ainetta kuppiin.

Jooseppi katseli vaan syrjästä ja näki, miten
Tossavainenkin oikein »tinakaula» putelista pul-
pautteli kuppiinsa, vaan eipäs tullut pyytämään
osille, niinkuin usein ennen. Siihen sijaan ilmes-
tyi hänelle aivan odottamaton ystävä, se ol-
lutkaan sen vieraampi kuin hänen oma kummi-
poikansa sieltä kotikylän laiteelta. Se oli jo ai-
van aikamies ja vielä päälliseksi kumminsa kaima,
vaan kutsuttiin kuitenkin Juosuksi. Ei se ollut
mitään arvokasta sukua, köyhän vaimon yksinäi-
nen poika vaan ja nuorempana ollessaan kaikel-
laisista kujeista koottu, mutta nyt se jo höriste-
lihe aikamiesten tavoille ja oli tullut, niinkuin
miehet muutkin, käymään kirkolla käräjämiesten
mukana. Nyt se tuli kummiansa puhuttelemaan
ja sanoi hyvillä mielin takkinsa povellusta ka-
paisten;
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Sattuipas kerran minunkin asiani niin hy-
välle pohjalle, että kykenen tekemään kummille
pienen tarjouksen. Olisitteko niin hyvä ja tuli-
sitte minun perästä tänne.

Hän lähti ulos ja kummi seurasi mukana.
He kävelivät kartanon perälle ja sieltä solasta
aittojen taakse.

En ruvennut tuolla huoneessa tarjoamaan,
puheli Juosu. Siellä on joukossa sellaisia nälkäi-
siä, että tulisivat kieli pitkällä katsomaan, tokko
heille annetaan. Minä otin tämän tässä vähä en-
nen aivan kummin varalle, kun ei ole vielä ennen
sattunutkaan, että ristipojalla olisi mitään tarjota
vanhoista vaivoista. Se on minunkin elämä ollut
näihin asti paljaan leipäkakun eteen ahertamista,
sillä niinkuin kummikin tietää, ei minulla ole ol-
lut turvaa eikä apua vanhemmista, enempi kuin
sukulaisistakaan. Ajattelin nyt tuossa, kun näin
kummini, että näytänpä hänelle, etfen minä aivan
kiittämätön ole. Osoitanmahan jotain minäkin
puolestani, vaikka eihän sitä enempää tule minun
puolestani kuin on kummiltakaan tullut. Vaan
vähä vähästä ja hyvällä mielellä, niinhän sitä
sanotaan.

Nyt jo nosti Juosu putelin poveltaan, vaan
älysi kohta erehdyksen ja sanoi;

No nyt minä, kun otinkin ereyksissä siitä
nurkkalaudalta tyhjän putelin. Odottakaahan,
minä juoksen vaihtamassa.
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Jooseppi jäi odottamaan. Hänen mielensä
oli tullut vähän juhlalliseksi, kuunnellessa kummi-
pojan vakavia puheita. Ei siitä olisi luullutkaan
tulevan tuollaista miestä, joka ymmärtää antaa
noin paljon arvoa kummilleen. Ostanut putelin
aivan häntä varten. Keltähän lienee kuullutkin,
että hän sitä on kummina ollut. Mutta sai-
sipa se jo tulla, kovin alkaa sylettää tyhjin suin
seistessä.

Yhä vaan viipyi. Viimein kuitenkin alkoi
kuulua verkkasia askelia. Juosu astui sieltä alla
päin ja ruopi korvallistaan.

Hyvästi se nyt kävi, sanoi se tullessaan.
Siellä oli ollut ottava.

Varastettuko se oli? kysyi Jooseppi.
Niin toki, harmitteli Juosu. Näkyy niitä

olevan varkaita oikeuspaikassakin. Ensimäinen
tarjous tuo olisi ollutkin kummille, vaan näin se
nyt kävi. On tämä kaunis juttu. Lähteä nyt
tyhjin suin takaisin.

Eikä siinä todellakaan muu auttanut. He
astuivat allapäin odotushuoneen rappusten luokse,
jossa Juosu erosi kummistaan ja heitti hyvästit.
Jooseppi meni sisälle. Siellä työnti Tossavainen
takkia päällensä ja toiset käräjämiehet tulivat
Joosepille sanomaan, että missä sinä olit, kun et
ollut kannettasi ajamassa, nyt se meni ohitse ja
kumottiin.

Ohitse ja kumottiin! ihmetteli Jooseppi.
Niin, nyt on jo toinen juttu esillä.



Joosepille alkoi asia selvitä ja hän kivahti:
Kas, se oli tekopeliä se, nyt minä ym-

märrän.
Minkä ymmärrät? kyselivät toiset. Missä

sinä olit?
Olimpahan missä olin! kivahti Jooseppi

vastaukseksi ja alkoi laittautua mitä pikemmin
taipaleelle.

Kyllä ne kotijoukot taas kuulivat Tossavai-
sesta ja ehkäpä kummipoikaakin tuli jonkun ker-
ran mainituksi.

11.
Koko syksyn ja pitkän matkaa talveakin oli

Jääskelän Joosepilla vakituisena puheenaineena
viimeiset käräjät Tossavaisen kanssa, jossa se
pääsi pujotelleeksi niin, ettei joutunut pois hol-
hoojan virasta Joosepin velivainaan lapsilta. Nyt
oli taas kevätkäräjiin lähtö samasta jutusta, ja
vaikka kotijoukot olivat kuulleet sen entiset vai-
heet satoja kertoja ja muistivat jo rikusta rik-
kuun ulkoa, niin ei Jooseppi kuitenkaan voinut
olla vielä kerran siitä puhumatta näin asian ve-
restyessä. Ja jos vaan on perää siinä puheessa,
että asianomaisen ylähuulta kutisuttaa hänen ni-
meänsä mainittaissa, niin kyllä Tossavainen, sa-
moin kuin Joosepin kuinmipoikakin, saivat taas
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käräjien edellä usein kihnauttaa tätä merkinan-
tajapaikkaa.

On se vaan merkillistä tässä meidän pitä-
jässä, ettei ketkään muut kuin minä ota oikoak-
seen tuollaista miestä kuin tuo Tossavainen on,
alotti Jooseppi. Jos siitä kelle holhouslautakun-
nan jäsenelle puhuu, niin ei toki oteta asiata mi-
hinkään kuuloon, se kun muka on »luotettava»
mies. On ne nyt kerran löytäneet luotettavansa.
Näkihän tuon luotettavan miehen vehkeet viime
käräjissäkin. Kuka luotettava mies tarvitseisi
tuollaisia apumiehiä, kuin tuokin Juosu ketale on?
On se siinäkin ihmisen hedelmä. Kaikille sitä on
sattunut joutumaan kummiksikin tässä maailmassa
ja vieläpä tästä hyväkkäästä tehtiin kummin kai-
ma. Jos minä arvasin silloin, mutta eihän sitä
mikään osaa uskoa tuollaista. Nyt hän on muka
mies sitähän se tolkutti siellä käräjäpaikassa
nyt hän muka kummiansa muistaa. Ja muisti se
sitten kummiansa. Pitkänkin puolituntia seisotti
siellä tallin nurkan takana ja tyhjän putelin tuo sen
halvattu en sen paremmin sano viimein löyti.
Varastaneet olivat muka täyden putelin. Lieneekö
ketaleella vielä ikinään ollut tyhjääkään putelia,
jopa että täyttä. Sen Tossavaiskelmin lainaama
se kaiketi mahtoi olla sekin tyhjä puteli. Luuli
sillä pelillä pääsevänsä ikipäiviksi »pehailemaan»
orpoin tavaran kanssa, mutta erehtyi se siinä.
Kyllä minä jaksan yhdet tyhjät kannepaperit lu-
nastaa, ei minulla ole velkoja niinkuin Tossavai-
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sella on. Kuuluu se taas tämän käräjän pelossa
makselleen vähemmäksi, vaan on minulla vielä
sen verran tiedossa hänen velkojaan, ettei se vielä
pääse minua luotettavammaksi, jos asioita oikein
katsotaan.

On ne nekin tuomarit ja lautamiehet koko
kelmiä. Hyvästi näkivät ja tiesivät, että minä
olin käräjäpaikassa aamusta aikain, mutta satuin
vaan pistäytymään sen Juosuketaleen kanssa
muka ryypyille, niin ei tuon vertaa, että olisivat
tuoneet sanan istunnon alkamisesta, vaan annettiin
mennä kanne kumoon. Vieläpä se hyväkäs, se
samanen Juosu, oikein hyvästin heittäin erosi ja
siinäkin vaan viivytteli, mutta arvasipas olla tu-
lematta huoneeseen, siellä olisikin saanut kummin
kädestä.

Kotijoukkojen täytyi kuunnella näitä perin
tärkeitä totuuksia kaikella kunnioituksella, mutta
niin eivät syrjäiset tehneet, vaan pyrkivät naura-
maan ja siksi ei Jooseppi paljoa puhunut kotinsa
ulkopuolella. Ja kotoa lähtiessä hän otti äänettö-
män ja vakavan naaman, tutki tarkoin ja moneen
kertaan, ovatko kaikki jutussa tarpeelliset paperit
mukana ja vieläkö niihin mahtaisi tarvita mitään
lisää. »Tarttuu se nyt», hymähti hän yksinänsä,
asetellen rahalompakkoa povitaskuunsa. »Loppuu
se ensivuotena Tossavaiselta se toistasadan mar-
kan tulo ja silloin minulla on hyvänkin rengin
palkka tiedossa, niinkuin ei mitään».



Oli aika kiprakka aamupakkanen, kun Joo-
seppi ajoi kirkonkylään, jossa käräjät istuivat.
Hän ajoi ensin haudankaivajan mökille, jossa oli
kyvä kaivo hevosta juottaa ja josta ei ollut enään
monta viittaväliä oikeuspaikkaan. Muutenkin oli
siinä rauhallisempi syödä eväitään kuin tuolla
odotushuoneessa, »kaikkien kelmien kestihuo-
neessa», jolla nimellä sitä Jooseppi kunnioitti.
Haudankaivaja oli siihen sijaan rehellinen mies,
kai voi kaikille yhtä syvät haudat ja haudankaiva-
jan emäntä piti aina pannun kuumana käräjä-
miesten varalla, eikä ollut näkevinäänkään, jos
nämä joivat omankin »kerman» kanssa. Jooseppi
ei tosin näin kylässä ollessaan sanonut välittä-
vänsä kahvista, enempi kuin muistakaan juomista,
mutta hyvältä se tuntui mielestä, että sitä oli saa-
puvilla, jos niin kuin milloin tulisi ottaneeksi.

Mihinkähän aikaan se tuomari alottaa
nyt istuntonsa? arveli Jooseppi haudankaivajan
emännälle.

Siinä kymmenen ja yhdentoista välissä se
taitaa alottaa, sanoi emäntä.

Eipä taida olla vielä kiirettä, arveli Joo-
seppi ja asettui nurkkaan lepoasentoon.

Eihän noita vielä näy käräjämiehiäkään,
ainapa niitä on täälläkin käynyt kahvilla ennen
alkua, sanoi emäntä.

Ei ennättänyt Jooseppi montakaan minuuttia
juttunsa juuria ajatella, kun muitakin käräjämie-
hiä alkoi ajaa kartanolle. Tupaan tultua niillä
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oli melkein ensimäisenä sanana, että »onko emän-
nällä kuumaa kahvia?» Kyllä emännällä oli kah-
via ja niin olivat taas päivän puuhat alulla.

Samaan aikaan keräytyi miehiä käräjätalolle-
kin. Siellä oli taas Tossavainen iloisena kuin
ainakin. Katseli ketä sinne kertyi ja kävi niitä
aina kättelemässä. Hän näytti odottavan yhä
enemmän ja kävi kartanollakin katsomassa ketä
tulisi. Varmaan hänellä oli jo haluamansa miehet
koolla, koska hän oli kerännyt ympärilleen pienen
ryhmän, joille hiljaa ja nauraen kertoi jotain
hauskaa asiata ja nämä puolestaan näkyivät sen
hyvin ymmärtävän.

Kyllä sitä keinoa pitäisi yrittää, jos vaan
olisi aikaa, sanoi innostunein kuuntelija.

