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Jyrkän Kusti.

S&ivan niinkuin muuannekin maailmaan oli kevät tullut
myös Jyrkän mökkiin ja sen seutuville. Kuiten-

kin tuli se tänne aina vähän myöhemmin, syystä että j'm-

päristöt olivat jylhän kuusiston varjoamina. Varsin vähäi-
nen oli vielä aukko, jonka neljä pientä peltokappaletta ja
pieni niittypalsta oli metsältä vallannut.

Mökin asukkaita, jotka olivat tämän kylmään metsään
alkaneet, voisi ajatella kaiken ihanuuden vihaajiksi, kun
eivät olleet etsineet asentoansa johonkin luonnon puolesta

kauniimpaan paikkaan, johonkin järven tai joen rannalle
eli edes mäen kukkulalle. Vaan eivät he ihanuuden vihaajia
olleet, päinvastoin vähään ihanuuteen tyytyväisiä ja sitä oli
tällä paikalla siksi kuin he vaativatkin.

Yläpuolella mökin oli suo ja samoin alapuolellakin, vaan
välille oli syntynyt, joko veden uurtamisesta taikka se oli
alkujansa niin ollut, syvä notkelma. Notkelman kahden
puolen oli korkeat penkereet, jotka ennen olivat kasvaneet
lehtipuitakin. Nyt ei enään ollut jälellä kuin yksi iso haa-
pa aivan notkelman reunalla ja pieni pensas jälestäpäin
kasvaneita haapoja vieressä.

Tälle kohden oli Jyrkän Pietu katsonut paikan mö-
killensä, kuitenkin enemmän vaimonsa Ullan kehoitukses-
ta, kuin omasta tahdostansa. He olivat näet nuorena olles-
saan, ei kuitenkaan varsin nuorena, rakastuneet .

.
. niin

siksi sitä- voipi sanoa, vaikka ei Pietu tuota ollut niin pit-
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källe, että mökin tekoihin asti, ajatellutkaan. Sentähden oli
hän Ullalle sanonut:

„Ei siitä taida tulla mitään; mitä me kaksi tyhjää
teemme yhdessä? . . . paras olla itsekunkin missä sattuu. 44

„Miksikä sinä noin ajattelet?44
, oli Ulla sanonut.

„Kaksi rakasta voipi elää vaikka kuusenkengällä. 14

Pietu oli vielä toisenkin kerran epäilystänsä uudista-
nut, vaan oli saanut Ullalta samoin epäilemättömän vasta-
uksen. Nyt oli Pietukin ajatellut että voipi olla niinkin
ja myöntyi tuumaan.

Ullan päätelmät eivät olleet aivan perättömiä. Oli-
vathan he jo toistakymmeneen vuoteen edistyneet niin pal-
jon että römeä-ääninen lehmä ammui navetassa yhdessä par-
ressa, ja toisessa hieno-ääninen hiehonpullukka, jolla vielä
oli tapana puskea partensa seiniä, tehdä siten isommalle
kiusaa. Hevonen oli kanssa navetan sivulle tehdyssä tallin
tapaisessa; siihen sika ja pari lammasta. Hevonen ei tosin
ollut lihava, vaan jaksoi kuitenkin vähät pellot kyntää ke-
väälläkin ; syksyllä kesän laitumella oltuansa olikin se aika
riski.

Kaikki ei kuitenkaan mennyt niinkuin Ulla oli kuvail-
lut. Rakasten elämä kuusenkengällä tai juurella tuntui
hänestä vähäpätöiseltä asialta. Oli kylliksi tietämistä, jos
oli mökkikin, sillä elämän murheet olivatkin asettuneet
etusijalle. Vaan ei Ulla tätä yhtään valittanut, eikä valit-
tanut Pietakaan.

Pyhäpäivinä luki Ulla raamattua, jonka veljensä oli
hänelle antanut ja oli sieltä näkevillään että nämät tiet ja.
kohtalot olivat kaikki Jumalan määräämiä, joihin mietteisin
Pietu oli verkalleen vastannut että

„voipi olla niinkin ja
mitenpähän sattuu41

.

Heidän vanhin poikansa oli kymmenen vuoden paikoil-
la. Tästä oli tehtynä enonsa, räätäri Kustin kaima. Kusti
teki jo isällensä apuna keveimmiä töitä.

Aurinko kuin oli sulattanut lumen pelloilta, piti Kus-
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tin ruveta karhitsemaan. Hiljaa astua junnasi ruuna ja
yhtä hiljaa Kusti perästä. Toiset lapset, joita oli vielä
kolme, juoksentelivat notkon varsi-pientareella.

„Kusti, Kusti! 11 huusivat nämät. —■ „Mepä pyöritään
alas mäkeä pitkällämme. 11

„Pyörikää vaan 11
,

vastasi Kusti.
„Tule sinä kanssa, täällä on niin lysti, että . .

.“

„Enkä tule . .
. so, mitä sinä siinä 11

. . . ruuna oli
näet puhetta kuullessaan seisattunut.

„Kuule, Kusti, käydäänkö katsomassa sinun myl-
lyäsi? -1

Kusti oli tehnyt notkon läpi juoksevaan ojaan pienen
myllyn, jossa oli hamari yhdessä, vanhaan padan kappalee-
seen lyödä kalkuttaen.

„Käykää, vaan elkää särkekö !“, huusi Kusti heidän
jälkeensä, jotka jo juosta piristivät notkoon.

Pienin poika, jolla ei vielä ollut kuin mekko päällä,
juoksi jälkimäisenä, ja itkien huusi toisille;

„Niin kun jätätte minut. 11

„Eikä jätetä kun joudut, ja mitä sinä tulet kuin et
pysy muassa kuitenkaan.

„Vaan ette saa jättää, äiti sanoi niin, 11 vänisi pienin.
Myllyä kylliksi katseltuaan menivät lapset pihaan.
Kusti jätti ruunan seisomaan pellolle ja meni notkon

partaalle istumaan. Siinä istui hän ja katseli toiselle puo-
len notkoa, jota väliä ei ollut kuin parhaiksi kirveellä heit-
tää. Hän oli lukenut äitinsä raamatusta tuota paikkaa,
jossa kerrotaan laaksosta, jonka toisella puolen seisoi Isra-
elin lapset, toisella Eilistealaiset sotimassa, ja David voitti
Goljatin.

Nyt kuvaili hän tätä laaksoa siksi ja oli näkevinänsä,
miten viholliset lähtivät pakoon juoksemaan. Enoltansa
oli hän saanut lukea vähän muitakin kirjoja: „Kulfalan
historian 11 ja „Yrjö Sukasen elämänvaiheet. 11

Karvakortteen nuput olivat jo tuuman pituisia. Niitä
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nykäsi hän muutamia käteensä ja katseli. Katseli ja ajat-
telu Ajatteli vanhemmistansa, ajatteli itsestänsä ja vanhasta
ruunasta, jonka perässä hänen täytyisi kävellä. Tämä tun-
tui hänestä mahdottomalta, jös ikänsä piti kuskata tuota
vanhaa ruunaa.

Hän kuvaili jotain toisenlaista elämää, vaan kun huo-
masi, että kuvaukset on vaan kuvauksia, niin hän painoi
päänsä alas ja itki; eikä kuitenkaan tietänyt, mitä hän oike-
astaan itki.

Notkon toisella puolen, vähän alempana, pitkässä kuu-
sessa lauloi laulurastas. Kusti nosti silmänsä ylöspäin ja
kuunteli, mitä rastas lauleli ja hän oli ymmärtävinään sen
sanovan:

„Poika, poika, poika; itkitkö, itkitkö; viisi niistä, vii-
si niistä; ei auta tuo !“

Rastas vaan lauloi edelleen ; „niin se on, niin se on“,
ja Kusti unohti surunsa ja katseli rastasta kuusen latvassa
sekä vettä ojassa, joka tasaisesti juosta lirisi myöttävää
notkoa.

Jänes juosta keikkasi notkon alapuolelta kuusikosta
ja, välistä kuullostaen ojahamarin kapsetta, kohosi Kustin
vastapäätä olevalle notkon rinteelle. Tässä se nousta ka-
pusi kahdelle jalalle seisomaan, vaan kun ei mitään vaa-
rallisempaa kuulunut, niin lähti verkalleen kämpsimään
penkereen päällä olevan laihopellon laitaan, josta muutamia
laihoja rapsittuaan, lähti taas juosta hippailemaan metsään.
Kusti ei malttanut enään hiljaisena katsoa, vaan löi käm-
meniänsä yhteen ja pani: „hätäts.“ Mut silloin jänes löysi
töppösensä. Ei kuin kerta vilahti kun oli näkymättö-
missä.

Vähääkään huolimatta räpytöksistä laski rastas van-
haa virttänsä: „puupiippU ,

puupiippu; tiitterä koppa, tiitte-
rä koppa, paljo maksaa, puoli ruplaa.“

Arvattuaaa ruunan kylliksi levähtäneen, nousi Kusti
istumasta ja meni hänen luoksensa. Kuuna seisoi aivan
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välinpitämättömän näköisenä koko tästä maailmasta: silmät
kiini ja alahuuli lörpällään. Tuota nähdessään Kustin mieli
kävi taas karvaaksi ja hän ajatteli, vaikka ruuna oli jo
varsin vanha, että „tätäköhän hänen pitänee ikänsä ajaa 11

.

„So, astuhan ruuna 11
, sanoi Kusti, ja ruuna avasi sil-

mänsä, katsahti sivullensa ja pani joka jalkansa liikkee-
sen. Ja niin he kiersivät ympäri vähäistä peltoa.

Ojahamari löi tahdikkaasti notkossa, kuusen latvassa
lauloi rastas ja västäräkki lensi pihasta pellon yli notkon
taakse pesällensä, ja lauloi mennessään: „sir, sir, sir. 11

Kahdentoista vanhaksi tultua halusi Kusti päästä maa-
ilmalle.

„Enkö minä pääsisi rengiksi? 11 sanoi hän isällensä,
„johan veli Ville saattaa ajaa ruunaa. 11

„No, johan tuo saattaa; vaan vielä kai sun siltä so-
pii olla kotona 11 , sanoi Pietu, „on tässä työtä. 11

„Vaan tuolla maailmassa, jossa on enempi ihmisiä,
olisi ehkä lystimpi11

, ehdotti Kusti.
„Voipi olla lystimpikin ja mitenpähän sattuu.“
Tämä oli Pietuu päätös-sana ja sen jälkeen oli turha

pitempiä puheita toivoa. Mitään lujuutta näissä sanoissa
kuitenkaan ei ollut; asiat sai siltä mennä minne päin hy-
vänsä. Kusti sai myönnytyksen lähteä rengiksi ja hänestä
tuntui lystiltä kuin pääsi isolle kylälle, jossa oli iloisia to-
veria yltäkyllin. Niitten suosion Kusti heti. voitti, kun
osasi puhella heidän mieliksensä ja muutenkin käyttää it-
seään reippaasti.

„Muistahan lukea 11 , sanoi Kiistin äiti, kun oli saatta-
massa häntä renkiyspaikkaan, „ett’et jäisi ruunankummiksi. 11

„Kyllä muistan, äiti, saatte olla huoletta 11
, lupasi

Kusti.
Ei olisi ollut varmaa; etfei hänestä tullut „räähkäu ja

äitille tehty lupaus olisi jäänyt täyttämättä, jos kauvem-
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min tätä suuntaa kohti pyrki, mihin ensin oli mieltynyt.
Mutta naapuritalon poika, joka oli lukuhaluinen, sai Kos-

tinkin houkutelluksi itselleen toveriksi. Ensimältä ei häntä
huvittanut muu lukeminen kuin satukirjani. Vähitellen
mieltyi hän muihinkin: olihan nämät jotain toista kuin ker-
tomukset Yrjö Sukuisesta ja Kultalan kylästä. Lukiessaan
suurista sotasankareista innostui hän sankarimaisella taval-
la. Hupikirjoihin mieltyi hän enimmin, jotka kertoivat rak-
kaudesta. Petollinen rakkaus häntä harmitti. Varsin ankaria
tuomioita saivat pettäjät ja petettyjen kohtalo tuntui hänes-
tä säälittävältä. Kertomukset todellisesta rakkaudesta olivat
miellyttävimmiä, vaikka ne olisivat olleet kuinka vättömäisiä.

Muita ei tähän heidän seuraansa antautunut, sillä
he etsivät huviansa seuraelämästä, joita pidettiin aina
pyhä-iltoina milloin missäkin. Kustia ja hänen ystäväänsä,
Seppälän Jopia, alkoivat he kutsua „raamattumiehiksi“, sillä
yleisellä tiedolla, että kirja, joka on kansien sisässä, olipa
se sitten mikä hyvänsä, on Jumalan sanaa. Kusti ja Jopi
puollustivat itseään, selittämällä, ett’ ei se ole mitään muuta
kuin lystiä, mitä he lukivat. Se selitys auttoi siinä kohden,
vaan kun he eivät sittenkään tulleet kuin hyvin harvoin
huvipaikkoihin, niin alettiin heitä kutsua „härkäpojiksi“,
jotka johonkin paikkaan seisahduttuaan eivät liikahda mihin-
kään.

Ei auttanut muu kuin täytyi lähteä useimmin seuran
tekoon. Kustia kummastutti, kun tytöt ja pojat olivat kaik-
ki tuttavia keskenänsä; olisihan hänenkin pitänyt samoin
päästä tuttavaksi, vaan ei enään sopinut pienen pojan ta-
voin ruveta ilveilyllä itselleen arvoa ottamaan. Hän rupesi
siis puhumaan kaikista, mitä oli lukenut ja tätä he jonkun
aikaa kuuntelivat. Vaan kun Kusti rupesi esittelemään,
että hekin lukisivat, niin silloin he herkesivät kuuntele-
mastakin ja alkoivat tehdä pilkkaa. Kiistin täytyi heittää
kaikki omat puheaineensa ja ruveta puhumaan tytöistä,
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pojista, tanssimisista, markkinoista, kometiioista jakonvehtin
ostoista, jälkimäisestä etenkin tytöille ja tämä kelpasi.

Tähän aikaan opetteli Kusti tanssimaan, vaan ei hän
osannut tanssia kuin yhden tytön kanssa. Miksi hän tä-
män kanssa osasi, siihen oli syynä, että se oli kaunein ja
pulskin kaikista, sekä arvonsakin puolesta yhdenlainen.

Kustin tanssiminen kiihtyi kiihtymistään, että hän oli
kuin puolitiessä taivasta. Tämä kiihkeä tanssi tuli siitä
kuin hän oli rakastunut tuohon tyttöön korviansa myöten,
eikä se tainnut muuten olla tytönkään puolelta,

Huvista erotessa kävi Kusti saattamassa tanssitoveri-
ansa. Näillä matkoilla kääntyi puhe noihin lempi-ajan tär-
keimmiin esineihin niinkuin sormuksiin ja muihin pieniin ta-
varoihin, ja näissä he olivat kumpikin yhtä mieltä. Pala-
tessa näiltä matkoilta tuntui Kustista niin somalta, ne oli
kai niitä totisen rakkauden vivahduksia.

Toisilla kyydihtymatkoilla olisi Kusti jo heittänyt nuo

sormus puheet vähemmälle ja rupesi puhumaan omia ajatuk-
siansa, ensinnäkin etfei hän pidä sellaisesta rakkaudesta ja
avioliitosta, joka on juuri kuin syntiinlankeemus, jonka jäl-
keen ihmiset nolottavat kuin mitkähän häväistyksen kärsi-
neet.

Näistä ei tyttö sanonut ymmärtävänsä mitään, käänsi
päinvastoin puheen kaikenlaisiin taloutta koskeviin asioihin,
sänkyihin, yaatteisin ynnä muihin.

Tämä alkoi Kustia välistä harmittaa, kun vielä tiesi,
että tyttö noista puhuu muillekin; eihän hän olisi tahtonut
näin äkkipikaista ilmoitusta, joka ei näistä ennen puhunut
paljon toisille pojillekaan.

Mutta niinhän se voipi olla tavallista, täytyi Kustin
ajatella kuin rakkaus ja kauneus panivat kovasti vaaten
kaikkea epäilystä. Saatuaan näiltä vähän valtaa ajatteli
hän, että mitähän, eiköhän se olisi ikävää tuollainen elämä,
ett’ei toinen toistansa ymmärrä, eikä tahdokaan ymmär-
tää. Hän päätti nyt tutkia tarkemmin maailman menoa ja
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koetteli saada selvää rakastettunsa ajatuksista ja mielen-
laadusta. Tämän jälkimäisen perillä hän oli pian: Se oli
vaan tuonlaista iloista tyttö-elämää, joka ei tahdo mitään
tietää, jos sille esitteliskin, ja joka sitten tyttö-elämän lo-
puttua vaipuu kaikkeen ja nureksimiseen.

Kusti käytti kaikkia mittakeinoja ja parhaaksi tunsi
sen kuin ajatteli, että jos hän nyt olisi naimisissa, niin mi-
kä siitä seuraisi: Ei muuta kuin että alusta olisi vähän
lystiä ja sitten kääntyisi tuolle ikävälle suunnalle, etfei
olisi muuta puhumista kuin että se ja se kohta olisi laitet-
tava, vaan ei ole varoja. No ota velkaa, jos saat sitäkään,
eli ole puutteessa. Talaita mökki, jos satut saamaan, eli asu
toisten huoneessa, jos satut pääsemään. Nämä mietteet hän-
tä vaivasi. Hän ei olisi tahtonut näin ajatella, mutta ne vaan

tulivat puolen väkisin.
Tähän aikaan sattui Kusti lukemaan erään kertomuk-

sen nimeltä „Euoti-ukko“. Tämä häntä hurmasi niin, että
hän päätti sankari-innolla olla totisen rakkauden esikuva.

Mutta tämä päätös meni myttyyn ; ei hänestä ollutkaan
sankariksi. Kuin hän ensikerran kuuli nuo sanat:

„Niin, mitenkään minä olen kuullutkaan 11 niin sil-
loin hänen sydämensä säpsähti, vaikka moni Kiistin sijalla
näistä ihastuvat, sillä he tietävät näiden perästä seuraavan
sanat: „että sinä kuulut riijaavan sitä 11 , tai päinvastoin.
Vaan siitäpä syystä juuri, että Kusti tiesi, hänen sydämen-
sä säpsähti.

Ei mitenkään hän olisi uskonut, jos ennen olisi sanot-
tu, että niin hänelle käypi. Mitä useimmin hän kuuli nuo,
sitä kovemmin ne koskivat. Hän, joka aina ennen ajatteli
tahtovansa olla irtonainen maailmassa, eikä liioin tulla huo-
matuksi, hän nyt joutuisi rakkauden kautta joksikin vel-
volliseksi, kiini sidotuksi ja huomatuksi. Tätä hän ei tul-
lutkaan ajatelleeksi, silloin kuin joutuirakkauden pauloihin.

Nuoren väen seuraelämän jätti Kusti kokonansa ja
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heittäytyi yksinäisyyteen, sekä päätti peruuttamattomasti
kopistaa itsestänsä seuraelämästä saadun rakkaudenkin.

Maailma, joka on tarkka vainuamaan vähäpätöisim-
mätkin asiat, huomasi Kustinkin mielialan, ja nyt hän sai
kuulla monesti nuo tutut sanat että: „Mitenkä minä olen
kuullutkaan .

.
.“ vaan päätös-sanat olivat toisenlaiset:

„Sinäkö kuulutkin meinaavan peräytyä tuosta aiko-
muksestasi . .“

Tämä kuuleminen olisi hänestä piisannutkin, vaan ei-
pä se siihen loppunut: asia oli otettu huomioon vanhempi-
enkin ihmisten joukossa ja nytpä hän sai kuulla totuuden
sanoja siitä tavasta kuin ihmisten lapsia narrataan.

Kovin suututtavalta tuntui jo tämä ; hän toivotti mie-
lessänsä hiiteen kaiken maailman lemmet jarakkaudet, jois-
ta ei pääse erillensä rahalla eikä hyvällä sanalla, muuten
kuin petturin nimen ottamalla. Ja mielellään hän suos-
tuikin ottamaan tämän nimen, vaan kuulemisesta kuitenkin
tahtoi olla vapaana.

Eräänä toukokuun aamuna oli Kusti matkalla pois
kotipitäjäästänsä! Jäät olivat juuri järvistä lähteneet, aino-
astaan muutamissa lahdelmissa oli vielä tähteinä, jakoivun
lehdet aukenivat pumppulastansa. Kosteata maantietä as-
teli Kusti, katsoa tuijottaen eteensä. Kaikki oli synkän nä-
köistä: metsäkin ja puut, jotka ennen lapsena ollessa oli-
vat hänen mieluisimmat leikkitoverinsa, näyttivät kolkoilta.
Usva, joka sulavasta maasta kohosi, huppuroitsi metsässä
kuin eksyksissä ja teki sen aina enemmän synkemmäksi.
Maantie kulki korkean mäen päällitse. Mäen päälle pääs-
tyä aikoi Kusti levähtää ja sukkelammin sinne joutuaksen-
sa kiirehti kulkuaan.

Mäkirinnassa, kuusen latvassa lauloi rastas. Kusti ei
haluttanut tätä kuunnella, vaan hiljensi kuitenkin askeli-
ansa kuin rastas alkoi yksikantaan jaksuttaa: „kas, kas,
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kas; mikä kiire, mikä kiire; vättö se on, vättö se on ■ tot-
ta kiekkaan. 11

Mäen päälle päästyänsä katseli hän aurinkoa, joka
kohosi idästä puiden latvain takaa, ja synnyinseutunsa mo-
nilukuisia järviä, vaan ei tämäkään katseleminen tuonut vir-
kistystä hänen ikävään mieleensä.

„Minnekkä menisin 11 , ajatteli hän. „Koti on pieni,
siellä on kylliksi muita ilman minuttakin. Synnyinseutuni
on kyllä suuri, mutta siellä sanotaan petturiksi, . .ei sinne

. vaan mihinkäs .
.“ ja hän istui ravin reunalle.

Poikki tien, liki häntä, juoksi taas jänis alasmäkeen etsi-
mään itsellensä makuupaikkaa päivän ajaksi. Häneenkin
katsahti Kusti kuin johonkin vihamieheen, vaikka päinvas-
toin, jos jäniksellä olisi ollut rohkeutta, olisi hän saanut
aivan rauhassa kulkea vaikka kuinka lähitse.

lilastaan laulu kuului alempaa. Tämä muistutti Kus-
tia istumisestansa Jyrkän notkon partaalla, jolloin hän
ikävän mielen tullessa taisi vielä itkeä, vaan nyt ei voinut
sitäkään tehdä, sillä siitä oli jo kaksitoista vuotta aikaa.

Silloin taisi hänen katsantonsa itkunkin perästä tulla
iloiseksi, mutta nyt niistä näkyi jotain senlaista kuin hän oli-
si tahtonut kostaa kaikille jostain pahasta, vaikka se oli
vaan hedelmä siitä kuin hän tunsi itsensä turvattomaksi,
halveksituksi ja kaikkeen kelpaamattomaksi.

Muuan mies ajoi maantietä Kiistin sivuitse. Mies sa-
noi Kastille hj'vän huomenen, vaan ei Kusti muistanut
vastata, eli jos hän vastasikin, niin se oli vaan jotainyräh-
dystä ja liian myöhäistä sekin. Kusti tunsi tehneensä pa-
hasti kun ei vastannut oikein ja oikealla tavalla, vaan min-
käs hän sille teki. Matkamies häntä kai ajatteli tuhmaksi
tai ylpeäksi, vaan varmaan päätökseen hän ei mahtanut
pyrkiäbään siitä mikä hän oli, ja jos olisi pyrkinytkin, niin ei
siitä olisi mahtanut varmaa tullakaan.

Aurinko kohosi korkeammalle ; yöllisen usvan hajoitti
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tuulenhenki ja auringon paiste. Kusti lähti jatkamaan mat-

kaansa ja kulkiessansa heräsi hän juuri kuin unestansa.
„Nythän, näenmä, onkin kaunis päivä alussa 11

, ajat-
teli hän, „ja missä pakossa minä rupean olemaan näin ala-
kuloisella mielellä, kuin ei edes kukaan täällä tunnekaan.
Usva on kadonnut yön mentyä ja samoin haihtukoon suru
sydämestäni . . ja enköhän sur.ulle erojaisiksi vähän laula.“
Sitten lauloi hän hiljallensa:

„Niin mua mammani varoitteli,
ett’en viinaa joisi.
Saisin riijata likkojakin,
kuin en kotia toisi. 11

„Ja entäs kuin ei ole kotia, johonsopisi yksinäänkään,
jopa että kuin kaksi olisi . . . lapsi erehtyy ja katuu
kohta erehdyksensä; vaan eihän toki ikäkauttansa . .“

Käin ajatteli hän laulunsa päätteeksi ja astua lippai-
li vilkkaasti eteenpäin.

Kesän teki Kusti kesätöitä ju rupesi syksypuoleen
erään nikkarin kanssa yhteen työhön. Talven perästä ky-
keni hän jo yksinänsäkin tekemään työtä. Joutuin hän ir-
tautteleekin lastuja ja levähtäessänsä lukee hupikirjoja, jos
vähän vaan saapi käsiinsä, sekä on hyvä puhetoveri pirtti-
väelle. Vaan turhaa on kuitenkin toivoa, että hän jokaiseen
tyttöön rakastuu.
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lOpaun koivu kasvoi Kytölän tuvan perässä, pari syltä
illii ulkona seinästä, aivan akkunan kohdalla. Aisa koi-
vun vahvuinen oli tämä silloin ollut, kun Matti Kytöläinen
antoi sille armon jäädä seisomaan, kun muut puut tuli pois
raivattavaksi talon tieltä.

Syksyn tuuli ajoi lumiräntää myötänsä ja peitti koi-
vun oksat vahvan kuoren sisälle. Pilvet vierivät taivaalta,
tuulen henki kävi kolkommaksi ja kylmetytti lumen koi-
vun oksissa, niin että ne kitisivät kun tuuli niitä heilut-
telu

Tupakartano oli rakennettu pitkin ilmaa, toinen pää
etelää, toinen pohjoista kohden. Molemmissa päissä oli tu-
vat ja välillä yksi kamari, sekä keittiö. Kaikki huoneet
olivat melkein puhtaita, ainoastaan penkin vieret ja oven-
suu-lattia oli piipun porosta ja joukon jaloissa kantautu-
neesta savesta likautunut.

Isäntä käveli yksinänsä tuvan lattiata edestakaisin ja
poltti tupakkaa. Savu jakaantuikahden puolen hänen suus-
tansa ja jälelle jäätyänsä kiemahti juurikuin katsoaksen-
sa, että minne se nyt menee. Vaan eihän se mennyt min-
nekään j käveli vaan ja katsoi aina saappaisinsa, joiden
käret vuorotellen somasti hänen mielestänsä sujahtivat eteen
päin, sekä tuvan lakeen, jota karstan-laskumiehet olivat
jonkun tai’an vuoksi kynsineet niin kovasti, että sälös oli
irtautunut.
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Kaikki kohdat, seinät, akkunat ja mitä lienee ollut,
kääntyi isännän huomioon enemmän kuin ennen. Hän sei-
sattui periakkunan ääreen ja katseli koivun kylkeen lei-
kattua vuosilukua ja puumerkkiä, jotka kumpaisetkin olivat
melkein huonosti tehdyt, vaikka oli komistuksiakin käytet-
tynä niin paljo että viimeisten seitikko-numeroin alasaka-
rat olivat taaksepäin pitkälle koukistettu. Vuosiluvun alla
oli hatasääriseksi tehty M ja K. Tämä kaikki antoi vah-
vistusta hänen mietteillensä. Sehän oli aivan selvää, että
hän oli isäntä talossa, sillä isä oli kuollut; hautajaiset juuri
pidetty, ja ison koivun kylessä oleva vuosiluku ja puumerk-
ki näytti jälki maailmalle, milloin tuo oli tapahtunut.

Omituisella isäntämiehen tavalla jatkoi hän taas käve-
lyänsä ja kohotti aina ylähuultansa, jossa tietysti oli viik-
sien alkuja, sillä ilman viiksittä tämä tapa ei jonkahda ke-
nenkään päähän. Hän näytti tarkastelevan ja tässä toimes-
sa oli nenä ensimäisenä, johon se soveltuikin hyvin hyväs-
ti, kuin oli perustettu jotensakin pystöön asemaan ja aivan
huippua keikahutettu vielä pystömmäksi ylöspäin. Pienenä
poikana olivat ikätoverinsa häntä pystyn nenänsä tähden
tinkineet nimittämään ~illoksi“. Olipa vielä kerran Antti,
joka oli isännän nimi, ja Puomilan Olli pallia lyödessä
riitaantuneet, ja Antti oli jäänyt tappiolle, jolloin toiset po-
jat sovittivat sanat että,

Olli Puomi osan sai,
Hio Antti ilman jäi.

Katsoessaan ovensuu-akkunasta pihamaalle, häiritsi
hänen isäntämäisiä ajatuksiansa tuo muisto, miten Kärkelän
vanha ukko hekeroittelevalla äänellä veisasi noita sanoja
uKyll’ perässäni tulette 11

,
silloin kun vanhaa isäntävaina-

jaa lähdettiin rappuisten edestä kirkolle viemään. Vaan
eihän tuota nyt viitsinyt paljon ajatella, olihan hän aika-
mies, paljon enemmän aikamies, kuin vuosi takaperin.

„Kyllä minä tein tuhmasti 11 puheli hän itseksensä,
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„kun menin naimisiin ennen isän kuolemaa; nythän minä
vasta roivot tekisin.**

Emäntä astui tupaan ja isännän mietteet keskeytyivät.
Hän oli vielä nuoren puoleinen ja käveli, jostain syystä,
hitaasti. Kasvoiltansa oli hän vakava, joka on toimellisen
emännän ulkonainen tunnusmerkki.

„Joko maksoit hautajaistiellä rovastille menevän leh-
män ?“ kysyi emäntä.

„En maksanut**, sanoi isäntä „eikö tuota viene laa-
tuna.“

~Ettäkö veisi lehmän?**
„Niin vaikka lehmän. Joutaa niitä; en minä kuiten-

kaan kehtaa ensi kesänä ruveta soita niittelemään.**
„Mut milläs sitten rahaa tulee** sanoi emäntä „kun

ei ole voita myödä ?“

„Myöpi hevosia.**
„Niitäpä ei meillä ole liiaksi. **

„Ostaa ensin.**
„No, hyvänen aika! mitä siitä hyötyy?**
„No, tottahan voittaa.**
„Vaan jos ei voitakaan I*, sanoi emäntä. „Käypi kuin

Eskolaiselle, että saapi kohta, jos pitkä ikä on, kerjätä he-
voskauppainsa tähden.* 1

„Niin no“, sanoi isäntä „se nyt on aivan sama, kup-
pasipa tuo tai kerjäsi yksi Eskolainen. Siihen sijaan on
moni rikastunut.“

„Ekika on rikastunut ?“

„Moni“, sanoi isäntä päättävästi „niin kuin Anttilai-
nenkin; luuletkos hänen kerjäävän? 1*

„Jos ei kerjänne,"
„Kerjääkös Tuovinen, vaikka tekee hevoskauppoja?**
„Mistäpä minä sen tietänen.“
„Niinpä ole sitten vaiti, kun et tiedä kuitenkaan.“
Emäntä oli vaiti ja lähti hiljalleen kävellä lyllyttele-

mään askareillensa, katsahtaen mennessään alakuloisesti
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miehensä silmiin, joka jäi akkunan eteen seisomaan siinä
varmassa päätöksessä, että hevoskauppiaat ei koskaan köyh-
dy.

Pellon alla, niityn ranta-metsässä oli rengit puita hak-
kaamassa,

Suuri valkea paloi heidän luonansa, savu paksuna
patsaana kohosi syksyn koleaan ilmaan. Isäntä lähti aste-
lemaan heidän luoksensa, jonkunlaisella isäntämiehen ryh-
dillä.

Tultuaan lähemmäksi havaitsi hän olevan itsessänsä
jotain vaikuttavaa voimaa, kuin renkien kirveen liike vil-
kastui. Tästä syystä näki hän tarpeelliseksi vähän viivy-
tellä kulkiessaan ja tarkasteli matkanvarrella olevan heinä-
ladon suulla olevia heiniä, joihin oli räiskynyt lunta.

„Saatte syömään tullessanne tukkia tuon ladon suun11
,

sanoi hän renkien luokse tultuaan „näkyy jo lunta siihen
sataneen. 11

Pienempi renki vinnasi kirveensä kiini kuusen tyveen
ja vähän päätänsä kääntäen sanoi, että „kyllä kynnetään
kunhan hevoset haukahtaa 11 ja alkoi jatkaa työtänsä.

Vielä vähän muitakin neuvoja annettuansa lähti isän-
tä pihaan.

„Lemmon väikylä 11 sanoi isompi renki „kun ei saat-
tanut menessään tukkia tuota ladon suuta. 11

„Ei toki 11
,

virkkoi pienempi. „Näethän sen kuinka
yläpäisenä hän kävelee. 11

„Siltä näyttää, kun pääsi isännäksi; ainahan tuo en-

nen jotain toimitti.“
„Niin no“, arveli pieni renki, „mitäpä se meihin kos-

kenee, ollaanhan mieliksi, niin maksaa se hyvän palkan.“
Sitten jatkoivat rengit työtänsä ja tuumailivat kekris-

tä, joka oli jo hyvin lähellä, ja sitä seuraavasta vapavii-
kosta.

Isäntä vietti aikaansa kotisalla, vaan se kului niin hii-
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den hitaasti kun ei sitte vanhan isännän hautajaisten ollut
mitään puuhaamista.

Olisihan sitä työtä, vaan mitäs hyötyä tuonlainen
maanmiehenä oleminen maksaa, että itse työtä tehdä.

Seuraavalla riiviikolla ei ollut nuorella väellä tuvasta
puutetta, jossa tanssia pitivät, niinkuin usein muulloin, sillä
Kytölän nuori isäntä antoi tupaansa hyvin mielellään. Emän-
tä siitä oli vähän vasten, mut ei jaksanut paljon vastustaa,
kun oli kovin raukeana ja oleksi parhaiten kamarissa.

Kuitenkin tahtoi hän välttämättömästi etfei saa
viinaa heille tuoda, eikä liikutella. Se luvattiin hänelle, ja
nyt oli vapa elämä, jota he käyttävätkin hyväksensä ja tans-
sivat jotta hiki päästä tippui.

Isäntä ei ollut poikanakaan oikein hyvä tanssi-mies,
vaansojahutti vieläkin toisinaan muutaman valssin, varsinkin
kuin renkipojat olivat kaikessa salaisuudessa ja ystävyy-
dessä, antaneet muutaman tavallisen ryypyn ja pari kolme
pienempää lisäksi, jotka isäntäkin samaten otti vaan ilman
ystävyyden vuoksi eikä minkään muun.

Kekrin jälkeen talven tulo kiivastui. Kirkas jää peit-
ti Pyöreän järven, joka oli puolen virstan päässä Kytö-
lästä.

Eräänä iltana pakkanen kiihtyi ja kitistä jään pin-
taa, niin että se surkeasti ulvahdellen halkeili ristiin ras-
tiin.