Se on aivan varma, että teillä on aikaa,
sillä asianne on edessä vasta iltapäivällä, va-
kuutti Tossavainen.

Mutta jos sattuisi olemaan ennen, epäili
yksi miehistä.

Olenhan minä kysellyt, selitti Tossavainen.
Ja jos jollain tavalla sattuisi joutumaan eteen
ennen puolta päivää, niin minä vastaan vahin-
gosta.

No sillä puheella yritetään, sanoivat mie-
het. Mutta onko se Jooseppi varmasti siellä?

On se varmasti, vakuutti Tossavainen.
Minulla on Juosu asiamiehenä ja kyllä se tuntee
kumminsa hevosen, vaikka ei uskallakaan mennä
itsensä näkösälle,



Kyllä koitetaan jatkaa juttua, sanoivat mie-
het ja lähtivät astumaan pois käräjäpaikasta.

Jooseppi istui yhä haudankaivajan tuvan
nurkassa, piippunysä hampaissa ja katseli syrjä-
silmällä miehiä, jotka ryyppivät ja puhella porisi-
vat. On niillä nyt koko juhlat vietettävänä, jota
varten oikein viinat varustetaan, ajatteli hän.
Saisihan tuota muutkin, vaan kylläpähän tuollaista
herkkua oikein ostamaan, kun ei ole mitään mer-
killistä tarvista. Mutta ne vaan lakkivat sitä ai-
van yksinään. Ja yhä niitä tulee.

Sieltä tuli taas miehiä oven täydeltä. Ei
löytynyt enään emännältä kuppia jokaiselle, vaan
täytyi viimeksi tulleiden vähän odottaa.

Onpahan tässä vielä aikaa odottaakin, sa-
noivat miehet tyytyväisinä.

Nyt oli hyvää aikaa tervehtiä ennen tulleita.
Terve, terve! Onpas Jääskelänkin isäntä

täällä. Sitä miestä harvoin näkee. Onko oikeus-
juttuja, vai muilla asioillako?

Onhan tuo yksi juttu olemassa, sanoi Joo-
seppi.

No eipä ole paljon, kiitteli puhuttelija.
Toista on minulla. Taitaa olla tänäkin päivänä
kaksi juttua edessä ja parin päivän perästä taas
yksi. Eihän niiltä jouda kun käymään kotonansa.
Tarvitsisi niissä hyviä neuvoja ymmärtäviltä mie-
hiltä, että viimeinkin pääsisi erilleen.

Mies sai jo kupit, vaan hän tahtoi toisetkin

Ja kutsui toverikseen Joosepin, jolle alkoi kertoa
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pitkää perintöjuttua alusta aikain. Miehellä oli
putelissa »kermaa», jolla aina muistaissa kahvia
»terästettiin» ja sitten taas juttua jatkettiin.

Tottahan toisellekin jalalle, esitteli mies
kun kupista loppui.

Tokko tuota enään, sanoi Jooseppi.
Elkää ottako isäntä enään siltä, sanoi toi-

nen mies. »Minulla ei ole ollut kuppitoveria vielä
ollenkaan ja nyt pitää isännän istua tähän.

Vieläkö tässä mahtanee olla aikaa, arveli
Jooseppi.

Aikaa on vaikka keittäisi ja söisi kaksi
puuroa ja nukkuisi ruokalevot päälle, sillä herrat
nukkuvat vielä henkihieverinä, rauhoiteli mies.

Otetaan sitten joku pieni, suostui Jooseppi.

Siinä meni taas »terästelyineen» melkein sa-
man verran aikaa kuin ensimäisessäkin kupissa.
Eikä ystävät loppuneet vielä sittenkään. Kolmas
isäntä oli aivan harmissaan, kun hänen tarjouk-
sensa katsotaan ylön, vaikka oli jo monta kertaa
käynyt Jooseppia vetämässä kupilleen.

Kylläpä tässä jo taitaisi olla aika lähteä,
mutta tokkopa tuolla niin kiirettä mahtanee olla,
lohdutti Jooseppi itseänsä ja istuutui kolmannen
ystävän kupille.

Jooseppi piti jo kiirettä kuppinsa kanssa,
mutta kun se loppui, esittelivät ystävät autetta-
vaksi uutta kiertoa ja kutsuivat vaan kuumempaa
kahvia. Siihen ei Jooseppi enään malttanut suos-



tua aivan äskeisellä tavalla, mutta kävi kuitenkin
pari kolme kertaa ryyppäämässä kunkin kupista.

Nyt ovat jo kaikki muut menneet, huo-
mautti viimein Jooseppi ystävilleen.

Sittenhän vasta kaikki ovat menneet kun
mekin mennään, väittivät ystävät.

Jo minun nyt täytyy mennä, päätti Joo-
seppi ja lähti, vaikka toiset jäivät istumaan.

Hän päästi kiireelle hevosensa ja antoi mennä
täyttä juoksua käräjäkartanolle. Siellä ei ollut
enään aikaa sitoa hevosta kiinni, sillä kaikki mer-
kit osoittivat istunnon alkaneen. Juoksujalassa
hän kohosi rappusia ja kiirehti huoneeseen. Lau-
tamiehiä ei näkynyt odotushuoneessa, eikä Tossa-
vaistakaan. Jooseppi haki tuttua miestä kysyäk-
sensä siltä istunnon alkamisesta ja löytikin oman
kylän isännän, Wäisäsen.

Joko on tuomari istumassa? kysyi Jooseppi
silmät pyöreinä.

Johan se on istunut kotvan aikaa, ilmoitti
Wäisänen.

Eihän vaan minun asiani liene ennättänyt
mennä?

Tossavaisenko kanssa?
Niin.

Ensimäisenähän se oli, etkö sinä sitä tiedä?
No nytpä minä, ihmetteli Jooseppi.
Niin se oli ja Tossavainen meni jo pois,

vahvisti Wäisänen.
Tarinoita IV G
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Jopa nyt jotakin, jopa nyt jotakin, ihmet-
teli Jooseppi moneen kertaan ja käsi nousi kor-
valliselle. Siinä olikin niitä hyviä ystäviä ja jo-
kainen törkötteli sitä viinaansa, vaan eihän ne
nekään mahtaneet arvata . . .

Eipähän ne ole arvanneet, sanoi Wäisänen.
Etkö sinä jo viimein ala ymmärtää, että kuka
hullu se sinullekin oikeana ystävänä viinaansa
tukkii, Saisithan sen jo arvata heti kohta, että
jokin koiruus siinä on silloin tekeillä.

Niinköhän nuo olisivat olleet, ihmetteli
Jooseppi.

Arvele tuota. Ymmärräthän sen, jos ajatte-
let, että millä sinä olet niitä oikeita ystäviä itsel-
lesi hankkinut.

Kuka nuo kaikki tietää, murahti Jooseppi.
Nyt sen tiedät.

Siinä oli lohdutus, josta ei ollut yhtään lie-
vennystä kaikelle harmille, jota täytyi kantaa.
Tästä ei käynyt enään entisellä tavalla kotijou-
koillekaan kertominen, josta oli aina ennen saanut
jotain huojennusta. Ja päälle päätteeksi se Tos-
savainen vaan vetää rahoja toista sataa markkaa
vuodessa . .

.
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111.
Oli taas syyskäräjäin aika. Jääskelän Joo-

seppi kokoili juttupapereitaan yhteen kasaan ja
oli jotenkin yrmeän näköinen.

Laitapa evästä laukkuun, pitää tästä taas
sinne käräjille, sanoi hän vaimollensa.

Senkö Tossavaisen kanssa sinä taas menet
käräjöimään? kysyi emäntä. Antasit koko jutun
jo olla, eihän siitä mitään tule. Kaikki kuuluvat
sille nauravan.

Naurakoot, mutta nyt siitä tulee tosi, ki-
vahti Jooseppi. Minua ei enää kolmatta kertaa
Tossavaisen ryypyt myöhästytä, ei!

Olisit ollut ensikerroillakin ottamatta, sa-
noi emäntä.

Jooseppi jo kiivastui.
Senkö verran sinä olet kuullut, ettei se itse

tule tarjoamaan, mutta sillä on niitä kätyrejä,
jotka hyvinä ystävinä tyrkyttävät.

Niinhän ne tekevät, myönnytti emäntä, ja
juottavat ne nytkin sinut.

Eivät juota, ei vaikka
Jooseppi vahvisti väitteensä niin lujalla väki-

sanalla, ettei emäntä uskaltanut jatkaa epäilyk-
siänsä, vaan meni heti laittamaan käräjä-eväitä.

Hevosen ruuaksi aikoi Jooseppi teettää silp-
pua säkkiin, mutta sitten hänessä heräsi ylväste-
levä ajatus ottaa kauroja, ettei hevosenkaan eväät
näyttäisi köyhän kihnuksilta. Mitäpä minä tässä
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säästelemään, ajatteli hän. Kylläpähän Tossavai-
nen maksaa kulut, kun aika joutuu. Johtuipa hä-
nen mieleensä hankkia omaksi tarpeekseen viinaa-
kin, jotta näkisivät, ettei se ole heidän viinainsa
tarpeessa. Mutta tästä tuumasta hän luopui, var-
sinkin kun ajatteli, että siellä saattaisi tavata
viime-talvisia kuppikumppania, jotka viinapullon
nähtyään eivät malttaisi olla ivailematta. Edelli-
nen myöhästyminen oli vielä tuoreessa muistossa
ja koko käräjät olivat käyneet varsin harmillisiksi,
vaan täytyihän sinne mennä, jos tahtoi ajaa asi-
ansa päätökseen.

Käräjäpaikkaan tultua katseli Jooseppi jo-
kaista hyvänpäivänsanojaa vihamiehenään.

Niillä on, niin hän uskoi, Tossavaisen toimit-
tama viinapullo taskussa. Hän asettui odotushuo-
neen ovenpieleen istumaan, sillä perällä huonetta
herrastelivat lautamiehet ja heidän hyvät ystä-
vänsä. Jooseppi halveksi näitä kaikkia niin, ettei
katsonutkaan monesti sinne päin. Särpikööt
vaan konjakkikahviaan, kyllä minä tulen ilman
sitä toimeen, ajatteli hän. Hyvin tönkeästi ojenti
kätensäkin, jos joku tuli ohi mennessään tervehti-
mään. Jo tuli Tossavainenkin, vaan ei Jooseppi
ollut*sitä näkevinään, istui vaan liikahtamatta.

Käräjätalon ympärillä kierteli useita tupakan
ja vehnäsen kaupustelijoita julkisesti tarjoillen ta-
varoitaan. Nurkkien takana kierteli karvaamman
kielenkostukkeen kauppias niitä varten, joilla ei
ollut varaa hankkia koko pulloa itselleen. Edel-
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lisien lisäksi oli vielä yksi ammatin harjoittaja,
joka antoi käräjämiehille taidenautintoa. Sillä oli
nimittäin pieni fonograafikone, josta lähti useita
kummiletkuja ja kun letkujen päät pisti korviinsa
ja pani koneen pyörimään, kuului sieltä laulua ja
puhetta jos jonkinlaista. Kone herätti heti kärä-
jämiesten huomiota ja sen haltija sai erityisen lu-
van asettaa koneensa odotushuoneen eteiseen, jossa
antoi soitantojaan. Alussa täytyi mestarin kertoa
ja kehua koneensa lauluja, vaan kun ensimäiset
miehet olivat istuneet kuuntelemassa, niin kyllä
ne sitten pitivät itse huolen kehumisesta.

Jopa on kumma kone, ihmettelivät ne.
Ei sitä uskoisi. Kun laulaa aivan ihmisen ää-
nellä. Kyllä sitä kannattaa kuunnella. Kukahan
tuon on keksinyt?

Tämän on keksinyt Edisonni, selitti koneen
käyttäjä.

Vai Eeti Sonninen, toisti eräs. Onpa se
viisas mies. Onkohan tuo sukua näihin meidän
puolen Sonnisiin.

Ameriikasta tämä on, sanoi koneen käyt-
täjä. Ei näitä tämän puolen miehet osaa tehdä.

Eipä voi osata. Kyllä sitä vaan mielellään
kuuntelee, eikä maksa liika paljon!