Koko yön näkyi Kytölästä valkea. Ummemäen muori
piti siellä komentoa ja käyttikin itseänsä rajusti ikäpuolen
yötä. Joka vaan ei ensi käskyllä totellut mitä hän viit-
tasi, niin sai kuulla porakkata sellaista että piisasi. Aamu-
puoleen oli hän jotensakin sävyisä kun kahvia juodessa
kertoi että moni ihminen olisi hänelle kiitollisuuden velassa.
Sillä hän oli aivan varma siitä että he eivät olisi elävin
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silmin maailman valkeutta nähneet, jos hänen taitavuutensa
ei olisi sattunut saapuville heidän ensi hetkenänsä. Ei ku-
kaan tohtinut panna sitä vastaan, vaikka oli niitäkin, jotka
päinvastoin sanoivat, että moni olisi elossa, jos ei TJmme-
mäen muori olisi ollut heidän syntymisessänsä. Muori itse
jos näitä puheita kuuli, kiivastui kovin ja sanoi, että se pu-
he on toisten muorien nostama, ne kun eivät soisi häntä
niin mahtavaksi. Oli miten oli, mutta nyt ainakin muori
kehui mahtavuuttansa, sillä kaikki kävi vallan hyvin.

Seuiaavana aamuna varhain lähti isäntä kaupunkiin.
Metsämatkaa kulkiessa tahtoi vähän nukuttaa, kun yö oli
ollut rauhaton. Jäälle päästyä virkistyi hän ja päätti ajaa
oikein rivakkata ravia. Ei siitä kuitenkaan tullut mitään,
kun hevonen ei osannut ravata; ilman aikojaan vaan lau-
kata pukkaili.

„Rengit taas syöttäneet niin täyteen, ett’ ei jaksa juos-
ta yhtään", puheli isäntä hevoiselleen . . „Mut annahan
olla. Nyt et saa koko matkalla ruokaa, niin kyllä juokset
palatessa. “

Sitten sai hevonen juosta verkalleen koko taipaleen,
jota oli pari peninkulmaa.

Kaupungissa oltiin hänelle tuiki kohteliaita; jokakaup-
pa-puodissa sanottiin isännäksi, josta hän itseksensä ajat-
teli, että joko he todellakin tietänevät, että hän on isäntä.
Viimein meni hän siihen puotiin, jossa vanhakin isäntä oli
käynyt eläissänsä. Täällä oltiin vieläkin kohteliaampia
Tupakat ja isännän nimi eivät puuttuneet; eikä haitannut
jos ei ollut rahaakaan, pistettiin vaan muistokirjaan ylös.

Suuri kasa oli Kytölän Antilla paperikääröjä, sekä
konjakki- ja punssi-pulloja tiskillä,- kuu Puron Antti tuli
puotiin. Hän oli vähän omain sanainsa mukaan „läntty-
missä“.

„No terve, kaima", sanoi Puron Antti, „johan sinä
käännät tuoreemman puolen päällepäin, kuin edessäsi on
putelia kuin tervaskantoja."

2
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„Eikös ole muutakin, 11 sanoi Kytölän Autti.
„Minä vähät muista tavaroista, mut putelit ne ne on

niitä miesten peliä . . Mut isä vainajasi . .
. minkälainen

kitupiikki . . tuskin putelia lienee mies eläissänsä ottanut . .
Vaan sano jo, mitä sinä oikeastaan puuhaat!“

„Yksi henki tuli meille lisää mennä yönä, niin sen
tuliaiset on pidettävät. 11

„Syntyikö ?“

„Niin.“
„Mitä sorttia? 11

„Mikäs muu kuin poika. 11

„Vai poika. Sinulle käy kaikki hyvin. Ensin pää-
sit päänään isännäksi ja nyt sulia on poika. Mut mitäs
minulla kun ei ole yhtään poikaa, tyttöjä vaan kaikki tyyni. 1*

„Siinähän ne menee tytötkin 11
, arveli Kytölän Antti,

„vaan onhan ne toki pojat parempia. ll

„Parempia, paljon parempia. Poika kun sattuu pa-
rasta sorttia, niin kurkuutteleehan edes isäänsä. 11

„No onhan noista se hyvä. 11

„On se toki kuin näkee ilon jauheistaan.11

„Jospa patukkata näyttää isälle vanhoista vaivoista.1 *

„Niin juuri, patukkata . . mut tytöissä ei ole senkään
antajata. Niitä saapi elättää aivan ilman edestä; heistä ei
tule ei mitään. 11

Ja sitten he yhdessä päättivät, että tytöistä ei tule
mitään, mut pojista ainakin jos ei muita niin rosvoja.

„Tokko minua kutsut kotiisi ?“ sanoi Puron Antti.
„Tule vaan. 11

„Mut muista se, että jos minä tulen, niin sulia pitää
olla antamista, niin että sika seitsemältä silmissä näyttää.
Vaan en minä nyt jouda, pitää lähteä Tyrnävälle lukka-
riksi . . tahdotteko kuulla sen nuottia?“ Sitten väänsi
hän suunsa kummallisesti kieroon ja alkoi:

„Kuin muori ja vaari ....ei nyt ääni juokse . . .
„

höörty kom nu.“
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Tämä oli Antin ruotsia ja sen ymmärsivät puotilaiset
vanhastaan ja antoivat hänelle ryypyn. Kaikki nauroivat
ja sitä vartenpa hän ilveilikin.

Kytölän Antti lähti kotiansa, kun oli saanut hyvät ryy-
pyt kaupan-päällisiksi. Putelit pantiin re’en perään heinien
sisälle etfeivät särkyisi.

Matkalla rupesi isäntää huolettamaan putelien kohtalo.
Erittäin utelias oli hän tietämään, miten konjakkiputelin
laita oli. Metsän kohdalla kalvoi hän putelit näkyviin.
Siinä ne kaikki olivat . . mut vieläkin oli epävarmaa . ,

jos puotilaiset pettivät ja antoivatkin huonoa . . kyllä
se piti aukaista ja . . vähän maistaa .

. sitä se taitaa
hyvää olla, vaan eihän tuota vähästä tuntenut .

. kun olisi
maistaa enemmän . . kyllä se on sitä . . Ja nyt jouti pu-
teli paikoilleen.

Eteenpäin ajaessa johtui isännän mieleen, että muuta-
mat konjakkia ryypätessään virnistävät suutansa, ja sen
hän luuli turhaksi. Olisi se kuitenkin soma tietää oliko tuo
tarpeellista . . eikä sitä muuten tietänyt jos ei koetellut . .

Pullo piti ottaa ylös, ja nytpä sen tiesi .
. kyllä täytyi vä-

hän virnistää . . ja nyt tuntui niin somalta kuin tuon tiesi.
Joutui tuo Pyöreän järven jää.
Nytpä sopi koittaa eikö tamma osannut ravata parem-

min kuin mennessä. Re’en perästä ajaen ei vieläkään ollut
kehumista ja sentähden täytyi nousta sevin puolelle, että
ylettäisi piiskalla ramauttaa.

Ei auttanut piiskakaan ; hevonen ei kuin laukkasi vaan.
Jopa loppui kärsimys. „Laukkaapias nyt, nyt sinä laukkaa,
kanttura, niin, niin, tpruso, tpruso.“ Koko jäämatka ja
metsääkin piisasi tätä kyytiä.

Syrjästä katsoja olisi häntä varmaan luullut mielipuo-
leksi, kun hevonen laukkasi minkä kerkesi ja mies re’essä
pauhasi, piiska suorana.

Putelit re’en perässä olivat lystissänsä ja hyppivät
siihen mukaan kuin rekikin. Konjakki luuli itsensä riskim-
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mäksi ja keikkui päällimäisenä niin kauan, että he kaikki
olivat sekaisin.

Joutuessaan kotinsa luokse mutisi isäntä:
„Jos minä vaan en saane parempaa hevoista ajaak-

seni, niin sitten on kummat. 11

Kartanolla oli Ummemäen muori odottamassa. Muori
oli kovasti ikävällä vartonut suun muutteen joutumista ja
nyt meni hän kiireelle rekeä penkamaan.

„Voi hyvänen aika! 11 huudahti hän. „Arvanhan täällä
on kaikki kappaleina! Tulepas itsekin katsomaan! 11

„Niinkö todellakin? 11

„Vieläpä se toisin lienee. Näet nyt . . ei suuhun
eikä silmään .

.

11

„Voipa helvetti sitä tapausta 11 , päivitteli isäntä. „Vaan
onhan täällä vielä yksi puteli ehyenä.11

„Onko toki, 11 ihastui muori . . „vaan toiset särkyneet .

jopa olisi saanut monta tilkkaa pahaan elämäänsä. 11

Muori meni ilmoittamaan tätä tapausta emännälle aivan
niin hätäisenä kuin jos joku olisi kuollut.

„Jopa sinä olit koko asia-mies, 11 sanoi emäntä mie-
hellensä; „jos nyt olisin riskimpi niin naurasinpa oikein tuon-
laisella tapauksella. 11

„Kaurapa eli te’e mitä hyväsi, vaan ei se ole minun
syyni: hevonen laukkasi niin pahasti jäällä . . siinä nuo
lienee särkyneet. 11

„Sen parempi, sittenpähän sopisi vanha sananlasku
kääntää että ~juoksi kuin Kytöläisen juomat, pitkin Pyö-
reän jäätä,11

Tuli siinä nyt vähän vahinko, kun putelit särkyi,
vaan ei se paljon haitannut, korjautuihan se sillä kun nou-
tik toista ja un saikin vielä velaksi. Velan otto ei ollut
oikein tarpeellista, sillä olihan isäntävainajan aikana jäänyt
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vähän säästöönkin rahoja. Niin, kyllä niitä vähän oli, vaan
niitä aikoi nuori isäntä käyttää rikastumisen edistämiseksi.
Vähän toiseen tyyliin hän tässä meinasi kuin nuo vanhat,
jotka rikastuaksensa ryhtyvät joko suuren kasken vilje-
lemiseen tai muuhun sellaiseen. Kaupalla, sillähän joutui-
sammin rikastui, eikä ollut sopivampaa kauppaa kuin tuo
ennen päätetty hevoiskauppa. Tämä suunta oli isännän
mielestä paras. Se oli sekä edullista että lystiä; saihan
siellä seurustella toisten isäntämiesten kanssa.

Harvoin häntä nähtiin koko talven ajalla kotona.
Markkinoita jos ei ollut kuuluvilla, niin kuljeksi kylissä,
aina väliin tehden kauppoja. Kotona käydessä kertoi hän
vaimollensa, että aina käypi kaupat hyvästi, ja emäntäkin
jo ajatteli, että ei se taida niinkään hullua olla, jos se siellä
kulkee.

Sattuipa kerran isännän poissa ollessa käymään vel-
kamies. Tältä sai emäntä tietää, että sekin velka oli pal-
jon suurempi kuin mitä miehensä oli sanonut.

Isäntä sai jostain kuulla, että hänen valheensa oli tul-
lut ilmi ja sen jälkeen ei hän kaupoistansa puhunut mitään
vaimollensa.

Emäntä ei ollut tuota puheen vähenemistä huomaa-
vinaankaan, oli vain lystissään olevan näköinen, ja niin
meni aika ja alkoi toinen talvi.

Eräänä päivänä tuli Ummemäen muori käymään Ky-
tölässä. Isäntä ei ollut kotona, hän oli useampia päiviä
ollut kylän päällä.

~Läksin käymään teillä, vaikka en ole oikein terve-
kään,*1 sanoi muori. „On niin paha elämä.** Muori ni-
mitti pahaksi elämäksi huonoa terveyttänsä, vaikka ei siinä
mitään perää ollut .

. luja kuin tervas-juurikka.
jaksoitte kuitenkin kulkea,“ sanoi emäntä.

„Jaksoinliati tuota vaivoin . . vaan onkos isäntä ko-
tona ?“

„Ei ole nyt.“
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„Yai ei ole .
. sanovat hänestä . .

“

„Sanovat mitä?**
„Että on ruvennut . . sanoisinko?"
„Sanokaa vaan.*1

„Juomaan .
. niin ne sanovat, ja se on paha asia."

>fJospa lienee niinkin", sanoi emäntä, „vaan minkäpä
minä sille voinen."

„Ei sille muuta osaa, vaan pitäisi pitää juomaakoto-
na, niin ei se sitten menisi kylään .

. voi, kuin en jaksa
puhuakaan kuvalle, on niin paha elämä!"

„Eipä sitä ole; ei ole teidän pahaan elämäännekään."
„Yai niin. Luulitko minun sitä meinanneen."
„Enkä luullut; sanoin vaan että ei ole."
„Kyllä minä olen siksi vanha, että ymmärrän pilkan

pienemmänkin, vaan samapa se, jospa minuakin tarvitaan . .

hyvästi!“
„No elkää toki pahastuko . . oisi tässä . .

“

„Mitä oisi . .
?“

„Pannua varistettuna."
„En huoli . . vielä tarvitaan minuakin, ja silloin on

minun vuoro . . hyvästi! 1 *

Yihaisena lähti muori astua paiskaamaan mökillensä,
sillä hän ei sallinut, että hänen vikojansa huomautettiin.

„En koskaan käy tässä talossa", sanoi hän mennes-
sään.

Jonkun pienen uutisen ilmaantuessa tuli tuo päätös
rikotuksi, sillä olihan välttämätön asia että sen muutkin
tiesivät.

Emäntä katsoi akkunasta tuskaantuneen puhetoverin
sa perään ja siirtyi viimein miettiväisen näköisenä ompe-
luksensa ääreen, heilautti tavan takaa jalallaan kätkyttä,
jossa vaille vuoden vanha Junnu-niminen poika lepäili ja vä-
listä päätänsä kääntäen ja huuliansa maiskauttaen' muis.
tutti kätkyen seisattumisesta ja aina enemmän ja enemmän
]iikahtelemisellaan sai äitin luopumaan ompelemisesta ja täy-
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tyi ruveta vakavammasti kädellä liikuttelemaan. Vaan se
oli myöhäistä, sillä Junnu avasi uniset silmänsä eikä sulke-
nut niitä jälleen, vaikka kuinka äiti olisi laulanut: „lullaa
lullaa lulla lulla lullaa. 11 Alkoi vaan narahdella äänessä ja
kohotti pieniä käsiään ylös-oton merkiksi.

„Eihän tuota lapsi jaksa myötäänsä nukkua kyllä
äiti ottaa. Uhhuh, onpa se paljon kasvanut." Näin,
sanoen nosti hän sen polvellensa seisomaan ja suuteli sen
pienille ja kauniille kasvoille. Kiitoseksi sai äiti lapselli-
sen naurun pienokaisensa huulilta, joka siitä näytti juuri-
kuin siirtyvän vuorostaan äitin huulille ja sitten taas ta-
kaisin. Kohotettuaan sen käsivarrelleen meni äiti akkunan luo
seisomaan ja puheli; „katsotaanpashan, eiköhän näkyisi isää
tulevaksi. Huudetaan isää: tule pois, isä, tule! Junnulla
on ikävä No, no! elä kovasti, lasi särkyy, ja siinä sär-
kyy vielä tuo pieni känny. Huudetaanpas isää: tule, isä
kotiin! Kas tuolla juoksee Sere •- sepä se tulee Jun-
nua ottamaan. Huudetaan Sereä: tule, Sere, Junnun luok-
se, tule! jopa tuo tulee tuolta sittepä äiti pääsee
töihinsä."

„Johan se Junnu nousi!" sanoi Sere ovesta tultuaan.
„ Nytkö vasta? johan se on valvonut hyvän aikaa.

Tulehan sinä nyt viihdyttelemään, niin minä pääsen asioil-
leni. No, elä itke, kyllä äiti tulee ottamaan, vaan nyt pi-
tää mennä keittämään kohta tulee miehet metsästä syö-
mään. Käy, Sere, noutamassa kammarista lapselle mai-
toa, että viihtyy paremmin."

Sen sanottua meni hän keittiöön askaroimaan. Sere
puuhaili Junnun kanssa tuvassa, milloin tarjosi juomista,
milloin käveli pitkin lattiata, milloin heittäytyi kätkyeen
levähtämään, siksi kun tämäkin tuntui vanhalle, jolloin oli
uusia lystiä etsittävä.

Karjapiika hyppäsi ympäri pihamaata irti pääsneen
vasikan perässä eikä muistanut tuota vanhaa sananlaskua,
että „ei pitäisi lähteä hullun vasikan kanssa juoksemaan.“
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Luotti vaan oveluuteensa ja vasikan pyörähtäissä oijusti
sen eteen, vaan ei voinut niin vähässä ajassa kynsiään kii-
nittää kylliksi lujaan. Tuostapa työlästyi piika ja sanoi:
„kyllä routa porsaan kotiin ajaa oloksihan ulkona. 11

Puolipäiväisen syötyä ajoi isäntä kartanolle. Pienin
renki juoksi hevoista riisumaan, isompi renki kasakka-ukin
kanssa katseli akkunasta ja suhahti sitte päätään pyöräyt-
täen: „punaisina on silmät. 11

„Niinpä taitaa olla, 11 myötti kasakka-ukki ja sitte ru-
pesivat taas huolettomina istumaan penkille.

Emäntä puhdisteli ruoka-astioita ja sovitteli niitä pöy-
dän orrella olevaan pärevakkaan.

Renki, joka penkillä istui, vuoleskeli puukapulata ja
hyräili tuota mielilauluaan:

„Tänlaiselle pojalle se lysti luonto passaa,
joll’ ei oo isän kotoa eikä henttna suremassa. 11

„Aivan niin,“ myönti laulaja naurahtaen ja vuoleskeli
vaan yhtä vakavana.

Sillä aikaa joutui isäntä jo tupaan. Turkin ja ruk-
kaset naulaan pantuaan istahti rahille ja kaivoi taskustaan
sikarin, jonka sytytti palamaan ja alkoi leyhytellä herras-
savuja. Kasakka-ukki ja renki, jotka penkillä istuivat,
odottivat turhaan herrastupakan tarjousta, joita tuskin oli-
kaan, ja jos olikin, niin ne säästi isäntä itselleen kamma-
rissa poltellakseen. Vähän savuja vedeltyään ja muutamia
sanoja vaihdettuaan kasakka-ukin ja rengin kanssa kään-
tyi karjapiian puoleen ja kysyi että „minkätähden se tuo
vasikka on tuonne ulos ajettuna paleltumaan ? 11

„En minä häntä ajanut, 11 sanoi piika, „omasta hyväs-
tä halustaan se sinne meni, ja koettelinhan minä tuota tuol-
ta ajella takasinkin, vaan kun ei antautunut, niin sanoin,
että kyllä routa porsaan kotia ajaa.ll

„Niin, mitäpä tuo haitannee,“ puuttui emäntäkin pu-
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heesen, „kyllä se aikansa kuljailtuaan tulee mielelläänkin
Näkyy nuo muutkin tulevan." Loppusanat sanoi emäntä
tuskin kuuluvasti.

Isäntä ei tuosta puhunut tuon enempi, sujauttihan
kenkänsä vartta suoremmaksi ja painoi lakkiaan kulmakar-
voihin asti ja heittäytyi kumarruksiin istumaan kyynäspää
polvea vasten.

„Etkö sinä tule syömään?" kysyi emäntä, „minä lai-
tan ruuan jos passaa."

„Ei tuo tunnu olevan nälkä minä söin tuolla ky-
lässä."

„No ei sitten," myönti emäntä ja meni ulog.
Pikku Junnu, jonka Sere oli jo uudestaan saanut

nukkumaan, alkoi tikkaa ja hieroa silmiään. Sere koetteli
hiljaa ja vakavasti tuudittaa ja heittäytyi itsekin kätkyen
laidalle yhtä mukaa soutelemaan, vaan se oli turhaa, sillä
kohta oli jalkojen sukkelasta potkinnasta peitekin kätkyen
päässä kyttyrässä.

„Vähän aikaapa sinä nukuit no, elä potki enää,
johan minä otan ylös. -—■ Jopa se on isäkin tullut kotia
Junnupa lähtee, isän syliin." Niin nosti hän Junnun kät-
kyestä ja vei isännän luokse, joka yhä vaan poltteli sika-
naan.

„Elä tuo minulle on niin kylmät vaatteet, enkä
minä —, jos sinulla on jonnekin meno, niin vie ennen äi-
tilleen," sanoi isäntä ja lähti kävelemään.

„Elä ole milläsikään, ottaapa isä toisella kertaa."
(Serekin sanoi Junnun kanssa puhellessaan isäntää isäk-
seen).

Meni hän takasin kätkyeen istuillaan soutelemaan,
jossa alkoi laulaa:

„Soudetaänpa Sorolaan, pitkän matkan Tätilään, 1' j.
n. e.

Isompi renki, joka pöydänpääpenkille oli viskannut
unen suloisia säikeitä vetelemään, painoi alimaista korvaan-
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sa kovasti pään-alaista vasten ja toiselle asetteli lakkinsa
peitteeksi, kynsäsi, ties mistä syystä, olkapäätään ja nou-
si samassa istuilleen ja sanoi: „tuohon juuri ennätin nuk-
kua, niin silloin sinunkin piti ruveta loilottelemaan. 11

„Enhän minä tuota arvannut, 11 sanoi Sere.
„Ethän sinä arvannut! enkö minä ole monesti en-

nen siitä sinulle sanonut? 11

„No, minä olen nyt hiljaa. 11

„Mitäpä siitä lienee enää tällä kertaa, vaan muistahan
vasta, ett’et laulele. 11

„Uh, joko sitä lähetään ?“ sanoi päiväläisukki nosta-
en päätään.

Hänen nukkumistaan ei Seren laulut olleet vähää-
kään haitanneet. Hän oli kai kotimökillään kuullut kum-
mempiakin säveleitä ja myräköitä, jossa koulussa oli niin
tottunut kuulemaan kaikkea kaputusta ja naputusta, joita
lapsilla on muitten nukkuma-aikana. Ei hänen untaan pal-
jon häirinnyt, jos lapsista pienin, jolla ei vielä itsellään ol-
lut veistä, tuli sitä tahtomaan: liikauttelihan vaan itseään
ja puhui epäselviä sanoja: „uh noh elähän elähän
kyllä minä annahan - heitähän siihen •—.“ Hän ei
sitä usein senkään vertaa tajunnut, että olisi saanut selvil-
le, tahdottiinko häneltä veistä tahiko tarjottiin takasin.

Pienin renki ei kuullut mitään, joka olis häntä häi-
rinnyt, vaikk’ei poika ollut siihen tottumalla tottunut, hä-
nellä oli suurinna syynä Huoruutensa, jolloin unta ei vaih-
taisi hyviinkään herkkuihin.

Isäntä tuli vähän päästä tupaan käytyään katsomassa,
kelpaako kaurat oriille, joilla hän sitä tavallisesti syötteli.
Toiset hevoiset niitä ei usein saanut maistaakaan muuten
kuin jauhatettunaappeessa; olivatpa kuitenkin siksi saaneet,
että tunsivat niitten omituisesta kahinasta, milloin niitä lii-
kuteltiin -—• silloin nostivat päätään ja korvat pystyssä
kuuntelivat, eikö heidän eteensä pirahtaisi yhtään.
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„
Mitenkä paljon on rankoja vedetty lastualle? 11 kysyi

isäntä.
„En minä oikein muista, lieneekö niitä viisi tai kuusi

läjää, 11 sanoi isompi renki.
„Kyllä niitä on kuusi, 11 toisti päiväläisukki.
„Kuusi niitä on, 11 jatkoi pienempi renki, joka jo oli

noussut istuilleen ja tahtoi muitten mukaan tietää jotakin
asioista.

„Kyllä niitä sitten piisaakin, 11 sanoi isäntä, „ei tarvit-
se enää vetääkään, saatte ruveta kirves-töille, minä tarvit-
sen nyt toista hevoista, sillä oriin pitää saada levähtää
tässä markkinain edellä. 11

„Tehdään niin, 11 sanoi isompi renki, otti kirveensä
penkin alta ja alkoi sitä kovasimella hioa.

Päiväläisukki ei vielä joutunut kirveesensä käsiksi,
hän kun kummasteli kuinka pohjilleen oli hänen piippunsa
palanut, etfei ilman kukkarosta lisäämättä riittäisi mihin-
kään, ja sitten se tuli niin mietoa etfei sylkikään oikein
mustunut vaan ei auta, ei muuta kuin moksis perät pos-
keen ja sitten valmis vaikka minne.

—■ „Missä sinä olit näin monta päivää?11 kysyi emän-
tä toisten pois mentyä.

„Tuolla vaan, 11 sanoi isäntä aivan huolettomasti.
„Sanehan kuitenkin, missä? 11

„01i asioita monessakin, vaan tuolta minä Vanhalasta
viimeksi läksin 11

, jatkoi isäntä tylysti.
„Mitä asioita sinulla siellä oli? 11 kysyi emäntä lem-

peällä äänellä näyttämättä vähääkään tylynsekaista uteliai-
suutta.

„Mitä sinä niillä tiedoilla te’et, joita et ikänäsi tar-
vitse?“ sanoi isäntä kiivakammalla äänellä. „Vaan jos se
-sinun mieltäsi vaivaa, niin saatanhan minä tuon sanoa, ett-
■ei' siellä ollut sen kummempia asioita, kuin että kävin kes-
kustelemassa markkinoille lähdöstä. ISTotkolaisella oli leh-
mien osto, niin sille niitä kauppasin pari, kun kuitenkaan
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nuo heinät eivät tahdo riittää. Huomenna tulevat nouta-
maan."

„Möit lehmiä!" huudahti emäntä väkisenkin. „]Srytpä
minä kummia kuulen, eihän heiniä ole ollut milloinkaan vä-
hä ja on niitä nytkin yltäkyllin."

„Kummia? Mitä kummia? Tiedätkö sinä, kuinka
pitkä kevät tulee, ja jos ei tule pitkäkään, niin ei se ole
tappioksi, saahan sitten myödä heiniä."

„Myödä heiniä? sepä viisasta! —■ Kuka niitä hei-
niä ostaa, jos on lyhyt kevät; kaikilla kun on kylliksi,
niin kuka niitä ostaa?"

„Niin no, kyllä niitä aina menee," sanoi isäntä vähän
miettien, „ja kun sitä aina tarvitsee tuota —“

„Tuota rahaa," sanoi emäntä täytteeksi, „eikös niin?"
„Niin, niin, no etkö luule sitten tarvittavan?"
„Kyllä tietysti. Vaan mihinkäs tarpeesen sinä niitä

nytkin otit? etköhän vaan markkinarahoiksesi?"
„En. Vaan eikös se ois tarvis sekin ?“

„Eipä oikein, 11 sanoi, emäntä verkalleen, sitten hän li-
säsi: „minun mielestäni olisi aivan peräti hyljättävät koko
reissut, vaan minusta näyttää että sinuun on tuo markki-
noilla kuljeksiminen tarttunut niin vankasti kuin terva keit-
täjän kouriin, sen tähden en vaadikkaan jonka vuoksi
esittelen toista keinoa.“

„Saappas kuulla, kuinka järkevä tuo on. Sanoppa
suusi puhtaaksi, minä kuuntelen tolkussani kuin variksen
poika leivon laulua," sanoi isäntä näyttäen vähä leikilli-
seltä, pannen päänsä kallelleen.

„Ko elähän pilkkaa, kuulehan kuitenkin. Minä ajat-
telin sitä, että kun sinun haluttaa lehmiäkin hukata, niin
annetaan sen niin mennä, vaan siihen sijaan pitäisi kasvat-
taa varsoja, joista kasvaisi hyviä hevoisia ja saisit sitten
myödä, jos ei kotona, niin markkinoilla.“

„Ahhahhaa!“ nauroi isäntä jotenkin väkisin, „kyllä-
pä ne on niitä ymmärtämättömäni vaimoin väpelötuumia^
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„Kasvattaa varsoja! Kun sinä ymmärtäisit senkin
asian, niin et toki puhuisikaan mitään. Katsoppashan,
varsojen kasvattaminen ei olekkaan niin helppoa kuin sen
luulis; kuinka paljon siinä on ruokkimista, sitä ei vaimot
ymmärrä; ja kuinka paljon siinä on muuta huolestamista ja
hoitamista, sitä sen vähemmin. 11

„Mistä sinä tiedät, kuinka paljon niissä on hoitamista,
kun niitä ei ole ollut hoidettavinakaan?11

„Miksikä minä en tietäisi? 11 sanoi isäntä, olenhan mi-
nä nähnyt muualla ja olihan meilläkin isävainajan eläissä
yksi varmaankin, jos ei useampaakaan, niin näinhän minä
silloin: alinomainen hökä ja kutka häntä vaivasi, hoippui
ja hoiperteli kuin ensi kertaa oksalle asetteleva variksen
poika, torkkui ja nuokkui kuin lamainen lammas.11

„Torkkuipa tuo eli makasi, mitä se haittaa, kunhan
kalu tulee ja eikös siitä siitäkin tullut? 11

„Tuli kuin tulikin, vaan tuskin olisi tullut, jos ei isä
oisi Laaja-Lassilla tohtoroittanut. 11

„Juokse suolle sun Laaja-Lassinesi, 11 rupesi emäntä
nauramaan. „Minä en luota ollenkaan sellaisiin tohtoriin,
se on sitä vanhaa valtin kantaa, jota sinäkin vielä kehtaat
uskoa. 11

„Mitä valtin kantaa? eihän se mitä valtin kantaa
ole, jos keinoilla korjataan kaikkea menestymistä. Sinä
luulet loitsimisella ei, en minä sitä tarkoita. 11

„Mitäpäs ne muuta sellaiset tohtorit osannee kuin pe.
seksivät niillä loitsuvesillään, keikkaat, vaivaamasta viat-
tomia, syömästä syyttömiä,11 sanoi emäntä vähän pilkal-
lisesti ja alkoi pöydällä olevasta jauhovakasta kaataa jau-
hoja leipäsaaviin, joka oli puolillaan vettä, ja alkoi hieri-
mellä hämmennellä.

»Puhu, mitä puhut tapoistakin, vaan sen minä sanoi
että varsain hoito ei maksa vaivaansa, 11 sanoi isäntä hakien
taskustaan tulitikkua, jolla ois sytyttänyt sammuneen sika-
rinsa, vaan kun ei löytänyt, niin sanoi Serelle, joka Jun-
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nun kanssa souteli: „katsoppas, onko uuninpahtaalla tulitik-
kuja. 11

„Sen minäkin sanon, 11 virkkoi emäntä kaataen toisen
kerran jauhoja vakasta, „että pitäisi käydä myllyssä, muu-

ten käypi hampaat naulaan; ei tule enää kuin tarkasti yk-
si taikina. 11

Isäntä ei.joutanuut vastaamaan mitään, hänellä kun
oli suuri huoli sytyttäissään sikanaan, ettei tuli saanut kär-
ventää silmänripsiä, sillä sikari oli jo todellakin lyhyt, niin
että täytyi huulilla sen pituutta jatkaa, muuten olis kul-
makarvoille käynyt huonosti.

„Mikähän rikka lienee jauhoissa tuonne mennyt, ota
puukon kärellä ylös, 11 sanoi emäntä Serelle, joka juuri oli
veitsen kärellä vakasta jauhoja suuhunsa nostelemassa.

„Nytkö ne jo loppuivat ja eihän siitä ole kuin viikko-
kolminen, kun minä kuorman käytin? 11 Sanoi isäntä saa-
tuaan sikarinsa pään hyvälle savulle.

„Kuorman? mikä kuorma se sellainen on —lieneekö
ollut paljon tynnörin päälle. 11

„Päälle niitä tynnörin oli, 11 sanoi isäntä ja alkoi pi-
tää liuolta sikarin palamisesta.

„No mikä sille nyt tuli!11 huudahti emäntä kuulles-
saan Junnun kätkyessä yhtäkkiä pyrähtävän itkuun. „Sinä
et Sere taaskaan katsonut lapsen perään, kun sai lyödä ot-
sansa kätkyen päähän. 11

„Tultahan minä vein isännälle, 11 puolusti Sere.
„Tulta jauhojahan tuossa ammensit suuhusi, ja sii

tä tyylistä sinua olen jo monesti kieltänyt, jokakuitenkaan
ei ole kuin ilman aikojaan, jonnii juotavata tottumusta tuo.
- Aijai! oikeinhan siihen tuli iso orkonen. Paina nyt vil-
laisella, minä haen puunöljyä, jolla voidellaan - oli kai
sitä melkein täysi puteli.“ Sen sanottuaan meni emäntä
kiireellä kammarista sitä noutamaan.

Sere säikähtyneenä painoi Junnun otsaa, toisen vuo-
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ron puhua tohotti ja houkutteli; „elä itke, kyllä se paranee
kun puhutaan.11

Isäntä ei paljon hätäillyt, sanoihan vaan Serelle, että
„katsotkin niin huolettomasti, jos putoisi lattialle ja katke-
aisi vaikka vielä käsi tai jalka.11

„Tarpeen aikana sitä ei kiireelle usein löydä mitä ha-
kee; viimein löysin kaapin takaa, 11 puhui emäntä kiirehties-
sään tuvan lattian yli. Katsahti lasiinsa ja jatkoi: „lamp-
puöljylasihan tämä taisi tullakin, kun on niin täysinäinen
ja kirkasta. 11 Rupesi tulppaa suulta ottamaan, vaan isäntä-
kin joutui voitelijain luokse, otti lasin emäntänsä kädestä
ja sanoi: „johan sinä horiset, kun lamppuöljyllä voiteleisit;
minä kun käyn noutamassa, niin ehkä löytyy paremmin
kuin sinulta. 11

Mennessään mutisi hän: „kaikki se katselee.“ Tultu-
aan kammariin avasi kaapin, jonka yhden laatikon avain
oli yksistään hänellä, pisti lasin sinne ja sanoi: ,tuleeko-
han tuo nyt muiden näppiin ?“

Vietyään puunöljyputedin tupaan tuli hän takaisin
kammariin, heittäytyi sänkyyn, joka oli kaapin vastaisella
seinällä. Vähän aikaa mietittyään siitä, kuinka oriinsa, oli
tottunut juoksemaan niin hyvästi, ett’ei kuin hyvin toisinaan
vaan hyppäsi jonkun laukan, ja kuinka Notkolaisen ori,
vaikka se sitä niin kehui, jäi jälelle; ja kuinka hän mark-
kinoilla ajaa kuotaisee kaikkien edelle, nukkui hän aivan
sikeästi ja uneksi ehkä olevansa Notkolaisen kammarissa ja
inttelevänsä pikarien täyttö-aikana siitä, kuka parhaimmin
osaa ajaa, koskapahan huulensa välistä liikkui ja kätensä
nykähteli.

Ei häntä häirinnyt, vaikka kello, joka suuren puisen
kaapin sisällä harvalleen roksahteli, alkoi lyödä ponnistaa
ja löi yhtä mittaa melkein sata kertaa. Siitä voi päättää
ettei se ollut aikoihin ollut kellomestarin hyppysissä. Ei se
kuitenkaan Kytölän kammarin seinällä ollut vanhentunut,
isäntävainaja tiesi parhaiten sen perijuuret ja kertoilikin



32 K a upp is-H e ikki.

monelle, kuinka hän kappalais vain ajan perillisten huutokau-
passa lisäsi kopeekan ruplan päälle, jossa tapauksessa se
hänelle tuli.

Ulkonäöltäänkin se oli jo iällisen näköinen. Taulun
numerot olivat niin tummat, ettei voinut kaukaa tarkalleen
eroittaa millä kohdalla viisari oli siinä, näet sen, ei ol-
lut niitä kuin yksi.

Komistuksia seinillä ei ollut sanottavaa, olihan kaksi
värikuvaa. Toinen niistä kuvasi kahta rinnakkain ratsas-
tavaa, tietysti suurta herraa, toisella niistä oli hatussa pit-
kä ta’apäin leimuava punainen töyhtö, toinen piti kädes-
sään kauniisti koristeltua häkkiä, jonka sisällä oli lintu, ei
erikoisen sievä, paremmin korpin näköinen. Toinen ku-
va ei ollut katselijoiden sanain mukaan niinkään kaunis.
Siinä oli vaan kuvattuna tavalliset nuottamiehet. Perässä
olija heitteli kiireelle veteen nuottaa, joka vähitellen painui.
Soutumiehet kokassa soutivat varsin lujasti, niin että kas-
voistakin voi päättää ruumiin voimain jännityksen lujuuden.

Muuten oli seinät „tapioituna“ nimittäin „Tapio“-
nimisellä sanomalehdellä vuorattuna. Varsin nuo lie olleet
niin laitettuna, että niitä saattoi siinäkin seinällä ollessa
lukea. Kellon viereen oli liimattu lehti, jossa oli runo
„Nilsiän pohjoisperukalta,“ ja sitä uki moni vieras. Siinä

kerrottiin, että siellä ei tykätä „Tapiosta“, ennen sanovat

panevansa rahansa kahvinaulaan tai olutputeliin. Emäntä-
vainaja sitä kuullessaan aina sanoi, että „oikeinhan se on-
kin; mitä nuilla loruilla tekee? ilman aikojaan narraisivat
sillä keinoin niitä ostamaan, 11

Toinen lehti oli siinä vieressä, jossa oli naurattava
kertomus siitä, kuinka rosvolle oli käynyt huonosti sikaa
varastaessaan. Isäntävainaja siitä sai useinkin puheen al-
kua, kun vieraat sitä sattuivat lukemaan. Silloin hän ta-
vallisesti sanoi näin: „onpa siinä käynyt varkaalle vielä
vähän hullummasta kuin minulta hevoista varastettaissa.“
Vieraan jos halutti kuulla tämä kertomus, niin ei tarvinnut
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muuta kuin kysyi; „mitenkäs sille kävi?** niin silloin isän-
tä vähän itseään kohottaen ja lakkiaan vähän takapäin ly-
kättyään rupesi kertomaan.

Emäntävainaja oli kai isännän tarinat monestikin kuul-
lut, koskapahan aina ennen kertomuksen loppua kuuntelemat-
ta murahti: „tuotahan kehtaa jokaiselle saarnata . . johan
tuon muistaa muutkin ulkoa*1

.

Isäntä siitä vähän huoli, olihan hän niitä aina kuul-
lut, puhui vaan suunsa puhtaaksi ja sen loputtua oli taval-
lista panna tupakka.

Tupakan poltosta hänellä ei ollut sen somempata tari-
nata kerrottavaa kuin että oli siihen vasta tottunut neljän-
nellä kymmenellä ollessaan, jonka tähden muita moitti siitä,
kun niin nuorena sitä harjoittelivat.

Sanomalehtien tilaamisesta ei hän suurta huolta pitänyt,
vaan rupesi kuitenkin aina osalle, kun oli vähintäinkin
kaksi muuta taloa siihen osallisena. Eikä hänestä ollut vä-
hääkään haitallista, jos lehdet viipyivät muissa taloissa vii-
kon tai kaksikin, ennenkuin hänen käteensä saapuivat.
„Yhdentekevähän se on, kunhan vaan tulevat, tulipa mil-
loin hyvänsä,“ oli hänen tavallinen sanansa. Ja niinhän
se olikin olihan niissä siltä vielä kaikki luvut; eikä hän
muista niin paljoa huolinutkaan, kunhan sai nähdä, missä
milloinkin on ollut tulipaloja, jolloin karjapiika sai vakavia
varoituksia tulta hoitamaan varovasti, ja samalla tielläpä
se sai renkipoikakiu kuulla tallitulen hoitamisesta, ettei saa
pärevalkeaa viedä yliselle.

Tärkeimmät tiedot, joita hän kesäisinä aikoina halusi
joutuivat muuten ennen tiedoksi kuin lehdistä lukemalla,
ja se oli halla. Vaan saatuaan lehdistä tietoja, että siellä-
kin on samoin käynyt, niin. silloin vasta sai vaimoväkikin
porrakkata, ettei saa panna vasikan juomiseenkaan paljon
jauhoja, kun . joka paikassa halla raivoilee. •

Sellainen oli isäntäyainajan toiminta vanhuuden päi-
vinä. Nuoruuden aikoina lienevät olleet toisenlaisia, kun
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työn tekoon oli vielä voimia ja pellot ja niityt niitä alituis-
taan vaativat uhrikseen. Samoin taas pelto antoi muok-
kaajalleen uhriksi viljansa, ja näin vaihtelevin vuoroin jou-
tui pellon hoitaja kykenemättömäksi, vaan ei pelto. Ja se-
hän onkin luonnollista: mitäs nouseva sukupolvi toimisi,
jos ei entinen lannistuisi? Niinhän se on, mutta mitäs siitä!

Nuori isäntä, joka äsken heittäytyi levolle, ei var-
maankaan heittäytynyt siinä tarkoituksessa, että levähtä-
mällä saada raitis ruumis työntekotoimia varten, vaan sillä
oli aivan toinen tarkoitus eikä sen kummempi kuin saada
vaan nukkua, josta vielä oli se hyöty, että pää selvisi, jos
sinne satunnaisia tauteja välistä ilmaantui.

Iltaisen syöntiin ei isännällä ollut halua enemmän
kuin päivällisenkään. Kömpeläisesti heitti vaan vaatteitaan
vähemmäksi ja rupesi uudestaan levolle.

Aamuisella nukkui hän pitempään kuin muu väki,
joitten ylös ajajana olikin emäntä parhaastaan. Orit sai
olla kauroitta, sillä rengit ei niitä sille hommanneet, he kun
eivät saaneet sillä ajaakaan. Mieluummin olisivat he lihot-
taneet omat ajokkaansa, sillä olisihan hauskempi istua reen
pajulla ja katsoa lihavan hevosen tuhtia astuntaa kuin lai-
han, joka sitä hyvin päivään katsoen tekee.

Ylös noustuaan mietti isäntä jotakin, joka ei ollut mie-
lelle rasittavaista, ja puuhasi ahkerasti kapineillensa kanssa,
jotka kuitenkaan eivät olleet kuin piippu, kukkaro ja yh-
den kaapin laatikon avain. Sitä hän tavallisesti säilytti lii-
vien povitaskussa, vaan nyt hän otti sen nutun ulkotaskuun.

Kammarin uuni oli hiilillään. Emäntä paahteli siinä
kahvea, jota useampi aamu juotiin, vaan ei paljon kerral-
laan paahdettuna, sillä emäntä niitten sanoi siten pahem-
min väljähtyvän.

Isännällä varmaankaan ei liene ollut enää sikaria,
koskapa piti ottaa piippu esille ja polttaa palturia. Vähän
tyytymättömyyttä ilmaantui hänen kasvoihinsa, hän asteli lat-
tiata ja kellon kohdalle seisahdettuaan katsahti vaimoonsa
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päin ja mutisi jotain epäselviä sanoja.
Saatuaan kahvet paahdetuksi meni emäntä tupaan nii-

tä jauhamaan.
Yksinään jäätyään isäntä meni kaapin luoksi ja avasi

sen jotain ottaakseen. Sisältönä siellä ei ollut erinomaisen
huomattavata: toisinaan puteli sisältäen jotakin, vanhat ja
hyvin kuluneet „neljän kuninkaan kirjat 11 ja vähäinen mää-
rä tarpeetonta paperinromua. Vaimonsa sen sisällöstä ei
tietänyt niin vähäähään. Miehensä puheista päättäen luuli
hän siellä olevan velkakirjoja, joilla milloin hyvänsä voipi
velkamiehiltä rahat ottaa.

Otettuaan putelinkäteensä kaatoi isäntä pikarin täyteen,
joka yhdellä pään keikahduksella kielen päällitse luiskahti
sinne, mistä se harvoin palautuu takaisin. Toisen täydelli-
sen kaadettua oli sillä sama tie. Mutta nytpä häiritsi hänen
yksinäisyyttään erinomainen jyrinä. Varovaisena, luullen
vaimonsa tulevan, oli hän vähällä suikata putelin takaisin
kaappiin. Tarkemmin kuunneltuaan huomasi hän jyrinän
kuuluvan tuvasta.

Junnu, joka oli vähän aikaa ollut valveilla, olisi väki-
vetoon työntäytynyt äitinsä polvella olevata kahvimyllyä
koettelemaan, mitä sen sisällä oli. Sitäpä tarkastusvirkaa
ei hänen sallittu tehdä.

„Laita jotain hupipaikkaa, ettei tuo tähän tinkisi, “
sanoi emäntä Serelle.

Serellepä olikin jo vanhastaan tunnettu hupi heti val-
mis; käänti karmittoman tuolin kumolleen, asetti pienen
tyynyn kahta jalkaa vasten, siihen asetti Junnun istumaan
ja alkoi sitä lykätä edellään pitkin lattiaa kahtaanne käsin.
Junnun kädessä olevan huivin nurkka, jonka hän oli äi-
tinsä kädestä saanut vallatuksi, viisti lattiata. Sepä oli kis-
salle iloksi. Konstillista yritystä tehdäkseen lyykistäytyi
hän uunin viereen ja kynsiään kouristellen tähtäsi huivin
nurkan juoksua, kuin lihavimman hiiren, joka jauhovakasta
on säikähtyneenä lähtenyt pakenemaan piilopaikkaansa. Toi-
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sen kerran sivu mennessä ei hän enää voinut hyppäystään es-
tää, vaan yhdellä harppauksella oli hän aikomuksensa perillä.

Junnu kirkasi säikähdyksestä luullen kissan hänen
käteensä tarttuvan.

„Vai sinä, vai sinä!" alkoi Sere torua ja hosua jolla-
kin; „luistappashan uunille!"

Verkalleen silmiään räpäytellen katsoi kissa penkin
alta, jonne hän pakeni, ja mietti toista hyppäystä tehdäkseen.

Yhä kiivaammin lykkäsi Sere tuolia edellään, että yh-
tenä jyräkkänä meni tuvan sisus —■' ja tämäpä se olikin,
joka isännän toimia häiritsi.

Kiireesti pani hän kaapin lukkoon kolmannen ryypyn
otettuaan ja varsin tyytyväisenä katseli akkunasta ulos.

Kahvet jauhettuaan tuli emäntä kammariin.
„Sanoitko sinä illalla, että jauhot on vähänä?" kysyi

isäntä.
„Niinhän ne on", virkkoi emäntä laitellen kahvipan-

nun kantta kiinni.
„Eikö pääse ensi viikkoon entisistä?"
„Ei.“
„Yaan en minä nyt jouda myllyyn."
„Miksikä?“
„Sentähden, kuin on markkinoille lähtö kohta."
„Eikö- passaa olla lähtemättä?"
„Ei passaa."
„Miksikä ei passaa?"
„Sentähden, kuin ei passaa.“
„Mut minusta passaisi niin," sanoi emäntä nostaen

kahvipannun pois tulelta, „että annettaisiin tuon oriin olla
myömättä ja ajettaisiin itse ..eihän nuita ole liiaksi hevosia.”

„01ipa liiaksi eli parhaiksi, se ei kuulu komentoon,"
sanoi isäntä kiihkeämmästi.

Emäntä nosti kahvipannun pöydälle ja virkkoi rukoi-
levasta että „annappas nyt kerran olla menemättä koko
markkinoille".
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„01e vaiti, sinä et ymmärrä mitään . . sanehan
missä ne on säkit, niin minä laitan kuorman valmiiksi.
Käyköön renki Tuomas sitten myllyssä. 11

„Siellä ne on aitassa orrella. • Etkö sinä juo kah-
via ensin? 11

„Enkä juo nyt11
,

sanoi isäntä ja kiiruhti ulos.
Emäntä jäi kummastelemaan miehensä puheen roh-

keutta, se kun oli ravakampaa laatua kuin ennen.
Aitassa vasta muisti isäntä, että onkohan orit saanut-

kaan kauroja, ja lähti jyvääkään säkkiin panematta talliin
sitä katsomaan.

„Oletko antanut oriille kauroja? 11 kysyi isäntä ren-
giltä, joka oli tallia luomassa.

„Saanut on, 11 sanoi renki jatkaen työtään.
„Eipähän ole niin jyvääkään11

,
jatkoi isäntä kopeloi-

den soimen pohjaa.
„Se on syönyt kaikki. 11

„Tuskin on saanutkaan, olis kai sinne joku jäänyt.11

„Jospa sieltä löytyy, kun tarkemmin katselee, 11

ja sitte lisäsi renki hiljempää: „nuolase kielelläsi, jos et
usko muuten. 11

„Mitenkä? —• Vieläkö sinä suulastelet ja et ole teh-
nyt niinkuin minä käskin? 11

„Muuttaudu nyt muuanne täältä tallista . . ja ho-
pusti! 11 sanoi renki vihaisesti.

„Ennen täältä sinä lähdet .
. minä isäntä olen! 11

„01eppa isäntä tahi emäntä, mut nyt hupene minun
silmieni edestä! 11 ärjäsi renki ja puristi lapion vartta.

Isäntä, joka jo entisestään tiesi, että tämänlaisissa
tilaisuuksissa ei ollut, hyvä virkuilla, otti vikkelät aske-
leet ulos.

Notkolainen ajoi juuri kartanolle, kun isäntä kiirehti
tallista. Hän kaiketi kuuli kiivakoita sanoja tallista,
kun heti tervehdittyään kysyi, että „hevoistako siellä ken-
gitettiin, kun piti olla niin tiukkana? 11
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„Eikös lempo!" virkkoi isäntä kyllästyneellä äänellä,
„menin vaan tuota rengin ruojaa vähän nuhtelemaan, kun
ei ruoki hevosia hyvästi, niin tämä herran lahja ei kuin
lapion kanssa vaan päälle intoilee."

„Niinhän ne on . . sellaisiahan ne on", puhui Notko-
lainen hevostaan kiinni solmitessa.

„Niin ne on; eikä niitä oikeita renkiä saa ei nähdä-
kään, tuskin niitä onkaan."

„Harvassapa niitä on, aivan harvassa. Oletko
puhunut emännälle mitään lehmän kaupasta?"

„Kyllä puhuin."
-Mitäs se sanoi?"
„Mitä ne akat sanoo? Kaikestahan ne on vasten."
„Hym . . vai niin . . enkö minä sitten saakaan?",

puheli Notkolainen verkalleen tupaan astuessa.
„Saat varmaan! Mitä minä olen puhunut, se pi-

tää, puhuipa akatkin mitä hyvänsä."
piinhän se on .

. asiahan puolensa pitää", sanoi
vieras porstuaan rappuja kohotessa.

„Menehän kammariin, minä pistäyn tuvassa", toimitti
isäntä vieraalleen ja meni tupaan.

„Mitä sinulla on täällä tekemistä?" kysyi isäntä pie-
neltä rengiltä, joka pöytälaatikosta jotakin katseli.

„Ei tässä ole suuria tekemisiä, olisin vaan teroittanut
kirvestäni, kun olisin löytänyt kiven .

. tuollapa tuo on."
„Teroitahan kirveesi, vaan joudu sitten lastualle hal-

koja nakertelemaan", sanoi isäntä rotevasti ja meni kam-
mariin.

Viimeisiin isännän sanoihin ei renki puhunut mitään.
Vasta sitte kun isäntä tuvasta meni, sanoi hän piialle, että
„niinköhän se nakertelemiseksi on katsonut minun hakkuuni,
kun se niin aina sanoo."

„Saattaapa se sitä sillä meinata," myönsi piika,
„Niin se voipi meinata, 1' sanoi renki päätään pyörit-

täen, „vaan sitä sanaa sanomasta minä saan sen herkeämään."
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„Mitenkäpähän saanet11
,

sanoi piika huolettomasti.
„Saanpa, lempo soikoon . . sen saat nähdä tänä päi-

vänä,

„Mitä vielä! 11

„Mitäkö vielä? Saat uskoa niinkuin pappia minua
siinä asiassa 11 , pevaili renki ja lähti kirves kainalossa ulos.

Isännät silloin jo kammarissa, piiput hampaissa, kes-
kustelivat kaupoista, talon toimista ja sattumalta rengis-
täkin.

Emäntä, Notkolaisen tulon nähtyään, oli mennyt na-
vettaan katsomaan karjaansa, joka oli kohta vähenevä niin,
ettei saattanutkaan sanoa, että „kuusitoista on kytkyessä 11

vaan täytyy tehdä tuo pieni poikkeus, että „on niitä ollut kuu-
sikintoista, vaan nyt ei ole kuin neljätoista11

. Emäntä ei
tietänyt, paljoko oli lehmillä hintaa eikä hänen tehnyt mieli
sitä kyselemäänkään, sillä tieto, jonka siitä olis saanut, olis
varmaankin ollut hyvin hämärä.

Isännät ne jo siitä keskustelivat, ja niin pitkälle, ettei
puuttunut muuta kuin harjakaspntelia. Se oli myömämie-
hen laitettava, jonka tähden isäntä oli jo arvannut varus-
taakin sen kaapin laatikkoon.

Piiput pohjilleen poltettua meni isäntä kaapin luokse,
vaan Notkolainen ei voinut aavistaa, että siellä puteli löy-
tyy, ja kysyä tokasi:

„Onko siellä kirjoituskoneet, että voitaisiin kuitata
velkakirjaan? 11

„Ei en minä kuin otan harjaispntelin. 11

„Yai ei missäs se sitten kuitataan? Minulla olis
velkakirja muassa. 11

„Ei, eihän se nyt joutuisikaan . . minä tarvitseisin
rahaa . . toisella kertaa sitten .

„Eipä minulla olis nyt rahaa antaa,11 sanoi Notkolai-
nen vähä tuskastuneena.

-Mitä tuota joutavata, onhan teidän talossa rahaa. —-
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Kyllä minultakin saatte kohta, vaan nyt ei joutaisi
Otetaanhan harjaisryypyt, sitte puhutaan rahoista. 11

„Jospa otetaan. Mut mistä sinä viinaa olet saa-
nut?“

„ Tuolta tienvierestä. 11

„Tienvierestäkö? •—■ varmaan Karsikon mökistä? 11 sa-
noi vieras kiivakasti.

„Miksikä niin kiivastutte? 11

„Kysyt vielä; miksikä, ja tiedät, että se mökki on
meidän maalla, jos vallesmanni olis äkäisempi, niin se
sakottaisi meitäkin.—Niitä sen ryökäleitä! 11 ähkäsi puhuja
lopuksi.

„Mitä niistä . . ryypätäänhän!“ ja siihen se puhe
loppui tällä kertaa, kun ryypättiin.

Jalan kopsetta kuului porstuasta. Isäntä, joka niin
puuhasi putelin kanssa, ei tahtonutkaan enään sen haltijana
olla, vaan antoi Notko!aiselle ja sanoi:

„Taitaa tulla .
. olkaa te tämän haltijana. 11

Notkokinen, joka hyvästi huomasi asian, naurahti vä-
hän ja otti putelin eteensä.

Samassa tuli emäntä. Ovesta sisään astuttuaan, kun
hän huomasi olevan ryyppykestit, aikoi kääntyä takaisin,
vaan väärä putelin haltija jouduttautui seisaalleen sano-
maan:

„Tulkaa pois! - Täällä on lehmäin kaupat tehtynä
tokko emäntä sitä tietääkään? harjakasputelin tähän

otin esille, vaan elkää tykätkö pahaa.11

„Mitäpäs minä —“ sanoi emäntä verkkaan ja rupesi
kaapin viereen tuolille istumaan.

~Niin, minä ostin kaksi lehmää," jatkoi vieras.
„Kyllä minä sen jo tiedän, 11 sanoi emäntä mietti-

västi,

„Ettehän vaan tykänne pahaa, 11 ja vieras katsoi emän-
tää silmiin.

„Yähä kai ne minun pahoimiseni auttaa. 11
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»Niin ja kyllähän toisia kasvaa siihen sijaan, 11 loh-
dutti vieras.

»Kyllä kasvaa se ei meissä tunnu mitään senver-
tainen karjan vähennys 11 , puuttui isäntäkin puheesen.

»Eipä saata tuntua, 11 ja emäntä meni ulos.
Harjaisryyppyin otto oli vähän aikaa unhotuksissa,

niitä alettiin taas kallistella. Vähän puhelua välil-
lä, sitten ryyppy, siksi että puteli jo vaati kallistaa pohja-
puoli ylöspäin.

»Mitä lempoja se tuo renki tuolla tekee? 11 sanoi isäntä
katsoen akkunasta lastualle.

»Mitähän kyllä, 11 ja katsahti vieraskin sinnepäin.
»Ei ei elämässä tuo ole tarpeellista! Mitä pi-

rua se tuossa jyskyttää?11 tuskaili isäntä.
»Tarpeetonta kai tuo on, 11 myönti vieraskin.
»Kyllä se on tarpeetonta, ja en minä usko muuten

kuin käyn katsomassa. 11

Kiireelle lähti isäntä kammarista ja ennenkuin pääsi
oikein lastuan lähellekään, niin kysäsi kiivaasti; »mitä sinä
siinä teet? 11

»Minä nakertelen, 11 oli lyhyt vastaus.

»Mitä se merkitsee se uakerteleminen? 11

»No, isäntähän itse käski tuvassa että »mennä naker-
lemaan. 11

»Vieläkö sinä härsyttelet minua, lurjus? 11

»Enhän minä miten härsyttele, kun ei ole keppiä-
kään. 11

»Vieläkö sinulla rakkikoira pitäis olla keppi? Minä
näytän keppiä, jos et tuki suutasi ja rupea hakkaamaan, 11

kuskasi isäntä ja ottikin aikomuksensa mukaan kepin, jolla
aikoi renkipojan takista kopistella liikenaiset pölyt.

»Hakataan, hakataan, kun siihen käsketään eikä na-
kertelemaan, 11 sanoi renki kiirehtien työhönsä.

»Vieläkö sinä jatkat tuota ilvettäsi? 11 sanoi isäntä ja
nosti keppinsä uhkaavaan asemaan.
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Samassa rämisi kammarin akkuna. Vieras oli näet
katsonut tuota isännän ja rengin kamppailua ja luuli nyt
viimeksi keppileikin alkavan, jota estääkseen hän akkunaan
koputti. Kuitenkin tämä oli turhaa luuloa, että se niin
tapahtuu, sillä renkipojalla oli jalat jo niin saapuvilla, että
ne pian joutuivat hyppyyn, jos vaan tarves vaati.

»Lemmon' nulikka! 11 mutisi isäntä ja lähti kammariin
astumaan.

»Sinä nulikka, mokoma torrakkavouti, 11 puheli renki,
ei kuitenkaan kuuluvasti, ja sitte lisäsi: »olisitpas lyönyt,
silloin minä öisin lähtenyt .

. täysi vuosipalkka . . vieläpä
sakkoakin .

. sepä riittäisi . . olisitpas lyönyt . . . Kun en
kuitenkaan härsytellyt enämpi, nyt se ei enää passaa, 11 pu-
heli hän katuen tuhmuuttaan.

„Ei kovin kumma kurikka tuokaan, niin ei häntä
enää osaa miten työhönkään käskis, 11 puhui isäntä tultuaan
kammariin. »Sanoin vaan tuolla tuvassa, että men-
nä halkoja nakertelemaan, niin tämäkös tästä voiman-poha-
tastä ei ollut mieleen, rupesi vaan kujeilemaan. Mut kyllä
minä olisin oikonut mutkat, jos vaan et kieltänyt. 11

»Kielsin, kun pelkäsin, ettet kuitenkaan olis osannut
tavallisesti kurittaa varsinkaan näin viinain aikana. 11

»Olis kuitenkin sietänyt. 11

»Mitä sinä joutavata tuumaat . . sietipä tuo eli oli
sietämättä. Lähtäänhän navettaan, että pääsen minäkin
taipaleelle kotiani päin, 11 sanoi vieras kopistellen poroja pii-
pustaan.

»Kyllä, kyllä, tyhjennetäänhän tämä puteli ja juo-
daan sitte vielä kahvit eihän tässä ole kiirettä. 11

»Jospa tyhjennetään, vaan en minä enää malta kah-
via odottaa. Elä niin kovin täyteen pane, menee
maahan. 11

»Täydestä on hyvä lukua laskea . . otappas nyt! 11

»Talonmies on vieraan veroinen .
. ota itse ensin."

»Samapa se,“ sanoi isäntä ja silloin oli vaatimus täy-
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tetty. „Ääh, kylläpä se oli äitelätä Otappas nyt,
noin . . . parhaiksi tuli täyteen. Nytpä loppui lappami-
nen, kytölästä tappaminen, 11 sitten alkoi laulaa:

„Muistoksi muinoisista,
Ajoista entisistä . . .“

„Yie hiiteen sun laulusi! 11 keskeytti vieras, „minä en
jouda laulamaan; lähtäänhän lehmiä ottamaan navetasta, että
pääsen taipaleelle. 11

„Nyt sun kiireesi! Akkaasiko sinulla on ikävä? Saat-
han tuolla olla kotonasi, ja jouduthan täältäkin alappas
astua!11

„Astun kyllä, siksipä kiirehdinkin. Missäs ruk-
kaseni? 11

„01ikos sinulla ne, kuu tulit? 11

„01ipa hyvinkin, 11 ja kopaistuaan taskuaan sanoi:
„luulispa olevan humalassakin! ha’en ja ovatkin tas-
kussa. 11

»Niinpä tule sitten pian, että joutuisit kotiasi, ettei
tnlis hyvin ikävä. 11

jjlkävävä,11 jämäsi vieras, „hupattaa joutavata, kun
vähän vaan saapi .

.“

„Etkö malta pistäytyä vielä tallissa . . sieltä
jo rengin-karhu menneen, vaikka en sitä nyt pelkäiskään, 11

sanoi isäntä ulos tultuaan.
„Jospa vaikka, 11 myönnytti vieras ja alkoi askeliaan

ohjata tallille päin.
„Privoot!“ ärjäsi isäntä, tallin oven avattuaan, oriille,

joka juuri oli kuopimassa lattiata.,— „Noin se minun ääntäni
tottelee, vaikka minä kuinka kaukaa ääntäisin, niin silloin
se seisoo kuin tuomittu . . niinkuin sen näet.11

„Seisoohan se vaikka mikä hevonen, kun ärjäisee,“
sanoi vieras kohottaen housunsa kaulusta.

„Ei seiso. “

„Seisoopa hyvästikkin. 11
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„Mut ei seiso, jos ei opeteta. 11

„Opettamatta seisoo, jos vaan on jalat semmoiset, että
ne kannattavat. 11

„Niin, se on joutavata se. •—• Mutta uskotko, että
viisi sataa lähtee markkinoilla tuolla oriilla,11 sanoi isäntä
ja löi kämmenellä lautaiseen.

„Kyllä kai, jos vaan on sen antavata, 11 virkkoi nau-
rahtaen vieras ja siirtyi lähemmä seisomaan.

„Jos vaan ei tuolla viittä sataa saa, niin sitten on
huulet hukassa, 11 sanoi isäntä kiihkeästi, „eikä silloin la-
pukkahevosia huolita ilmankaan. 11

„Saattaa saada, kun sattuu . . mut sattumoittain
se on. 11

„Se ei ole sattumoittain. Minä tiedän, ettei ole monta,,
joka tälle piisaa juoksemassakaan. 11

„TJseampi hevonen toki sen verran juoksee. Niinpä
luulisin, että jos tuolla ruunallani lähtisin, joka tuolla kar-
tanolla seisoo, niin et paljo etuja nakkaisi. 11

„Ei niistä mitään! Minä en viitsi kuunnellakaan sen-
laista puhetta, jopa että lähteä reistaamaan. 11

„Et lähde kun et uskalla; sattuisitkin jäämään jä-
lelle. 11

„En muuten jälelle jää, jos vaan en seisota yhdessä
kohden, 11 sanoi isäntä harjatessaan oriinsa reisiä. „Seis,
ilman liikkumatta! Tämä on vähä karsti reisistään. Ja
se sinun täytyy tunnustaa että niillä jaloilla saatta juosta!
Ja markkinoilla sitä koetellaan jäällä, kenenkä hevonen se
juoksee. ■— Saat sinne tuoda oriisikin. 11

„Orittani minä en niinkään rupea vaivaamaan juok-
sulla, vaan jos tuon ruunan kanssa tahdot koetella, niin
oli meni vaikka paikalla! 11 sanoi vieras tehden kädellään
mutkallisia viittauksia.

„Taluta, veikkonen, korpeen tno ruunasi eläkä enää
virka tuon juoksusta,“ puhui isäntä tehden samoin kädel-
lään temppuja.
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„Ei jouda korpeen, tarvitsee ajella. Lähtäänhän
nyt sinne navettaan . . eläkä tuota enää häklää, johan tuo
kelpaa. 11

„Kelpaapa kyllä . . mut elähän mene! katseleppas
tarkemmin, eikös se ole niin sievä kuin aapiskukko, eli niin-
kuin tuo —• tuo riikinkukko? 11

„Kyllä on sievä ja sirkeä, 11 sanoi vieras ja lisäsi hil-
jempaa: „ kuin sian alaleuka. 11

„Mitä?! Niinkö kuin sian alaleuka, 11 sanoi isäntä tul-
len likemmäksi.

„Niin, niinhän tuota sanotaan. 11

„Niin sanotaan ilman sananlaskuna, vaan tämä on
hyvin tiivisluinen ja tämän emä on juuri samanlainen.
Tuleppas ja katsele tuotakin lantuista, se ei olekaan niin
pystö ja ruma kuin kukon lautanen. 11

„Kyllä näen tännekin, ja anna tuon jo olla kiittä-
mättä, johan tuo riittää. Lähtäänhän nyt. 11

„Se ei ole liiaksi kiitetty . . eikös niin? 11 kysyi isäntä
tallin oven kiinni pannessaan.

„Niin, niin, 11 myötteli vieras ja astui edellä navetalle.
„Eikös siinä ole kauniita lehmiä? 11 kysyi isäntä re-

hennellen hajasäärin lattialla, „ymmärräppäs, mitkä ovat
parhaimpia. 11

„En minä heitä muuten tunne kuin minkä päältäpäin
näen. Tuo kai on tuo punakylki hyvin pulska päältäpäin
nähden. 11

„On se missään se on Johanna tuollapa tuo
on ladossa. Kuuleppas Johanna, mikä se on tämän nimi?“

Karjapiika tuli suuren heinäsylyyksen kanssa, jonka
sivusta häntä ei paljon eroittanutkaan; olis luullut heinä-
ruon -yksinään kävelevän. Hengästyneenä laski hän hei-
nät lattialle ja kysyi: „minkä nimi? 11

„Tämän, ll sanoi vieras silitellen sen selkää.
„Se on Laukeri se; tämä on sitten Punakorva ja tämä
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Torstikki, 11 selitti Johanna nykäisten aina nimittäessään
itsekutakin.

„Niin, nyt minäkin muistan, Laukerihan tämä on, 11

sanoi isäntä tehden pieniä notkahduksia jaloilla.
„Milloinka nämä on mikin poikinut ja minkälaisia

ovat maidon antiin? 11 kysyi vieras Johannalta,
„Tämä Laakeri poiki viikkoa ennen Mattia, 11 alkoi

Johanna selittämään, „tämä vähä ennen Tuomasta, tämä

vasta Ristin aikana. Tämä Laukeri on pitkälypsyinen, ei
ole ummessa kuin kuukauden päivät, vaan ei ole niin ras-
vamaitoinen. kuin tämä Pnnakorva, vaan tämä Punakorva
on enemmän aikaa ummessa, vaan tämä on hyvin hyvä
juoja ja syöjä. Tämä Torstikki sitten on hyvin hyvä mai-
don antiin, vaan on niin kovin niuhasyömänen katselee
vaan nytkin, vaikka on kaiketi hyviä heiniä edessä.
Syö pois katselematta, ei tule parempia, eikä tarvitsekaan.

Täällä on kans nuoria hyviä lehmiä, 11 sanoi Johanna
siirtyen toiseen kohti.

„Tämäkin on hyvin hyvä kaikin puolin no eläpäs
sinä siinä! - se on vieraille vähä vihanen - elkää tulko
likelle! 11

„Minä en pelkää lehmää, vaikka kuin mutistelit sil-
miäsi, 11 sanoi isäntä ja uhkasi luudan varrella.

„Minpä minä otan tuon Laukerin ja tämän vihaisen
lehmän —■ mikäs tämän nimi on? 11

„Kyyttä se on vaan ei Laakeria saa antaa, se on
kellokas ja vielä emännän nimikko,' 1 selitteli Johana hä-
täisesti.

Siihen suostui muutkin ja Laakerin sijaan valittiin
joku toinen.

Emäntä tuli kanssa juuri navettaan ja laittoi toverina
nuoraa sarviin.

Kyyttö, navetasta taluttamaan lähdettäessä tormaili
syrjiin ja olisi varmaankin hänen luullut aavistavan majan
muuttoa, jos ei olis ollut ennestään tunnettu jäykkäpäinen.
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Omistajansa sitoi nuoran reen kantaan, jossa ei Kyytön
keinot auttaneet, jos meni tiepuoleenkin. Johanna pieni
vitsa kädessä saattoi pellolle asti.

Miettivästi katseli emäntä siksi kun katosi katselta-
vansa metsätielle näkymättömiin.

Navettaan jääneet lehmät, jotkakuono pystyssä kum-
mastelivat toveriensa lähtöä, rupesivat yhteen ääneen ammu-
maan. Varmaankin luulivat jokesän olevan, jonka suloutta
toiset pääsivät nauttimaan ja heidän täytyi vaan jäädä
paikoilleen seisomaan kuivain heinäin ääreen vaikkei
ollut kuin koskipaikoilla maaliskuuta.

Kaksi päivää oli aikaa markkinoihin. Huolellisesti
harjasi isäntä orittaan. Napitetun „setolkan“ ja mäkivyöt,
jotka oli vähän homeen huurteessa, lykkäsi hän poron
kanssa kiiltäviksi. Muuten ei hyvin suuria laittamisia ol-
lutkaan; kengät oli vaan oriin takaisiin lyötävät. Tämän
teki isäntä itse renki Simon kanssa, vaikkei se varsin su-
juvasti käynyt, sillä Simo käyttäytyi hyvin „turskisti“ pien-
ten kamppausten perästä.

„Lemmon konttura! pitäköön hitto mokoman sorkkaa
koholla, 11 tiuskui Simo, kun ori riipoi jalkaansa.