Yhä useampi mies kaivoi lantit kukkarostaan
ja sitten pillit korvissa koneen viereen könöttä-
mään. Vanhemmatkaan miehet eivät malttaneet
olla katselematta tätä ihmeellistä laitosta ja use-
ampi heistä tahtoi kuullakin. Eipä Jääskelän Joo-
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seppikaan voinut olla välinpitämätön, vaan nousi
aina isoimman ihmettelyn aikana ovenpieltä vas-
ten seisomaan ja katsomaan. Ei hän kuitenkaan
ruvennut tällaisen asian tautta kukkaroansa au-
kaisemaan, kun siinä ei saanut mitään suuhun,
eikä silmään. Kuuleehan noita laulun loilotuksia
ilman rahattakin, ajatteli hän.

Istunnon alettua vähenivät kuuntelijat. Jokai-
sen täytyi toki huolehtia juttujansa, vaikka kuin-
kakin hauskat pelit olisi ollut kuunneltavana. Tos-
savainenkin tuli riitatoverinsa rinnalle istumaan
ja virkkoi:

Oikeinko me mennään etisille näin vähä-
pätöisestä asiasta? Sovitaan pois joutava juttu.

Mitenkäpä sen sopinee, kun sinä et mielel-
läsi luovu siitä holhoojan virasta, murahti Joo-
seppi tylysti.

Luovunhan minä, jos holhouslautakunta
määrää luopumaan ja asettaa toisen holhoojan,
myötteli Tossavainen.

Nepä eivät määrää, kun sinä niitä juottelet.
Mutta täällä ei sinun juottelemisesi auta.

En minäTtarvitse ketään juotella, puheli
Tossavainen. En ole sinullekaan yhtään ryyppyä
tarjonnut, ja yhtähyvin olet antanut asian viiväh-
tää kokonaisen vuoden.

Niinhän se on viivähtänyt, mutta kyllä ne
viipymiset vielä kauniisti maksat, uhkaili Joo-
seppi.
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Ettäkö minulla, aivan syrjäisellä ja syyttö-
mällä, hennosit maksattaa käräjäkulusi?

Kyllä minä hennon, vakuutti Jooseppi.
Sinä olet niin paljon tuottanut harmia mi-

nulle, etten säälisi, vaikka joutuisit keppikerjä-
läiseksi.

Leikkiähän tuo toki mahtanee olla, nau
rahteli Tossavainen.

On se sellaista leikkiä, että herkeät minun
kanssani viimeinkin leikittelemästä, uhkaili Joo-
seppi ja oli jo niin harmissaan, ettei enään jaksa-
nut istua riitatoverinsa rinnalla, vaan lähti ulos
hevosensa luona käymään.

Tossavainenkin nousi ja hymyili makeasti
Joosepin toivotuksille. Sitten hän meni eteiseen
katselemaan konserttimestarin konetta ja virkkoi
naurahdellen:

- Kovia kitsas sinä olet noista ilopillistäsi,
kun et salli jokaisen kuunnella. Minä annan tästä
markan sitä varten, että kutsut kuuntelemaan nii-
täkin, jotka eivät halua maksaa. Ennen muita on
sinun saatava kuuntelemaan tuo kähäräpartainen
ukko, joka aina ovelta katsoo ja joka nyt juuri
meni ulos. Mutta et saa kutsua ennen kun minä
käyn tässä ovella rykäseraässä. Sitten laske kie-
lesi liikkeelle ja kun olet saanut pillit korviin,
niin soitakin kaikki pelisi kahteen kertaan. Muis-
tatko nyt seurata neuvoani ja olla aivan tietymä-
töin minusta?
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Kyllä muistan. Kiitoksia paljon, sanoi mies
ja pisti hyvillä mielin markan taskuunsa.

Jooseppi palasi kohta paikalleen, eikä häntä
enää kukaan häirinnyt. Juttumiehet aina vaihtui-
vat ja joilta oli asiat tulleet päätökseen, ne pois-
tuivat kokonaan. Laulukoneenkin käyttäjä alkoi
kiirehtiä.

Tulkaa nyt viimeiset kuuntelemaan puolella
maksulla, kehoitteli hän, —ja vielä tätä sopii
kuunnella uudestaankin.

Minä menen vielä uudestaan kuuntelemaan,
innostui joku nuori mies.

Ja minä myös, sanoi toinen.
Niin, menkääpä vaan, kehoitti Tossavai-

nenkin kävellen oven luokse, jossa rykäsi pari
kertaa kuuluvasti.

Tuosta sen näkee, että kannattaa tätä kuun-
nella, kun uudestaankin tulevat», sanoi mies.
Tulkaa vaan toisetkin. Sopii tähän useita. Ja
tuo yksi isäntä ei ole vielä yhtään kertaa kuun-
nellut. Te saatte nyt lopettajaisiksi kuunnella ai-
van maksutta.

Jooseppia jo nauratti.
Joko tuota viitsisi kuunnella.
On tätä noin vanhat ja vakavat ennenkin

kuunnelleet, kehui mies. Kanttorikin eilen
kuunteli ja nauroi niin että oikein!

Jos tuota sitten minäkin, sanoi Jooseppi ja
tuli istumaan.
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Hän sai pillit korviinsa ja nyt alkoi mestari
vääntää konettaan. Ovelle keräytyi useita jouti-
laita katselemaan tätä viimestä konserttia, jota
kesti lähes puoli tuntia. Viimein se päättyi ja
kuulijat olivat erittäin tyytyväisiä.

No ei kummempata minkälaiset sävelet se
antaa, ihmetteli Jooseppikin.

Siitä kannattaa maksaa vaikka kokonainen
markka! huudahti toinen mies innoissaan.

Jooseppi ei antautunut markoista puhumaan,
vaan siirtyi mielissään myhäillen entiselle paikal-
leen istumaan.

Siltavouti tuli taas huutamaan uudet asia-
miehet esille.

Ei vieläkään, ihmetteli Jooseppi. Jokohan
asettivat minun asiani aivan viimeseksi.

Hän seurasi syrjästä Tossavaisen liikkeitä ja
kummasteli, kun se oli nyt niin hyvillä mielin,
vaikka äsken sovinnolle pyyteli. Taitaapa se vie-
läkin tulla, ajatteli hän, kun näki kääntyvän
itseensä päin. Mutta Tossavainen alotti aivan toi-
set puheet.

No niin, virkkoi se kättänsä ojentaen. Hy-
västi sitten ensi käräjiin asti. Silloinhan täällä
taas tavattaneen.

Etkö aijokaan olla vastaamassa? kysyi
Jooseppi kummastellen.

Johan minä siellä käväsin, sanoi Tossavai-
nen, mutta sinulle taisi taas sattua muita tärke-
ämpiä asioita.
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Jooseppi hypähti seisalleen ja kysyi:
Jottako kävit jo?
Kyllä tuo siltavouti todistaa.
No ei tässä maailmassa! huudahti Jooseppi

harmistuen. Joko sinne ennätti toiset mennä?
Vasfikään ne pistäytyivät, sanoi Tossa-

vainen.
Jooseppi ryntäsi heti siltavoudin kiellosta

huolimatta istuntohuoneeseen ja silmät pyöreinä
kysyi:

Menikö minun asiani ohitse?
Kuka te olette, joka tulette istuvata oikeutta

häiritsemään? kysyi tuomari kiivaasti.
Minä olen Jooseppi Jääskeläinen, jolla oli

kanne Taavetti Tossavaista vastaan, mutta nyt
sanotaan asian menneen ohitse, vaikka minä olin
tässä etuhuoneessa, selitti Jooseppi.

Eikö siltavouti huutanut kuuluvalla äänellä
asianomaisia tulemaan? kysyi tuomari.

Kyllä minä huusin aivan yhtä kovasti kuin
ennenkin, vastasi siltavouti.

Miks’ei Jääskeläinen sitä kuullut?
Minä satuin olemaan kuuntelemassa sitä

laulukonetta, selitti Jooseppi vähän asettuneena.
Se oli siis Jääskeläisen oma huolimatto-

muus, huomautti tuomari.
Ei, korkea oikeus, sanoi Jooseppi. Minä

en ole ollut huoleton, mutta tämä mahtoi taas olla
niitä Tossavaisen vehkeitä.
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Tänne ei saa tulla ketään syyttämään yksi-
puolisesti, kannetta nostamatta, kielsi tuomari.

Minäkö en ole kannetta nostanut! kiivastui
jo Jooseppi. Johan tämä on kolmas kerta, vaan
se Tossavainen, katala, löytää aina apumiehiä mi-
nua viivyttelemään.

Minä kiellän vielä toisen kerran, ettei tänne
saa tulla ketään syyttämään yksipuolisesti, eikä
katalaksi nimittelemään. Te saatte sakkoa. Men-
kää ulos odottamaan päätöstä.

Vielä sakkoa, ihmetteli Jooseppi siirrelles-
sään jalkojaan toiselle puolelle kynnystä.

Siellä oven takana odottaissa häntä vasta
oikein harmitti. Olla kokonainen vuosi puuhassa
ja sakkoa siitä sitten saapi. Ja entäs nuo lauta-
miehet. Ei niitä nyt nukuttanut. Kyllä niillä nyt
oli poskinahkat pinkeänä naurua pidätellessä.

Hän painoi korvansa lähemmäksi ovea.
Nyt ne kelmit nauroivat siellä aivan ääneensä

ja jopa nauroi tuomarikin.
Kohta kutsuttiin Jooseppi sisälle kuulemaan

tuomiota.
Oikeus on katsonut, alotti tuomari vaka-

vasti, että Jääskeläisen oikeutta loukkaava teko
ansaitseisi ankaran sakon, mutta tämä arvoisa
lautakunta on harkinnut, että koska Jääskeläisen
myöhästyminen ja siitä seuraava harmi ja oikeu-
den loukkaaminen on aiheutunut Jääskeläisen soi-
tannollisista harrastuksista, niin tähän asianhaaraan
katsoen vapautetaan hänet sakosta ja saapi aino-
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astaan ankaran muistutuksen vastaisen varalle.
Jos asianomainen on tähän päätökseen tyytyväi-
nen, niin saapi poistua.

Jooseppi poistuikin taakseen katsomatta.
Soitannollisista harrastuksista, kähisi hän itsek-

sensä ja niin täynnä kiukkua, että jos ei se laulu-
mestari olisi ennättänyt korjata konettaan, niin
tuskinpahan Jooseppi olisi jaksanut kulkea ohitse
sitä seinään sivaltamatta.

Hän tempasi laukun ja juttupaperit kaina-
loonsa ja lähti ähkien hevosensa luokse.

Kyllä se peijuoni on nyt hyvillään. Vieläpä
tuli hyvästiä heittelemään, vaan eipäs ilmoittanut
milloinka esiin huudettiin. Tavataan muka taas
ensi käräjissä. Mutta ei tavata täällä, olkoon
vaikka sata vuotta holhoojana ja saakoon vaikka
tuhat markkaa vuodessa palkakseen.

Ja sen perästä ei ole Jääskelän Jooseppia
näkynyt käräjissä.



KAMALIA NAISIA.

Valoisana kesäpäivän iltana istuivat Pajunie-
men joukot suuressa tuvassa vähää ennen maata
menoa. Naiset sukivat tukkaansa, vanhat miehet
vetelivät tupakan savuja ja talon nuori isäntä
käänteli ja katseli päivällä saapunutta sanomaleh-
teä. Äänetönnä hän luki sieltä täältä, kunnes
jonkun pyynnöstä alkoi lukea ääneen erästä ka-
malaa murhatapausta, jossa kerrottiin, miten neljä
nuorta miestä juovuspäissään hyökkäsi kahden
ohikulkevan tuttavansa kimppuun ja surmasivat
aivan armotta toisen, vaan toinen pääsi pakoon.

Kyllä ovat nuo miehet kauheita petoja
toisilleen, ihmettelivät naiset.

Muut eivät ennättäneet vielä virkkaa mitään
siihen, kun vanha työmies Taskinen otti piipun
hampaistaan ja sanoi:

On se nähtynä, että naisetkin ovat petoja
toisilleen.



Ei toki milloinkaan noin kauheita, väitti-
vät naiset.

No kuunnelkaahan, kun minä kerron erään
yönvieton kerjupoika-ajoiltani ja vertailkaa sitten,
sanoi vanha Taskinen.

Onkohan se tosi kertomus? epäilivät naiset
edeltä päin.