„Pitele kovemmin,“ komensi isäntä.
„Saapi sitä pidellä kovastikin, on sillä kontturalla siksi

kuntoja. “
„Mikäs konttura se on? Sinä konttura olet, kun et

jaksa pitää jalkaa niin, ettei se liikkuisi . . . pitele ko-
vemmin ! “

„Ääntele nyt veroäyrisi mukaan eli jos minä kerkiän
heittää tämän jalan käsistäni, niin minä näytän kuka pite-
lee kovemmin, kuka helpommin.11

Nyt näki isäntä parhaaksi olla ääneti ja löi ehtimi-
seen nauloja kiinni, välistä tuhkaisten sieramistaan vihan
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henkäyksen. Simo piteli tomerasti oriin jalkaa ja välistä
virkkoi: „seisotko! eli . . .“, jolloin ori aina vähän asettui.
Viimeisten naulain kärjet oli vähällä jäädä käpristämättä,
sillä ori rupesi niin paljon telmämään, että Simo sievästi
jätti jalan ja sanoi: „kun ei vältä, niin kelvatkoon. 11

Joka lienee nähnyt „orimiehenu lähtevän markki-
noille, niin se tietää, että ne lähtevät hiljaa ajamaan koto-
aan, ja siinä on tarkoituksena se, että kun ei alkumat-
kasta kovasti ajeta, niin se ei niin pian solastu eli hoik-
kene. Niinpä lähti Kytölänkin isäntä pienellä kappireellä
ajaa tirauttamaan, jossa ei ollut muuta kuormaa kuin kaura-
pussi istuimen alla. Hän ajoi katsellen oriinsa toiselle ja
toiselle puolen sekä kupeelle kummallekin; jalan nousu

näytti, ainakin hänen mielestään, niin ropsakalta, ettei sel-
laista toisella ole eikä tule olemaankaan. Aina ohjaksien
kiinnitettyä huilahti ilmaan kaksijatkoinen vihellyksen hu-
jaus, joka kaikilla hevosmiehillä on omituista.

Vanhalan isäntä oli myöhästynyt sen verran, että

oli vasta rekeään laittelemassa, kun Kytöläinen ajoi karta-
nolle. Vanhalaisella ei ollut oritta, vaan se ei ollut miksi-
kään haitaksi Kytöläisestä . . riittihän sitä enemmän puhetta
hänen oriistaan.

„Hyvä päivä! —■ vielähän sinä olet aivan valmistu-
maton matkalle, 11 oli ensi lause vieraalla.

„Päivä, päivä! Sievässä kunnossahan tuo onkin
sinun oriisi, 11 sanoi Vanhala tervehtiessään. ~Enhän tässä
vielä ole joutunut.11

~Onhan se tavallisessa .
.

. jouduhan nyt heti. 11

„Hyvässä on kunnossa . . . heti minä joudunkin.11

„Joudu vaan . . . vaan niillä hevosella sinä lähdet? 11

Yhdentekevähän se on lähtipä niillä millä hyvänsä,
kun ei mulla kuitenkaan ole oritta . . ruunalla olen ai-
konut. “

„Passaahan sillä vaan osta minulta orit.“

„En minä niinkään . . . Siinä on kesälläkin hoita-
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mistä, ja minä kun usein olen kalassa, niin kukapa sitä
silloin hoitaisi. 11

„Siinä se tulis hoidetuksi. Ja jos ei passaisi pitää,
niin möisit sitten. 11

„Sinäpä jäisit sitte ilman.11

„00, kyllä minä saan markkinoilta!“
„Saanhan minäkin sieltä, jos tahdon. ■—- Ville, missäs

kaurapussi hevosen evääksi? 11

Poika, jolta hän tätä kysyi, kantoi sen kohta rekeen,
ja nytpä oltiin valmiit matkalle. Tiellä yhtyi Notkolainen
joukkoon, jolloin tuli kolme yhden kylän miestä samaa mat-
kuetta.

Hevosten käydessä puhuttiin aina jotain, vaan ääni
ei tahtonut kuulua, kun reen kitinä sitä hämmensi, jonka
tähden täytyi turkin kaulusta kallistuin kuroittaa päätä
reen sivulle päin. Puhe oli enimmästi hyvästä kelistä ja
tienvierus-talojen hevosista.

Vanhala kun oli kalamies, käänsi järvenkohdalla kul-
jettaissa puheen mateen pyyntiin, vaan siinä se ei tullut
kauan olemaan; kun toiset eivät mateen pyynnistä tietä-
neet, niin eivät sentähden siitä pitkältä puhuneetkaan.

Matkan puolivälissä kievarissa oli syöttöpaikka. Toi-
sia siihen aina tuli, kun toisia lähti. Muutamat hevoset
söivät apetta rekensä keulalta, toiset, joilla oli vasut mu-
kana, söivät siitä ja kaatelivat syödessään kartanollekin.

Kyytipoika kiroili toisen kievarin hollimiehiä siitä
kuin olivat yöllä vieneet hänen kelkastaan aisat ja aikoipa
ensi näkemässä tuosta puhua Poru-Lassin nuotilla.

Tukevasti peurakeukiin ja moneen villapaitaan puettu
pohjalainen juosta pökästeli ruoska kädessä sian perästä,
jonka hän sanoi „kraapanneen“ reiän hänen kaurapussiinsa.

Isännät, jotka olivat kievarin isännän ja emännän
tuttavia, kun olivat käyneet monesti „markan edestä 11 syö-
mässä, veivät päätä suoraa hevosensa talliin ja renkipojan
täytyi taluttaa omiansa kujaan.

4
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„Mikä siin’ on, että nyt sinne sopii ja taannoin ei mi-
nun hevoseni kuulunut sopivan?" sanoi pohjolainen kävellä
tallustellen kartanolla lakki kallellaan.

„Me maksetaan raha, niin täytyy sopia."
„Löytyy minunkin völjystä siksi rahaa ja jos se vens-

kaksi pannaan, niin löytyy enemmänkin."
„Yoipi löytyä, vaan pysyy tuo tuollainen hevonen

ulkonakin."
„Jottako teillä on parempia?"
„No ainakin parempia, kuin tuo sinun lohipatosi."
„Ei se ole lohipatona ollut kertaakaan."
„Ei ole saattanut olla, vaan sopii panna ensi kesäksi,

niin talveksi passaa nostaa kuivaan ja alkaa niitä lohia
vedätellä kaupaksi."

„On omatkin koninne niin mukavia," sanoi pohjolai-
nen ja unhotti kokonaan katsoa rekeään.

„Ei ole .
.

. vaan katsohan perään, nyt sen siellä
siat syövät . . . sitten tulee Kemiläisille lohipadon puute."

„Juuttaan läskit!" sanoi pohjolainen ruoska ojennet-
tuna, „täällä Savossa ei ole kuin sikoja jakoiria."

„Ja hyviä hevosia," sanoi Kytöläinen täytteeksi.
„On niitä meidänkin puolessa noin hyviä,“ sanoi Poh-

jolainen nakatessaan lumipaakulla sian perään.
„Kuinko se sika, jota nokkasit?“
„Koninneki," ärjäsi vihaisesti pohjölainen.
„On, kun täältä meidän puolesta aina ostatte, ei toki

teillä raukoilla muuten olis yhtään hevosta," sanoi Kytö-
läinen tupaan mennessään.

Pohjolainen jäi yksinään kartanolle. Hänen kai ha-
lutti mennä puhetoveriensa perästä, koskapahan sanoPkyyti-
pojalle, että „aja ulommaksi noita sikoja, jos tulevat reelle,
niin saat viis penniä".

~Kellä on rupi, se ruopikoon, 11 sanoi kyytipoika ja
astua veippaili tupaan.
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Pohjolainen kynsäsi korvallistaan ja kopisteltuaan lu-
men rekivaatteistaan lähti matkalle.

Ei ole varma, söivätkö isännät nyt »markan edestä",
vaan niin on kuitenkin luultava, koskapahan puhetapa tuli
paljon kovemmaksi, ja myöskin vätömmäksi; sillä „markan
edestä11 syödessä ei leipä eikä piimä paljon kulunut, vaan
jokin muu . .

.

Tämänlainen ruokkiminen oli emännälle vähän tuka-
lata, kun piti aina olla saapuvilla. "Vaammitäpäs siitä, teki-
hän piiat ulkotyöt, kunhan emäntä vaan käveli avainnipun
kanssa ja kiirehti tytär Leenaansa joutumaan kiireellisim-
missä asioissa, niinkuin kellarista juomaaineita noutaessa,
jolloin Leena itsestäänkin osasi liikkua kiireelle, sillä silloin
hän tiesi olevan odottamassa monta tuhrussilmäistä jakan-
keakielistä miestä pöydän ääressä.

Vähä sinnepäin vivahtavia olivat tämänpäiräsetkin, kun
lähtivät tästä kiirehtimään markkinoille.

Nytpä olivat jo hevoset tottuneet kulkuun ja kävi
ajaminen vähän kovemmastikin kuin alkutaipaleesta; siksipä
joutuivatkin he huomisaamuna hyvissä ajoin perille.

Kortteerin vuokrasivat yhteisen, jossa oli sopiva
sija hevosille ja myös sopiva käydä tuttavien vieraina.

Ensimäinen noista vieraista oli Puron Antti, jota jo
oli markkinasarvet puskeneet vähän horjahtelevaiseksi. Hy-
vää päivää sanomatta hän porahti:

„Nytkö te vasta nahjukselan miehet tulitte? Minä
olen jo kokonaisen päivän ollut ja tehnyt monta hevos-
kauppaa ja odotellut teitä nahjuksia ... No kaimani, ka-
likkajalka! minkälainen se sinun oriisi on? Eikö vaiheta? 11

„Se on tietty, ios sinulla hyvä on,“ sanoi Kytölän
Antti käyttäen itseään reippaasti niinkuin hevosmiehet ai-
nakin.

„Tiedäthän sen vanhastaan, ettei minulla huonoa ole.“
„Parempi se kuitenkaan ei ole kuin miilunkaan.“
,Mitä vielä, mitä vielä, eihän teillä ole mitään, ei
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teillä ole hyviä hevosia, eikä teillä ole vieraallenne tarjota
ryyppyäkään . .

. ottakaapas tuosta."
Näin sanoen veti hän taskustaan vähän vajuutetun

putelin ja laski pöydälle.
„Ku-ku-mi-mi —,“ tavoitteli Kytöläinen sanoja pu-

telin sivusta.
„Miite, miite?" keskeytti putelin omistaja vääntäen

hullunkurisesti suutaan, „etkö uskalla ryypätä ilman passia
lukematta, vai oletko niin luvun halussa?"

„Kyllä; katsoin vaan, mitä se on."

„Se on sitä, että sitä kun ryyppäät, niin pystyt pa-
remmin kaupan tekoon . . . ryyppää sinäkin Vanhalainen,
niin tehdään sitte mekin kauppoja."

„Mitäpä minusta lienee kaupan tekoihin, kun ei ole
niitä kaupanhevosia, enkä sitä varten lähtenytkään verk-
korihmain osto oli parasta asiata; pitäis tehdä muutamia
verkkoja ja joku rikulikin."

„00, ei nyt verkon kutomiseen joudeta, nyt tehdään
hevoskauppoja ja ryypätään!"

„Ei, ei kutomiseen, vaan ostamiseen."
„Elä ostakaan rihmoja siinä mielessä, että rikulin lai-

tat. Helvettiin jos mielesi tekee, niin laita sitten; muuta
hollikelkkaa sinne et tarvitse laittaa. Se kun oikein sotkeu-
tuu, niin ei piisaa piruja niin paljon kuin mielesi tekisi
mainita."

„Jos sotkeutuu, niin selvittelee suuttumatta."
„Vaan et malta, se on niin vissi tosi kuin sekin, että

tässä putelissa on „kuminaviinaa“, joka ei vie helvettiin,

jos vähä ryyppää mut ryyppää heti, en minä rupea
sinua passaamaan."

„Maltaa siksi kun suuni siivoon."
„Mitä sinä siitä siivoot . . . paremmin, paremmin;

kaksi silmää vieraalla."
jjNo kyllä nyt riittää, pane talteen," sanoi Yanha-

lainen ojentaen putelia.
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„Niin teenkin, vai luulitko sinä, että tämän sulle iäksi
annan . . ei .

. en minä anna, sillä että kun minä tuota
ostan, niin minä tallennan kans . . . Niin noh, mitäs pu-
hetta putelista, vaihetetaanhan varsoja!“

„Kuules, sinä Purolainen! 11 sanoi Notkolan isäntä ny-
käisten häntä kyynäspäästä, „oletkoon sinä uskaliaampi
kuin tämä kaimasi? Tämä se ei uskaltanut omalla pute-
lillaan olla haltijana, kun minä tämän kotona tässä äsket-
täin kävin. “

„Miksikä? Pelkäsikö tämä särkevänsä sen, kuin
pahainen poikanulikka? 11

„Ei, vaan vaimonsa nähden.“
„No vie sinä vanha vihtahousu! . . vai sellainen kaima

sinä oletkin! etköhän anna niin ristin sinut Lälläksi. 11

„Elä usko joutavia; narraahan se tuo Notkolainen
sinua.“

„Kyllä minä uskon; sellainen sinä juuri oletkin
pelkäät akkoja ja akkain toria. Etkö peljänne vielä susia
ja suden jälkiä, jos niitä satut metsässä näkemään . . .

ja entäs pirua ja pirun pitkiä kynsiä; niitä sinä saisit pel-
jätä, kun teet niin tavattomasti syntiä aivan siinä kohden,
kun kehtaat salata näin julkeata ainetta kuin tämä on“,
ja hän otti putelin taskustaan japuisti sitä niin, että vaahto
kuohui tulppaan asti.

„Toria minä en pelkää,“ puolusti Kytöläinen, „silloin
vaan ilman aikojaan tein sen, ettei tule turhia luuloja. 11

„01e joutavata puolustamatta. Aivan kerrassa minä
hylkään sinut yhteisestä Antin nimestä pois ja ristin vielä
tällä viinani tähteellä Lälläksi, jos vaan et laita tusinata
oluvia sovinnoiksi. “

„Vieläpä minä sulle oliivia .
. . siinäpähän menettä-

net viimeisenkin viinasi.
„
Jottako minun luulet tätä surevan . . elä luule . . täs-

säpähän nähtäneen .
. olkaahan te kummina! . . . Rakkaat

Rantasalmelaiset! meille kaikille on konjakkiputelin sivusta.
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kyllä tiettävä, että tämä niinkuin moni muu on sille vihan
lapset siitä syystä, kun se on niin kallista; siis kostuttakaam-
me hänen päänsä tällä helppohintaisella viinalla, että hän .

. .
„Elä, elä, juutas, kaatele minun päälleni sitä .

„Nonoh, ei saa pappia häiritä, kun se on virkatoi-
missaan.ll

„Häiritsen minä niin, että saat leukaasi, jos vaan .

„Kas kuvatusta! tuonlaistahau se on, kun saavat olla
vanhaksi kastamatta, niin ne suuttuvat sitte.11

Kastettava Antti näki kuitenkin parhaaksi olla suut-
tumatta, sillä siitähän toiset olisivat saaneet uutta naurun ai-
netta, jota jo ennestäänkin oli aivan tarpeeksi asti, niin
että piiputkin unohtuivat kaimaksien kasteen aikana poltta-
matta. Ja kuului se seinän toisella puolen asuvillekin, niin
että joku virkkoi: „onpas siellä ukoilla imeläsäkki leuan
alla. 11

Ja toisen vihaisen sanan sijasta sanoi Antti sävyi-
sämmin: „liki se pitää, jos vaan kaadat. 11

„Enhän minä kaada, jos vaan laitat ne oluet. 11

„Eupeatko puolelle, niin sitte laitan? 11

„Jottako viitsit tuohon nyt vielä pappiakin vaatia
osakkaaksi, laita toki yksinäsi. 11

„En muuten, jos et rupea puolelle.“
„No olkoon menneeksi, kun sinua tarkkuus niin

vaivannee kovasti . . . Lähtään sitte paikalla ja lähtään
joka mies. 11

„Samapa se,“ myönsivät kaikki ja kohta oltiin mat-
kalla olutravintolaan. Hevoskaupat unohtuivat vähäksi aikaa
ja unohtuipa sekin, mistä syystä juominki tuli; kiirehdittiin
vaan katua pitkin.

Väkeä kulki edestakaisin ja jokaisella näytti olevan
helkkarin kiire, ainoastaan joku, joka oli jo kerinnyt täyt-
tää taskunsa tulppapontisella kurikalla, seisahtui tuttavansa
tavattua, veti katukulmaan ja antoi kurikalla vasten suuta,
josta tuttava ei ollenkaan pahastunut, lipoihan vähän kiel-
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tään. Tämänlaiset kohtaukset tapaa useinkin syrjäkadulla,
jossa ei ole kaupitsijoita, joksika jokainen astuu viivytte-
lemättä.

Ja tätä syrjäkatuapa kulkivat isännätkin. Joku mies
suuri turkki päällään kantoi heinätakkaa, tietysti hevosel-
leen ; toisella taas oli iso rovio luokkia käsikoukussa myöntiä
varten. Väliin astua ruiputteli hienosäärisiä herroja —ja
kukapa sen tietää onko ne kaikki hieuosäärisetkään her-
roja, eivätkö liene paremminkin räätäliä. Toiset luulot ne
on silloin kuin näkee suurivatsaisen herrasmiehen ja samaa
mieltäpä olivat isännätkin, sillä kun he näkivät ulompaa
paksun herran tulevan, niin Puron Antti virkkoi:

„Mikähän herra tuolta tulenee? 11 ja vähä tarkastel-
tuaan lisäsi:

„Saakeli soikoon! kyllä se on meidän vallesmanni.“
Ja sepä se juuri olikin. Hän ei ollut pituutensa puo-

lesta erinomaisia, vaan paksuutta oli siihenkin sijaan, niin
että semmoisia rimasäärä räätäliä, ja rumpalia olis saa-
nut panna kaksin kolmin yhteen nippuun, ennenkuin olis
tullut niin paksu varsinkin vatsan kohdalta. Mutta olis-
han näin runsaalla mitalla kasvanut vatsa rumpalilla enem-
män tarpeesen kuin vallesmannilla, sillä sehän olis jotain
juhlallista nähdä, kun rumpali katuristiyksessä rummuttaisi
kahdella rummulla yhtaikaa.

Isännät kohtasivat nyt vallesmannin. Puron Antti,
joka oli hyvällä kunnioitustuulella ja oli vahva tuttava
vallesmannin kanssa, sivalsi lakin päästään jo parin kol-
men sylen päässä, kumarteli ehtimiseen ja jouduttuaan
eteen rysähti polvilleen ja yhä kumarrellen konstikkaalla
nöyryydellä virkkoi:

,Jos minä saan herra vallesmannia tervehtiä? 1'

»Juu, juu“, vastasi vallesmanni nyökäyttäen paksun
kaulan nenässä olevaa päätään.

Antti ei ollut tuota ymmärtävin ään, nyökytti vaan
yhä päätään ja lisäsi:
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»Niin, minä pyytäisin, jos saisin herra vallesmannia
tervehtiä 11

»Juu, juu, kyllä, kyllä, miks ei sitä saisi. ll

Antti nousi nyt ylös, kuitenkin vähä sillä tyylillä
kuin parin viikon vanha varsa, jota vielä vähän tahtoo
hoiperruttaa, ja tarttui sitten vallesmannin käteen ja alkoi
näin tervehdyspuheen:

»Voi vakainen vallesmanni, kuin nyt on iloiset mark-
kinat . . . Siitä syystä halusin teitä tervehtiä, että saan
teillekin kertoa niistä ...ja elkää tykätä pahaa . . sitä . .

tuota vähä, niinkuin sen arvaatte, tulee olemaan . . . ar-

vaattehan sen, markkinain mukaisesti, arvaattehan. 11

»Juu, juu, mitäpäs siitä, arvaahan sen 11
, myötteli val-

lesmanni, joka kyllä näytti tietävän niin paljon markki-
noista kuin Anttikin, se vaan oli eroitusta, ettei häntä
markkinatuulet saaneet niin hevillä heilahtelemaan, kuu oli
niin kovin paksu.

»Niin se on, aina sitä tulee markkinoilla olemaan
markkinain mukaisesti, ja nytkin piti lähteä näitten tutta-
vani kanssa vähä olutta ottamaan. 11

»Vai niin, vai niin 11
, myötteli vaan vallesmanni,

»vaan minun pitää kiirehtiä tänne. Hyvästi!11

»Hyvästi, hyvästi! vaan käykäähän, kulkiessanne meil-
läkin, 11 muistutti Antti erotessa.

»Kiitoksia, juu, kyllä kyllä, 11 mennessään mutisi val-
lesmanni.

Vähän matkan kuljettua sanoi Puron Antti:
»Hitto, kuin ei älyttynä pyytää vallesmannia oluen

juontiin.“
»Ei se olis lähtenyt kuitenkaan 11

, sanoi toiset.
»Miksei se olis lähtenyt, tiedänhän minä sen niin

västi, kun me on meillä monesti juoda röhötettynä aika
lailla. Se toki ei olekaan ylpiäs mies tuo meidän valles-
manni, ja osaa se sitte muklata, jos sattuisi niin että joku
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vaatisi velastaan kirjoittamaan . . . pistää vaan pienen es-
teen, sillä lailla antaa vain asian myöstyä. 11

Tähänpä lauseesen ei osannut yksikään panna vas-
taan eikä taas paljo myötenkään, sillä olutpuoti joutui ai-
van tuossa paikassa ja antaa heidän sinne mennä, tietäähän
sen jokainen minkälaista elämää siellä eletään röyhinä,
möyhinä vaan ylinnä, niinkuin lauletaankin; olutta pöydät
ja lattiat hulaisillaan, ja tupakin savua niin että seiväs
pystyssä pysyy.

Palattuaan kortteeriinsa olivat isännät hyvällä hevos-
kauppa-tuurilla, varsinkin Anttien kaimakset. Jopa piti
lähteä jäälle koettamaan, kumpi edelle viepi rahkeensa.
Vaan Kytölän Antilta näytti markkinaonnet kokonaan ka-
donneen, sillä orit alkoi nilkuttaa toista takuistaan.

„No mikä sinun oriillasi on, kun se on ruvennut nii-
jailemaan11

, sanoi sen huomattuaan Puron Antti.
„En tiedä, mut niin, piru ollen, se näkyy tekevän. 11

„Eläs aja kuin katsellaan, mikä siinä on. 11

Ja Puron Antti katseli.
„Voi taivaan tasakäpälä!“ sanoi hän katseltuaan, „ai-

van se on pilalla koko hevonen: kasvain, niin paha kas-
vain on alussa, ettei hyvä hyyrrä saat sen uskoa sillä
kuin minä katselin. Parasta on, kun alat mennä luntata
kotiasi, kohta sillä et pääsekään.11

„Jokohan on niin hullusti asiat?11

„Kyllä se on niin, ja näethän sen siitä kun se jo
noin nilkuttaa. 11

„Niin, niin kai se tekee. Taitaa pitää lähteä heti kotia
ajamaan.ll

„Vaan kuulehan! Mitä sinä sitä rupeet kulettamaan
ja elättämään? Myö täällä muille! 11

„Kuka sitä ostaisi? 11

„ISTiin, kukapa sitä ostaisi? vaan vaiheta, ja vaiheta
mulle . . Saat hyvän oriin, kun pistät vähän väliä.“

„Paljonko?“
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»Kaks sataa**.
»Juokse hiiteen, kun niin paljon . .

.“

»Mitä paljon? sinulla vaivainen konttura ja minun
aivan terve. Enkä tahdo penniäkään käteen tällä ker-
taa.**

»No, välipä näillä isän rahoilla, joipa nämä kuka
hyvänsä . . oli meni . . Pidätkö sinä karjaiset?* 1

»No kyllä minä pidän; lähtäänhän päättämään kaup-
pamme kortteeriin “, sanoi Puron Antti.

Kauppa kun oli päätetty, velkakirja tehty ja harjai-
set juotu, sanoi Puron Antti;

»Minun pitää lähteä koettelemaan, tokko sillä vaihto-
kontturalla pääsee edes liikkeelle. “

Sitten hän erosi muista ja meni kaupungin sepän
luokse, otatti tuosta kipeästä jalasta kengän pois ja kaatoi
muutamaan naulan reikään puunöljyä; lyötätti sitte hyvin
hienoilla nauloilla siihen toisen kengän ja pani huopaa
väliin.

Huomisaamuna oli tuo patin kasvaminen varmaankin
loppunut, sillä orit ei nilkuttanut yhtään. Entinen omistaja
näki nyt kummikseen, kuinka kasvain niin pian oli paran-
nut, vaan huomattuaan, että siinä oli toinen kenkä kuin
ennen, setvisi hänelle asiat aivan selviksi. Hän muisti, mi-
ten Simon kanssa kengittäissä orit rupesi paljon potkimaan
ja että silloin varmaankin meni naula niin lähite verikaviota,
että se, sittenkun tuli enemmän ajua, alkoi vaivata. Nyt
muisti hän senkin, että hän ei ymmärtänyt sitä edes tar-

kastellakaan minkälainen asianlaita oikeastaan oli. Ja sitten
viimeksi hän huomasi, että kaiken tuonlaisen kaupanteon
sai aikaan se ristiäisten ryyppiminen. Hän päätti sitten
korjata tämän asian ja meni kauppatoverinsa puheille ja
sanoi:

»Sinä petit minun, eihän siinä kasvainta ollutkaan. 11

»Mitenkä petin ?“ sanoi tämä, »eikö sinulla ollut sil-
mät päässä ?“
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„Niin, vaan kuin sinä sanoit siinä kasvaimen olevan
ja sentähden sait niin liika paljon väliä."

„Mitä paljo se on kaksi sataa, kun sait niin hyvän
hevosen ; saisit antaa enemmänkin."

„En anna sitäkään, saat peruuttaa koko kaupan!"
„Vai peruuttaa ...ei niistä mitään ole puhetta näi-

nä aikoina I'.
„Vaan minä tahdon peruuttaa!“
„No, johan sulle sanoin, etfei peruuttamisesta puhet-

takaan, vaan saat kai tämän muulla kaupalla . . . annat
vaan vähän väliä, niin saat sen.“

„Häpeä toki tähteissäsi nyt jo toisaanne päin väliä,
ja peruuta heti!“

„Häpeä sinä, kun et ymmärrä sen vertaa, että markki-
nakauppa ei purkau, silloin kun minä kuitenkaan en ole si-
nua millään vialla pettänyt vai etkö sinä sitä saa pää-
häsi muuten, jos minä en ruuvilla sitä väännä. 11

Näitä viimeisiä sanoja sanoissaan näpistä hän kaiman-
sa Kytölän Antin nenää, josta seurasi tappelu, ja vielä
kova tappelu, eikä olis ehkä loppunutkaan kuvan kunnialla,
jos ei muut menneet väliin.

Sitten selittivät he Kytölän Antille, että on parasta
olla ryhtymättä senlaisiin keinoihin, sillä markkinakauppa
ei todellakaan purkaudu, jos ei petosta ole kenenkään
puolelta.

Kytölän isäntä kyllä tunsi, että hän tässä tulee pe-
tosta kärsimään, vaan mitäs tehdä, olihan siihen oma
syynsä. Hän päätti sen tähden erota noista petollisista
ystävistä, meni ja möi oriinsa jotenkin halpaan hintaan ja
lähti kotiansa ilman toista sijaan ostamatta.

Kotona ei seurannut sen parempaa avomielisyyttä nyt
kuin ennenkään, saaliinkaan vain tietää, että väkeä oli pal-
jon, ja taas että hevoset oli tavallisessa hinnassa.
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Näyttipä siltä kuin Kytölän isäntä olis saanut kyliänsä
noista markkinaystävistä, sillä ei hän enää heidän seuraansa
rientänyt niinkuin ennen.

Vaan nämäpä eivät niin pian jättäneet häntä mieles-
tään, sillä Puron Antti oli heti markkinain perästä pannut
velkakirjan kuvernööriin. Toiset velkamiehet, joita jo oli
kyllä runsaasti, alkoivat myös kiirehtiä velkojaan pois,
sillä velkamiesten laatu on vähän yhteen sorttiin kuin jos
katsoo miten koiralauma mellastaa hankiaisella: yksi jos
hyppää yhden päälle, niin silloin ne on siinä kohta kaikki
tyyni ja siinä se yhdelle rupeaa tukalaksi.

Niinpä oli nyt Kytölänkin isännän laita. Velka-
miehet, jotka tähän asti olivat vakuuttaneet ei panevansa
kiirettä, panivat nyt juuri kuin yksistä tuumin senlaisen
„tiistain“ veloistaan, että niihin oli aivan mahdoton sival-
taa rahat. No, arvaahan sen mikä siitä seuraa: valles-
manni pistää kirjakääryn laukkuunsa, istuu hevosen re-
keen ja antaa aisakellon vähän laulaa, jos nimittäin talvi
on. Ajelee sitten hymyillen, sillä hän tietää, ettei päivä-
palkka tule olemaan huonoimpia ja että häntä kohdellaan
pelon tapaisella kunnioituksella, varsinkin niissä paikoin,,
joissa ei öle mitään vanhaa kestipaikkaa.

Oudostuttiin Kytölässäkin tätä niin harvoin käypää
vierasta, vaikka kyllähän emäntä oli sitä aavistanut. Kui-
tenkin hämmästytti häntä jotenkin, kun ei sillä ollut vielä
hyvä, jos lehmät ja hevoiset pantiin paperisillalle seisomaan,
vaan vielä elot ja muut tavarat.

Vallesmanni kun otti ylös tavaroita ja sihteeri kir-
jotti, ei isäntä puhunut paljon mitään, kävelihän vaan mil-
loin ulos milloin sisään tavan takaa kynsäisten päätään ja
mielessään ja kielessään ylyystellen pirua.

Olipa emännänkin ajatukset niin soikeuksissa, että
oli vähällä unohtaa vieraat kahvikupitta, vaan sitten muis-
tettuaan joudutti hän kahvin heti ja päätti olla varsinkin
vieraitten nähden aivan murheettoman näköinen, vaikka
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eihän se tahtonut oikein luonnistua; luonnisti kuitenkin
siksi hyvästi, että vallesmanni kuiskasi hiljaa toverilleen:
»onpa tässä talossa ymmärtävä emäntä, kun ei tuskaile
ollenkaan eikä näytä hyvin suruiseltakaan".

Vallesmannin pois mentyä vallitsi äänettömyys koko
talossa. Isäntä istui ajatuksissaan tuvan lavitsalla välistä
vähän pyörittäen epätoivoisesti päätään. Emäntä tosin puu-
hasi asioillaan, vaan ei hänkään paljon puhunut.

Sitten kutsui hän miestään kammariin kahville, vaikk-
ei sitä isäntä nyt olis muistanut kaivata, sillä mielessä
mahtoi olla jotain saniaista, joka kahvin mieliteon koko-
naan lakkautti. Hän seurasi kuitenkin kutsumusta ja meni
kammariin. Kahvin he joivat ääneti, vaan juotua otti
emäntä juuri kuin puhujan ryhtinsä ja sanoi:

»Mitenkäs se nyt on? Taitaa vaan näyttää siltä, että
vaimoin puheet ja neuvokit ei merkitse mitään."

»Miksi niin?" sanoi isäntä rohkaisten itseään.
»Siksi, että eiköön ne nyt hevoskaupat pohjusta, niin

että menee tavarat ja talo perästä niitten tähden."
»Niitten tähdenkö se sitte menee, jos menee?"
„No minkäs sitten?"
„Muita velkoja."
„Mitä muita velkoja? Saamisiahan noita olet sano-

nut olevan. 11

„On ollut saamisiakin, vaan nyt on velkoja, ja minkäs
sinä niille luulet tekeväsi."

„Minkäpä niille nyt hyvin taitanee, kun et totellut
silloin kun sulle sanoin."

„Mitä sinä niin viisasta luulet sanoneesi?“

„Sitä, että olisit heittänyt ne hevoskaupat muille.“
„No, sitä sinä sitten luulet, että se sinun saarnasi se

eteenpäin olis nakannut, kunhan sitä vaan olis kuunnellut.
Niistä noista akoista taitaa viisautta vuotaa, lienee

niitten neuvosta montakin asiaa edespäin vietynä. 11

»Näkyypä nuo menevän vässiin miestenkin viisaudet
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Ja sittenpähän näkisi vaimojenkin edespäin viemisen, kun
niille annettaisiin jossain valtaa. 11

„Vai niin; sitä pitäisi, näenmä, akat panna isänniksi,
sitten voisi olla kaikki hyvin. Sinä sitten mahtaisit olla
viisain niistä . . no niin kai mahdat luulla. Rupea sitten
ja näytä viisautesi . . . korjaa nyt tämäkin kohta parem-
maksi; teeppäs nyt mielesi mukaan, jos minä olen tyhmästi
tehnyt . . . näytäppäs mahtisi .

. vaan siinäpä se on, mi-
tenkä sinä sen näytät .

. hyvähän se on muille mokista,
vaan jos itseltään menisi vielä hullummin. 11

„No, johan minä äsken sanoin, että m inkapa tälle nyt
taitanee millään mahdilla, jos ei rahoja ole. Vaan jos mi-
nun vallassani olisi, niin en minä noin antaisi mennä, en-
nen antaisin mennä maan ja menisin tavaroiden kanssa
tuonne mökkiin asumaan. Sillä keinoin pääsis veloista,
vaan tässä kituroidessa menee viimein maat ja raavaat
siliviliksi. 11

„Vai niin sinä tekisit. Luulisit kai silloin tekeväsi
viisaammin kuin muut. 11

Vastausta odottamatta meni isäntä kammarista pois
ja siihen se keskustelu silloin loppui.

Seuraavana aamuna lähti isäntä jonnekin ja tuli vuoro-
kauden kuluttua takasin, vaan sitä ei tiennyt kukaan, missä
hän kävi, ennenkuin seuraavana pyhänä kuultiin kirkossa
ilmoitettavan Kytölän perintömaa myötäväksi enimmän tar-
joavalle. Silloin vasta emäntä arvasi, missä asia oli käydä.
Ja hän ajatteli, että taisipa se minun neuvo pitää ottaa vaa-
taan, vaikka sälääkin.

Tästä tiedosta, että Kytölä myödään huutokaupalla,
oli jotain verestä. Ne, joita tämä uutinen ei näyttänyt
paljon huolestuttavan, virkkoivat: „hm, niin kävi sillekin
viisaalle. 11 Toiset, jotka näyttivät asiaa syvemmältä mietti-
vän, sanoivat: „eipä ollut siinäkään talonsa pitäjätä, vaikka
kyllä kai jäi talo täysineen haltuun . . . eipä ollut mie-
hessä miestä! .

.
. sellaista se on . .
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Vaan ne, joilla oli kaapin laatikossa rahaa tukussa sekä
vielä enempi maailmassa velkoina ja joilla on senlainen
mieli, että saada paljon maata alleen, ne eivät virkkaneet
sitä eikä tätä, sivaisivathan vaan tyytyväisesti hymyillen
partaansa ja ajattelivat: „sieltäpä pitää lähteä ostamaan
maa, se kuitenkin ehkä menee helposta."