Niin tosi kuin minä tässä, vakuutti Tas-
kinen. Olin silloin alun toisella kymmenellä ja
kiertelin juhannuksen aattopäivinä tuolla tehtaan
läheisyydessä palasta pyytelemässä. Meninpä sitten
eräänä iltana Pekka Aisasen mökkiin, joka oli kuin
pieni talo, yhdeksän lehmää ja muutenkin tun-
nettu varakkaaksi. Pekalla oli talontytär vaimona
Hasulahden kylästä ja muita joukkoja oli mökissä
Pekan äiti ja kolme aikaihmistä sisarta. Silloin
kun menin mökkiin yöksi pyrkimään, oli Pekka
itse isäntätalossa päivätöillä. Ei ollut muita nai-
siakaan kotona kuin nuorin sisar, joka koiteli
veljensä lasta ja puuhaili pihatöitä. Kysyin siltä,
annettaisiinko yötä olla ja saisinko vähän ruokaa.

En tiedä oikein, sanoi se. Tästä menivät
vanhemmat joukot saareen lehdeksiä taittelemaan.
Mutta minä annan ruokaa, sanoi se, ja saat ehkä
olla yötäkin, kun liikuttelet tätä lapsen kätkyttä,
siksi kun äitinsä tulee saaresta.

Minä kävin heti kätkyttä liikuttelemaan pa-
lasen toivossa ja kyllä se tyttö kohta toikin kui-
van leivän kannan, vaikka torui samalla, kun en
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saanut lasta nukkumaan, enkä aivan äänetikään
asettumaan.

Ilta oli jo kulunut lähelle auringon laskua,
kun äiti tuli tyttärineen saaresta, lehdestakat
selässä.

Eikö se Kaisa sieltä joutunut, kun tuota
lasta ei saa asettumaan, vaikka otin tuon po-
jankin sitä soudattamaan, alkoi kotona ollut tyttö
turista.

Ei se Kaisa ole meidän matkassa ollut-
kaan. Se erosi jo meistä rantaan mennessä, sanoi
tytärten äiti.

- Missähän tuo sitten maleksii, kun ei tule
hoitamaan lastaan, sanoi vanhin tytär.

Kun olisi käydä huutelemassa tuolta pel-
lon takaa vesakosta, ehdotteli keskimäinen tytär.

Käy sinä poika huutelemassa, että lapsi
itkee, tulkoon lasta hoitamaan, sanoi tytärten äiti
minulle.

Minä menin ja huutelin hyvän aikaa, vaan
eihän sieltä ketään kuulunut. Tulin takaisin ja
sanoin, ettei näy eikä kuulu. Ne olivat jo syö-
mässä ja ihmettelivät, että mihinkähän tuo on
mennyt. Eivät uudestaankaan lähettäneet huute-
lemaan, vaan pistivät leipäpalasen käteeni ja käs-
kivät talliin nukkumaan. Menin talliin, jossa pu-
reskelin palaseni, vaan kun aijoin ruveta nukku-
maan, niin en saanut unta. Oli vähän kylmä ja
toisekseen pyrki peloittamaan. Se kiihtyi yhä,
niin että täytyi lähteä tallista ja hiivin hiljaa tu-



paan, jossa painauduin ovensuunurkkaan, illalla
tuotujen lehdeskerppujen lomaan. En tiennyt mi-
ten kauvan lienen nukkunut, kun heräsin siihen,
että lapsi itki, jotta tupa raikui ja naiset rii-
telivät.

Kyllä minä en tässä puuhassa rupea mo-
nena yönä olemaan, juonitteli vanhin tytär.

Itsepä sitä ensimäisenä kehuit hoitavasi,
niin hoida vaan, kuului äiti sanovan.

Hoida sinä, karahti tytär äitilleen. Kyllä
minä oikean ihmisen lasta saattaisin hoitaa, vaan
en sellaisen lutkan.

Olisit sitten antanut lutkan elää, lius-
kasi äiti.

Minäkö sen tapoin? kivahti tytär.
Sinähän sen suuhun sammalia tukit,

Kukas sen niskat nujersi, kuka?
Kukas sammalia tukki suuhun, kuka?
Kukas niskoja nujersi, kuka?

Sillä lailla ne kirkuivat toisilleen hyvän ai-
kaa, kunnes toinen tyttö nousi kieltelemään. Mutta
vanhempi sisarpa kivahti vastaan:

Sinäkö tässä syytön olet. Kukas sille
vitsapannan kaulaan köytti ja järveen veti, kuka?

Ei siinä silloin enää henkeä ollut, puo-
lusteli keskimäinen tytär.

Vai ei ollut henkeä, tarttui taas äitikin
puheeseen. Näinhän minä, että jalkojaan vielä
liikutteli.
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Tällaista se riitely oli, johon heräsin, ja luu-
letteko minun nukkuneen sen kuultua. Minulla
oli niin hätä kuin kuolemaan tuomitulla. Jos ne
milloin huomaavat minun olleen tuvassa kuunte-
lemassa, niin ne samassa nutistavat kuoliaaksi.
Tuhansia ajatuksia pyöri päässäni. Kyllä ne ovat
päättäneet minutkin surmata ja sitähän ne ovat
sillä aikana tuumanneet, kun käyttivät murhattua
miniätä huutelemassa. Ja siinä tarkoituksessahan
ne käskivät talliin nukkumaan. Nyt ne kohta
menevät sieltä etsimään ja kun eivät löydä, niin
sitten ne etsivät tuvasta. Ja minä vapisin näitä
ajatellessani. Päätin jo muutamakseen nousta
ylös ja juosta pakoon, mutta kun piti nousta,
niin enpä uskaltanut. Pelkäsin, että ne tavotta-
vat kiini.

Riitelyn loputtua kävi joku ulkona ja silloin
olin aivan tukehtua, kun pelkäsin etsimisen alka-
van. Jo se oli pitkä yö.

Viimein näin auringon nousevan ja silloin
kuulin muutaman kuorsaavan, eikä lapsikaan enää
itkenyt. Odotin vielä vähän aikaa, hiivin sitten
ulos niin hiljaa kuin osasin ja päästyäni nurkan
suojaan, voi sitä kyytiä minkä minä otin! Pa-
rissa tien käänteessä joudin kääntämään päätäni
ja sitten vasta uskalsin oikein hengittää, kun pää-
sin lähimmän talon tupaan. Vanha emäntä nousi
siellä juuri ylös ja katsottuaan hyvin tarkasti mi-
nuun kysyi:
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Mikäs hätä pojalla on, kun näin aikaseen
liikkeessä ?

Minä heti toimittamaan, että tuolla mökissä
ovat akat murhanneet miniän. Emäntä löi käsi-
änsä yhteen ja huudahti:

Herra hyvästi siunatkoon! Mitä sinä
poika puhut? Onko se totta?

On se totta, vakuutin minä ja kerroin
sitten sanasta sanaan, mitä kuulin akkain yöllä
sanovan.

Emäntä näytti tulevan aivan kipeäksi ja
vaipui istuilleen. Siitä se viimein nousi ja sanoi:

Jos se on totta, niin sinä et saa mennä
meiltä minnekään, ennenkun asia on tutkittuna.

Sitten ajoi emäntä miehet ylös ja näille piti
taas kertoa, mitä olin yöllä nähnyt ja kuullut.
Samassa lähti kaksi miestä taipaleelle, toinen ha-
kemaan murhatun vaimon miestä ja toinen nimis-
miestä. Ei ollut vielä päivä puolessa, kun kum-
pikin tulivat ja nyt taas piti kolmas kerta ker-
toa nimismiehelle sen edellisen illan ja yön ta-
pahtuma.

Mitäs mökin mies sanoi? kysyivät naiset
kesken Taskisen kertomuksen.

Mies vaan kuunteli ja itki, että silmät
olivat turpeessa, sanoi Taskinen. Vaan sitten
mentiin suurella joukolla mökkiin, jossa naiset
yrittivät olla hyvin pöyhkeitä, kun tullaan heitä
syyttä syyttämään, mutta kun nimismies löi nyr-
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kiliä pöytään ja käski akkain astua edellä kuol-
lutta etsimään, niin jopa luonto laukesi.

Kyllä me astutaan, sanoi tytärten äiti,
mutta löytyköönpä mistä hyvänsä, niin siihen ei
ole meillä mitään osaa, se on totta.

Mutta mitäs tämä poika tietää kertoa?
kysyi nimismies.

Akat alkoivat taas räventää/että kertokaanpa
tuollainen valehtelija kulkupoika mitä hyvänsä,
se ei merkitse mitään.

Kohtapahan näytäksen eikö merkitse, sa-
noi nimismies ja sitten"sitä lähdettiin saareen.

Menkää nyt siihen saareen, jossa illalla
olitte, käski nimismies, mutta eihän ne siihen
menneetkään.

Eihän täällä näy vereksiä jälkiä eikä yh-
tään vasta katkaistun varvun tynkeä,' sanoi ni-
mismies.

Tämä oli niin huono merkki, lisäsi/se,
että minä aivan tämän”nojalla uskallan sitoa tei-
dät kiini. Mutta mennäänpäs nyt tuohon saareen,
määräsi nimismies.

Kaisa se on aina sieltä käynyt taittele-
massa, ei me ole siellä oltu moneen päivään, väit-
tivät akat.

Sieltä löytyi heti varvun kantoja ja tanner-
ruksia ja kun muutaman’ tannerruksen kohdalta
harattiin järveä, f niin sieltä kohosi ruu-
mis, vitsapanta kaulassa. Jopa pääsi silloin vai-
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najan mieheltä surkea huuto ja kyllä se näytti
surkealta muistakin.

Mitäs nyt sanotte? kysyi nimismies.
Ei ole meidän panema, väittivät akat.
Sanokaa vaan sillä lailla, niin sitä pi-

tempi tulee matka, sanoi nimismies. Mitäs nämä
suussa olevat sammalet todistavat?

Jo herkesivät akat viimeinkin äänettömiksi.
Nimismies alkoi kysellä vainajan mieheltä, että
onko tämän äiti ja sisaret olleet ennen pahoja
vainajalle.

Kyllähän ne ovat olleet pahoja, tunnusti
mies itkien. Eihän ne ole oikealla nimellä mil-
loinkaan nimittäneet ja ovat kiusanneet miten
ovat osanneet, mutta en minä kuitenkaan arvan-
nut tämmöistä tulevan lopuksi.

Mikäs niille murhaajille tuli? kyselivät
kuuntelijiat Taskiselta.

Ne tuomittiin ikipäiviksi, sanoi Tas-
kinen.

Mitäs sitten sanoivat?
Vielä kirkui vanhin akka oikeudessakin,

ettei saa mennä kolmea päätä yhdestä päästä,
vaan menevän ne näkyivät, eivätkä ole tulleet
takaisin. Mitäs nyt sanotte, eikö naiset saata olla
kamalia toisilleen?

Kyllä ovat olleet, tunnustivat naiset.
Mutta ei nyt nykyaikana ole enää niin ka-
malia.
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Voi kuinka monella ovat alkuvehkeet ai-
van saman malliset, vaikka vankilan pelossa jää-
pikin niskat nujertamatta ja vitsapanta kaulaan
vääntämättä, sanoi Taskinen kopistaen porot pii-
pustaan ja heittäytyi heinille nukkumaan.
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LAUTAMIES JA HÄNEN OPPILAANSA.

Kivimäen Aappo oli iältään viidenkolmatta
vaiheella, punakka ja pulleaposkinen, ei liika ly-
hyt eikä taas liika Hän osasi ottaa
joukkopaikoissa huomattavan ryhdin ja pyöräh-
dellä tanssilattialla niin pyrhäkästi, että häntä
moni oikein ihaili. Arkioloissa ei Aappo ollut ta-
vallista miestä miehevämpi. Pyrhäkkyys putosi
aina sunnuntaitakin mukana pois.

Tämän kertomuksen alkaessa oli Aapolla ai-
noastaan paikattu arkitakki ja työt hyvin tavalli-
sia syksytöitä: nokisia ja likaisia. Hän oli puinut
aamusilla riihen ja isä käski aamiaisunelta nous-
tua pellonteokselle kiviä vääntelemään. Se ei ol-
lut Aaposta mitään herkkua. Ainakin kymmenen
kertaa hän haukotteli, ennenkun otti rautakangen
käteensä, ja kun oli vääntänyt irti pari pään ko-
koista mukulaa, niin taas haukotteli ja jopa pa-
neutui kivelle istumaan.



Riihipäivänä tässä kiviä vielä väännellä,
murisi hän kohotellen olkapäitään, ikäänkuin ne
olisivat hyvinkin rasittuneet.

Hän haukotteli taas ja jatkoi ajatuksiansa:
Mikä kiire tällä pellolla mahtanee olla.

Jopahan tästä hyväkin viljamaa tulee, mokomasta
romeikosta. Olisi niin makeasti nukuttanut. Ei
tarvitse toiset ihmiset kiviä kiskoa, kyntävät vain,
niin silloin on pelto valmis .

.
. Minunkohan istu-

mista isä sieltä ikkunasta kurkistelee. Onkohan
tämä syksyinen aika niin kallista, ettei jouda yh-
tään istahtamaan ..

. Tuonne toisaanne päin se
taitaa pälyä. Tuleekohan sieltä joku .. .

Aappo käännähti katsomaan ja näki todel-
lakin miehen tulla lunttaisevan pellon piennarta
pitkin.

Mikäs nilkku-ukko sieltä tulee. Eiköhän
vaan ole herrastuomari Hyvönen. Se kulkee var-
maan manuilla. Jokohan tuolla on meille asiata...
En ainakaan minä ole mitään pahaa tehnyt.

Aappoa sittenkin peloitti lautamiehen lähes-
tyminen.

Jokohan tuolla olisi

Hyvä päivä! virkkoi tulija. Onkohan
tästä osattava tie tuonne Tuorilaisen mökille?

Ky-kyllä siitä ehkä osaa, toimitti Aappo
nousten seisomaan.

Ei taitaisi olla joutavata poikaa opasta-
maan, arveli lautamies.
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Eihän meillä ole poikasia, vaan kyllähän
tästä minäkin, jos ei isä lähde. Se on tuolla
pihassa.

Minäpä käyn isäsi puheella, virkkoi lauta-
mies lähtiessään.

Aappo sai uutta ajattelemisen aihetta ja vir-
kistyi siitä, niin että alkoi taas väännellä kiviä.

Se ukko päästelee markkoja vähällä vai-
valla, ajatteli hän lautamiehestä. Eipäs heitä
virkaansa nuoremmille ja terveempijalkaisille.
Ukko vain päästelee markkoja ja juoda lokottaa
vehnäskahvia käräjämiehiltä. Ei kuulu ottavan
viinaa. Mitähän tuo niin on. Tekisin minä puo-
likuppisen, jos olisin lautamiehenä ja tarjottaisiin.
Ei siitä tietäisi kukaan mitään. Kehtaisi siellä
kenetellä joutilaana. Toista se olisi kuin rypeä
nokisessa riihessä ja väännellä kiviä.

Aapon suu meni nauruun ajatellessaan lauta-
miesten huokeita päiviä. Hän ei ennättänyt mon-
takaan kiveä irtauttaa, kun isä hoihkasi tulemaan
pihaan. Aappo heitti halulla rautakangen kädes-
tään. Pihaan tultua sanoi isä:

Mene sinä opastamaan herrastuomaria
Tuorilaisen mökille ja ole siellä manauksen to-
distajana.

Aappo pyörähti iloisesti heittämään työtak-
kia päältään. Hän seisoi jo parhaissa pukimis-
saan, kun lautamies tuli ulos.

Tämäkö nuori isäntä lähtee tietä neuvo-
maan? kysyi neuvottava.
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Minä, vastasi Aappo mielissään, kun nuo-
reksi isännäksi nimitettiin.

He lähtivät heti matkalle. Aappo alotti men-
nessä keskustelun.

Kun herrastuomarin on pitänyt tänne asti
kävellä. Onhan täällä lähempänäkin lautamies.

Ei meillä ole mitään rajoja, sanoi Hyvö-
nen. Ja toiseksi, ei sillä Maukosella ole enää
manuun lupaakaan.

Onko se heitetty pois viralta? kysyi Aappo
ihmetellen.

Pois heitettiin, kun rupesi liiaksi ryyp-
pynään.

Aappo käveli vähän aikaa ajatuksissaan ja
sitten kysyi:

Kukahan tuon paikalle pääsee?
Onhan siihen tulijoita.
Niin, onhan siihen tulijoita, toisti Aappo

ja kysyi: Kelpaisinkohan minä siihen?
Eipä tietäisi, vastasi Hyvönen.
Minä rupeaisin mielelläni, uudisti Aappo,

enkä ottaisi humalaan asti milloinkaan.
Hyvönen katsahti tutkivasti oppaaseensa ja

alkoi mytyytellä leukaansa niinkuin aina, kun asia
ei ollut oikein selvä.

Vai et ottaisi humalaan asti, virkkoi hän.
Mutta tarvitaan siihen vähän muutakin. Osaatko
sinä kirjoittaa?

Osaan minä toki, kohahti Aappo. Onhan
arvon herrastuomari siellä kuullut, että minun
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kirjoittamallani velkakirjalla otettiin viime kärä-
jissä tuomio.

Ei niitä selviä kirja-asioita tarvitse niin
tarkkaan kuunnella, että oikein muistaisi. Niitä
tutkittaissa saapi lautamiehet levähtää.

Selvä se minunkin kirjoittamani kirja oli.
Osaa sitä lukea jos kuka, kehui Aappo. Vai
saapi silloin lautamiehet levähtää. Oikeinko pit-
källään?

Pitkällään, jämäsi Hyvönen vähän har-
mistuen. Ethän sinä tunne ensinkään oikeus-
istunta-tapoja ja aikoisit kuitenkin lautamieheksi.

Enhän minä vielä tunne, tunnusti Aappo
nöyrästi, mutta kyllä minä opettelisin.

Mitenkä sinä opettelisit?
Minä pyytäisin arvon herrastuomaria

maksua vastaan neuvomaan.
Ei siihen suusanalla neuvoen opi. Sinun

pitäisi olla ensinnäkin näkemässä ja kuulemassa
kuinka manataan.

Kuulonhan minä nyt ja olenhan minä
kerran ennenkin kuullut.

Onko se kuulemasi manuu ollut minkään
arvoinen, sanoi Hyvönen halveksien. Niitä on
monenlaisia lautamiehiä ja monenlaisia manuita.
Todistajiksi-manuut eivät ole mitään, vaan kun
rikosasioista annetaan »säpsäys», niin sen pitää
olla sellainen, että tuntuu joka jäsenessä.

Mitenkähän minä sen konstin oppisin?
kysyi Aappo avuttoman hartaudella.
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Opithan sen, jos on aikaa tulla minun
mukaani viikoksi tai vähän enemmäksikin.

Aappo ihastui tavattomasti ja sanoi:
Onhan minulla toki aikaa ja kyllä se isä

laskee mielellään näin hyvään oppiin.
Mutta minä en antaisi ruokaakaan oppi-

aikana, huomautti Hyvönen.
Enhän minä toki tahtoisi mitään, ehätti

Aappo selittämään. Minä vaikka vähän maksan
siitä hyvästä.

En minä maksua tahdo, kun vaan olet
aina mukana todistajana, lupasi Hyvönen.

Jo minä toki olen, vakuutti Aappo.
Onko jo kohtakin manuita pahoista asioista?

Ei pahimmista, mutta kyllä on muutamia,
joissa täytyy pysyä totisena, muuten tulee virhe.

Minkälainen virhe siinä sattuisi tulemaan?
uteli Aappo.

Semmoinen virhe, että sattuisi poikamie-
heltä »visahtamaan» suu nauruun käskiessä toista
poikamiestä vastaamaan luvattomasta käpsehtimi-
sestä yönaikana, ja silloin virka pois.

Onko niin ankara asetus? ihmetteli Aappo.
Täytyy olla, selitti Hyvönen hyvin vaka-

vana. Eihän ne hulivilit pitäisi naurusuulla
annettua manuuta totena, vaan voisivat ruveta
väittämään, että se on itse ollut käpsehtimässä,
koska nauraa.

Kyllä minä malttaisin olla nauramatta,
vakuutti Aappo.
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He joutuivat jo perille ja Hyvönen, käyttäen
lautamiehille tarpeellista tapaa, hyökkäsi hyvin
kiireelle mökin tupaan. Sieltä olikin jo mökin-
mies ulos lähdössä ja ainoastaan tulijain oven
eteen asettuminen ja Hyvösen juhlallinen hatun
päästä ottaminen sai sen seisattumaan. Sitten al-
koi manaus: »Korkea-arvoisen kihlakunnanoikeu-
den nimessä» j. n. e.

Tuorilainen seisoi alussa aivan tölmistyneenä,
vaan kun kuuli asian, niin asettui istumaan ja
päästäen helpoituksen huokauksen virkkoi:

Vai tuli siitä Haukimäkeläisten hevoskau-
pasta käräjä-asia. Minä pelkäsin Pikeläisen ma-
nuuttavan velastaan.

Eikö velka-asia ole oikea asia, kun
pakoon yritit, huomautti Hyvönen nuhtelevalla
äänellä.

Tuorilainen tunnusti suoraan pakoyrityk-
sensä, virkkoi:

Onhan se oikea asia, vaan kun tuo köy
hyys ahdistelee.

Ei köyhäkään saa korkean oikeuden jä-
sentä paeta.

Aappokin oli seisonut koko toimitusajan ha-
tuttomin päin ja kysyi nyt nöyrästi:

Joko minä joudan kotona käymään evästä
ottamassa?

Käy vaan, jos aiot lähteä mukaan, sanoi
Hyvönen mytistellen leukaansa.
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Aappo lähti pitkillä askelilla ja kun joutui
metsään, niin otti oikein aika hölkän.

Mihinkä se tuo Aappo niin evään kanssa
lähtee? kysyi Tuorilainen.

Minun mukaani todistajaksi, vastasi Hy-
vönen.

Paljonko pitää Aapolle maksaa päivältä?
uteli Tuorilainen.

■— Ei se palkan edestä, selitti Hyvönen.
Muuten vaan on opissa, että jos sattuu pääse-

mään lautamieheksi.
Aappoko lautamieheksi! ihmetteli Tuori-

lainen. Sitä sanotaan hyvin laiskaksi ja vähän
löylynlyömäksi.

Hyvönen naurahti salaa kun virkkoi: Kyllä
se niiltä virheiltä kelpaa tavalliseksi lautamieheksi.

Ei taitaisi tulla herrastuomaria.
Miten uskollisesti palvelee; se on siinä.
Joko se nyt heti opissa oltuaan pääsee

virkaan? Sitten tulisi lautamies lähelle, jos sat-
tuisi tarvitsemaan.

Niinpä tulisi, niinpä tulisi, myönteli Hy-
vönen. Mutta kyllähän ne nytkin tulevat asiat
toimitetuiksi. Eikö ole ketään manattavaa?

Kyllä tuo naapurin mies olisi vähän vel-
kaa, jos siitä, arveli Tuorilainen.

Anna vain muistutus, niin kyllä maksaa,
kehoitti Hyvönen.

Siihen pitäisi olla vähän rahaa, mutta ei
sattunut olemaan, valitteli Tuorilainen.
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Vai ei sattunut. No antaa sitten olla
naapurin miehen rauhassa, tottapahan maksaa.

He eivät ennättäneet kovinkaan kauvan ju-
tella, kun jo Aappo tulla tohkaisi eväslaukkuineen
ja oli niin hengästynyt kuin kilpa-ajon perästä.

Olipa se kiirettä kulkua, ihmetteli Hyvö-
nen. Tarvitset ehkä levätä.

Kyllä minä jaksan, sanoi Aappo.
Jaksaa tämä Aappo kävellä, vahvisti mö-

kinmies. Tämä on tanssimieskin semmoinen,
ettei niin osavata koko kylällä. Tuleekohan si-
nusta nyt lautamies?

Kylläpähän kohta kuulette, vastasi Aappo
vähän ylpeästi.

Kun ei mökissä ollut enää viipymisen aihetta,
lähtivät virkamiehet matkalle.

Mistäs asioista meillä on nyt ensimäiset
manuut? kyseli Aappo.

On se vähän rikos-asia: toisen maalta lu-
vattomasta tuohien kiskomisesta.