Helpostapa ei kuitenkaan mennyt Kytölän maa, sillä
nämä itse helpon toivojat nostivat sille hintaa toistensa
uhalla, niin että sen enempää ei voinut toivoakaan. Nytpä
ei siis enää ollut velkain maksaminen mikään mahdoton
asia, vaan sepä1 ei ollut käynyt sen vähemmällä uhrauksella
kuin että täytyi alentua talollisista torppareiksi.

Uuteen asuinpaikkaansa muuttivat he nyt kirjoinensa
karjoinensa. Kaikki tapahtui hiljaisesti juuri kuin itses-
tään ilman mitään tuumailua ja neuvottelua, sillä Antin
sydän oli vuoritettuna niin visusti ynseyden harniskalla,.
että lempeimmätkin sanat siitä singahtivat takaisin.

Muutaman päivän oltuaan uudessa asunnossa alotti
emäntä seuraavan keskustelun:

„Nyt sitä ollaan täällä", sanoi, „ja tuntuupa kuin ois
puusta pudonnut ja vähän säikähtänyt, sillä eihän ole enää
huolta veloista, joskokin elämisemme on paljon pienempi

Taidatko sanoa, että tämän kohdan väärin käsitin?"
„Mitä?“ sanoi Antti, „sinäkö tämän keinon luulit ar-

vanneesi . . ole veikkonen vaiti! Minulla on jo aikoja
ollut mielessä, miten teen, jos ei muut keinot auta."

„Jokohan ois ollut? Etpähän siitä ole minulle mi-
tään puhunut."

~Sinulleko puhunut? Sinulle jos öisin puhunut, niin
oisit ollut vasten, niinkuin ennenkin."

„01e joutavoimatta . . enhän oikeasta asiasta ole vas-
ten ollut milloinkaan."

„Vai et ole vasten ollut . . aina toki jos missä asi-
assa, ja olisit ollut nytkin, vaan et viitsinyt, kun satuit
itsekin arvelemaan sinne päin."



„No, mitäpä siitä ruvettaneen kiistelemään pitemmälle,
kunhan vaan on asiat oikein", sanoi emäntä kääntyen pois
koko puheesta.

„Kuka sinua on käskenyt kiistelemään .
.

. itsehän
tuossa rupesit luulojasi puollustamaan."

Emäntä ei puhunut enää mitään, ajattelihan vaan;

„piti pihlaja nimensä, saukko saadun karvansa."
Ja niinpä pitikin. Piti saman kylmyyden vaimoaan

kohtaan ja vielä mietti mielessään koko köyhtymisen hänen
syykseen senlaisella tekosyyllä, että näet vaimonsa torumi-
sen tähden hänestä tuli salajuomari, josta häntä sitten
markkinoilla pilkattiin, ja pilkan estämiseksi täytyi ruveta
juomaan niin kovin paljon, että siinä kaiossa meni ori henkis-
tä ja vieläpä tuli tappelu ja tappelusta ikuiset vihat ja
vihan seuraus oli se, että meni maa, sekä täytyi siirtyä
tölliin asumaan!

Näin kumoamattomat syyt oli nyt Antilla vaimoaan
kohtaan, joitten välttämiseksi hän edespäin käytti sitä
keinoa, että joi julkisesti, kuitenkaan ei myötäänsä, vaan
aina välimmiten, silloin kun pisti päähänsä näyttäytyä
pelottomana miehenä eikä rahjusmaisena salaryyppijänä.
Isäntämiehet hänen tosin olivat seuroistaan hylänneet, vaan
hänpä ryyppi yksinään ja kenen kanssa sattui.

Ilottomia oli nämä päivät emännälle, jos ei haitta-
iloisia olleet muutkaan, vaan aina vähä parempia.

Hauskimmaksi tunsi emäntä olon lastensa seurassa,
joita aikaa voittain oli kolme ja joita hän rakasti ja joitten
tähden tahtoi kestää kaikki vastukset. Näistä oli Junnu
kaikkein tottelevaisin ja raittiinmeinanen, jonka tähden
emäntä aina ajatteli hänen päätään kammatessaan rauhalli-
sena hetkenä tuvan karsina-akkunan alla, että:

„Hunhan tulis sinusta oikea mies, eikä jonkinjoutava
Jörö-Jaakko.“
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ja keväin kun on lika ylimmällään, niin silloin
alli ne saappaat saventnvat, vaan ei se ole siinä vielä
kylliksi; vieläpä saveutuu housutkin, jolla niitä on. Tämä
sana: jolla niitä on, on minusta hyvin haluista mainita,
sillä muistan niitäkin aikoja, jolloin niitä ei ollutkaan. Tä-
mänlainen aika oli tuossa neljän viiden vuoden paikoilla.
Joku ajatellee, että avosäärin kai silloin on pitänyt olla .

.

vaan maltas ...ei niinkään ollut, oli se joku vaate niit-
tenkin asemesta, mut sen mainitseminen ei ole ei lähes-
tulkoon niin haluista kuin housuin. Kuitenkin, ettei joku
jäisi tietämättömäksi mikä se oli, täytyy minun sanoa, että
se oli jjinekko11 . Oli sillä toinenkin nimi, vaan se on vie-
läkin tylympi, ja se oli „kolttu“.

Kyllä minä en olisi housuin tarpeellisuutta silloin-
kaan vielä tullut ymmärtämään, kun minä tulin, jos en niitä
olis nähnyt Kuosmalan Matilla. Sillä äitille sitä kun vai-
keroin, että „eihän mekkoja pidä kuin tytöt 11

, niin hän
aina vaan hyvittelemällä tuumaili, että „00, pitäähän kaikki
pienet pojat 11

.

Näin äiti aina lohdutteli, vaan se lohdutus ei minua
tyydyttänyt sen enemmäksi, kuin sain tavata Mattia, joka
minun mielestäni astui kuin aikamiehet, niin että molem-
mat sääret voi eroittaa toisistaan. Vaan mitäs minun po-
loisen, kun ei kuin viisi varvasta vaan vilahti aina vuo-
roin mekon helman alta näkyviin. Muutamankin kerran

5
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kun Matti tuli meillä käymään, oli se minusta paljon mie-
hevämmän näköinen kuin minä, vaikka oltiin yhdenikäiset.
Puuhevoisia kun yhdessä valjastettiin, niin minä pidin
häntä ymmärtävämpänä kuin itseäni, sen vuoksi kun hä-
nellä oli housut. Lienee hänkin huomannut housuttomuu-
teni, koskapahan katseli niin pilkistänsä minuun. Kerran-
kin näin katseltuaan tuli Matti hyvin lähelle minua jaraa-
pasi jotain kuivanutta mekkoni rinnan puolelta ja mi-
täpä se muuta lie ollut, kuin aamiaista syödessä tipahta-
nutta puuroa. Silloin minä mielessäni työlästyin tuohon
mokomaan mekkoon ja Matin mentyä menin äitin luo ja
sanoin että:

„En minä rupea mekkoja pitämään, kun ei Matilla-
kaan, ole .

.
. minä revin mekon", sanoin.

„Vai revit", sanoi äiti, „olisi sinussa sitten housuin
pitäjä!"

„Osaisin minä pitää niin hyvin kuin Mattikin", sanoin.
„Mitä vielä. Matti on paljoa älykkäämpi kuin sinä,

se jo osaa kitkeä pellavata kitkisit sinäkin, niin saisit
housut," sanoi.

„No minä kitken jo tänä päivänä, niin joko sitten
huomenna annatte housut?“ sanoin.

„Ei ennenkuin niistä pellavista joutuu . . Vaan jos
kitket, niin sitten saat", sanoi.

Nämä äitin sanat saivat minun taas pahalle tuulelle,
kun huomasin, ettei vielä käy vähääkään housuista päin
tuuli. Kuitenkin (että se jolloinkin sinne päin kääntyisi)
päätin käydä pellavan kitkemiseen.

Pellava oli rantaan menevän tien varrella. Äiti antoi
oppia, miten sitä tuli tehdä: pilliheinät ja saviheinät piti
nyhtää pois, eikä niitten muassa ottaa yhtään pellavasta
eikä myöskään tallata.

Aivan neuvokin mukaan ei kuitenkaan mennyt kaikki.
Vähän välistä kohosi pellava saviheinän mukana ja toiset
musertuivat jalan alla ruttuun.
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Keskellä pellavahalmetta lekutteli valkea perhonen
punatiplaisia siipiänsä. Se istui pilliheinän lehdellä ja sai
narratuksi minun itseänsä kiini ottamaan. Varovasti astuin
minä, ettei pellavat rutistuisi, perhon luokse, vaan pahaksi
onneksi alkoi se lentää lepakoitella ympäriinsä pellavahal-
metta ja vähääkään muistamatta missä olin, hyppäsin
perästä.

Perho olis saanut lentää pitkän matkaa, niinkuin aina
ennenkin, huimapäisen ajajansa edellä, vaan perholle lykyksi
ja minulle harmiksi raapasi viholainen housuttomia sääriäni,
niin että pahoin pakotti, jolloin niitä täytyi ruveta sivele-
mään vesissä silmin ja alahuuli omituisesti käppyrässä.

Naapurin vanha ukki tuon jos olis taas nähnyt, niin
silloin se olis pistänyt molemmat etusormensa suupieliinsä,
sitte pannut nenänsä käppyrään ja näyttänyt kuinka tuo
on kaunista. Tuota suututtavaa matkimista käytti hän
joka kerta, kuin vaan havaitsi poikain huulien alkavan
mennä tavalliselta asemaltaan pois.

Tarpeeksi siveltyäni päätin heittää koko työn ja läh-
teä kylään.

Tuvan nurkasta löysin vanhan isän hatun, jonka pa-
nin päähäni miehuuden merkiksi. Hattu, joka oli liian
suuri, painui alemma korvia, jonka tähden se aina tuli
asettaa takaraivolle, että näki vähän paremmin kävellä kuin
lautapäässä oleva härkä.

Nalkkiin, jossa oli tuo ilveellinen ukki, oli kaikista
lähin kyläpaikka. Nalkin ukki höyläili haravan varsia
tuvan lavitsalla, silloin kun minä sinne menin.

„Kas! Hölmy-Kaisan Liisahan siihen pistäytyi.
Kenenkäs hatun sinä olet saanut päähäsi? . . joko sinulla
on isä?“ alkoi ukki porista, kun pääsin penkille istumaan,
ja höyläsi, harvahampainen suunsa „väköttävästi“ naurussa,
niinkuin sitä sanottiin poikain kesken.

„Yy’y!“ äännähdin minä ja kyhnäjTin ruumistani
osoittaakseni, etten pitänyt siitä puheesta.
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„Kutkuttaako sinua?" lisäsi ukki, kun sen näki, „jos
lienee tuossa hatussa „niitä“ . .

. Eikö se äitisi laita
sulle huivia ?“ sanoi.

„Minä en ole se . .“ ärjäsin vielä äkäisemmin
„Niin, niin, erehdyshän tässä tuli luullekin .

. Eihän
tämä olekkaan kuin Rinteen Olka", sanoi.

,.En sekään ..“ sanoin, vaan en kuitenkaan niin vi-
haisesti kuin äsken, sillä Olkaksi nimittäminen ei tehnyt
niin pahaa, siitähän näet kuulin aina sanottavan, että se on
kaunis oikeitten ihmisten lapsi. Vaan Liisasta tiesin, että
sen suku oli jotain huonoa; enkä minä tietänyt sillä ole-
van isääkään.

„No mitenkäs se sitten on, enkö minä tunnekkaan?"
ja hän tiiristi, nähtävästi suotta, silmiään. „Kas, Hiek-
kalan Heikkihän se onkin. Minua aina erehdyttää, kun si-
nulla ei ole housuja."

Nyt käännyin jo minäkin siihen luuloon, että mahtoi
tulla ukille erehdys, sillä olihan moni tuntematonkin mi-
nua arvellut, että „tyttökö se on vai poika?" Ja mikäs
kumma se onkaan, kun minulla on nenä semmoinen
semmoinen .

. minkälainen se nyt onkaan . . kas nyt, ei
taas ....no se on tuonlainen latukka, eli noin vähän
liika lyhyt ja pysty tai kiverä. Aina enemmän tuntuvaksi
lisääntyi tuo housuin puute, sillä siitähän useammalla oli
sanomista. Ukin sana tuon taas uudisti ja minä vaike-
roiden sanoin että:

lihän tuo äiti niitä laita."
„Vai ei laita", sanoi ukki, ~johan niin suurella mie-

hellä pitäisi housut olla . . Tules tänne, että mitataan jo-
ko sinä olet paljon kasvanut siitä ajasta, kun viimein mi-
tattiin."

Vähän jupistellen astuin mittapaikalle. Vaan ei se
mitta taitanut olla oikein vissi, sillä siinä tarpeessa käytet-
tiin vain pitkästä pässin sarvesta tehtyä piipun vartta, joka
oli vielä vähän keskeltä koukistettuna ja jonka pituuden
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ukki selitti, että sitä on „hampaista koppaan asti 11
, vaan si-

tä väliä tuskin lienee mittaritkaan usein mitanneet.
Mittaustyötä toimitti ukki suurella tarkkuudella, vaan

luku meni minunkin mielestäni vähän väärään: „yksi, nel-
jä, kolme, viisi 11

, luki hän hyvin totisena.
„Erilaillahan äiti lukee aina leipiä, kun pääsee leipo-

masta11
, muistutin minä.

„Niin no, sehän on toinen asia leipäin luku, kuin
pienten poikain piipunvarsimitta 11

, puolusti ukki.
„Yaan väärähän tuo on, eihän sillä tule suora

mitta. 11

„Tällä se vasta suora tuleekin, kun tämä mukautuu
joka paikkaan: katsos! 11 ja hän asetti väärän mittansa ol-
kapäätä myöten, „eikös tämä sovi tähän hyvin? Ja entäs
mahaa mitatahhan tämä on hyvin mukava . . saas nähdä
onko tämä paljon kasvanut viime mitasta. Vaan tätä pi-
tää mitata ruotsiksi, näin : ett, voot, vyyrä, että se kasvaisi
ruotsalaiseen malliin, niinkuin kauppias Taalpekillä on.

„Eipään isoksi! Nauruahan sillä toiset pojat 11
, sanoin

minä ja taas kyhnäytin olkapäitäni tyytymättömästi.
„Eikö mitä11

, intti ukki, ~siihenhän on paljon parempi
raapaista tulta. Seisohhan suorana, siksi kun täytän
piippuni. ll

„Enkä seiso; en minä anna raapia. ll

„Annahhan nyt! . . eläkä lähde pois. Siihen olisi
niin mukava raapaista. “

„En anna. 11

„No anna nyt, minä sitten „tiiritän.“
No nyt suostuin tuumaan tiirittämisen tiimalta, sillä

se oli mieluista, vaikkei ollut kuin tuonlaista vaan, että
kahden puolen kainaloista kallisteltiin ja lauleltiin jotain
„tiirintaaria.“

Täytetyn piipun asetti ukki hampaisiinsa, kaiyoi tuli-
tikkuja taskustaan (tietysti niitä vanhanaikaisia, joilla sai
tulen mihin hyvänsä) ja alkoi raapia minun etupuoleeni
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kuin johonkin tynnörin kylkeen, josta hyvästi huomasi, ette

puuroa syödessä oltu jääty osattomaksi. Vaikka minä sei-
soin suorana niinkuin neuvottiin, niin yhtähyvin ei tikut
ottaneet tulta.

„Seiso vielä etevämpänä11
, komensi ukki ja vaikka

koetti olla totinen, kuitenkin vähän naurahti.
„En seiso; eipä tuo lähde kuitenkaan. 11

„Kyllä se nyt lähtee .
. seisohhan! 11

Minä seisoin kuin seisoinkin ja sitte se lähtikin ensi
raapaisulla. Piipun sytytettyään asettui hän kumariinsa
lavitsalle istumaan, otti minut kainaloista kiini ja alkoi
polviensa välissä tiirittää. Tukka (sillä nyt olin hatutta)
löyhki kuin hevoisen harja ja sotki savumöhkäleitä, joita
ukin suusta tuli runsaasti. Ensi alusta kun ei piippu ollut
oikein syttynyt, ei tullut laulua, vaan sen sytyttyä se alkoi
ja oli tämänlaista:

„Tiirin taarin tokka:
Heikillä on nykerö nokka. 11

Tämäpä ei ollut minusta mieleistä, vaan en kuiten-
kaan puhunut mitään, kun kuulin toista alkavan, jota toi-
voin paremmaksi;

„Tiirin taarin teppo:
Heikill’ on tyttöin mekko. 11

Sepä nyt minua suututti. Minä nyhtäsin itseni irti
ja sanoin:

„Ei senlaista! 11

„No eikö se olekkaan hyvää? minä laulan parempia
. maltahhan! . . se on näin:

„Tiiterin taaterin taskun nauha,
Eipä se kukkaro maata käske:
Bahasäkki sängyn päässä,
Tiiterin taaterin tillillii. “

•„TSTiin, niin, saniaista laulakaa vieläkin 11
, ihailin minä.

„Kyllä minä laulan, vaan eläs .
. piippu jo sammui

sytytetään se ensin . . Käännyhhän tänne!“
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Inttelemättä seisoin valmiina. Eupesipa kuitenkin
tuntumaan tukalalta raapaisupölkkynä oleminen, kun ei tuli
vaan lähtenyt. Huulet pitkällä ja pää nuokallaan katsoa
mökötin sitä, miten mekon helma aina heilahti, kun tuli-
tikku sitä pitkin sujahti. Tässä näin katsoessanipa huo-
masin vähän viekkautta.

»Vai niin! .
. enpä annakkaan .. te narraatte 11

, sanoin.
jjMitenkä?11 sanoi ukki.
„Mitenkä, kuin väärällä päällä vaan ...

11 sanoin.
„Kas kylläkin! 11 oli ukki huomaavinaan, „minä kuin

en enää oikein tarkasti näe .
. sehän tässä oli syynä. 11

„Ei, vaan te narraatte ....minä lähen pois. ll

„Elä vielä lähe . . . Minä laulan sitä „mustaa koiraa 11 ,
kun et lähe ja annat yhen kerran raapaista. 11

„En yhtään kertaa .. te narraatte .
. heittäkää

irti käsi. 11

„No en tahokkaan enää raapia, kunhan jäät tänne
vielä. 11

„Laulattekos ?“ sanoin.
„Laulan, laulunhan minä toki . . istuhhan tähän. 11

„Siitäkö koirasta, jolla on se pitkä kieli? 11

„Siitäpä siitä, jolla on nenäkin paljon pitempi kuin
tämä sinun . .

.“ ja hän ei malttanut olla sitä nykäisemättä
lystin vuoksi.

„Ei minun nenästä saa laulaa, 11 sanoin.
„Eihän siitä passaakkaan laulaa, kun tämä on niin

lyhyt; kun olis näinkään pitkä. 11 Ja hän asetti piippunsa
varren oman nenänsä jatkoksi ja näytti sitä.

„No laulakaa jo siitä mustasta koirasta, sanoin.
Kohta alkoi hän laulun nuotilla hyräillä:

„Kyllä minä, kyllä minä,
Kyllä minä kypsen laulan,
Laulan Lassille evästä,
Heikillekin höllähousut—11

»Ei siitä kuin koirasta 11
, sanoin.
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Mutta yhä vaan tuli:
„Kyllä, kyllä koirastakin,
Kyllä, kyllä kissastakin :

Kissastakin kipsis nipsis,
Koirastakin kopsis ropsis ll .

„Eikös sekin ole hyvää? 11 kysäsi ukki vähän sei
sottuen.

„Parempaa se toinen on, 11 sanoin.
Nuotti alkoi uudestaan:

„Pannaan sitten, pannaan sitten,
Pannaan sitten parempata.
Tästä sitten tällä lailla,

näin:
Oli mulla muinen musta koira,
Rakki rauan karvallinen,
Joll’ oi’ suu seitsentä syltä,
Kieli kuutta kirvesvartta,
Jonka turpa tulta iski,
Nenä varsin valkiata. 11

Ukki lopetti laulunsa ja siitä pahoillani kysäsin minä:
„Joko se loppui? 11

„Jo tällä kertaa, kun pitää tässä ruveta vähän töitä
tekemään . . Vaan jos rupeat minun pojakseni, niin sitten
lauletaan enemmän. 11

„En rupea, 11 sanoin.
„Miksikä?“
„Sentähden kun olette noin vanha, 11 sanoin.
„Mitäs se haittaa, jos on vanha ? . . vanhahan osaa

paremmin lauluakin . . Ja minä laittaisin sinulle hou-
sutkin.“

,Jokohan housutkin? 11 sanoin.
»No aivan ykisemättä minä laittaisin .

. . ja oikein
roimat sarkahousut. Sitten annettaisiin tuo meidän pieni
Mari äitillesi sinun sijaan . . joutaishan se siellä olla
itkemässä.“
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„En minä anna äitiäni sille, 11 sanoin.
„Ånnetaan vaan . .

. minä laulan ja laitan ne sar-
kahousut. 11

„En, en, en!“
„No elähän kiivastu! .

. Rupeahhan tähän istumaan,
niin kerron sulle pienen sadun ketusta ja karhusta; niin
sittepähän tuumataan siitä . .“

„Niin vaan en anna Marille äitiäni 11
, jupisin minä ja

rupesin ukin rinnalle istumaan.
Tuossa sadussa, jota ukki kertoi, oli lystin paikka

se, jossa kettu vietteli karhun panemaan häntänsä tal-
vipakkaisella aventoon, johon se jäätyi ja katkesi niin ly-
hyeksi, kuin nytkin on. Parhaiksi, sadun loppupuolella,
juuri kuin oli mieleni lystimmällään, katosi se taas, sillä
talon nuori emäntä, vai mikä miniä tuo lienee ollut, tuli
tupaan ja se oli varma, ettei se minulle malttanut olla ai-
van ääneti koskaan.

„No johan ukki on saanut itselleen tytön 11 , sanoi hän
tullessaan puolivälissä lattiata.

„Onhan minulla tyttö 11
, toisti ukki ja katsoi minun

silmiini olkapäänsä sivuitse.
„lSräkys'pä olevan . . vaan kenenkäs tyttö tämä onkaan

Kaisan Liisapa taitaa olla. 11

„En ole, en . . Ei saa sanoa, ei! 11 ärjyin minä niin
suutuksissani, että vesi tuli silmiini.

nNo elä ole milläsikään, et sinä ole Liisa. Tuollahan
tuo näkyi olevan uimaan menossa toisten tyttöin kanssa

Etkös sinä ole Heikki? 11 lohdutteli miniä.
„Mitäs te sitte sanotte minua Liisaksi? 11 sanoin.
„Tuon mekon kautta se tuli se erehdys . .

„Samoin se tuli minulle äsken 11
, joutui ukki selittä-

mään. „Vaan nytpä me on tuumattuna tehdä semmoinen
vaihtokauppa, että Heikki jääpi meille ja annetaan tuo
Mari sinne sijaan.“

jjMinpä kyllä! 1' vastasi miniä vilkkaasti. „Se passaa
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hyvin hyvästi, ja minä lähen ja vien paikalla Marin sinne
Heikki saapikin jo jäädä tänne."

„Ei saa viedä . . Minä en jää tänne!" sanoin.
„Kyllä täytyy jäädä . . minä vaan vien." Ja hän

otti Marin syliinsä ja lähti muka viemään.
Minä näin nyt asian aivan kohta toteutuvan. Äkäi-

senä kuin vähänkin osasin jouduttausin ovensuun puoleen
ja sanoin että:

„Jos vaan sen tuotte meille, niin minä annan sitä
joka päivä selkään!"

„Se ei auta ....menee kai se nyt.“
Hiin kiiruusti kuin vähänkin ennätin pistäysin minä

ulos ja paiskasin mennessäni ovea kovasti kiini. Vaan kun
jouduin pihalle, niin näin ettei perästäni tullut ei niin ke-
tään ilmoin ristittyä. Vähän päästä en tuosta muistanut
mitään, en sitäkään, että hattuni, tuo miehuuden merkki,
tuli minulta hukkaan tuossa pienessä „vanhan Aatamin 11 kuo-
hahduksessa.

Ilma oli niin lämmin kuin se vähänkään saattaa olla
kauniina kesäpäivänä. Hiljainen tuulenhenki, joka kävi
etelästä, oli kaikista mieleen. Kyntömies pöyhötteli mä-
räksi hionnutta paitaansa irti seljästään, että tuulenhenki
vähänkään sitä kuivaisi. Istuu sitten piertanolle tupakoi-
maan, joka on ainoa työmiehen virvoitus. Jotain toimiak-
seen hajanaisten aatostensa kulkiessa katkaisee pitkän nur-

mikasheinän, kiertää sitä ilman mitään merkitystä sormensa
ympärille. Sitten ajattelee vielä jotain muuta ja taas toista,
vaan se on aivan mahdotonta arvata kyntömiehen ajatuksia

varsinkin sen, joka toisen peltoa kyntää.
Tämänlainen ilma on kaikista mieluista ja yhdellä

tiellä myös työlästyttävää. Joilla ei ole työnteko pakosta,
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loikoilevat mikä missäkin joutilaana, niinkuin isännät ja
vielä työhön kykenemättömät lapset. Niinpä oli nytkin
keräytynyt aika parvi poikanulikoita, jotka useampi käyt-
tävät sitä viekkautta, että pyrkivät lähi-aholta marjaan, vaan
kun sillä keinoin kerran pääsevät silmän edestä, niin juok-
sevatkin koppisille jollekkin aholle ja hyppäävät kopin
kanssa, jotta pahoin hiki päästä tippuu. Tytöillä sitä vas-
toin on paljoa vaikeampi kesän aikana. Sillä useammassa
talossa on pieniä lapsia, joita vähä suurempain tyttöin
täytyy tuudittaa, kun äidit puuhaavat muissa talouden
toimissa. Se se vielä enemmän harmia lisää, kun toiset,
joilla ei ole tätä kiusaa, käyvät tahtomassa matkaansa, ja
kun toinen ei pääse, niin menevät vain ja anna toisen jää-
dä tuohon tukalaan työhön.

Sinäkin päivänä, josta nyt kerron, olivat pojat lyö-
neet pallia Nalkkilan pajakentällä ja juoksivat sitten ran-
taan uimaan. Tyttöjä sinne oli jo ennen mennyt, kuiten-
kin vähän toiseen paikkaan, kun tiesivät missä pojat taval-
lisesti kävivät uimassa.

Minä läksin kans juoksemaan rannalla ilakoitsevaan
poikaparveen. Aurinko, joka paistoi korkealta, teki varjoni
piertanota juostessa niin lyhyeksi ja liinaharjan malliseksi,
etten kiireessäkään malttanut olla sen kanssa kilpaa hyp-
päämättä, Mut se vaan hyppäsi niin pitkään kuin mi-
näkin.

„Mitäs sinä tänne tulit?" sanoivat pojat minun ran-
taan mentyä.

„Uimaan“, vastasin minä reippaasti ja aloin kiskoa
mekkoa päältäni.

„Elä vaan tänne tulokkaan mekkoinesi; mene tuonne
tyttöin luokse' 1

, virkkoi pojista suurin, joka jo oli niin mie-
hevä, että piti omatakeiset piiput ja kukkarot itsellään,
vaan kerjäämällä kuitenkin elätti henkeään.

„Mene sinä piipunporon märehtijä . .
!“ sanoin ja

olin osaavinani hyvän sanan.
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„Ei sinne saa pojat mennä tyttöin puolelle, vaan ty-
töt, ja sinullahan ei ole housuja .

. . sinne sinä saat men-
nä11

, irvisteli vielä poika.
„Puhu mitä puhut, poroposki, vaan -- minä

uin tässä. 11

Viimeisiä sanoja sanoissani olin jo järvessä jakohtapa
oli vesi ja savi sekasin rantaäyrään vieressä; ulommaksi en
uskaltanut mennä.

Aallot vierivät verkalleen rantaan hölläkän etelätuu-
len mukana ja keinuttelivat lumpeita ja lumme-kukkia, joita
pojat koettivat urkkia, vaan eivät saaneet monta, kun olivat
siksi kaukana.

Luonto oli aivan hiljaista. Onkimieskin, joka vähä
ulompana saaren kupeella särkiä syötteli, istui varsin va-
kaana ja lähtikin kohta pois meloksimaan. Vaan meidän
uimaseurueemme oli aivan toista; sitä olis sopinut hyvin
verrata varislaumaan, jotka hyvän ruokapaikan löydettyään,
sen päältä rähisevät.

Ei kumpaakaan puoluetta osannut kiittää toistaan pa-
remmaksi, sillä jos pojat vähän vähempi nauroivat, niin
nämä siihen sijaan mättivät savea toistensa silmille, niin
että kömpelömmät, jotka jäivät paria kolmea kourallista
jälemmäksi, rupesivat itkemään ja uhkailivat sen kertoa
äitilleen. Kuitenkaan ei siihen tapaan, että he ovat jää-
neet tappiolle, vaan että he ovat saaneet liika paljon ja.
vielä aivan syyttä.

Viimein kävi tyttöin puolella melu yhä suuremmaksi,,
jonka huomattuaan joku poika virkkoi: „mitä hittoja ne
nyt rääkyy!“ Vaan kun melu yhä suureni, niin kaikki
käänsivät korvansa sinne päin ja nytpä huomattiinkin, ettei
tyttöin huuto ollutkaan tavallista laatua. Sanat kuului
selvään:

„Liisa hukkua ! Liisa hukkuu !“ Ja kun katsoimme
tarkemmin, niin näimme syväysrinuasta kohoavan veden
päälle ihmisolennon käsien ja pään . .

. Kohosi kerran
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kohosi toisen, vaan sitten painui! ....eikä enää ko-
konnut!

Tuon nähtyään unohtui pojilta muistosta, kuka heistä
näet oli viimeisen savikouran nakannut ja kenen osaksi se
nyt oli tuleva. Järvikin, tuo mieluisa olopaikka, tuntui
kamottavalta. Ja aivan epäjärjestyksessä tukkivat he vaat-
teita päällensä, niin että housut meni ennen paitaa (vaan
minulle ei tullut tuota erehdystä).

Kukaan ei yrittänytkään uimalla pelastusta. Kiire
oli vaan joutua pois järvestä, ja näyttipä siltä kuin jokai-
nen olisi mielinyt pötkiä tiehensä.

Tytöt ne enimmän huolta pitivät tuosta tapauksesta,
sillä he huusivat minkä ääni kannatti, että »tuonne meni,
tuonne meni! tulkaa ottamaan!11 ja huiskuttivat hätäänty-
neina käsiään sinnepäin.

Renki, joka pellolla kynti, ei korvaansakaan kallista-
nut ensimältä sinnepäin. Olihan hän usein tuota kuullut.
Mut viimein kuitenkin seisautti hevoisensa ja päätään kyn-
säisten virkkoi:

»Saapas kuulla, eikö vaan joku ole työntäytynyt jär-
ven pohjaan.11 Ja vähä kuunneltuaan lisäsi: »ja mitenkäs
muuten .

. niinhän se on! 11

Jätti hevoisensa seisomaan, lähti juoksemaan ran-
taan päin ja porakoitsi jotain, joka ei senlaisissa tilaisuuk-
sissa olisi oikein sopivaakaan, vaan mitäs huoli, kun mo-
nenlaiset kiireet yhtaikaa päälle työntäytyvät.

»Kuka se hukkui, ja mihin paikkaan ?“ ky: äsi renki
vihaisesti tultuaan rannalle.

»Tuonne, tuonne meni Liisa ja jäi! 11 huusivat tytöt
ja osoittivat järvelle päin, vaan me pojat ei kuin katsella
mulkoiltiin äänetönnä kuin säikähtyneet lampaat.

»No nehän on vasta mestaria! 11 tuskaili renki, „kun
ei munalla osata ollakkaan kuin järvessä, niin tuohan siitä
tulee ...Ja etkö sinäkään, votale, saattanut mennä autta-
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maan, kun olit täällä 11
, ärjäsi hän suurimmalle pojalle.

»Juokse nyt heti viemään sanaa joka taloon, että tulevat
ottamaan pois . . ja heti .

. vai etkö meinaa liikahtaa, kuin
toljotat. Mies paria tuumaa pitempi metsärosvoa ja yht”
hyvin on kuin puusta tehty. 11

Nämä viimeiset ylistyslauseet sai poika kantapäilleen,
sillä hän lähti vähä ennen niitten loppumista juosta lököt-
tämään. Kyllä poika siinä nyt sai kuulla kunniansa, vaik-
keihän siihen tällä kertaa ollut hyvin hänen syytäkään,
sillä hänkin todella säikähti.

Ja nyt hän liikkeelle lähdettyään toimitti asiansa aika
hyvästi, miltei vielä vähän paremmasti kuin joku, joka ei
olisi säikähtänyt. Sillä taloon päästyään hän ei hätäyksis-
sään nimittänyt, kuka hukkui, muuta kuin huusi vain men-

nessään, että »juoskaa rantaan! siellä yksi hukkui. 11 Tästä
oli se seuraus, että jokaisen sydän, jolla vaan lapsia oli,
säpsähti ja luulivat, että se on ehkä minun.

Ja silloinpa ilmaantui joukkoa taivaan tielle. Kaikki,
joilla vaan sääret oli, juoksivat rantaan: mitkä jälkimäi-
sinä „ruhveltamalla“, mitkä taas eillimäisinä »vihkaisemalla. 11

Ja jokaisella oli rantaan päästyä tuo kysymys suussa: »ku-
ka se hukkui? 11 Mutta tiedon saatuaan he rauhoittuivat
melkein entiselleen ja mahtoivatpa miltei katuakin, sitä kun
tulivat hätäilleeksi.

Vaan hukkuneen äiti, joka myös oli saapunut ran-
nalle, ei rauhoittunut; niinhän sanotaankin, että „sen käsi
alinna, jonka lapa suossa 11 . Hän hätäili ja voivotteli ja oli
vähällä mennä samaa tietä järveen. Toiset olivat jo niin
vakiutuneet, että kykenivät lohduttelemaan.

„Mitä sinä joutavata hätäilet, ei se sillä tule parem-
maksi ; muut keinot tässä auttaa, jos auttaa 11

,
sanoi joku.

„Ja anna isänsäkin hätäillä, mitä sinä yksinäsi ru-
peat siihen vaivaan ll

,
lisäsi toinen paikalle saapunut irvi-

hammas, joka ei tuskin eläissään ole hätäillyt.
»Saisitte hävetä!“ sanoi Kaisa kiivaasti. „Jos minä
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ennnen olen kuinka paljo kärsinyt teidän pilkkaanne, vaan
nyt en sitä kärsi ollenkaan. 11

Ilman jatkamatta tuota huononpäiväistä lohdutusta,
ryhtyi muutamat miehet pelastuspuuhiin. Liika väki lähti
pois ja silloin tuli lähteä tyttöin ja poikainkin pois ja sai-
vat vielä aika lailla menomatkalla tuntea tukkansa juuressa,
mitä „muksu maksaa 11 siitä tavasta, kuin mennään lupaa
kysymättä uimaan.