Mitenkä suuri sakko siitä on?
Miten miehissä asia tutkitaan ja miten se

kannetaan ja vastataan. Ja missäpä sitä kysy-
täänkin lautamiehiltä älyä ja muistia.

Minulla on tarkka muisti, kehui Aappo.
Minä kun kerran kuulen mitä tahansa, niin

silloin se on päässä. Viime sunnuntai-iltanakin
kun tuo Pyykösen Pekka soitti uutta sotiisia, niin
maanantaiaamuna minä muistin sen viheltää ai-
van tahdilleen, vikuleerit ja kaikki.
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Älähän mitään, ihmetteli Hyvönen aivan
kuin ihastuneena Aapon vihellysmusiikista.
Sinä taidatkin olla oikein tanssimestari, koska
tuokin mökinmies kehui.

Tästä sai Aappo aihetta puhua halutuim-
masta harrastuksestaan. Hän aivan unohti lauta-
miehenopissa olonsa ja myöskin että kuulijana oli
vanha, nilkku ukko. Hän luetteli useita viime
aikoina oppimiaan tansseja ja tanssisävelmiä ja
kertoi, kuinka sukkelaan hän on oppinut ne tans-
simaankin. Hänen täytyi jo parhaita pyörähdyk-
siä siinä tietä kävellessään mallatakin.

Hyvönen vaan mytisteli leukaansa ja aina
väliin ihmetteli Aapon tanssitaitoa. He eivät en-
simäiseen kylään mennessä ennättäneet muusta
puhuakaan. Siellä vasta Aappo havahti nykyisen
asemansa ja seisoi vakavana kuuntelemassa, kun
tuohenkiskojata käskettiin oikeuteen. Siinä olikin
oppilaalle jotain nähtävää. Tämä manattava kii-
vastui kovasti ja oli vähällä ajaa ulos sekä lauta-
miehen että oppilaan.

So, so! kielteli Hyvönen vakavasti,

Olenko minä mitään pahaa tehnyt? Minähän toi-
mitan jokaisen asian aivan samalla tavalla.

Niin, vaan käypihän tuo kylläksi, kun
joutavasta asiasta käräjiin vedetään, kiukutteli
manattava. Se on siitä monta kertaa itsekin
haukkunut, sanonut rapamahanvarkaaksi ja jos
miksikin.
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Onko siinä ollut kuulijoita? kyseli Hyvö
nen hyvin osanottavasti.

On montakin.
Niinpä anna säpsäys vastaan, kyllä aset-

tuu, kehoitti Hyvönen.
Niin minä annankin, innostui tuohien kis-

koja. Joko siihen pitänee vieraatkin miehet
manuuttaa?

Kaikki vain, aivan valmiiksi asti,' neuvoi
Hyvönen.

Hän sai kohta useita markkoja lisää kuk-
karoonsa.

Mennään nyt heti antamaan säpsäys, sa-
noi hän mielissään Aapolle. Heitä eväslauk-
kusi tähän, me palataan tästä kautta takaisin.

Manattavat eivät olleet kaukana. He joutui-
vat jo päivällisen aikana lähtöpaikkaansa. Äsken
niin kiivas isäntä oli nyt niin hyvällä tuulella,
että kutsui lautamiehen ja Aaponkin ruoalle.

Mitä tuo sanoi, kun haukkumisesta ma-
nattiin? kysyi hän aivan naurusuulla.

Säpsähtävän näkyi, kertoi Hyvönen.
Ajatuksiinsa rupesi, ja kun minä kehoitin tule-
maan sovinnolle, niin ei pannut pahasti vastaan.
Sopia ne saisitte. Joutavia roska-asioita. Ei niistä
saa muuta kuin vaivat palkakseen.

Jos sekin sopii, myötteli isäntä.
Kyllä se sopii, kun menet hyvänä mi©’

henä puhuttelemaan, neuvoi Hyvönen,
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Talosta lähtiessä ei otettu mitään maksua
ruuasta eikä juomasta.

Ympäri pitäjän tunnettiin tämä vanha, kauvan
palvellut herrastuomari ja moni tuli kyselemään
neuvoa, että olisiko siitä ja siitä lähdettävä oikeu-
teen. Ne olivat enimmäkseen kunnianloukkauksia
ja haukkumisia nämä asiat. »Anna vain säpsäys»,
oli Hyvösen vakituinen kehoitus-sana. Vaan kun
säpsäys oli annettu, alkoi hän moittia asioita
roska jutuiksi ja kehoitti sopimaan.

Aappokin jo huomasi tämän ja hän kysyi
kerran:

Miksikä herrastuomari neuvoo antamaan
säpsäyksen ja kehoittaa kuitenkin kohta sopimaan?

Kysymys ei ollut oikein Hyvösen mieleen.
Sinä et ymmärrä oikeus-asioita, mutisi

hän. Jos ne eivät säpsäytä toisiaan, niin ne kan-
tavat vihaa koko ikänsä. Vaan kun ne säpsäyt-
tävät ja sitten sopivat, niin niistä tulee hyvät ys-
tävät pitkäksi aikaa.

Tuotapa en minä vielä ymmärtänyt, tun-
nusti Aappo. Mutta kyllä minä nyt.

Kyllähän sinä nyt, murisi Hyvönen.
He olivat matkustelleet toista viikkoa yh-

dessä, kun Aappo kehahti olevansa kyllin oppinut
manaus-asioissa.

Jokohan sattuisi saumoilleen pulmallisem-
pikin asia? arveli Hyvönen.

Kyllä sattuu, kehui Aappo.
Tarinoita IV 8
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Sinun on tehtävä koetusmanuu, sanoi
Hyvönen.

Tuleeko siitä pitävä, kun minä en ole
vielä virkaan vannotettu? epäili Aappo.

Tulee siitä pitävä, sillä koetusmanuussa
ei manata ihmisiä.

Mitäs minä manaisin?
Onhan täällä metsässä puita ja kiviä.

Aappo kävi vähän ihmettelemään.
Niin minäkin opettelin, selitti Hyvönen.

Ei papiksikaan pääse suoraa päätä. Ensin on
opeteltava. Ajatellaan nyt, että tuo petäjä tuossa
on nimeltään Tuomas Möykkynen ja että se on
luvattomasti ajanut toisen hevosella, vieläpä niillä
poikamiesten pahoilla retkillä. Ja että hän on
tätä manuuta paossa piilotellut monta viikkoa ja
nyt viimeinkin tavattiin. Anna sinä näiden asiain
mukainen käsky saapua ensi käräjiin ja anna sel-
laisella äänellä, että tuntuu joka jäsenessä.

Aappo alkoi oivaltaa, että tässä on tositoi-
met edessä, ja ryhtyi varsin vakavasti miettimään,
mitä sanoisi.

Ei lautamies saa pitkältä punnita sano-
jansa, kiirehti oppi-isä.

Aappo rohkaisi itsensä ja lähti astumaan
syyllistä kohti. Hyvönen laskeutui leukaansa my-
tyytellen mättäälle istumaan. Hän huomasi heti,
että oppilas on totisella tarkkuudella seurannut
oppiainettaan. Polvikin notkahti oppi-isän tapaan
ja hattu nousi päästä yhtä juhlallisesti.
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Hyvä päivä, Tuomas Möykkynen! alotti
Aappo kömäkällä äänellä. Nytpä minä sain sinut
käsiini, sinä kaiken maailman kunniattomin kier-
tolainen, joka piilet ja pujottelet pakosalla kuin
pahin metsärosvo, niin että minun on pitänyt yöt
ja päivät sinun perässäsi juosta. Vaan nyt sinä
tartuitkin sellaiseen koukkuun, että pysyt. Minä
käsken sinut ensi käräjiin vastaamaan, kenenkä
luvalla hyppäsit toisen hevosen selkään ja kävit
yöllä kiertelemässä ja koputtamassa Anttilan aitan
ovea. Nämä ovat niin pahoja asioita, että jos et
sinä niitä sovita, niin joudut kolmeksi vuodeksi
istumaan Turun linnaan ja pääsi keritään pal-
jaaksi kuin paistikas.

Aappo kääntyi mahtavasti rykäisten pois pe-
täjän luota ja tuli kuulemaan oppi-isän lausuntoa.

Sattuiko paikalleen?
Kyllä sattui, kehui Hyvönen. Jos virkaan-

asettamis-valta olisi minulla, niin pääsisit heti
lautamieheksi.

Aappo tuli oikein hyvilleen.
Ottanee tuo tuomarikin minut, kun te

herrastuomari puolustatte ja kerrotte olleeni opissa ?

En minä uskalla liika paljoa kehua, esteli
Hyvönen. Tuomari saattaisi luulla, että sinä olet
lahjonut minut. Pidä vain itse huoli asiastasi.

No, kyllä minä.
Aappo pääsi kohta koetusmanuun perästä

kotiinsa kiviä vääntelemään. Nyt se työ tuntui
vieläkin vaikeammalta ja hän kävi aina vähän
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päästä toivomaansa virkaa pyytämässä. Mutta
mikähän lienee ollut ei sitä vain hänelle
annettu. Aapolle sej|_tuotti jalkavaivojen lisäksi
monta unetonta yötä. Olisi ollut niin kovin mie-
leistä kävellä joutilaana ympäri pitäjää ja kuulla
kutsuttavan lautamieheksi. Muutamat jo kyllä
edeltäpäinkin arvottivat tuolla nimellä, mutta se
alkoi maistua pahalta, kun ne irvihampaat siinä
sivussa kyselivät, että joko on montakin petä jätä
manattuna näihin käräjiin? Aappo alkoi tähän
kyselyyn kyllästyä ja muuttui viimein niin vihai-
seksi, että uhkasi antaa korville jokaista, joka sa-
nallakaan mainitsi tästä lautamies-asiasta.
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AAVISTUS.

Oli tuollainen syyskesän lauantai-ilta, jolloin
ei ole enää valoisa, vaan ei niin pimeäkään, ettei
tuletta näkisi ja jolloin valoisain kesä-öiden katoava
kauneus tekee ihmismielen surullisuuteen taipu-
vaksi. Tällaisena iltana jäi Kiviniemen tupaan
istumaan muita jälemmä kaksi miestä. He olivat
monivuotiset työtoverit, renki Aaro, vielä nuori
mies, ja vanhuuden ikää lähenevä päiväläinen
Martti, jonka asuntopaikka oli neljännestunnin
matkan päässä pienessä mökissä, jossa Martin jou-
kotkin asuivat. Sinne hän aina sunnuntaiksi meni
ja sinne oli nytkin lähtö, mutta tällä kertaa hän
ei ollut oikein kiireinen, vaan virkkoi Aarolle:

Istutaan vielä vähän aikaa. Täällä tu-

vassa on niin rauhallista.
Martti oli yleensä vakava ja vähäpuheinen,

josta"syystä moni piti häntä typeränä. Mutta tä-
män Aaron kanssa he puhuivat usein ollessaan



kahden työpaikoilla ja siksipä jäi Aaro nytkin
mielellään istumaan.

Tällä kertaa näytti Martti entistäänkin vaka-
vammalta ja istuttuansa vähän aikaa äänetönnä
hän huokasi syvään ja virkkoi tyynellä, hiljaisella
tavallaan:

Nyt ollaan, Aaro, viimeistä lauantai-iltaa
yhdessä; ensi lauantaina ollaan toinen toisessa
paikassa.

Aaro katsahti kummastellen toveriinsa ja
kysyi:

Mitenkä niin? Tulettehan te vielä taloon
työhön.

Kyllä tulisin, mutta minua kutsuu toinen
isäntä taloonsa, vastasi Martti surullisesti.

Aaro alkoi ymmärtää asian ja kysyi:
Oletteko kipeä?
En minä kipeä ole, vastasi Martti.

Hän istui vähän aikaa äänettömänä ja jatkoi;
Sinä, Aaro, olet yksi niitä harvoja työto-

vereja, joka olet ystävänäsi kohdellut köyhää,
vanhaa miestä ja sen vuoksi kerron sinulle jotain,
jota en ole vielä ennen muille kertonut. Sinä
olet varmaan kuullut mainittavan, että minua on
nuoruudesta asti pidetty typeränä ja tämän hil-
jaisen luonteeni tähden katsottu ylön. Kumminkin
on minulla yhtä selvä järki kuin muillakin taval-
lisilla ihmisillä, mutta sen lisäksi on minulle an-
nettu erityisempi lahja aavistaa suurempia tulevia
asioita vähän ennen kuin ne tapahtuvat ja sen
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vuoksi minä olen ollut toisenlainen kuin monet
muut. Se on ollut raskas kuorma kantaa, sen
arvaat, sillä sitä ei ole voinut muille ilmoittaa, ne
olisivat luulleet noidaksi ja peljänneet, vaikka
minä en ole sitä tietoa itse itselleni hankkinut.