Täydet kymmenykset sain minäkin, ja sainpa vielä
hyvällä mitalla, sillä isä näytti olevan tuskauksissa, ties
mistä syystä. Sen vaan tiesin, että kun hän palatessa tu-
kasta haiverti ja virkkoi: „sinnekkö sinunkin piti mennä? 11

niin yhtenä vihurina meni maailma silmissä.
Vaimonpuolia ei jäänyt rannalle kuin Kaisa ja joku

toinen, tietysti sekin yhtä arvoinen (sillä se on muistettava,
että tässä tarkkavainuisessa maailmassa on toki se hyvä
tapa, ettei sotketa sekaisin, vaan pistetään itsekukin omaan
ropposeensa).

Kotia lähestyessä johtui mieleeni, että mitähän jos
äiti on käynyt katsomassa pellavahalmetta ja antaa sen
tallaamisesta lisää kuria, sillä tukkapöllyn perästä oli sil-
mäni vieläkin vetisenä. Ei siitä kuitenkaan kuulunut mi-
tään . . jos ei lie käynyt katsomassa eli olisko sattunut
unohtumaan, kun Liisan hukkumisesta oli vähä verestä pu-
humista. Niin sitä silloin ajattelin minäkin ja sen
vuoksi puhua humasin, minkä kerkesin, Liisan hukkumises-
ta, ettei siinä lomassa sattuisi minun pahat tekoni johtu-
maan mieleen. Isäpä ei sitä suvainnut, murahti vaan vi-
haisesti : „mitä sinä siitä holveunat ? pidä suusi kiini,
mokoma ! . . .“

Tällä kertaa ei tapahtunut tuon kummempaa . . vaan
annas olla. . . huomisiltana oli edellisenä päivänä tienatut
eväät edessä, sillä äiti tuli tupaan pitkä koivun varpu kä-
dessä ja sanoi, että „tästä minä annan senlaiselle pellavan
kitkijälle, että opit vasta muKamaan varoitusta. 11 Minä
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koettelin rukoilla, vaan ei se auttanut, kun äitin halutti
niin tänä iltana „soitannollisia iltahuvia". Se vain oli pa-
hempi, kun minun tuli olla viuluna. Koivun varpu oli
äitillä rokan asemasta, jolla hän sävisti kintuille, ja silloin
ei auttanut muu kuin täytyi päästää sävelet ulos suusta,
milloin kimakammat, milloin rämeämmät, sitä mukaa kuin
äiti hypitteli rokaansa, jonka hypinnän mukaan hän toisen
äänen asemasta hoki: „muistatko vasta, muistatko vasta!"

Minä rukoilin, että „muistan, muistan, rakas äiti",
jolla rukouksella sain mokomat kestit päättymään. Lopuk-
si piti antaa vielä äitille kiitokset virkansa toimesta, vaan
minä itse en saanut mitään, vaikka vaikeampi virka kai
minulla oli.

„Housuthan ne kuin olisi", ajattelin minä ja katselin
kinttujani, „niin eihän nuokaan olisi noin kirjavana kuin
karttuunimekko."

Vaan eihän niitä ollut housuja ja housuttomana aika-
nahan ne pitävät näitä kestiä, ja sopivapa on pitääkkin,
eipähän housut sääriä suojelle.

Liisan hukkumisesta ei meillä paljon puhuttuna. Sain
kuitenkin kuulla, että olivat saaneet sen ylös samana päi-
vänä, vaan kuolleena. Olispa nyt luullut minun pääsneen
rauhaan hänen nimestään . . vaan mitä vielä: ensi kerran
kun menin kylään, niin jo oli joku, joka sanoi, että „no
kuin sanoivat Hölmy-Kaisan Liisan hukkuneen, ja tuossa-
han tuo on."

„Vieläpään ne sanoo", ajattelin minä ja läksin pois
heidän seurastaan.

Vaan olehhan vaiti ollakkaan, kun kerran sattui sa-
manlainen seikka ja isä kuuli tuon, niin sepä näytti käy-
vän hänen niin vihaksi, ettei vähä, ja kohta sanoi hän
äitille:

„Eikö niitä ole housuja tuolle pojalle?"
„Ei, ja mitäpä tuo noilla vielä tehnee", sanoi äiti.
„Teki mitä teki, vaan sille pitää laittaa heti housut/4
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Isä sanoi nämä viime sanat niin päättävästi, ettei äiti
enää vastustellut yhtään, sanoi vaan:

„Pitää laittaa, kun se niin on. 11

„Laittaa ne pitää ja paikalla 11
,

vahvisti vielä isä.
Sepä oli minusta koko uutinen. Saispa siitä sanoa,

että „nyt se elämä repesi, kun Punakorva poiki, 11 Minä
kuvailin jo käveleväni housuissa ja ajattelin, että mikähän
isän nyt teki niin minun mieleiseksi;, vaan mistäpä minä
lienen siitä selvän saanut. Onhan niitä asioita maailmassa,
joissa on tietämistä älykkäämmällekin, jopa että senlai-
selle kuin minä olin silloin. Ja nyt jos vähän älyäisinkin,
niin se on vähän sopimatonta ruveta kaikkia tietojaan ker-
tomaan varsinkin isästään, sillä niinhän sanotaankin, että
„lähimäistäänhän lempokin nuolasee 11 .

Sen vaan ymmärsin, ettei isä tykännyt enemmän knin
minäkään siitä, jos sanoivat Liisaa minun näköiseksi. Si-
sar-osaa jos minun esittelivät maksamaan hänelle, niin tuo
oli yli ymmärrykseni, josta en paljoa piitannut, kunhan
eivät sanoneet hänen näköiseksi kasvoin eikä mekon
puolesta.

Muutama viikko tai pari sen jälkeen sain minä kuin
sainkin nuot luvatut housut. Kuitenkaan ne ei tulleet, mie-
leni mukaiset, siitä syystä kun ei ollut yhtään taskua
niinkuin aikamiesten housuissa. Siihen sijaan oli niissä
vaan muita liikoja reikiä, jotka lieneekö nno kaikki olleet
tarpeellisiakaan.

Suurella kiusalla sain viimein yhden taskun oikealle
puolen, jossa sitte pidin kättäni melkein aina, kun oli jou-
tilaana, ja keräsin sinne pieniä kiviä ja mitäpähän sattui.
Kylään mennessä ei peloittanut nauru yhtään, kun oli
housut, joihin minä luotin kuin suutari purasimeensa.

Vaan eipä vieläkään ollut kaikki hyvin. Nalkkilaan
kun menin, niin ukkipa arvasi toiset keinot.

„No ei kummempata kuin on Heikillä housut 11
, alkoi

hau tuumailla, „vaikka tätä olen luullut tytöksi. Kyllä
6
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ne näkyy olevan kaikki tytötkin poikia ...ei se nyt
passaa tuo peli, se on valhe-peliä. Annas kun tapaisin
kiini, niin etköön haihdu housuistasi. 11 Ja hän alkoi tavoi-
tella minua käsiinsä.

„Ettepä piisaa minulle juoksemassa, kun minulla on
nyt housut jalassa11

,
ilkastelin minä ja juoksin toiselle puo-

len tupaa.
„Yai housuisi sinä luotat ... Ei ne ole kaikki

miehiä, joilla on housut jalassa .
. .ja saapas nähdä

kuinka kauan noihin luotat .

. housut ne on mullahin 11
,

tenäili ukki ja juosta köpitti perästä.
„Ettepä tapaa, ettepä tapaa, kun olette vanha!“ il-

kuin ja juoksin pöydän ympäri.
~Vai vanha . . en minä siltä ole vanha, jos takki on

vanha . . . Sepähän tässä nähtäneen, enkö minä änästä
tänä päivänä sinulta niitä housuja änästän kuin änäs-
tänkin. Ravailehhan vaan sitä pöydän ympärystä, kyllä
minä vielä saan kiini, kunhan joutuisi vähänkään toveria. 11

Ukki katsahti akkunasta ulos ja virkkoi: „jopa tuol-
ta tulee. 11

Minä kans huomasin, että joku tuli ulkoa. Silloin
läksin juosta kapistamaan ulos, vaan ukki oli vähällä saada
lattiata mennessä kiini.

„Ota kiini, ota kiini! jo pääsi karkuun 11
, huusi ukki

vastaan tulijalle ja tömisti kantapäitään lattiaan.
„Ottakaapas jos saatte11

, sanoin mennessäni ja juok-
sin aika kyytiä kotiani.

Nämä ensimäiset housut hajosi pian, kun oli multa-
hauta riihen kupeella, jossa päiväkaudet toisten poikain
kanssa nelin kontin ryömittiin multa-uunia tekemässä. Sieltä
ei olis oikein mielellään joutanut S3'ömäänkään, kun sillä
tiellä muistuttivat tuota kiusallista työtä, näet aapiskirjan
tavailemista.

Nyt on jo hajonnut monetkin housut. Yhdetkin oli
senlaiset, joita sanottiin „saprohousuiksi“, niissä kun oli



kumpaisenkin lahkeen ulkopuolella puolta tuumaa leveät
rannut niinkuin saprot, jonka nimellisiä kaluja käytetään
rankakuormia vedättäissä kahden puolen kuormaa, että se
koossa pysyy.

Kaikilla oli silloin senlainen housuntyyli ja sentähden
ne piti minunkin saada. Vaan nyt ei ole ollut mitään yleis-
tä tyyliä housuilla ja minäkin olen pitänyt, minkälaisia on
sattunut milloinkin.

83Housut.
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|||P§uulkaapas, eno, eiköhän ne nuokin kaksi koivua
tuolta kasken keskeltä olisi kaadettavat? 11

„Eikä ole."
„lSHin vaan eikös ne kaskea polttaessa pala? sen

vuoksi öisin tässä syönnin edellä käynyt kaatamassa. 11

„Ei ne pilalle pala, jos vähän mustuvat; eikä tässä
ole kauan syöntiinkään . . . raapasen vaan tästä nuo muu-
tamat vesat, niin syödään sitte heti otahhan kont-
ti jo esille! 11

Näin puhui eno ja antoi pajuille aika „niskatalkku-
nata11

. Joka ei ottanut kirveellä katketakseen, siihen tart-
tui hän kahdella karkealla kouralla ja silloin ei riittänyt
vesan voimat, vaan täytyi kohota monihaaraisine juurineen
ylös maasta.

Tuota koivujen kaatamista en minä esitellyt sen vuok-
si, että olisin ollut niin työn halussa, sillä olinhan jo enti-
sestäkin varsin väsynyt. Parhaana syynä oli se, kun olin
enolla palkan edestä työssä ja tiesin, ettei hän työttömältä
ajalta ole halukas maksamaan mitään.

„Parhaiksipa piisasi piimääkin," sanoi eno, kun joen
partaalla syötiin ja viimeisen piimän tuoppiin kaatoi.

„Parhaiksipa oli ■—• —— vaan jopa siilien itik-
kakin joutui.“

„Eihän tuo itikka ole kuin kemppainen huts!
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vai siihen sinä tulit tämpäröimään, jaloin jumalanviljaan"

■— ja silloin sai kemppainen sukkelan lähdön tuopista enon
veitsen kärjellä.

~Kemppainen se kyllä on, ja niitä onkin nyt paljo."
„On niitä, ettei niistä puutosta tule, jos joku piimä-

tuoppiinkin hukkuu."
Sitten puhui hän sievän seikan, kuin kerran häissä

huomenlahjaa kantaessa lahjain ilmoittaja oli lahjoittajasta
sanonut, joka oli ollut Kemppainen, että „tämä on Kemp-
painen, vaan ei se kemppainen, joka kesällä piimätuoppiin
hukkui". Enoa itseäänkin tämä vähän nauratti, ja minä
hupakkohan sillä nauroinkin aika paljon.

„Voit, piimät jaksettiin, leipää vähän jäi,“ sanoi hän
korjatessaan ruokain tähteitä konttiin.

„Vaan piisasihan tuo piimäkin,“ virkoin minä, „kun
ei iltaista täällä enää syödäkään. “

„Eipä syödä, joutaahan täältä jo pois •- vaan
syötyään syrjällensä, maata iltasen perästä,“ puheli eno
heittäytyen nurmikolle, ja asetti päänsä mättäälle. Siihen
nukkui hän kohta ja piippu putosi hampaista mättäälle.

Paarmat ja kärpäset siinä vilkkaasti lentää kiepsah-
telivat hänen päänsä päällä. Paarma se ei kuitenkaan ole
niin rohkea Mini tarttumaan kuin kärpänen ja itikka. Itik-
kakin vasta ikäpuoleen on oikein täydessä puuhassa
mutta kärpenen, se on poikaa keskipäivälläkin.

Syöpäläisiä pelossa eno jo asetti lakin korvalliselleen
peitoksi, vaan kärpänen osasi löytää kiertotien ja koh-
tapa se oli silmännurkassa häärimässä ja siinä hän olisi
saanut kauankin olla, vaan toinen toverinsa oli malttamatto-
mampi ja pisti kasvopäähän niin kipeästi, että tuli kumpai-
sellekin lähtö, kun eno kädellään sipasi naamaansa. Pie-
nen kierroksen tehtyään oli taas kärpänen entisellä pai-
kallaan.

Minua vähän nauratti. „Saapas nähdä,“ sanoin itsek-



Kauppi s - Heikki.86

seni, kun näin, että kärpänen törkötteli pistääksensä sie-
rameen.

„Shut! ei nuo ryökäleet anna nukkua; työntäytyvät
sieraiminkin, 11 mutisi eno ja kääntyi toiselle syrjälleen.

Minä en ollut tottunut nukkumaan näin päivällä,
jonka vuoksi joudin katselemaan kärpästenkin liikettä.

Virta tällä kohden juoksi verkalleen. Perhonen hy-
pytteli itseänsä veden pinnalla, vaan särkipä ei sitä sallinut.
Monta kertaa koetteli särki tavoittaa tuota hyppijätä, vaan
sepä ei onnistunut vähällä. Viimein teki särki rohkean
yrityksen ja silloinpa perhonen katosi vähäinen viri
vain kävi siltä paikalta ympäriinsä veden pinnalla.

„Mokoma ahne särki veit ilomielisen perhon
vaan maltas, ehkä petyt itsekkin, 11 puhelin ja otin venhees-
tä ongen, johon pistin vähän syöttiä ja laskin sille paikalle,
missä oli perhonen, jonka särki vei.

Kauan ei tarvinnut odottaa, kuin jo nykäsi
vaan annahhan ollakkaan, eipä vielä tarttunut
mut maltas, jopa nykäsi toisen kerran ja silloinpa se tart-
tui. Minä mielellä hyvällä riipasin perhosen vihamiestä,
niin että korkealla ilmassa siristen lennähti niin kauaksi,
että kopsahti enon huopaiseen lakkiin.

„Kas! mikä se? 11 virkkoi eno ylös kavahtaen.
„Kala se oli, jonka ongella nakkasin, 11 selitin minä.
„Yai niin, vai niin! minä säikähdin, että mikä se oli. 11

„Eihän se ollut sen kummempi. 11

„Eipä ollut vaan joko minä nukuin kau-
ankin ?“

„Ei kuin hyvin vähän. 11

„Sitähän minäkin, ettei sitä kauan ollut
vaan eikö tuo jo sopine lähteä. 11

„Miksi ei sopisi? lähtään vaan.“
„Lähtään vaan, 11 myönsi eno vielä kerran, ja silloin

lykättiin venhe vesille ja lähdettiin.
Venheen perään istuttuaan katsahti eno vielä kaske-
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ansa ja sitten alettiin jatkaa äänetönnä kulkuamme. Kos-
kaan hän ei paljoa puhunut ja jos puhuikin, niin hän pu-
hui jossakin sattuneen sievän tapauksen. Vaan tuskin mil-
loinkaan hän puhui omassa elämässään sattuneista tapauk-
sista. Hän näytti tottuneen ajattelemiseen, tahi jos sitä ei
voi siksi sanoa, niin ainakin vaiti-oloon.

Ilma oli varsin suloinen, kun me hiljalleen jokea myö-
tävirtaan soutelimme. Enoa näytti kesän sulous enemmän
miellyttävän.

„Kyllä nyt on kaunis sää! nyt kasvaa heinä hyvästi,
sanoi hän katsoen viheriöivälle niitylle.

„Kasvaa nyt, 11 vastasin minä verkalleen airoja liiku-
tellen.

Vähän alempana toisella rannalla oli lehto, jonka var-
joon pienet kuusetkin ja katajapensaat olivat ottaneet asun-
tonsa. Pitkään vainusi eno ilmaa sieramiinsa ja sanoi;

„Ihmeesti hyvähajuiselta lemuaa tuo vasta lehditty-
nyt lehto. 11

„Lemuaapa kyllä, 11 sanoin minä samoin vainuten.
„ Tuossa olisi hyvä kaskimaa, 11 sanoi taas eno katsel-

len lehtoon päin, „se palaiskin hyvästi, kun on havupuita-
kin seassa. 11

„Kyllä se palaisi, 11 sanoin minä, „ettekö ole sitä pyy-
tänyt omistajalta hakatuksenne? 11

„Kysyin minä kerran ; ei se anna sitä hakata, vaik-
ka saisi kolmannen osan viljasta. 11

„Vai ei anna. Mutta monta kaskea jo lienettekin
eläissänne hakannut. Muistatteko ?“ kysyin minä ja her-
kesin soutamasta.

„En minä heitä niin tarkalleen muista, vaan monta
nokista puutahan sitä on sanut syliinsä ottaa.11

„Kun te uskalsitte ruveta kaskenviljelemiseen, ette
pelännyt, että halla sattuisi panemaan puhtaaksi? 11

Koetettuaanhan sen tietää, ja ensi kerta on aina ensi
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kerta, ja siksi toiseksi tulin juuri kaskenhakkuu-aikana
renkiystalostani pois lähtemään, niin ryhdyin siihen työhön. 11

»Paniko ne teidät kesken vuotta pois? 11 kysyin minä
vilkkaasti.

»Eikäpanneet, 11 sanoi eno verkalleen, »itse minä läksin. 11

»Miksikä? 11 kysyin minä.
Paikalla hän ei vastannut kysymykseeni, veteli en-

sin muutamia savuja piipustaan ja sitte verkalleen sanoi;
„En miksikään ilman aikojani vain. 11

»Ei ilman aikojaan, 11 sanoin minä päättävästi, »on sii-
nä joku syy ollut. 11

Enon mielestä näkyi keskustelu käyvän liika pitkäk-
si, hän kynsäsi olkapäätään ja virkkoi: »sinäpä nyt utelias
olet taas. 11

»Niin, kyllä minä taidan olla liiaksikin utelias, 11 sa-
noin minä nöyrällä äänellä, »vaan olisi niin hauskaa kuulla
entisen ajan asioita. 11

»Onhan tuo sitäkin, 11 virkkoi eno ja sylkäsi venheen
sivulle veteen, »vaan minä en ole vielä yhdellekään elämä-
ni kokemuksia tarkalleen kertonut, mutta kun sinä olet niin
halukas kuulemaan, niin jospa minä kerron sinulle. 11

»Kertokaa, kertokaa! 11 sanoin minä ilostuneena, »on-
han nyt vielä iltaa. 11

»On iltaa, ja eipä meillä mitään kiirettä ole, kun on
kaski hakattuna, 11 sanoi eno ja nosti toisen jalkansa toisen
päälle.

»Hakattuna kai se on tällä kertaa mutta kerto-
kaa jo!“

»No elä sinä hätäile joutavata,11 virkkoi eno ja ru-
pesi venheestä vettä viskaamaan.

Minä huomasin taaskin olleeni liika kiireellinen ja
aloin hiljalleen soutaa.

»Niinkuin sen tiedät, 11 alkoi hän veden viskattuaan,
»minä olen ollut yhteensä kaksitoista vuotta renkinä, sitä
vaille kun näin tänä aikana vuotta herkesin. Ensin olin
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minä kahdeksan vuotta Pajulahdessa. Se oli hyvä talo.
Isäntä vainajana tuo nyt on oli minulle niin hyvä kuin
omalle pojalleen. Eikä se omia poikiaan niinkään uskonut
kuin minua; kun me yhteen työhön lähdettiin, niin se mi-
nun käski kiirehtimään poikia, jos rupeavat laiskuttele-
maan. Siinä oli kaksi poikaa, joista toinen Tuomas-
niminen on nyt isäntänä ? 11

„Kyllä minä tunnen mutta mitenkä te siitä pois
tulitte, kun se niin hyvä oli? 11 kysyä tokasin minä taas.

„Maltahhan! Minulla ei ollut mieli lähteä, ennen-
kuin käskevät, vaan ———

—“ Tähän seisautti hän
kertomuksensa; syyhäy 7tti venheen laitaan polveaan ja sitten
virkkoi; „■—- ihmistä näkyy riivaavan toisinaan —■ —“

Kiirehtimällä en nyt enää kysynyt; sanoin vaan, että
„ suurempaa palkkaa lienette lähtenyt tienaamaan 11

.

„Eikö mitä, ei siinä ollut sekään syynä. Isäntä lu-
pasi mulle niin hyvän palkan, ettei muualtakaan parempa-
ta, ja mielelläni minä siihen tyydyinkin vaan annahhan
olla: minä läksin keskimäisen pestuupyhän lauvantaina
jalkasin kirkkoon. Menomatkalla tapasi minut Puroharjun
isäntä; se ajoi tyttöineen hevoisella. Heti kun vaan tapasi,
niin alkoi puistaa rengikseen. Minun ei ollut milloinkaan
mieleeni johtunut muuttaa renkiystaloja. Minä estelin, että
olen jo lupautunut nykyiselle isännälleni, mutta se vaan
puisti ja esitteli, että tulisin hänen kärryihinsä. Minä es-
lelin, että tulee niin paljo painoa hevoselle, jaksan minä
kävelläkkin. „Kyllä tässä sopii menemään,“ sanoi toi-
nen kärryissä olija ja katsoi minuun ujomaisesti. »Hy-
vähän tuo on kävelläkkin," estelin minä, vaikka tunsin mie-
lenikin jo tekevän mennä, vaan samassa sanoi isäntä; „mie-
tihhän eikö sopisi tulla meille, minä käyn sitte siellä teillä
muutamana päivänä," ja lähti ajamaan.

En tiennyt, lieneekö ollut sattumus vai mikä, vaan
toinen, jonka pyynnöstä olisin ollut halukas rattaille me-
nemään, katsahti kahdestikin taaksensa, kun lähtivät aja-
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maan, ja nyt vasta kaduin ujouttani, kun en ensi pyyn-
nöllä mennyt.

Kahtalaiset ajatukset pyörivät päässäni. Ajattelin,
joko muuttaisin palveluspaikkaani vai pysyisinkö paikoilla-
ni. Tätä ajattelin, enkä itsekkään huomannut kuinka kau-
an. Viimein huomasin, että mietteeni olivat jonkinjouta-
villa jäljillä ja ajattelin; mitä hulluja! eihän se siitä so-
mene, kun olen paikoillani. - Vaan annahhan ollakkaan:

minä jouduin matkani perille. Hyljätyt ajatukset tuli-
vat mulle jälleen, kun näin siellä tuon tiellä tapaamani

ymmärräthän —

ll

„Ehkä suunnille, 11 vastasin minä.
„Sattumus ohjasi niin, että näin hänet monta kertaa

sillä tiellä. Paluumatkallani oli jo saalini, kun en häntä
nähnyt. Meni jo ajatukseni niinkin hupsusti, että ajattelin:
liika pitkälti on tätä vuotta, eikä enää vähääkään mie-
leeni pistänyt „mitä hulluja11 , paremmin kaikui vaan, että
„ei se muuten käy laatuun 11

.

Kotiin tultuani tunnuin rauhattomalta. Ajattelin: mi-
tenkä minä osaan vastata, kun isäntäni entisen myönnytyksen
johdosta pestiä tarjoo vaan pianpa sen keksin kuitenkin.

Yuorokausikohan lie kulunut vai kaksi, kun isäntä
kutsui minut kammariinsa. Minua tuntui hävettävän sinne
mennä, vaan kuitenkin menin. Isäntä sanoi tarjoten rahaa:
„kutsuin sitä varten, että annan sinulle pestin.“ „Ei —-

en minä aio ruvetakkaan —“ sanoin minä, ja tämä oli
se keksitty vastaukseni. „Ruvetakkaan!“ sanoi isäntä
ja katsoi minuun kummastuksella. „Niin - olen ajatel-
lut, etten rupea mihinkään,“ sanoin minä hullu. „Mik-
sikä?“ kysyi isäntä peräytyen pöydän luokse. —• „Ilman
vaan,“ vastasin minä. „Vaan jos narraat ja rupeat muil-
le? 11 „Enkä rupea muillekkaan, 11 valehtelin taas. — „!Sro
sille en minä sitte mitään taida, 11 sanoi hän, „vaan lienet-
hän kuitenkin tässä kortteeria? 11 „Kerkiääpähän tuosta

—“ sanoin minä ja menin töilleni.
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Lieneeköhän ollut päivä sen jälkeen, niin tuli Puro-
harjun isäntä, niinkuin aikoihin, käymään. Yhä enemmän
tunsin hävettävän, siitä syystä kun valehtelin isännälleni
ja hän pääsi kohta tietoon, mitenkä asian laita oikeastaan
oli. No mitäs siitä, minä otin vaan pestin Puroharjusta,
sillä pääni oli sille kulmalle kallistunut, etten sitä taitanut
muuksi muuttaa vaan se ei mennyt seurauksetta.

Siitä päivästä palveltava isäntäni tuli mulle varsin ju-
roksi. Pilkkasanoja sain kuulla tihkipäätä, niin isännältä
kuin muiltakin joukoilta. Kuitenkaan he eivät arvanneet
asian oikeata laitaa; luulivat minun palkan tahi muun sen-
laisen vuoksi sen tekevän.

Minä en ollut siihen asti uuttera kylänkävijä pyhä-
päivinä, vaan kun talonväki rupesi juroksi, niin ajattelin
huvitella itseäni sillä lailla.

Tuli ensimäinen pyhäpäivä. Minä läksin puolipäi-
väsen syötyäni kävelemään, ja menin Hujalaan. Suuret ei-
vät huvipaikat sielläkään olleet: olihan vaan miehiä alun
toistakymmentä, jotka loikoivat kartanonurmella erityisissä
ryhmissä. Toiset olivat heittäytyneet aivan pitkäksensä
vatsalleen, toiset taas paremmin syrjämäksillään varaten
kyynärpäällään nurmikkoon ja toinen käsi piti huolta pii-
pusta, joka näyttikin olevan paras virkine näin joutohetki-
nä. Muutamat taas olivat istuillaan.

Itsekukin „sortti oli partissaan“, niinkuin sanotaan-
kin. Isäntämiehet olivat keskellä pihamaata ja puhuivat
vuoden tuloista ja palvelijain pestuusta. Kasakkamiehet
haastelivat urakkatöistään ja viikkopalkoistaan ja kuinka
paljo kultakin oli mennyt huoneen hyyryä, kun näet täytyi
toisten huoneessa olla kortteeria. Joku kynsi korvallistaan-
kin siitä harmista, kun oli mennyt parhain poutaviikko hei-
näaikana.

Ulkokartanolla toisella puolen aitaa istui renkimiehiä
ja talokasten poikia. He näyttivät juuri lakanneen pallin-
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lyönnistä. Huolettomina he istuivat ja joku kaiveli kepin-
nenällä maata, toinen taas asetti sen leukaansa vasten ja
nytkytteli päätään. Minä varsin katsoin • ■—.

Minä istuuduin kasakkamiesten seuraan.
Aidan toisella puolen olevat eivät minun tuloani

huomanneet. Selvästi kuulin heidän puheensa ja tarkkailin
sitä vähäisen.

«Entisessä paikassasiko sinä olet ensi vuotta? 11 kysyi
joku renki toiselta. «Ei ole vissiä —• miksipähän tässä
näkyy, 11 vastasi toinen naputellen kepillä kenkänsä kärkeä.

„Niin, mitenkä minä kuulin, että Pajulahden Wille
menee ensi vuodeksi Puroharjuun P ll sanoi Alatalon Reittu.

„Miksikähän tuo lähtee niin isosta talosta? 11 sanoi Kiik-
kulan Olli. —• „No etkö sinä tuota arvaa? 11 nauraen sanoi
Reittu ja siihen arveli Olli, että «sieltä on ehkä suurempi
palkka luvassa. 11 «Sinäpä pöykkiö! 11 alkoi taas Reittu
nauraa, «et tuota arvaa. Minä kohta arvasin, kuin vaan
kuulin kylläpä sinä vähä ——• —.“ „No, mikäs
sitten? en minä arvaa —• sanoppashan, 11 sohmaili Olli
hämillään, kun ei ymmärtänyt, vaikka niin luuli. •—• «Se
siinä on, että siinä talossa joku kiiltää sen silmiin, jota sen
pitää päästä katselemaan, 11 tuntui Reittu taas irvistelevän.
—• «Mikä se on? en minä pääse selville, 11 virkkoi Olli. ■ —■«Nyt lempo! Mikäs siinä on se tyttären keikari ym-
märrätkö nyt? sehän se on pääasia, 11 pontevasti Reittu vas-
tasi. „Kylläkin!“ oli Olli hoksaavinaan. «Nytkö vasta

minä jo mennä pyhänä ajattelin, että saapas nähdä, kun
ei silmät siitä muuanne joutaneet,11 toisteli Reittu.

Keskustelun alkupuoli ei tuntunut minusta miltään,
vaan lopulta jo suututti, ja ajattelin: onpa, lempo soi, niillä
tarkat silmät.

Olli istui ja tökitti kepillä maata, viimein sanoa to-
kasi: «Niin mutta onhan se talon tytär, vaikka ei rikkaan,
ja se on vaan renki „Saithan tuota sinä-
kin, vaika olet talon poika rukkaset Watalan Marilta,“ sa-
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noi Reittu. »Kuuluikos se siihen?" sanoi Olli loukattu-
na, »eikä se sinuakaan liikuta." »Sinuapa liikuttaa," sa-
noi Reittu kasvot hyvin pilkallisessa naurussa.

Pojat olisivat ehkä kauankin kiistelleet, vaan kasakka-
miesten kesken syntyi kiivakka sananvaihto siitä, kuka
heistä on paras niittäjä, jonka tähden joku katsahti sinne
päin ja minut huomattuaan viittasi muille ja tuntui sano-
van : »tuollahan tuo onkin, se Wille!“

Kaikki katsahtivat minuun päin ja nauraa virnahteli-
vat toisilleen. Minun kävi yhä enemmän kylläkseni, kun
arvasin, ettei se ollut muille kuin minulle. Jokainen nou-
si istuiltaan, ja he alkoivat kävellä minun luokseni päin.
Olliltakin närkästyksen leimaus katosi. Etumaisena astui
hän minun luokseni ja tervehti; samoin tekivät muutkin -—•

ja jokainen vähän naurusuulla. Olli katseli minuun hyvin
konstillisesti ja näytti aikovan jotain kysyä; jopa viimein
malttinsa loppui ja kysäsi: »Puroharjuunko sinä kuulut
menevän ensi vuodeksi? 11 —»Niin," vastasin minä lyhyesti.

»Vai sinne vaan miksikä sinne?" kysyi Olli. ~Eip-
ä miksikään vai mitä arvelet, kun niin naurattaa?"
kysyin närkästyneen lailla. ~En arvele mitään," virkkoi
Olli, ~naurattaa vain, kun lähdet niin pieneen taloon."
»Minusta on yhdentekevä," sanoin, »kunhan on, josta palk-
kansa saapi; ei ne rikkaatkaan anna talojansa." »Köy-
hemmistä luulet ehkä saavasi muutakin kuin palkkasi?"
sanoi Olli yhä kummemmalla ivalla. »Mitä sinä tolli-
koit!" sanoi Reittu ja nykäsi Ollia takin helmasta

Olkapäitänsä väännellen siirtyi Olli toiseen paikkaan
seisomaan. Hävettänyt ei häntä kuitenkaan, hän kun mie-
lestään puhui aina viisaasti, ja varsinkin silloin, kun oli
tyttöjä saapuvilla.

Minun teki mieli lähteä kotiani, vaikka minulle toiset
pojat ei puhuneet vähääkään sinne päin kuin Olli. Lie-
nee heidän mielestään se jo riittänyt. Vähän aikaa haas-
teltuani läksin astua törppimään pois. Syksyinen ilma oli



94 Kauppis- Heikki.

jotenkin lämmintä. Vähäinen tuulen humina irtautteli puis-
ta lehtiä, jotka sitte viistosti putoilivat maahan.

Silmät maahan luotuina kävelin lehdon halki kulke-
vaa tietä. Ajatukseni vaeltivat yhä syksymmässä, jolloin
olin muuttava toiseen paikkaan - —.

Varsin varovainen täytyy olla, ajattelin minä, maail-
ma on kovin tarkkavainuinen ja sen keinon arvasin par-
haaksi.

Tuo odotettu muuttoaika joutui. Uusi isäntäni oli
reippaammanluontoinen kuin entinen vaan pikaisempi;
torui vähäpätöisistä asioista. Kuulin kuitenkin, että hän
muille minua kehui kelpo työmieheksi.

Varsin iloisella mielellä minä teinkin työtä, eikä se
tuntunut vaikealtakaan, sillä olihan oloni siitä syystä minulle
mieluista, kun sain joka päivä nähdä tuon, jota silmäni kai-
pasivat - ja jonka näkemiseen ne taas tyytyivät.

Kaikkia ikäisiänsä kohteli hän veitikkamaisesti ja oli
valmis koukkupäitä sanoja viskelemään sille, jonka vaan
luuli saavansa niillä sorretuksi.

Aivan selvästi muistan vielä muutaman pyhä-illan,
kun menimme erääseen taloon kyläilemään. Minä me-
nin muutaman toisen talon rengin kanssa ja Lotta tuli taas
toisten tyttöjen kanssa. Oli sinne muualtakin kokoontunut
nuorta kansaa, joiden mukana myös oli Kiikkulan Ollikin.
Samassa kun näin hänet, tunsin vihan värähdystä ruumiis-
sani. Ei se tullut siitä ainoastaan, kun hän minua kerta
loukkusi puheillansa, vaan siinä oli toinen pieni seikka.

Illan kuluksi ruvettiin „hyväsille“.
Kaikki ottivat parinsa ja sitten joku kyseli: olette-

ko hyvät? 11 „Ei,“ sanoi aina se, jolta kysyttiin, jos tah-
toi toista.

Viimein joutui vuoro kysyä Ollilta. „Ei olla hy-
vät,“ sanoi hän, „minä tahdon Lotan.“

Sekös minun sydämyksiäni sukasi, vaikka selvästi
näin, ettei Lotasta ollut mieleistä mennä Ollin rinnalle.
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Nyt kun Lotalta kysyttiin oliko hän hyvä, niin minun ilok-
seni sanoi hän: „ei,“ ja tahtoi toista. Minua hän ei tosin
tahtonut, vaan mieleni oli hyvä, kunhan ei vaan ollut Ollin
rinnalla. Kuitenkaan tuo ei kauaksi parannut, sillä Olli
tahtoi Lotan takasin -ja tahtoi aina vaan, vaikka
kuinka monesti olisivat muut vieneet ja Lottakin hänet
hyljännyt.

Kun kaikki olivat parinsa saaneet, rupesi kyselijä ky-
selemään, mitä mikin ostaa kullalleen.