Aavistatteko te nyt kuolevanne? kysyi
Aaro ihmetellen.

Minä en aavista, minä tiedän sen, niin-
kuin äsken sanoin.

Mitenkä te sen tiedätte?
Sitä minä en osaa selittää, niin että sinä

ymmärtäisit, mutta niin se asia on, sen saat nähdä
ensi viikolla.

Mutta sehän on ikävätä tietää kohta kuo
levänsä, surkutteli Aaro.

Ei kuolema ole niinkään ikävätä kuin se
asia, että täytyy jättää maailman varaan nuo pie-
net lapseni, joita elättämässä olisin toivonut saa-
vani olla, siksi kun joutuisivat aikaihmisiksi, se-
litti Martti surullisena.

Joko olette sanonut vaimollenne tämän?
kysyi Aaro.

En ole tietänytkään ennen kuin tänä päi-
vänä, vastasi Martti, enkä minä nytkään voi sa-
noa, sillä vaimoni ja samoin lapset tulisivat siitä
suureen huoleen ennen aikojansa.

Hän istui taas vähän aikaa äänetönnä ja
kääntyen Aaroon päin virkkoi:

Yhden pyynnön minä tekisin sinulle, en-
nenkun erotaan. Minä tiedän, että elatuksen puut-
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teeseen eivät lapsiraukkani kuole rainunkaan pois
mentyä, mutta hyvistä ystävistä saattaa heille tulla
pahempikin puute, sellaisista, jotka oikein isälli-
sesti neuvoisivat heitä hyvään ja varoittaisivat
pahasta. Olisitko sinä niin hyvä että sanoisit
heille ystävällisen sanan, jos missä tapaisit. Ja
jos huomaisit heissä taipumusta pahuuteen, niin
sanoisit heille, että isänne on pyytänyt kuolemansa
edellä sellaisesta varoittamaan.

Aaron silmistä alkoivat vesikarpalot tippua
ja vaivoin hän sai sanotuksi:

Kyllä koetan puhua, minkä osaan.
Martti nousi ylös ja ojentaen Aarolle kä-

tensä virkkoi;
Kiitos sitten tästä ja kaikesta! Huomenna

ehkä vielä tavataan, mutta jäähän jo hyvästi,
hyvä ystävä, eläkä huoli puhua näistä, ennenkun
kuulet minun muuttaneen pois. Täytyy jo kiireh-
tiä mökille lapsiani katsomaan.

Hän lähti ja Aaro jäi yksinänsä tupaan ajat-
telemaan, mitä tämä oikeastaan oli. Oliko tämä
totta, vai oliko se jotain hourausta, vai vielä-
kin pahempata? Jos se ajattelee itse lyhentää
elämänsä?

Hän meni ikkunasta katsomaan Martin jäl-
keen, jonka rauhallisessa tahdissa liikkuva pää
näkyi vähän aikaa pellon aidan yli, kunnes se
vähitellen häipyi hämärään yöhön ... Ei ikinä
se sitä tee, kyllä se mahtaa tietää, ajatteli Aaro
vielä seisoessaan ja katsoessaan kauvan aikaa su-
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rullisena toverinsa mökille päin. Viimein hänkin
meni nukkumaan, mutta vakavammalla mielellä
kuin koskaan ennen.

Marttia ei näkynyt sunnuntaina liikkuvaksi
mökiltään, eikä tullut maanantai-aamunakaan.
Vaimo vaan kävi ilmoittamassa, etfei se jaksa
tulla työhön, se on vähän kipeä. Aaro olisi jo
halunnut käydä mökillä, vaan pelkäsi saattavansa
salaisuuden ilmi ja päätti odottaa siksi, kunnes
kuulee Martin tulleen enemmän kipeäksi. Mutta
sitten sieltä ei muutamiin päiviin kuulunut mitään
sen enempää, kunnes vaimo lopulla viikkoa juoksi
itkien ilmoittamaan, että nyt se Martti kuoli.

Eihän siitä ole kuulunut mitään, että se
niin huono olisi ollut, ihmettelivät talon joukot.

Eihän se niin kovin huono ole ollutkaan,
vaikeroi vaimo. Vielä tänä päivänä paikkaili
lasten kenkiä ja yrittipä nousta syömäänkin, mutta
silloin löi kumpaisenkin kätensä rintaansa vasten
ja siihen se meni.

Uskollisen työmiehen kuolema oli kyllä talon
joukostakin surullista, mutta selittämätöntä heistä
oli, miksi se renki Aaroon niin kovasti koski.
Yhä enemmän he joutuivat ihmettelemään, kun
tämä otti isännältä kymmenen markkaa, pisti sen
itkevän lesken käteen, mainiten vaan lyhyesti että
»siinä on arkun teettämisapua Martille».
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KEIKAN ELÄVÄINEN.

Istuimme kesäisenä sunnuntai-iltana Aappo-
lan isännän ja emännän kanssa heidän tupansa
rappusilla. Oli puheltu loppuun pienet päivän
tapahtumat ja kukin taisi itsekseen tuumailla, että
mistä nyt alkaisi. Silloin juuri näimme kylänkul-
kija Keikan kävellä veppailevan kartanoon päin,
pää vähän kallellaan. Paikattujen liinavaatteiden
lisäksi oli hänellä vaan hattu ja vanha sarkanutun
riekale, jonka etupuolta Heikka hellävaroen pai-
noi rintaansa vasten, ikään kuin nutun alla olisi
ollut tuiki tärkeä kannettava.

Isäntä huomasi ensimäiseksi tämän tulijan
ja hymähtäen nauramaan virkkoi:

Ka Keikkahan sieltä tulee.
Heikka hiljensi kulkuansa kuta lähemmäksi

tuli ja pysähtyi viimein katselemaan äänettömällä
nöyryydellä talon haltioita.



Mistäs Keikka niin kiivaasti kävellä rap-
suteli? kysyi isäntä salaisesti silmää iskien emän-
nälle ja minulle.

Keikan naama valmistui verkalleen kärsi-
mystä ilmaisevaan hymyyn, ennenkun virkkoi:

Enhän minä toki kykene rapsutelemalla
kulkemaan. Silloinhan se eläväinen nousisi sellai-
seen raivoon, että aivan tielle kaatuisi.

Yhäkö se eläväinen Keikkaa vaivaa? ky-
syi isäntä.

Keikka alensi ääntänsä entistä surullisem-
maksi, kun vastasi:

Tokko tuo herennee vaivaamasta ennen-
kun haudassa.

Eikö sille ole helpotusta mistään roh-
dosta? kysyi emäntä hyvin vakavana.

Keikan kasvot menivät mitä makeimpaan
hymyyn, kun alkoi selittää;

Asettuu se aina vähäksi aikaa, kun emän-
nät antavat kupin kahvia ja jos kaksi saapikin,
niin onpa rupeaman tuntumatonna.

Eikä muu lääke auta niinkään hyvästi?
Vielä parempi on viinaryyppy, selitti

Keikka. Sen perästä on koko päivänkin ihan
rauhassa.

Missä kohdassa se Keikan eläväinen
asustaa?

Se asuu tässä rinta! astasen alla.
Keikka tuli aivan lähelle näyttämään paik-

kaa, missä tuo merkillinen eläväinen asusti.
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Antaako se kuitenkin syödä tarpeeksi
asti? kysyi emäntä.

Antaa se syödä sopivia ruokia, niinkuin
sianlihaa ja jospa olisikin lohikalaa. Niillä se
asettuu aivan rauhaan. Vieläpä toisinaan asettuu,
kun saapi oikein hyvän voileipäpalasen.

Vai on hyvästä voikakustakin helpotusta,
sanoi emäntä. Eihän tuon kanssa sitten oikein
tukalata tulekaan.

Isäntä iski taas meille silmää ja kysyi;
Tokko se eläväinen yhtään asettuu sillä,

jos tietää saavansa jotain lääkettä?
Minkälaista? kysyi Keikka vähän epä-

röiden.
Esimerkiksi jos tietää viinaryypyn saa-

vansa, niin eikö jo siitä tiedosta asetu?
Ei se vielä siitä, myhäili Keikka.
Mutta sanoipas mökin Lassi nähneensä

Keikan juosta hilpetelleen kuin nuoren pojan sil-
loin Alatalon rengille viinapalkalla viinaa hakiessa.

Mistä se on Lassi nähnyt?
Sanoi olleensa tien varrella metsässä

sammalia nyhtämässä.
Voi kun on valehellut! En toki koko

matkalla uskaltanut astua juoksu-askelta. Kävel-
lessäkin vaivasi alituiseen. Sitten vasta asettu,
kun sain ryypyn siltä rengiltä.

Mitenkä pitkäksi aikaa eläväinen asettui
silloin?

Oli sen iltaa ja vielä yönkin tuntumatonna.
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Viinasta se Keikan eläväinen taitaa enim-
män pitää.

Siitäpä se enimmän, vahvisti Heikka
mielissään.

Mitähän, jos me tässä heinäaikana annet-
taisiin sille eläväiselle joka päivä yksi ryyppy ja
Heikka itse rupeaisi meille niittomieheksi ja ra-
kojen kantajaksi.

Heikka kuunteli hyvissään isännän esityk-
sen alkupuolta, mutta loppu ei ollut enää niin
mieleinen.

Ei se mitenkään salli niin koviin töihin
ruveta, sanoi hän. Mutta antaisi se päiväsydämmen
aikana kevyttä haravaa hiljalleen liikutella, jos
saisi rohtoryypyn aamusilla.

Eiköhän aamusta aikain antaisi haravata-
kaan liikutella?

No kyllä se ehkä tuonne puolisille asti
antaisi, jos heti ylösnoustuansa saisi ryypyn.

Kylläpä Heikka tietää eläväisensä tavat
tarkkaan, naurahti isäntä.

Heikka ei oikein ymmärtänyt, oliko tämä
isännältä kiitosta vai mitä tämä oli, katsoi vaan
kallolla päin.

Emäntä sen ymmärsi ja sanoi:
Elä rupea Heikka enää vastailemaan.

Eihän se tuohon koske, jos toista kuinka eläväi-
nen" ahdistaisi. Mahtaa nytkin parhaallaan tuntua.

Tuntuahan se tuolla, todisti Heikka, pai-
ädellään rintaansa.
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Sitä pitää asettaa, sanoi emäntä nousten
istualtaan. Jos koitettaisiin voikakkulääkettä. Tu-
lohan tänne minun perästä.

Keikka meni ja palasi kohta, kourassa suuri
leipäkämpäle, jonka päälle oli emäntä levittänyt
vahvalti voita. Heittäen hatun päästään, istuutui
Keikka nurmikolle syömään ja tyytyväinen kas-
vojen ilme osoitti, että eläväinen rauhottui voi-
kakullakin.
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NÄINKIN ALKOI JOULUN VIETTO.

Joulun edellä kiihtyi pakkanen aivan anka-
raksi. Kaikki oli niin kuivaa, että pieninkin liike
synnytti kitajavan äänen. Joulun aattona tätä
ääntä kuului joka kulmalta, kylän kaikista taloista.
Häkit ja reet rutisivat lakkaamatta, sillä heiniä
ja halkoja tarvittiin kolmeksi päiväksi, kun joulu
oli perjantaina. Kaivojen selkoinpuut soittivat
sekaan epäsäännöllisiä säveliään ja missä ei kai-
voja ollut, siellä voivotteli vesireen jalas surkeata
soittoaan vastamäkeä noustessa. Kaikkialla näet
valmistettiin kylpyvesiä, sillä nyt oli kylvettävä
kylliltään, monen päivän varalle.

Saunat jo lämpenivät parhaallaan, ja niiden
savua katsellessa hymähti heinästä ja halolta pa-
laavan mieli hyväksi. Tuonne jouduttua erkanee
vilu värisyttämästä ja sitten saapi olla kolme päi-
vää pihasalla.