Olli luetella höpötti ostoksiansa, mitä mukavinta vain
oli kuullut. Lotta aikoi puolestaan ostaa nahkatavarata,
ensinnäkin saappaat sellaiset kuin sulhasmiehillä on taval-
lista. Joku tytöistä joutui kysymään: „eikö rukkasia?**
Lotta sanoi; „jos ei liene, niin pitää ostaa.** „Ei ole lär-
vistä,“ sanoi Olli tunnettuaan pistopuhetta. ~Sitähän mi-
näkin, että onhan niitä,“ jatkoi Lotta, „minäpä ostan
sitten piipun pitkävartisen, hopeahelalla koristetun, että nä-
kyy kaivolta kotia. “

Viimeisen ostoksen laji Ollia vähän miellytti. Jopa
nauroikin sen verran, että saivat hatun pantiksi, kun piti
muka ostoksiaan valmiiksi tehdä.

Sitten tuli panttien lunastus. Lotta rupesi kysyjäksi,
mitä minkin piti tehdä, ennenkuin saisi panttinsa. Pantit
olivat pidettävät piilossa, ettei kukaan tiennyt kenen se oli;
vaan kun tuli Ollin pantin vuoro, niin Lotta vilkautti sik-
si, että näin sen olevan Ollin. Minä sanoin: „sen, jonka
pantti nyt tulee, pitää nelin kontin ravata perästä oven-
suuhun kuin rikkaan talon pojan oriin sulhaisiksi mennes-
sä.“ —• „Kylläkin!“ sanoi Lotta vilkkaasti, „ja sitten oven-
suusta takasin alapäisenä, niinkuin ei olisi hyvästi käy-
nytkään. “

Kun hattu oli otettu esille, remahtivat kaikki naura-
maan ja sanoivat: „so Olli, alappas ravata. 1* „En!“
sanoi Olli ja suuttumuksen puna leimahti hänen kasvoilleen.

„No pantti on lunastettava,“ sanoin minä, „ala ravata.* 1
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„Sinä saat pitää suusi hyvin kiini joka kohtaan räkyt-
tämättä

„So so!
heesi ja lunasta hattusi," sanoi joku pojista. „En lunasta

hattu tänne!" pevaili Olli.
Vähä ennen viime tahtomista Lotta pani jo hatun pöy-

dälle, josta Olli sen vihaisesti sivalsi ja meni paikalla ulos
sekä sitä tietään kotiinsa.

Paluumatkalla olin hyvällä mielellä, kun näin, ettei
Olli ollut miksikään haitaksi minulle Rakas-
taneeko hän minua? ajattelin minä. Ja sepä se olikin .aja-
tus, joka pani minut miettimään • ja aina vaan
miettimään, sillä rohkeutta ei tahtonut riittää ajatuksen jul-
kaisemiseen suullisella kysymyksellä.

Mies kasvaa ja hammas karkiaa, sanotaan, ja niin pää-
tin tehdä tuon vaikean askeleen.

Muutamana päivänä, oli juuri heinäaika, istui Lotta
tuvan rappusilla ja ompeli. Muut olivat syötyänsä ruven-
neet päiväpaisteeseen levolle ja kuorsasivat täyttä vauhtia.

Nyt tahi sitten ei milloinkaan! ajattelin minä ja me-
nin hänen viereensä istumaan. Kummastuksella hän näytti
katsovan minun rohkeuttani, jonkamoista hän minulta ei
ennen ollut nähnyt. Kummallisen väristyksen tunsin ruu-
miissani.

„Kummastellenpa taidat katsoa, kun tulin niin lähelle
sinua istumaan," sanoin puheen aluksi. „En niin sitä-
kään," vastasi hän lyhyesti ja ompeli. „Aivan niin mi-
nä sen arvaan; vaan eihän se humma olekkaan, kun ei ole
koko pitkänä vuotena monta sanaa vaihdettu, vaikka vil-
kasmieliset ja -kieliset olisivat jo tälle aikaa kerinneet pal-
jonkin puhua," sanoin muka mielestäni ovelasti. „Mitä-
pä tuosta lienee paljosta puheestakaan," sanoi Lotta ja ny-
käsi neulaa, niin että lanka katkesi. „Totta siitä on,
koskapahan ne puhnvät," jatkoin minä. Lotta käänsi sil-
mänsä työstään minuun päin ja kysyi: „kuka se hyvin
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puhuu? 11 Minä arvasin, että kyllä jo Lottakin ymmärsi
asian ja sanoin: »Kukako puhuu?
tiedän kuka —»Sanoppas, mitä tiedät, 11 sanoi Lotta
vähän naurahtaen, »etpä tiedä mitään. 11 »Tiedänpähän,
että Olli
keytti että »elä virka Ollista 11 »Virkanpahan, 11 lisä-
sin minä, »kun tiedän, että Olli puhuu ja tiedänpä senkin,
inistä asiasta. 11

Lotta katsahti minuun nurkuvasti ja virkkoi: »no johan
ininä sanoin, että elä virka Ollista! 11

Nyt näin minä parhaaksi ryhtyä tuohon vaikeaan toi-
meen ja sanoin: »Kyllä, kyllä; vaan enkö saisi virkkaa
mitään? 11 »Mistä sitten? 11 kysäsi hän. »Itsestäni, 11

lisäsin minä. - »Itsestäsi? 11 jämäsi Lotta. - »Niin, niin, 11

vakuutin minä ja tunsin, ett’en voinutkaan puhua niinkuin
edeltä päin luulin. Lotta sen ymmärsi, koskapa sanoi »jo-
han sinä puhut joutavia.11 »Eikö mitä, 11 jatkoin hyvin
katkonaisesti, »eihän se mitään jouta/ata ole, jos puhuu
itsestään, kun et salli muistakaan. 11 »Vaan jos olet vaiti,
niin on parasta, 11 sanoi Lotta.

Nyt sain jo vähän enemmän rohkeutta puhua ja sa-
noin : „ei mitenkään minun sovi vaiti olla sinulle; sitten jos
ei maailmassa olisi olemassa tuota niin sanottua rakkautta,
niin sitten vähän, vaan nyt ei U

Lotta veti vähän suutansa hymyyn ja sanoi: »tiedät-
kö sinäkin rakkaudesta?“ »Aivan oikein sanottu, 11 myön-
sin minä, „sillä en yhteenkään ole rakastunut niinkuin
sinuun.“ »Minnan!“ sanoi Lotta venyttämällä. »Ai-
van niin, vaan elä pahastu, 11 sanoin jotensakin nolona siitä,
kun en tiennyt, miten oikein olisi pitänyt sanoa. Lotta myös
kadotti raikkaan puhetapansa ja sanoi: „eikö liene leikkiä.“

„Ei minun puoleltani olisi,“ sanoin minä ja toivon säde
leimahti rinnassani. Vaan nytpä tulikin loppu meidän kes-
kustelullemme, sillä askeleita kuului tuvasta päin. Minä
huomasin olevan sopimatonta istua näin likekkäin jakiireh-

7
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din pihanurmikolle pitkäkseni niinkuin muutkin. Samassa
astui isäntä ulos ja alkoi herätellä joukkoja niitylle lähte-
mään.

Vieri viikot, kului kuukaudet mitä kiitävimmällä
vauhdilla. Kaikki tuntui suloiselta. Koko maailma oli kuin
täydellinen paratiisi. Ihmisetkin olivat mielestäni kaikki
hyviä kun vaan Ollin pois erotan ■—, niin että vaikka
silmälasien lävitse olisi katsonut, niin ei löytynyt muuta
kuin hyvää!

Tuli sysky. Ensi vaatimisella olin valmis lupautu-
maan toiseksi vuodeksi, sillä olinhan vakuutettu tahi aina-
kin hyvässä toivossa Lotan rakkaudesta itseäni kohtaan.

Epävarma tulevaisuus ja tietämättömyys, mitä Lotan
isä sanoisi, oli syynä siihen, että oltiin varsin hiljaa, niin
kauvan että hänkin joutui lailliseen ikään. Näistä kahdesta
asiasta emme kuitenkaan niin selvästi puhuneet vaan muit-
ten puheitten muassa se sinne päin meni; sillä muina
vuosinahan haastelimme useammin kuin ensimäisenä.

Kokonaista kolme vuotta kului niin vilkkaasti, että
talvet ja kesät menivät yhtenä tuiskuna, vaan neljännellä
vuodellapa tulikin seisaus - ja tulikin kunnon
seisaus, jonka muistan niin kauvan kuin elän —.

Ja muuten sinä et pääse siitä selville, jos en puhu alusta
aikain sen vuoden tapauksia.

Kevättalvella sairastui Lotan ainoa veli, joka oli vii-
dentoista vuoden vanha yksi sisar oli vielä sitäkin nuo-
rempi. Monta yötä valvoin minäkin hänen vuoteensa vie-
ressä; milloin annoin vettä suuhun, milloin korjailin vuodetta
sillä hän oli parhain toverini, kun olin työpaikassa yksinä-
ni, vaikka ei hänestä paljon työssä ollut apua ja
olihan hän Lotan veli. Tautipa ei helpottanutkaan; kiih-
tyi vaan kiihtymistään, kunnes hän lumien lähdön aikana
kuoli. Maahanpaniaisten laitto tuli kiire, johonka aikaan en
ollut tilaisuudessa puhua Lotan kanssa yhtään sanaa.

Läheisistä naapureista ja ulompaakin tuli hautajaisvä-
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keä melkoisesti; tuli Pajuhlahdestakin, vanhasta renkiysta-
lostani ——

—. Mutta annahan ollakkaan —— nyt
olikin jo Lotta kyläläisten mielestä aivan toinen kuin en-
nen, ja aivan siitä syystä, kun oli vanhin talon perillinen.

Kirkolta lähtiessä pyysi Pajulahden Niko Lottaa kär-
ryihinsä, jotka olivat varsin komeasti laitetut: istuin topat-
tuna, sermissä kiiltävä messinkisäikäle, kummassakin päässä
samaten messinkinupulat; ja orit edessä lihava ja hurja kuin
pakana; karjui ja telmi kuin raivostunut karhu.

Tämänlaiset kohtaukset ne ovat juuri niitä, jotka vie-
vät nuoren tytön ajatukset niin korkealle, että ennen pu-
hutut asiat, kun niitä ajattelee, rupeavat puistahtamaan.

Minun mieleeni pisti heti, että saas nähdä
eiköhän nyt alkanekin uusi tähti -—• ja oikeinhan minä sen
arvasinkin.

Pari viikkoa sen jälkeen ajaa karautti Niko Lotalle
sulhaisiksi Alapihan Tahvo puhemiehenä.

Jos hyvästi koski silloin minuun, kun Lot-
ta lähti kirkolta Nikon kanssa ajamaan, niin nytpä vasta
oikein! Sydämeni oli niin täysi, etfei olisi paljo
lisää tarvinnut kuin se olisi haljennut - •—■ —ja haljen-
nut se ehkä olisikin, vaan jouduttausin metsään aidan lato-
mapaikalleni, sillä pihassa en kärsinyt olla. Vaan aidan
latomisesta ei tahtonut tulla mitään ja eikä tul-
lutkaan, sillä sevähämitä sitä tuli, tuli aivan mitätöntä, kun
ei ajatukset siksikään seisattuneet työhön, että olisi seipään
lyönyt oikeaan paikkaan.

Iltamyöhällä menin vasta pihaan. Kaikeksi onneksi
olivat vieraat menneet pois, sillä heidän näkeminen olisi
vaan aina enemmän painanut raskasta mieltäni.

„Kovinpa myöhään sinä olit .. . sanoi isäntä tu-
paan tultuani. «Niin, ei tullut kesken päivän tulluksi,"
vastasin minä alaspäin katsoen. „Täällähän on sillä ai-
kaa vähän verestynyt, 11 sanoi taas isäntä, „etkös sinä aamu-
silla jo tietänyt?" „En -- Mitä?" „Vävypojan-
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hän minä sain itselleni tietoon ja —.“ Tähän keskeytti
hän, sillä Lotta tuli tupaan.

Lotan tultua painoin pääni vieläkin alemmaksi ja var-
sin hiljaa vastasin isännän sanaan: „vai niin. 11 »Niin
vaan aivan niin/1 tuumaili hän, „Mutta, 11 lisäsi
hän, „etköhän sinä ole kipeä vai mikä sinun on ?“

Minä sanoin hiljaa että „ei mikään. 11 „01ethan tuota
niin alakuloisen näköinen. 11 Lotta, joka hyvästi arvasi koko
asian, puikasi meidän puheemme kuultuaan ulos.

„Lienee sinulla jo nälkä. Minä käsken Lotan laittaa
ruokaa/ 1 sanoi isäntä ja meni kammariin.

Vähän ajan perästä toi Lotta ruokaa pöytään. Minä
kokosin ajatukseni puhuakseni hänelle jotakin, sillä tuvassa
ei ollut ketään muita. ~Mihinkä sinulla on kiire, etkö
malta vähän haastella? 11 sanoin minä sortuneella äänellä.

„Mitäpä meillä lienee haastelemista/ 1 vastasi Lotta ja
aikoi mennä ulos. „No elähän nyt noin ole kiireinen;
onhan tuota ennen haasteltuna. 11 „Mitä se on ollut en-
nen ilman aikoja vain —.“ „Vai niin se nyt on-
kin miksikä? sanopjsas miksikä? 11 tiukkasin
minä. „Siksi etfei meillä ole mitään toisillemme puhu-
mista. 11 „lSriinkö saatat sanoa? 11 „Hyvästipä saatan-
kin. 11 «No enkö minä enää ole mikään sinun mielestäsi? 11

„Et ole ollut ennenkään. 11 „No niin sitä saattaa sa-
noa! ja se on ihmeellistä, että mikä. sinulta mie-
len vei mutta minä sen arvaan, että se on rikkaus

■— —•

—. Oikein arvattu, sano vaan niin. 1' Mutta ei se-
kään tepsinyt. „Enkä sano, kun ei ole pakko sanoa si-
nulle, 11 sanoi Lotta ylpeästi päätänsä keikauttaen ja meni
ulos, raskaasti heittäen ovea, jotta akkunat tärähti.

»Onnetonta minua! 11 huokasin yksin jäätyäni. „Hänen
sydämensä on minua kohti kokonaan kivettynyt niin
kivettynyt, ett’ei toivoakaan —ei toivoakaan!“

„Vielä sinä vain istut etkä käy ruualle; varmaankaan
et liene terve/1 sanoi isäntä tultuaan tupaan takasin
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„Enpä varsin —■valhehan se oli, sillä pääni oli terve, vaan sydämeni sitä
vastaan - niin kipeä, että —-

—. „No, johan minä sen arvasin, 11 sanoi hän, „vaikk’et
ensin sanonut olevasi kipeä. Rupea nyt levolle, niin
ehkä paranee," puuhaili isäntä kuin hyvinkin oikean sai-
raan kanssa.

Neuvoa tottelin, vaikka hyvästi tiesin, ett’ei tautini
sillä parane, jos ei pahenekkaan ja enhän edes nuk-
kunutkaan.

Tukalaksi rupesi käymään tuvassa 010, sillä jokainen
kävi kyselemässä oliko pääni kuinka kipeä; jonka tähden
menin tallin yliselle.

Kukaan ei taitanut suuresti huolia luullusta kipey-
destäni eikä ainakaan Lotta —. Kaikkein enimmän se
huoletti isäntää, sillä aidan latominen tuli sentähden seisat-
tumaan. Ja senhän sain varmaan tietää hänen puheestaan,
koska kuulin yliselle selvään, kun hän Lotalle tuntui sano-
van : „onko sitä tärpättiä, että kävisit Wilpon päätä voitele-
massa, jotta paranisi (hän kutsui minua Wilpoksi) -—■ —.
aidan latomisestakaan ei tule mitään.“ —• „Lieneekö tuo ki-
peä/1 sanoi Lotta välinpitämättömästi. „On se
niin se sanoi.“ „Mitä vielä; olisiko jostain saanut viinaa,
päähänsä.“ „Viinaa! —•— sitä en usko ollenkaan.
Wilppo ei juo viinaa, se on laulua —■— käy vaan
voitelemassa." „En minä käykööt muut,“ esteli
Lotta. »Vai et sinä —.

— mikä siinä on? vai
pitänet rengin niin halpana, etfet katsoisi päin et perin,
vaikka kuolisi ei se ole sitä ihminen se on
renkikin mene vaan heti! eläkä katsele
niin jurosti."

Varmaankin Lotta silloin lähti, koska ei puhetta enää
kuulunut. Mieleni olisi tehnyt katsoa, kuinka vastenmie-
listä se todellakin oli Lotasta.

Viinasta sanoi Lotta olevan pääni kipeänä, ajattelin
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jopa jotakin vieläköhän kummempaa juonta
voipi ihmisen päästä lähteä. Mutta sanon vielä-
kin muutaman sanan, kunpahan tulisi käymään täällä. Ja
kohta kuulinkin tulevan, jolloin painoin pääni vuoteesen.

„Isä laittoi voidetta; onko sinun pääsi kipeä,? “

kysyi Lotta tylyllä äänellä. „On ja tiedät-
hän sen sinäkin.“ „Mistäpä minä sinun pääsi tietänen,
onko se kipeä vai makea, “ vastasi Lotta korskeasti.
„Tiedät sen, ett’ei se ainakaan makea ole, vaan sinun pää-
si ja sydämesi lienee makea, kun saatoit minut niin onnet-
tomasti pettää. 11 „Miten minä sinun olen pettänyt?
enkä minä jouda täällä olemaan tuossa on tuo voide,
he!“ „Enkä huoli; voitele sinä; sinun tähtesi se lienee
kipeäkin. 11 „Ei ole, enkä voitele tuoss’ on —“

ja silloin hän sen nakkasi vuoteelleni ja meni.
Sitten ajattelin, että kyllä minä sen nyt uskon tuohon

kertaan, enkä virka tuon enempätä siitä asiasta, ja päätin
kopistaa kaikki nuot ajatukset mielestäni sekä ryhtyä työ-
hön niinkuin ennenkin. Mutta eipä se ollutkaan niin pian
tehty kuin aiottu; sillä kun aioin mielessäni, että nyt en
tuota enää ajattele, niin silloinhan sitä juuri ajattelin.

Nytpä vasta tästä maailmasta (jota ennen paratiisiksi
kuvailin, kun kaikki oli mieleni mukaan) tuli kokonaan toi-
senlainen. Kaikki ovat petturia ja liukaskielisiä
lurjuksia, tuomitsin minä, juoksevat vaikka järveen, kun
vaan näkevät rikkautta saavansa; eikä Nikokaan
ole Lottaa ajatellutkaan, ennenkuin tiesi pääsevänsä vävyksi
eikä Lottakaan, ennenkuin tiesi olevansa rintaperillinen
isänsä kotona, ole osannut ajatella niin rikkaita kuin Niko
on.

Tämänlaiseksi minä nyt arvostelin kaikki tyyni koko
maailman ja viimein huomasin itsenikin aika hassuksi, kun
rupean tällä pahimmalla kohdalla maailmaa olemaan, jossa
aina uutta ja verestä mielen kaivetta lisääntyy.

Viimeisen keksintöni paatinkin vähää ennen Lotan ja



En o. 103

Nikon häitä, sillä niissä en olisi kärsinyt olla, en vaikka
—. Isäntäpä ei päästänyt mielellään kesken vuotta, vaan
tähän minä keksin keinon ja heittäysin kipeäksi ja sepä
se auttoikin.

Tältä viekkaalta maailman kohdalta täytyy minun
paeta kauvas niin kauvas, ett’ei muistu mieleeni entiset!

Se oli päätökseni kun pääsin talostani irti. Venheen
ostin ensimmäiseksi. Se nyt oli asuntoni, johonka myös
panin vähät tavarani, ja jolla läksin soutelemaan (mielestä-
ni) parempia maailmoita kohti. Ilma oli lämmin ja järvet
tyynenä. Lehdot rannoilla olivat kauniissa kesäpuvussaan,
ja niitten kauneutta katsellessani tunsin mieleni iloisem-
maksi.

Kaikki on kaunista ja suloista, ajattelin, vaan miksi-
kä ihmiset ovat kolkkoja ja äreämielisiä kuin pahan talvi-
myrskyn härsyttelemät?

Rantaruohokossa oli sorsa poikineen. Minun lähetes-
säni alkoi se hätäisesti rääkkyä ja peppuroida, että lähti-
sin häntä kiini tavoittelemaan, jolloin pojat pääsivät puke-
maan toissaannepäin.

Elä pelkää, sanoin minä, saat minulta olla rauhassa;
minä olen niin vihattu kuin sinäkin, miksikä minä sitten
sinua vainoisin? mene vaan matkojasi! Sorsapa
ei sitä tajunnut, räpisteli vaan edelläni vielä hyvän matkaa,
siksi kuin arvasi minun olevan kylliksi kaukana pojistaan,
jolloin vasta lähti lentoon ja lensi heidän luokse, jossa hil-
jalleen äännellen kutsui ne taas kokoon.

Viimein jouduin tälle samalle joelle, jota nytkin kul-
jemme. Oman mielensä mukaan kuljetti virta venettäni,
sillä niin olin syvissä ajatuksissa, etfen muistanut soutaa.

Tuolla sitten, tuolla vähän ylempänä tuon matkan
kohdalla, jossa on jo pienoista koivikkota rannalla, meni
venheeni rantaan kiinni. Minä lähdin huvikseni vähän kä-
velemään, ja rupesin koivun lehtien varjoon istumaan sekä
ajattelin aiottua matkaani. Ja yhfäkkiä jysähti päähäni
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tuo ajatus: en lähdekkään
en vaikka maailma olisi vieläkin pahempata kuin. se

onkaan, niin en sittenkään lähde synnyinseuduiltani, en !

Sitten kävelin vähän aikaa lehdossa ja siellä johtui
mieleeni, että käyn pyytämässä maan omistajalta saadakseni
hakata tähän kasken, sillä metsän yksinäinen elämä oli
mielestäni huvittavinta. Mielelläänpä se sen lupasikin,
ja nytpä taas tartuin työhön vanhan tapani mukaan. Paljon
isompi oli aina aukko iltasilla kuin aamusilla. Varsin hil-
jaista oli siellä 010 yksinäni. Joen toisella puolen oleva leh-
to vain raikui kertoen joka kirveen lyönnin, ja suuren koi-
vun ryskeisen kaatumisen ääni meni mäeltä mäelle, jonnek-
ka vaipui. Tämä oli mielelleni huvitusta ja toisena huvina
oli lintujen laulu, jotka jo varhemmin kuin minä olivat työ-
paikallani laulamassa. Kaksi suurta koivua jätin keskelle
kaskea, että he niissä laulelesivat sittenkin, kun muut oli-
vat kaadetut.

Välistä aina iltasilla istuin joen partaalla ja ongin ah-
venia —ja mitäpähän tuli. Tuossa hiljaisessa asemassa
ollessani juohtui entiset ajat mieleeni, ja silloin lauloin tuon
minulle sopivan laulun:

Istuinpa järven rannalla
ja katselin kalaisia;
tuostapa tulin minä huomaamaan,
että rikkaat on rakkaampia.

Toinen laulu, jota aina lauloin, tuli koston toivovasta
mielestä, ja sen sanat ovat tämänlaiset:

Järven rannalle
harmaalle sannalle
jäi minun ikäväni ;

ei sen pojan hyvin käy,
joka vei minun ystäväni.
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Ja nytpä sen jo suunnille tiedät minun elämäker-
tani ja myös senkin, miksikä tulin ensimmäisen kasken ha-
kanneeksi."

„Kyllä nyt jo tiedän," sanoin minä; „vaan eikö teil-
lä ole ollut yhtään tuttavata, jolle olisitte ennen näitä ker-
tonut?"

„Eipä minulla ole paljon tuttavista eli ystävistä. Par-
hain ystäväni on se, joka oli ennen vihamieheni, nimittäin
Kiikkulan Olli. Sitten heti kun en enää ollut renkinä sa-
tuimme puheikkain. Olli oli vielä silloinkin poikamiehenä
niinkuin minäkin, vaikk’ei hän huolettomuutensa tähden
ollut, kyllä hän puuhassa oli myötäänsä, vaan siinä oli se
syynä, kun aina vaan meni sulhaisiksi sinne, missä kuuli
rikkaimman paikan olevan. Köyhin niistä lienee Lotta ollut.
Ja toinen syy oli se, että Ollin päähän, niinkuin monen
muun päähän, olivat saaneet tuon „typerän“ nimen, jolla
nimellä sitten jokainen on valmis nimittämään varmempaan
tietämättä, onko hän todellakin se, joksi häntä sanotaan.

„Ähäh! hukkaanpa sinulta menikin kolme vuotta Puro-
harjussa toinenpa sen tytön saikin,“ sanoi Olli ensi
sanaksensa. „Hukkaan meni, vaan samatenpa tuo jäi si-
nullakin, “ sanoin rohkeasti puolestani „Niin
vaan enpä minä ole ollutkaan paikalla vahtimassa enkä tie-
naamassa, 11 sanoi Olli puolestaan, johon minä en osannut
muuta kuin: „liika pullistua tuo olisikin, riittää se taloisel-
le miehelle, kun on muutenkin puuhassa." „Enpä minä
ole ollut paljon puuhassa," väitti Olli. „01itpa kuitenkin."

„01in, vaan enemmän sinä olit," sanoi Olli. „No en-
hän minä ole sitä kieltänytkään, sitä vaan sanoin, että sinä
olit kanssa jonka vuoksi ollaan yhdenarvoiset," ehdotte-
lin minä. „011aanpa kyllä," sanoi Olli, „ja sen sovinnon
päälle pannaan tupakkaa." „Pannaan kyllä, ja nämä on-
kin oikein vanhain poikain tupakkakestit." „Yanhain ja
vakavain poikain kestit," sanoi Olli päätänsä nyökytellen
tupakkia piippuun tukkiessaan.
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Siitä lähtien on oltuna Ollin kanssa niinkuin veljekset. 11

„Entäs Lotan kanssa? ettekö ole puhuneet sen enem-
pää? 11 kysyin minä.

„Mitä puhuneet?11 sanoi eno tiuskasten, „eihän meillä
enää ole mitään puhumista, kun hän on toisen

„Kiin, niin kyllähän minäkin, etfei entisestä puhet-
takaan, vaan jos muuta olisitte sattunut puhumaan.11

„Eipä ole paljoa muistakaan puheista muuta-
man kerran hän kohtasi minut tuolla tiellä. Hän kulki
toisaanne päin, minä taas toisaanne. Etempää kun jo näin
hänen tulevan, niin suuntasin kulkuni toiselle puolen tietä,
toiselle hän, ja katsoin alas eteeni. Kohdalle tultua teki
Lotta hyvän päivän ja sitten sanoi: „ei se tuo Wilppo ole
enää tuntevinaankaan vanhoja tuttaviaan; alapäisenä vaan
astuu. 11 „Ålapäisenä joudan kävelemään tuttavien katse-
lemiselta, sillä niitä ei paljoja ole, ja jos niin vähän olisi-
kin, niitten näkeminen ei liioin ilahuta mieltäni, 11 vastasin
ynseällä äänellä. »Vai niin on, 11 sanoi Lotta. „Niin
on, eikä ole paremmin, ll sanoin minä ja siihen se puhe lop-
pui; kumpikin aloimme jatkaa matkaamme.

„Vaan jos se olisi halunnut puhua enemmänkin. 11

„En tiedä sitä, miten lienee ollut mutta ilta nyt
jo tulee, saisit soutaa paremmin.ll

Itsekkin rupesi eno verkalleen meloa lupsimaan. Miet-
teellisen näköisesti nyökäytti hän päätänsä melomisen mu-
kaan ja sitten virkkoi;

„Niinhän on, niinhän on; paljohan sitä saapi tuumi-
ella, ja nuorena ollessaan sitä varsinkin suuntailee elämä-
tänsä hyväksi siinä toivossa, että sitä kestää vielä jos kuin-
ka kauvan, vaan kun joutuu vanhemmaksi, niin entiset
ajat vain ilman sattumaltaan kuvastuvat mieleen ja
entäs nykyiset ? nehän ovat vain niin tavallista, eikä
ne tunnu lupaaviltakaan; lupaavinta sinne päin katsoen on

hauta. 11

Sitten jouduimme rantaan. Sanaakaan puhumatta otti



■eno kontin selkäänsä ja kirveen olalleen sekä alkoi astua
Peltomäelle, missä hän oli huonemiehenä.

Minä otin tatuoin kirveen, piimäleilin ja kävelin -pe-
rästä. „Onpahan se jotainkokenut," ajattelin minä, „vaik-
ka olen luullut, että hänen elämänsä on vaan ollut tuon-
laista jörötystä, etfei tiedä muusta, kuin että kaski on pol-
tettava poudalla ja kaadettava silloin, kun lehti on täysi-
kasvuinen, ja kylvettävä vähän aikaisemmin kuin peltoruis
.tahi muu ohra. H
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KUOLTUA,

minä äitini kuoltua elämäni käyvän tukalam-
maksi, sillä isästä en niin paljon pitänyt ja muuta väkeä
meillä ei ollut kuin piika Tiina, joka minua ei senkään
vertaa huvittanut kuin isä, sillä hänelle jos satuin tekemään
senkään verran rikosta, että nyöri luiskahti hänen rukkin-
sa kiivun päältä, niin silloin se sivalsi viipsinpuun ja vihai-
sesti ärjäsi:

«Pysy, pysy ulompana! Joko piti tullaksesi siihen
pahuuden tekoon? . . . Kuritta antavat kasvaa, sitten tu-
lee tuonlaiseksi etfei tottele ketään 11

, lausui hän viimeksi
itseksensä mutisten.

Tämä ei minusta ollut vähääkään oikein sanottu. Mi-
nun mielestäni oli kuritusta liiaksikin, ja sanoihan Tiina
itsekkin toisinaan, että «kiskovat vitsoja niin paljon luu-
dasta, että aivan kokonaan särkyy 11

.

Se oli isän syy se. Hänellä oli sellainen tapa että,
kun hän sai tehtävänsä suoritetuksi, niin viskasi vitsan pai-
kalla uuniin, joka minusta mieleen oli, kun näin sen pala-
van, sillä minä tiesin että se koski kipeästi. Ja jos ei jo-
kaisella kerinnyt vielä piiskatakkaan, kun pyysin anteeksi
rikoksiani, niin ei se sitä siltä kassaan pannut, viskasi vaan
uuniin ja sanoi:

„No, kun sinä totellet, niin olkoon toiseen kertaan,,
vaan jos et, niin saan minä toisenkin. 11

Äiti sitä vastoin oli säästäväisempi vitsojen tuhlaami-
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sessa. Hänelläpä oli vakituinen karsina nurkassa seinän
raossa, joka minun harmikseni oli siksi ylhäällä, etfen ylet-
tynyt sitä sieltä ottamaan muuten kuin kepakolla, ja sekin
oli vaikeata, kun äiti aina painoi sen niin lujaan, ett’ei se
niin sukkelaan siitä lähtenytkään, jonka tähden piti katsoa
sitä tilaisuutta, ett’ei muita ollut tuvassa. Vaan silloin kuin
minä sen irti sain, niin silloin se paikalla oli uunissakin.

Taas kun satuin pöydän ympäri juostessani piimätuo-
pin kaatamaan, silloin äiti sanottuansa: «joko sinä taas ■—ll

meni nurkasta kassaansa etsimään, vaan kun ei löytänyt,
niin siitä heti minulle:

«Jopahan sinä sen taas olet löytänyt, alappas mennä
porstuasta hakemaan toista 11

.

Minä jo silloin tihittelin itkujani keräilemässä, enkä
ollut kiireinen vitsankaan hakemiseen. Vaan kun äiti toi-
sen kerran sanoi: „no ei se auta, käyvään hakemassa suk-
kelaan! 11 niin minä läksin, kun tiesin ett’ei siitä muuten-

kaan sivu pääse. Vaan sehän on arvattava, ett’enhän mi-
nä isointa sieltä valinnut; päinvastoin kuta pienemmän oli-
sin löytänyt jonka sitten toin. Tämän sukkelan keinon
nähtyään äidiltä pääsi nauru ja vitsaa ei sillä kertaa sen
enempää tarvittukaan. Samanlainen seikka jos sattui toi-
sella kertaa, niin äiti muisti jo lähtiessä varoittaa että „tuo
nyt suurempi, elä niin pientä 11 . Kaikeksi onneksi arvasin
tässäkin keinon ja toin niin suuren, että se oli aivan tava-
toin kuritus-aseeksi.

Kyllähän minä sievillä keinoillani näin aina sain äidin
kuritukset välistä vältetyksi, vaan isällä oli toiset tyylit,
niinkuin jo kerroin ; niitä oli vaikea välttää, muutoin kuin
kauniilla rukouksilla ja lupauksilla, ett’en enää pahanjuoni-
nen olisi enkä pahankurinen.

Mutta kun nyt äiti kuoli, niin kuritukset jäivät aivan
unhotukseen jos lienen minäkin ollut huolissani parem-
pikurinen kuin sitä ennen. Tiinakin oli minulle paljon pa-
rempi. Siitäkään ei paljon torunut, kun satuin pärevalkean
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kanssa kuljeksiessani pistämään hänen tappurakuontalonsa.
tuleen. Isä siitä tahtoi olla enemmänkin vihaisena, vaan
Tiina puolusti että „ei se sitä tahallansa tehnyt, se tuli
vahingossa11

. Siitä lähtien tykkäsin Tiinasta paljon enem-
män. Istuin välistä hänen polvellansakin, silloin hän ta-
putteli poskiani ja erinomaisen lempeästi puheli: „Sievä
poika .. . vaan ei ole äitiä11

. Minun mieleni tuosta kävi
niin ikäväksi, kun muistin äitiäni, että alkoi silmäni ve-
sissä pyöriä. Silloin Tiina alkoi lohdutella;

„No, elä itke, onhan sinulla isä, ja olenhan minäkin
niin hyvä kuin äitivain ajakin en ole vihassa milloin-
kaan. 11

Isän luona oleskelin kuitenkin enemmät ajat kuin
Tiinan. Sillä isä otti aina mukaansa, kun lähti hevosella
metsään, kun vaan oli hyvä sää. Sehän oli lystiä, kun
sain ajaakkin suoralla tiellä, vaan kun tuli tienhaara, niin
silloin tuli antaa kuskin virka isälle, kun en minä osannut
kääntää.

Kylässä en saanut muualla käydä kuin Pekkalassa,
enkä tiedä lieneekö isä muualla käynyt, sillä hän ei otta-
nut joka kerralla mukaansa, vaikka itkin että „on niin ikä-
vä kun ei ole kuin Tiina vain kotona 11

. Isä houkutteli
ja antoi minulle piippunsa ja vanhat kellonsa vitjat leik-
kukaluiksi, joita hän ei äidin eläissä kertaakaan antanut
Nyt jos en sitä totellut, vaan vielä kiusasin päästä mu-

kaan, niin isä rupesi vihaisemmaksi ja sanoi että „ei mi-
nun passaa sinua joka paikassa kuljetella, saatathan sinä
olla kotonakin 11

. Nyt en enää tohtinut enämpi kiusata,
vaan rupesin huvitusta hakemaan leikkukaluistani, jotka
isä antoi minulla.