Multalan renki Juhokin hypähteli ilosta, kun
mutakuorman perästä mäkeä ylös kävellessään



näki saunasta savun nousevan. Kaksi kuormaa
vielä ja sitten saapi mutahauta jäädä jäätymään.
Hän oli odottanut näitä pitkiä pyhiä erityisellä
ilolla ja puhunut jo edeltäpäin naapurien pojille,
miten niitä vietetään.

Illan hämärtäissä lopetettiin ulkotyöt. Vii-
meiseksi kuului kamaripuiden katkojain kirveen
lyöntejä. Kohta nekin lopettivat ja heittivät kir-
veensä tuvan oven taakse nurkkaan. Silloin oltiin
joulussa. Emännät kääntivät vielä kerran uunissa
paistuvia lihakinkkuja. Palvelustytöt hyppäilivät
kylpyä valmistamassa. Pitkä huudon huilaus:
kylpemään hoi! ilmoitti tuvassa odottajille, että
nyt se on kylpy valmis. Ijäkkäämmät miehet so-
lauttivat vanhat kengänterät jalkoihinsa, mutta
nuoremmat harppailivat saunaan avojaloin, että
tanner paukahteli.

Syödessä tuli puhe, ketkä kirkkoon haluavat
mennä. Harvat halusivat näin pakkasella. Mul-
talan renki Juho sanoi käyneensä jo kesällä, hy-
vän sään aikana useita kertoja yhtenä sunnun-
taina, ettei tarvinnut talvella mennä paleltumaan.
Ei hän niin pakkaseen arka ollut, vaan hänellä
oli ajateltuna muuta mieleisempää tehtävää kir-
kossa käyntiä jaksi.

Heti vanhemman väen nukkumaan mentyä
veti Juho kengät jalkaansa ja turkin päällensä ja
lähti toiseen taloon. Sieltä liittyi lisäjoukoksi pari
aikuista miestä ja pari poikasta. Nyt he menivät
kolmisin talon saunaan, suuri nivakka päreitä kai-
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nalossa. Joku kävi hiipien tässäkin talossa ilmoit-
tamassa kokoontumispaikasta ja sieltä tulikin renki
ja talonpoika sekä vanha päiväläis-Lassi.

Nytpä kyetään kortille ja jääpi vielä
päältäkin katsomaan, ihasteli Juho.

Kaikki kiipesivät saunan lauteille, sillä al-
haalle tunkeutui hatarasta ovesta pakkasen huu-
rua. Siellä ylhäällä oli tuntuva lämmin, sillä kin-
asta oli kovasti lämmitetty. Miehet asettuivat ke-
hään kumotun korvon ympärille.

Tahtooko Lassi ruveta kontraan? kysyi
Juho kohteliaisuudesta vanhimmalta mieheltä.

Ei haluta, sanoi Lassi, muuten vaan tulin
katsomaan.

Antakaa minun ruveta, sanoi Ollilan ren-
kipoika Ville, silmät loistaen pelin halusta.

Poikapa ei olisi myösperä, nauroi Juho,
korttien haltija. Annahan aikaisten miesten pe-
lata ja näytä sinä valkeata.

Ville tuli vähän pahoilleen, vaan toivo päästä
toisella kerralla osalliseksi, taivutti tekemään pal-
velusta valkean näyttäjänä.

Kohta alkoi kortit läiskää saavin pohjalle.
Pelissä olevain silmät vilkkuivat vuoron omiin
kortteihinsa, vuoron toisten heittämiin ja vieläpä
salaisesti toisten käsissä oleviinkin, jotta tietäisi
varoa »kiinni» joutumasta. Siitäpä seurasi äreitä
huomautuksia:

Elä sinä kurkistele.
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Enhän minä kuin kallistuin piippuani ot-
tamaan, selitti toinen.

Niin sinä sanot.
Tuli voiton ratkaisukohta, jossa olisi hyvä

tietää, mitä on milläkin kädessä.
Jokohan niitä kymmeisiä on monta

mennyt ?

Ei saa puhua.
Tuon verran.
Ei yhtään.

Joutilaaksi jääneet tyydyttivät itseänsä sillä,
että asettuivat mikä minkin rinnalle neuvonanta-
jaksi. Sitä ei pidetty luvattomana, kun vaan ei
neuvonantaja kurkistellut toisen kortteihin. Vanha
Lassi ei ollut mitenkään osallisena, istui vaan ja
veteli tupakkaa. Valkean näyttäjä Ville muisti
aina joka pelin vaihteessa ruikauttaa, että »anta-
kaa nyt minun», vaan ei ollut niin armeliasta,
joka olisi heittänyt paikkansa. Mutta kyllä Ville
seurasi syrjästä koko sielullaan pelin menoa,
vaikka vesi valui virtanaan kasvoja alas. Hän ei
muistanut tai ei tahtonut heittää turkkiakaan
päältänsä, vaikka hänellä valkean näyttäjänä oli
kuumempi kuin muilla. Olipa vielä kaivanut pii-
pun pohjatkin suuhunsa, joita ahkerasti pureksi
ja lomaan sylkäsi.

Vanha Lassi katseli tätä nuorten miesten
hommaa syrjästä vähän surkutellen ja oli lähte-
nytkin mukaan siinä ajatuksessa, että ehkä saisi
hyväntahtoisilla huomautuksilla lopettamaan lyhy-



erapään. Hän oli usein ennenkin lähtenyt nuor-
ten mukaan samassa tarkoituksessa. Nyt hän jo
teki ensimäisen yrityksen ja sanoi;

Eiköhän jo lopeteta ja lähtään nuk-
kumaan.

Ei vielä, mikä kiire meillä on, kuului
monesta suusta.

- Minä vaan ajattelin, että jos alkavat
nousta kirkkoon lähtemään, arveli Lassi.

Kuka hullu näin aikaseen kirkkoon menee,
ja jos menevät, niin menkööt, tuumaili Juho.

Lassi huomasi, että liika aikaista se yritys
vielä oli. Täytyy odottaa innostuksen laimene-
mista ja alottaa sitten uudestaan. Mutta hän ei
ollut istunut montakaan minuuttia, kun onnellinen
sattuma tuli hänelle avuksi. Pakkanen paukautti
saunan nurkkaan, aivan pelaajain kohdalle, ja
silloin samassa pyyskähti Ville päreineen alas
lauteelta.

Mikä se oli? Mikä sille tuli? kyselivät
pelaajat säikähtyneinä.

Lassi laskeutui poikaa katsomaan ja sanoi:
Saattoi olla teille pieni muistutus.

Pelaajat eivät puhuneet mitään, vaan alkoi-
vat kokoilla korttejaan. Lassi antoi niille Villen
muassa pudonneen päreen ja ryhtyi poikaa hoite-
lemaan. Se oli pyörtynyt ja kyllä Lassi ymmärsi
syynkin siihen, vaikk’ei ruvennut selittelemään.
Hän kaivoi muiden huomaamatta pojan suun tyh-
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jäksi tupakista ja käski sitten yhden mennä kan-
tamaan häntä kotiinsa.

Pois lähtivät kaikki muutkin. Heitä vähän
peloitti ja näytti siltä kuin taivas olisi heidän pa-
huutensa tähden muuttanut muotonsa kammotta-
van kolkoksi, josta voipi millä silmänräpäyksellä
hyvänsä paukahtaa kylmä kuolon isku.

Kortin peluu vaikeni ainakin niiden pyhäin
ajaksi. Ville selvisi aamuun mennessä, mutta ei
hänkään ollut enää niin innostunut etsimään yöl-
listä oppipaikkaansa, eikä hakenut sen perästä
piipun karstoja suuhunsa.
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TALLA LAILLA.

Kalamiesten sananlasku kuuluu, että »kateus
viepi kalat vedestä», mutta siitä huolimatta ovat
monet kalamiehet hyvin kateellisia. Haukilahden
vanhaa isäntää Maukkosta se vaivasi niin kovasti,
että hän ähki ja käveli aivan kuin hammastau-
dissa milloin vaan näki lahden takana asuvan
naapurinsa laskevan verkkoja taikka olevan nuo-
talla. Naapuri Kettunen, oli tästä taudista vapaa,
ja kun näki miten se toista vaivasi, niin teki sil-
loin tällöin pientä kiusaa, pakkautuen kalamat-
koilla soutelemaan yksiä matkoja sekä puhele-
maan ja kurkistelemaan veneeseen. Tämä suututti
Maukkosta yhä enemmän ja hän koetti äänettö-
myydellä ja kaikella tavalla osoittaa, että oli py-
syttävä kaukana hänestä. Kettusesta tämä oli
hauskaa ja hän nauraa kuhnutti takana päin.

Mutta kylläpä hän sai olla varoillaankin,
sillä Maukonen oli säälimätöin, milloin toinen pie-



nimmästikään poikkesi naapurusten kesken sovi-
tuista kalastussäännöistä.

Kerran heinäaikana oli vanha Maukonen nii-
tyllä joukon mukana ja hänen poikansa kotosalla.
Kettunen näki, että poika heitti verkkoja järveen
ja laski nuotta-apajainkin kohdalle, jota Kettunen
ei uskaltanut koskaan tehdä. Verkkojen heitettyä
souteli poika jonnekin työpaikalle. Vanha Mau-
konen tuli kohta kotiin. Kettunen arvasi, ettei se
tiedä mitään poikansa verkon heitosta ja meni
kiusaa tehdäkseen tyhjän veneen kanssa soutele-
maan samoille paikoille, mihin näki äsken verk-
koja heitettävän ja oli itsekin heittelevinään.
Maukonen kävi sillä aikana usein seisomassa huo-
neiden solalla ja ähki. Hän oli jo siksi huono
näköinen, ettei ulommaksi eroittanut muuta kuin
veneen ja miehen. Heti kun naapuri oli mennyt
rantaansa ja noussut pihaan, sanoi Maukonen
rengilleen:

Nyt, Juho, lähdetään nuotalle ja paikalla.
No pitihän Juhon lähteä nuotalle, vaikk’ei

nyt ollutkaan mikään nuotan veto-aika. Isäntä
itse liikkui tavallista suuremmalla touhulla.

Tätäkö ranta-apajata me ensiksi vedetään?
kysyi Juho, kun olivat saaneet nuotan veneeseen
ja veneen järveen.

Palatessa vedetään, mennäänhän nyt en-
siksi lahden pohjaan, sanoi Maukonen.

Hän tähysti potkea nuotan juuri samoille
paikoille, jossa oli nähnyt naapurinsa soutelevan.
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Nuotta ei ollut vielä puolitiehen nostettuna,
kun Juho virkkoi;

Verkko tosiaan tulee nuotassa.
Anna tulla kun tulee, se ei meitä liikuta,

sanoi Maukonen.
Kohta kohosi verkko hänenkin puoleltaan,

jota hän vihan kilvessä repäsi irti nuotan kivek-
sistä. Juho koitti päästellä verkkoa irti hellä-
varoen.

Ei meillä ole aikaa ruveta kenenkään
verkkoja nypelöimään, sanoi Maukonen. Eikööt
heittäkö apajille. Tällä lailla minä selvittelen, sel-
vittele sinä kanssa.

Ja hän vedellä kurautteli niin, että syltä pit-
kältä repesi verkko joka vetäisyllä.

Saman tekevä, sanoi Juho ja alkoi karau-
tella isäntänsä opettamalla tavalla.

Isännän puolelta tuli viimein verkon pää kä-
siin ja siinä oleva puikkari.

Tuostapa tuon näkee, kuka se apajalle
verkkojaan heittelee, sanoi hän katsellen nimi-
merkkiä ... Kuule, elä revi! kiljasi hän samassa
Juholle, joka parhaallaan suolti ainaa irti. Omat
on verkot!

Joutaakos niitä omiakaan sen paremmin
päästelemään, sanoi Juho.

Täytyy joutaa.
Äänettöminä he alkoivat päästellä verkkoa

irti ja kokoilla revityitä siekaleita veneeseen.
Kumpaisellakin oli omat ajatuksensa.
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Kaloja tuli ainoastaan nimeksi, ne olivat
verkon selvittelyaikana uineet tiehensä.

Tähänkös viereen toinen apaja poiketaan?
kysyi Juho aivan rauhallisena.

Ei mihinkään, sanoi Hankonen äreästi ja
ohjasi veneen kotirantaa kohti.
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