Oli pyhä-ilta; isä lähti taas kylään. Minä niin-ikään
pyysin päästä hänen mukaansa, vaan siihen hän ei ensin
antanut ollenkaan myöten. Viimeinhän kuitenkin suostui
pyyntööni, kun valitin että on niin ikävä kun Tiinakin on

niin pitkään navetalla, jolloin minun pitää olla yksinäni
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tuvassa; sillä navetassa ei haluttanut olla, kun pelkäsin
sonnia, joka oli. minut kerran saada sarviinsa. Siitä päivin
en navetassa paljon virkannut.

Nyt sain päälleni uudet vaatteet, joita en kotona saa-
nutkaan kuin toisinaan pyhänä, silloinkin paljolla tahtomi-
sella. Sittenkin piti luvata ett’en piehtaroi lumikinoksissa
enkä lattialla. Valjastettiin ruuna ja lähdettiin ajamaan.
Nytpä ei mentykään Pekkalaan, vaan aivan toista tietä, ja
kun minä kysyin isältä että „mihinkä tämä tie viepi?11

niin se sanoi: „Niemelään 11
. Minä kysyin taaskin että „on-

ko siellä pikku poikia ?

„On siellä 11
, vaan sitten lisäsi varoittamalla että „et

saa niitten kanssa telmää, pitää olla siivosti! 11

Minä lupasin olevani enkä mitään sen enämpi kysy-
nyt, vaikka mieleni teki kysyä että „enkö saisi olla rosvo-
piilosillakaan? 11

Jopa alkoi näkyä taloja. Isä seisautti muutaman pi-
halle hevosen, sitoi aitaan kiinni, ja sitten mentiin tupaan.
Isäntäkö vai mikä lienee ollut, jokatuli tervehtimään. Ter-
vehti minuakin ja sanoi: „onpahan nuorikin mies lähtenyt
kylään 11 .

„Otinhan minä tämän kun valitti ikävän olevan olla
kotona Tiinan kanssa kahden. Tiina kun on vielä nave-
talla enimmät ajat, jolloin tämän tulee olla yksinään tu-
vassa11

, selitti isä isännälle.
Sitten ne puhelivat minkä mitäkin, joita minä en jou-

tanut kuuntelemaan, kun silmäni juoksivat katselemassa
kaikkia esineitä, mitä vaan tuvassa oli. Vaikka eihän ne
tavalliset tuvan huonekalut ole paljon erinlaisemmat toises-
sa tuvassa kuin toisessakaan. Se oli isointa erotusta, kun
uuni oli niin valkea ja korkea, että se ylettyi aivan laipi-
oon asti eikä se taitanut laskea tupaankaan savua tule-
maan, niinkuin meidän tuvan uuni. Åjattelin että meidän-
kin tuvassa pitäisi olla tuonlainen uuni, niin ei tarvitsis
lämmitös-aikanakaan pitää ovea auki savun tähden. Ja
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silloin ei tarvitsis minunkaan sitä aikaa olla penkillä turkki
korvissa, kun ei pakkanen pääsis jalkoja palelemaan, eikä
savukaan silmiä vihavoittelisi.

Näitä kaikkia ajattelin isän vieressä istuissani, ja oli-
si sitä kestänytkin, vaan tuli tupaan yksi nuorenlainen
vaimo-ihmineu; katsahti isäntään ja meni takaisin. Totta
se oli se katse kutsumisen merkki, koskapahan isäntä läh-
ti heti liikkeelle jasanoi; „tulkaa tänne toiseen huoneeseen 11 .

Isä lähti ja minä tietysti perästä. Siellä taaskin istumaan
ja kun pääsimme istumaan, niin se sama ihminen, joka kä-
vi tuvassakin, alkoi kaataa kahvea kuppiin ja kantoi sitä
ensin isälle, vieläpä antoi minullekin. Sitten kun ne kupit
oli juotu, laski hän ne uudestaan täyteen ja toi taas meil-
le. Isä otti, vaan ei antanutkaan antaa minulle, sanoi
vaan: „ei sille tarvitse enää, riittää se yksikin 11 . Sepä ei
ollut minusta niinkään mieleen, olisin mielelläni juonut toi-
senkin.

„Anna sitten, Liisa, sokeria siihen sijaan ll
, kehotti

isäntä, ja sepä oli mielestäni yhtä hyvä, kuin jos olisin saa-
nut kahviakin.

Nyt ei minua enää huvittanut huoneessa 010, vaan
menin ulos. Siellä oli useampia poikia muitakin, jotka oli-
vat „rosvopiilosilla“. Minä rupesin samaan joukkoon ja
silloinpa kului aika hupaisesti.

Viimein lakattiin tästä lystistä ja ruvettiin lumipaak-
kuja nakkelemaan tuvan harjan ylitse. Useampi poika oli
riskimpi nakkaaja kuin minä, vaikka kyllä minäkin koette-
lin sivaltaa minkä jaksoin. Mitäs kummaa! minun Hak-
kaamani paakku meni niin alas, että se mäsähti ikkunaan,
niin että ruutu meni tuhansiksi pirstaleiksi. Tästäkös hätä
käteen! Kaikki pojat sanoivat heti: „sen teit sinä“, ja läh-
tivät kuta kiireimmin mikä minnekkin päin juoksemaan.
Saman meinasin minäkin tehdä, vaan en tohtinut. Joku
lienee jo sanan vienyt isälle, koskapahan se samassa tuli
ulos ja sanoi: „no minkä nyt olet tehnyt! Enkö minä jo
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varoittanut tullessa, etfei saa mennä luiskaamaan? —• nyt
jos minä otan vitsan, niin vissiin tiedät vaan ei tuota
kylässä tuohenkaan kehtaisi ruveta, kun muuten pääsis. 11

Minä jo itkeä tuhrasin pelosta. Samassapa tuli ulos se,
joka meille kahvia antoi ja kysyi: „mikä täällä on tullut? 11

„Niin kun oli lumipallilla nakannut lasin ruudun
kappaleiksi 11

, sanoi isä jo paljon lempeimmällä äänellä.
„No eihän tuosta nyt kovin paljon vihassa pidä 01l

la 11
, sanoi Liisa, „se on tullut vahingossa elä itke, tule

huoneesen kylmästä. 11 Näin sanoen hän otti kiinni kädestä-
ni ja talutti kammariin. Minä herkesin, kun näin etfei
siitä ole niinkään kummaa perästä kuin ensin luulin, sillä
isäkään ei ollut enää vihaisen näköinen, sanoihan vaan

että „otankohan minä sinua vasta matkaan 11
.

Vähän päästä lähdettiin kotia ajamaan. Mielestäni
oli kaikki torumiset jo haihtuneet. Isä antoi taaskin ruu-
naa kuskata ja näin pääsimme iltahämärässä kotia.

Tiina kysyi että „missä kylässä te kävitte? 11

„Niemeläksi sitä isä sanoi. 11

„01iko siellä lysti olla? 11

„Kyllä oli lysti siellä annettiin kahvia ja soke-
ria." Vaan en kertonut Tiinalle siitä että särjin lasin
ruudun.

„Kuka teille kahvia antoi ?“ kysyi Tiina.
„En minä tiennyt kuka se oli, vaan Liisa sen nimi

tuntui olevan. “

„Vai niin“, sanoi Tiina ja meni sitten navettaan ilta-
töitään toiinittelemaan.

Elettiin viikkoja eteenpäin. Isä piti kuin pitikin pu-
heensa, eikä ottanut matkaansa kylään, täytyi tyytyä sii-
hen kun sain käydä metsässä hyvällä säällä.

Muutamana päivänä tuli meille Pekkalan Ville käy-
mään. Tottapahan se isä tiesi sen tulon, koskapahan ei
mennyt metsään sinä aamuna, vaan näytti juuri kuin hä-
nellä olisi jotakin odotettavata.

8
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Nyt kun Ville tuli, he menivät kammariin ja minä
perästä. Siellä puhelivat hiljaa keskenään, niin etfen minä
sitä saanut kulia. Minä tulin utelijaammaksi ja sirryin kuta
lähemmäksi olisin päässyt. Tätäpä ei isä suvainnut, vaan
sanoi: „mene sinä tupaan Tiinan luokse." Eihän se minus-
ta mieluista ollut, vaan kun tiesin jo ennestään huutini,
niin läksin toista käskyä odottamatta.

Menin tupaan, vaan eihän siellä ollut ketään muuta
elävätä olentota kuin kissa pöydän nurkalla istumassa. No,
mitäs muuta! Minä pärepihdin kissan häntään. Tämäkös
alkoi juosta ympäri tupaa naukuin, rääkyin ja minä peräs-
tä. Tätä kyytiä oltiin juuri menemässä, kun Tiina tuli
tupaan.

„No noh! mitä sinä nyt olet kissan kanssa ilvehti-
mässä? Isäsi jos tietää, niin se on sinulle siitä vihassa",
sanoi Tiina vähän toruvasti.

Minä otin pihdin kissan hännästä, ja sillä hyvä. Sa-
massa tuli Pekkalan Ville tupaan. Tiina kys3’i siltä että
„minnekkä se on nyt puuha lähteä, kun isäntäkin näkyi
tuolla kammarissa laittautuvan niin juhlavaatteihinsa?"

„Tuonne vaan kylään", sanoi Ville vähän naurahtaen
ja kädellään viitaten.

„Niin niin, kylään! kyllähän minäkin sen arvaan, vaan
onhan silläkin väli, ja nuolaiselle asialle?" jatkoi Tiina.

„No saatanhan minä sen sanoa", ja Ville katsahti
minuun juuri kuin olisin ollut liika heidän puhettaan kuun-
telemaan ja meni Tiinan korvaan hiljaa puhumaan, niin ett’-
en minä sitä ollenkaan kuullut. Minä katsoin tarkasti ja
huomasin että Tiina punastui vähäsen ja sanoi: „vai niin,
olkoon onnea!"

Lienee sen Villekin huomannut, koskapahan sanoi että
„taisipa se sinuun koskea?"

„Mmuunko?“ sanoi Tiina hämillään.
„Niin niin, sinuun I', 1', vahvisti Ville.
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„Ei toki yhtään se on minulle aivan sama I’, intti
Tiina.

«Jokohan on sama? -—• vaan jos olisi jotenkin muu-
ten parempi 11

, jatkoi Ville nauraen.
„Hyhpä toki! 11 sanoi Tiina ylpeästi pyörähtäen latti-

alla, ja meni sitä kyytiään ulos. Villeä näkyi vielä Tiinan
mentyäkin naurattavan vähäisen ja meni sitten isän luokse
kammariin.

Vähän päästä lähtivät matkalle, vaan en tiennyt mi-
hin. Isältä sitä tosin kysyin, hän vaan sanoi: „kylään
mennään olehan sinä kotona. 11 Piika Tiinaltakin kysyin
sitä, se vaan sanoi: „en minä tiedä, menköötpä mihin
levänsä.11 Nyt en kysellyt tuon enämpi, kun näin etfen
minä siitä pääse sen selvemmälle.

Isää odotin kiireelle kotia tulevaksi, sillä Tiinan olin
huomaavinani olevan taas pahemmalla tuulella kuin ennen.
Huomennapa se tulikin. Minä kerroin että Tiina oli niin
tyly minulle. Isä lohdutteli että „ antaa olla, kyllä se sii-
tä leppyy 11

, ja leikitteli huvittaakseen minua sillä lailla. Se-
kös minusta lystiä, varsinkin kun hän iltasilla, kun men-
tiin nukkumaan sänkyyn, toi leukansa kasvojani liki ja sa-
noi antavansa «partaa 11 . Se minua nauratti tinkaan, siksi
kuin viimein nukuin.

Sattuipa toisinaan että, kun heräsin, niin ei isää nä-
kynytkään vuoteella. Minä odotin, vaan en jaksanut kaa-
van odottaa, kun taaskin nukuin. Aamuisilla kun kysyin:
„missä te olitte, kun ette ollut vuoteella? 11 niin hän sanoi:
„kävin ruunaa juottamassa ja illastamassa. 11 Ja minä tyy-
dyin siihen, kun uskoin sen niin olevan.

Muutamana päivänä se alkoi olla jo kevättalvea
pukeutui isä pykävaatteitansa ja samoin laittoi minutkin
niihin vaatteihin, joita sain vain pitää päälläni kylässä
käydessä ja pyhäpäivinä. Minä kysyin että «mihinkä nyt
lähtään ?“ „Ei mihinkään, vaan tänä päivänä tulee
meille vieraita 11

, sanoi isä laitellen nuttuni nappia kiinni.
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„Mihinkä sinä tuosta olet napin pudottanut? 11

„En minä tiedä mihin lienee pudonnut.11

„Ethän sinä tiedä! etkö liene siellä kylässä telmäis-
säsi sitä siitä kiskonut. Mene nyt Tiinan luokse ja
käske panna nappill

,
komensi isä, ja minä menin tupaan

Tiinan luokse.
„Isä käski panna tuohon napin11

, sanoin minä osot-
taen sijaa.

„Mistäpä minä siihen sen panen. 11

„No isä käski! 11 kerroin minä lyöden Tiinan polveen.
„Käskekään! kohta tulee napin panijat pa-

neta niillä parasta on kisassa olisikin tuol-
laista keitaissa 11

, mutisi Tiina puoliääneen.
Minä läksin isän luokse kammariin, kun näin ett’ei

siitä tule sen valmiimpata ja kerroin että „ei Tiina ru-
vennut, sanoi tulevan napin panijat 11

.

„Sehän on sama se —", sanoi isä ja lähti kävele-
mään.

~Kauvan ei ollut, kun tuli vieraita, niinkuin isä sitä
sanoikin. Niitä oli kolme henkeä : yksi mies ja kaksi vai-
monpuolta, joista en muita kuvalle tuntenut kuin „Nieme-
län Liisan 11

,
jossa kerran kylässä käytiin. Isä oli nyt hyvin

vokkelana ja kiirehti Tiinaa jouduttamaan kahvia, Tiina
siitä ei näyttänyt paljon huolivan: astui milt’ei verkem-
pään puin ennen. Kahvin juotua läksi isä vieraitten kans-
sa kävelemään ja kävivät joka huoneessa, jopa menivät
navettaankin. Tiina oli jo ennen sinne mennyt, mutta kun
isä meni vieraitten kanssa, niin se lähti paikalla pois ja
meni tupaan. Minä seurasin vieraita navettaankin, sillä
nyt en peljännyt sonnia, enkä isänkään luullut kieltävän
minua siellä olemasta, kun oli niin leikkisän näköinen ja
selitteli vieraille kaikkia kohtia. Eipä aikaakaaan, kun mi-
nun näin hyvässä luulossa ollessani sanoi isä, juurikuin ei
olis minun ennen huomannutkaan olevan heidän seurassaan,
että „elä sinä tule tänne, mene nyt tupaan! 11 Minä totte-
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lin kuin tottelinkin, vaikk’eihän se mieleistä ollut ja menin
tupaan.

Tiina istui siellä penkillä huolettomana, aivan kuin ei
olis siitä liikahtanut kankaan aikaan eikä meinaisi liikah-
taakkaan. Viimein hän siitä selvisi kuin unelmistaan ja
kysyi: „eikö sinua syynimiesten matkaan suvaittukaan? 11

„Kenenkä syynimiesten? 11 kysyin minä.
„Niitten, jotka tulivat navettaan. 11

„Poishan tuo isä tuolta käski 11 , sanoin minä valitta-
vasi, mitään huolimatta Tiinan „syynimies“-puheista, kun
en sitä ymmärtänyt en niin pölähtävätä, mitä sillä merki-
tään.

~Sinulle tulee äiti se on nyt syynillä 11
, jatkoi taas

Tiina.
„Äiti! minulle eikös se jokuollut? 11 solr

mailin minä hämmästyksissäni.
„Mitä pöllölle on selittäinkään, ei se siitä ymmärrä

sen paremmin11
, sanoi Tiina tuskaantuneen lailla, ja silloin-

pa se selvisikin siitä ulos lähtemään ja minä jäin yksin
miettimään Tiinan puheita. Selvyyttä niille ajattelin ky-
syä isältä, vaan vieraitten kuullen en viitsinyt ja niitten
mentyä en muistanut.

Kului taas muutamia viikkoja. Isällä näytti olevan
alituistansa erin-omaista puuhaamista. Kylässä hän kävi
tihkipäätä, mut en tietänyt missä, sillä en päässyt kertaa-
kaan hänen matkaansa.

Sitten muutamana pyhä-iltana tuli meille paljo vie-
raita, joille annettiin kahvia. Nämä olivat kaikki nuorta

väkeä, tyttöjä ja poikia; olivatkin tuiki iloisia, lauloivat ja
laulunsa mukaan pyörivät pitkät postit. Viimein lakkasivat
tästäkin lystistä ja menivät kukin kotiansa. Minä kummas-
telin että miksiköhän meillä nyt noin paljo vieraita kävi,
vähäpä niitä ennen on näkynyt.

Sen jälkeen muutama aika kun minä jo edeltäpäin ar-
vasin että tulee niitä nytkin vieraita, kun oli kylän akko-
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ja Tiinalla toverina, mikä leipoi leipiä, mikä pani olutta,
mikä puhdisteli huoneita ja mikähän lie mitäkin puuhannut,
niin eipä ollutkaan monta päivää, kun niitä tuli milt’ei enem-
män kuin viime kerralla. Nytpä ruokittiinkin vieraita, eikä
ainoastaan juotettu. Syönnin ja juonnin lomalla sitten tans-
sivat, vaan se oli erinlaista kuin silloin muutamana pyhä-
iltana. Nyt ei tarvinnut kenenkään laulaa, kun Sasu-Antti
oli soittamassa, jonka mukaan tytöt ja pojat tanssivat niin
että pahoin töppöset vilkkoi ja hameen helmat huiski men-
nessä.

Tämä pelimanni oli saanut tuon „Sasun“ tavallisen
nimensä lisäksi siihen aikaan, kuin hän oli alotellut peli-
mannivirkaansa. Totta ne ei liene pelit niin sujuvasti läh-
teneet, koskahan poikakurikat olivat siitä tehneet matkima-
laulun, että „sasu“ ,sasu, sasu, josta tämä jäikin alituiseksi ni-
men jatkoksi. Ja tottapa siinä vieläkin lienee ollut moittimista,
koskapahan aina, kun puheiksi tuli soittamista, sanoivat
että „se on sitä Sasu-Antin peliä11

. Minusta se oli kyllik-
si kaunista kuulla. Menin kuta lähemmäksi vaan pääsin
istumaan, josta voin nähdä tanssimiehet ja pelimannin. Tä-
mä oli hyvin tolkussaan olevan näköinen, siirteli itseään
penkillä toiseen paikkaan, mukautteli ruumistaan ja veti
niin hartaasti, että silmätkin tiristyivät sitä mukaa pienem-
miksi mitä kimakammin viulu raikui jopa välistä meni-
vät aivankin kiinni.

Tämä olisi ollut minusta hupaista katsella, vaan isä
tuli ja talutti kammariin ja sanoi: „pysy sinä siellä, ei si-
nun tarvitse olla niin tarkasti kuulemassa ja katsomassa 11

,

sitten meni hän tupaan takaisin.
Aika tuli minulle pitkäksi. Mieleni teki vaan lähteä

tupaan ja jopa koettelinkin onneani ja luonnistihan se kuin
luonnistikin, sillä ovesta kun sisään pistäysin, niin ihmeek-
seni näin että isäkin oli tanssimassa. „Sepä hyvä“, ajat-
telin minä, „nythän se ei huomaa minua ollenkaan I', ja sa-
massa suikasin jotenkin lähelle pelimannia istumaan.
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Se vaan veteli säveliänsä ja välistä aina herkesi ja
väänteli ruuvinastoja, sitten rumputti kieliä ja taas väänteli
ja sitten alkoi soittaa. Silloin pojat ja tytöt tanssimaan,
vaan ennenkuin pääsivät oikein alkuunkaan, niin pelimanni
lopetti pelinsä ja alkoi sitä äskeistä ramputustansa.

„Ei nyt tule mitään! vähä viina sitä tuota teetättää 11 ,
sanoi joku joukosta.

Kohta tuotiin viinaa se lie ollut puteli peli-
mannille, josta hän pari kertaa ryypätä härnäsi oikein mie-
hen tavalla ja vielä mahtoi mieli tehdä sittenkin, koskapa-
han lipoi kieltään ja maisteli huuliaan. Vaan eivät jättä-
neet putelia pelimannille, veivät vain pöydälle toiselle puo-
len tupaa.

„No nyt soittamaan, ja soitakkin hyvästi! 11 sanoi joku
miehistä.

„Sepä nyt on tietty! kun suu on saanut saatavansa,
niin ei korvakaan saa ilman olla, ja tästä sille voidetta
lähtee! 11

Näin sanoen sieppasi viulun viereltänsä ja nytpä al-
koi tulvailla säveliä niinkuin vähänkin lienee sormet jaroka
kerinneet niitä irtautella. Vaan eipä sitä tätäkään kyytiä
kauvaksi kestänyt, ennenkuin pelimanni uudestaan herkesi
viisoihinsa viuluaan tälläilemään. Nytpä jo arvasivat syyn
sanomattakin ja toivat sen äskeisen putelin, josta hän otti
vielä paremmat siemaukset ja sitten alkoi soittaa oikein
hartiavoimalla, että pääkin nuokahteli kuin torkkuvan pää.
Eipä kauvan taaskaan kun herkesi ja sanoi vieressään istu-
valle miehelle; „viinaa nyt pitäisi saada muuten ei pelit
rupea lähtemään. 11

„Ei nyt viinasta puhettakaan! vedä päälle vaan! 11

„Vaan pitäisi sitä nyt kuitenkin saada ei
viulu rupea soimaan, jos et tuo viinaa 11 , ärjäsi hän sille
miehelle, joka sitä äskenkin toi.

„Ei niin tilkkaakaan! sitä näkyy liiaksi jo olevan en-
tistäkin päässäsi, sillä sen pitäisi soida viulunkin.“
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„Vaan se ei soi! Minä soitin jo kauvan aikaa tyhjin
suin, vaikka kyllä oli mielessäni Mikkelin kirkko, että pitäisi
tässä ruveta keinoihinsa, koska ei antajat ymmärrä asiasta."

„No ei tule lisää, rupea vaikka kuinka keinoihisi.“
„Lisää tulla pitää, muuten minä näytän ihmeitä!“
Sen sanottuaan hän läksi hoippuvin jaloin lattialla

seisovaan miesjoukkoon ja alkoi viulullansa hosua ketä
ennätti, vaan samassa antoi joku joukosta senlaisen tyrkkä-
yksen, että rymähti viulunsa päälle lattialle sillä seurauk-
sella, että se meni kappaleiksi. Samassa se siitä selvisi
jaloillensa, alkoi hyppiä ja teuhata että „kuka sen teki ?

minä näytän sille mikä on hää!“
Miehet tuosta eivät näyttäneet olevan milläänkään,

kielsiväthän vaan siivosti, että „asetu nyt ajoissa, eli muu-
ten ei ole hyvä ollaksesi!“

„Se ei ole sitä että housut revitään eikä paikata!
Mi-minä teitä sen siat o-opetan“.

Tätäpä ei miehet enää kärsineet pitemmältä, vaan
ottivat ja viedä kötyyttivät käsipuolesta saunaan ja panivat
oven lujasti kiinni. Sitten oven takana ilkkuivat, että „soi-
tappas nyt Sasu siellä sirkoille säveliäsi, siksi kuin pääsi
selviääI'.

Kyllä pelimanni ei olisi mielellään niin huonoissa kort-
teereissa ruvennut olemaan, ärjyi ja paukkui ja uhkasi ko-
ko saunan hajoittaa, jos häntä ei vaan päästetä ulos. Vaan
ei miehet siitä olleet millänsäkään, sanoivat vaan : „valta
kaiketi siellä nyt on elää mielesi mukaan, vaan sehän on
vissi, että pysyt siellä nyt!“

Pelimanni oli näin saunaan suljettu ja niin tans-
simiehet olivat tanssituilleen tällä kertaa. Miehet istuivat
ja tupakoivat tarinoiden minkä mistäkin asiasta pöydän
pääpuolessa. Tyttäret taas nauraa kuhersivat karsinan
puolessa jonkun poikahutikan ilveellisillä puheilla, joka oli
heidän seuraansa vetäytynyt, jakoettelivat sitä saada puheis-
sa sortumaan. Vaan siinähän kisailua kesti niin pitkältä.
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jotta tytöt olivat viimein kyllästyvinänsä ja sanoivat; „sinulla
on s; tä joutavata, etfei sitä kehtaa omilla korvillaan kuun-
nellakkaan 11

, ja sen sanottua menivät ulos.
Ovensuupenkillä istui Kehro-Reeta. Vaan kun tytöt

menivät ulos, niin Reeta meni kanssa vähän ajan perästä.
Minun mieleeni juolahti, että mitenkähän se onkaan, sillä
tiesin että Reetalla on toinenkin virka ei ainoastaan keh-
ron virka, jota hän ei enää vanhuutensa tähden paljon jak-
sanut tehdäkkään. Sain nimittäin muutaman kerran salaa
kuunnella navetan oven takana, kun hän piika Tiinalle pu-
heli, minkälaiset onnet häntä seuraavat maailmassa. Ja kun
oven raosta tirkistelin tarkemmin, niin huomasin, että ne
oli sellaisia paperilappuja, joista hän niitä merkkiä näki, ja
sitten sain tietää että ne oli „kortit“ ja niistä onnen kat-
seleminen kutsuttiin „povaamiseksi 11

.

Minä menin ulos ja juoksin päätä suoraa navetan oven
taakse kuuntelemaan. Aivan oikein! siellähän ne olivat, ja
kun tarkastelin oven raosta, niin näin että Reeta oli jo va-

sun pohjan päällä korttiansa levittelemässä. Minä ovea
kiskomaan, minkä jaksoin. Silloinpa ne säikähtivät niin
että Reetakin sivalsi korttinsa kokoon ja sitten tulivat oven
luo kysymään että „kuka siellä? 11 Minä vaan kiskoin yh-
tä myötäänsä niin että täytyi viimein avata, vaan kun nä-
kivät että minä sitä olinkin, niin alkoivatpa ajella pois ei-
vätkä arvelleet laskeakkaan. Vaan minä sanoin että „jos
ette laske, niin minäpä sanon —

ll
.

„No kun et puhu mitään, niin saat tulla 11
, myöntivät

heti.
Reeta otti uudestaan korttipakkansa käsille ja koko

saki (= toimitus) oli aljettava alusta. Ensin tälläili, sotki,
seikkasi ja taas tälläili, sitten laski pakan vasun pohjan
päälle ja sanoi muutamalle tytölle: „nosta nyt onnellasi!“
Tyttö nosti muutamia lehtiä pakan päältä ja katsoi siihen,
joka tuli näkyviin, vaan kun se oli mustavärinen, niin Ree-
ta sanoi että „nosta toisen kerran 11

, ja tyttö nosti.
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„Kas niin!“ ihasteli Reeta, kun tuli punaisennäköinen
kortti näkyviin, „tuossa se on ensimmäinen hyvä merkki**.

Sitten lateli hän niitä riviin ja alkoi puhella:
„Kaikkea näkyy olevan ja on jo ollunnakin: yhden

pitkänlaisen taudin olet sairastanut, josta on ollut murhetta
—on ollut murhetta, •- on ollut muutakin. Katsop-
pas! tuo mustasilmäinen ja ruunitukkainen mies, joka tuo-
hon eteen aina kiertää, on tuottanut sulle paljon harmia.

Mikähän se on tuokin naisenpuoli? näyttää
kuin sekin olisi ollut jonakuna liehtarina. On siinä niitten
tuumasta rolliakin reistattuna nostaa ja se on vähän jo vai-
kuttanutkin.

Olet aikonut pitkän vesimatkan kulkea, vaan sen on
hämmentänyt joku este.** • Tämän sanottua joku toinen
tyttö suhahti hiljaa korvassa; „etkös aikonut mennä syksy-
nä lähteä Viipuriin ?“ „01ehan vaiti!“ kielti se tyttö,
jolle povattiin, juuri kuin olisi tahtonut kuulla enemmän-
kin tätä niin todelle kaikuvaa puhetta ilman häiritsemättä.

Reeta siirteli vaan korttiansa eikä ollut kuulevinansa-
kaan koko keskustelua ja alkoi puhua:

„Näkyy sinulla olevan joku rakastajakin, jota sinä et
vielä tiedä, vaan ei ole kauvan kun saat siltä kirjeen.

Vaan tuo ainainen ruunitukkainen se koettelisi veh-
keitänsä, sitä saat varoa. •—■ Noin, katsos! tuohon
kiertää hääpöytä! Häitä on —ei pitkää aikaakaan siihen

tuon valkoverisen miehen kanssa vietettävä, jokatuohon
sinun viereesi kiertää. “ Joku korteista näet merkitsi
sitä, jolle povattiin.

„Sulhasesi koto on järven rannalla I*, alkoi taas Reeta
„vesimatkat enimmästi näyttää olevan sinne mennessä.

pienenee silloin kuin niistä vapaaksi pääset onpa kui-
tenkin nouseva entiselleen ajan päälle.
vahinko tulee kerran, tuleekohan tulen elikkä elävien kaut-
ta ei lehtien juoksu sitä nyt näytä. Tyttölapsi
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on sinulla ensimmäinen ja sitten poikia, onkohan kaksi ta-
hikka kolme."

Sitten hän kokoili kortit kouraansa ja lateli niitä kol-
meen eri läjään ja sanoi: „ajattele nyt mitä hyvänsä, ni-
mitä sitten mikä läjä hyvänsä, siitä jos löytyy kolme pa-
ria, niin ajatuksesi on tosi." Tyttö nykäsi sormellansa
muutamata läjää. Reeta niitä vähän aikaa selaili ja sitten
ilostuneen näköisenä heitti vasun pohjan päälle ja sanoi:
„se on niinkuin nakutettu! ajatuksesi on tosi. Min-
kälaiset merkit kädessäsi on?" ja Reeta tarttui tytön va-
sempaan käteen.

„Hyvä on! Keski-ikäsi aikana on vähän ristiä, vaan
vanhemmaksi tultua olet niistä huoleti. Miehesi kanssa
olet hyvän sopuinen. Rahalle olet hauska. Ison-
laisen karjan emäntänä saat olla vielä puninkirjavat
lehmät menestyvät parhaiten, Pään-aluiset on
enemmän korkeat kuin matalat, joka merkitsee että mie-
hesi jotenkin hyvämaineinen tahi -arvoinen. Orjan-
tadikko on monihaarainen, siitä näet että palvelijoita sinul-
la on useampia ja niitten kanssa olet hyvässä sovussa.
Anteliaisuuden lahja on hyvä ja siitä saat köyhiltä hyvän
maineen."

Tähän lopetti Reeta kertomuksensa. Määrääkään ky-
symättä antoi tyttö useampia lanttia palkasta, kuin kaikki
niin hyvästi luonnistaa. Reeta sanoi kiitokset ja pisti lan-
tit kukkaroonsa.

„Nyt minulle, nyt minulle!" kiirehti toinen tyttö.
„Yaan jos ne alkavat pitkästyä teidän poissa oloonne

ja tulevat hakemaan", huomautti Reeta.
„Eikö mitä, kun kiireelle povaatte", vakuutti tyttö.
„Yhdentekevä!" sanoi Reeta ja alkoi sotkea kortti-

ansa, vaan ennenkuin kerkesi niistä mitään selittää, tuli
joku ovea kiskomaan.

„Kuka siellä?“ kysyivät tytöt säikähtyneinä ja meni-
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vät avaamaan, vaan eihän se ollut sen kummempi kuin
piika Tiina.

„Eiköhän täällä oltuna povaamassa 11 , sanoi Tiina oves-
ta tultuansa. „Täällähän se on tuokin poika 11

, lisäsi minut
nähtyään, „etkö ala mennä pois! isäsi kaipasi. 11

„Elkää puhuko mitään 11
, rukoilivat tytöt Tiinaa, „eläkä

sinäkään 11
, sanoivat minullekin.

„Mitäpä minä siitä puhunen11 , myönnytti Tiina, ja sit-
ten menimme tupaan. Vaan tytöt jäivät vielä povautta-
maan.

„Missä sinä olet ollut? 11 kysyi isä tupaan tultuani.
„Tytöt olivat menneet navettaan lehmiä katselemaan,,

niin niitten muassahan tämä oli11
, ehättäytyi Tiina selittä-

mään.
Kuultuani kuinka mukavasti Tiina osasi valhetella,,

rupesin minäkin puolestani salaamaan ja sanoin, että „ei ne-
olleet tytöt povauttamassa 11

.

„Ahah! siinäpä täisikin olla salaisuuden piilossa pitä-
jä11

, alkoivat kaikki nauraa, ja samassa läksi poikaparvi
juoksemaan navetalle päin. Oven luokse menivät niin hil-
jaa kuin ikään pääsivät. Siinä vähän aikaa kuunneltuaan-
alkoi joku laulaa:

„Kirjat ja kortit ne autuuden merkit,
Hangot ja haravat ne heinämiehen värkit.

Eikös niin tytöt? Päästäkää meitäkin kuuntele-
maan kuinka kauniita onnenpotkauksia teille maailmassa
tulla mellahtelee. 11

Tytöt aukaisivat ja sanoivat;
„Saatte kai tänne tulla, ei täällä mitään salaisia mei-

ninkiä ole; tultiin vaan katselemaan kun on niin kauniita.
lehmiä 11

.

„Niin, aivan oikein! te katselitte kauniita lehtiä 11
,

ivaili poika.
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„01etko sinä kuuro? enhän minä sanonut lehtiä kuin
lehmiä 11 .

„En oikeinkaan kuuro, kun tuonnekkin oven taakse
asti kuulin kuinka kauniita mieslykkyjä Reeta teille lateli. 11

„Väärin olette kuulleet, ei ole ollut ei hommaakaan
sinnepäin11

, intteli tyttö.
„Eipä kuultu väärin 11

,
jatkoi poika; sitten kääntyi

Reetan puoleen ja sanoi: ~etteköhän katselisi niistä ennus-
tuslehdistä, minkälaisia onnenkeikamia niitä maailmassa
matkustellessa tulla tuiskahtelee. Hyvät onnet jos lupaatte,
niin minä annan palkassa viisi penniä ja punontaisen, vaan
jos huonot, niin sitten en kuin pureksitun tupakkipurun. 11

„Ei niin huonolla pyynnillä povata, jos olis muillek-
kin povattuna, vaan ei täällä ole povattukaan 11 , sanoiReeta.

„Sepä pahempi kun en osannut pyytää no, pitää
elää summan päälle“, tuumaili poika.

Povaamiset loppuivat tällä kertaa. Tytöt tulivat tu-
paan ja pojat kanssa, jossa vielä vähän inttelivät omia in-
toksiaan. Ilta alkoi jo olla lähellä. Iltanen syötiin, jonka
jälkeen minä nukuin aivan kohta, enkä tiennyt, josko lie-
nee muut joukot vielä kauvankin valvoneet.

Aamusilla kun heräsin, huomasin että päivän tukka
olikin tuonnempana. Vieraatkin olivat menneet jo melkein
kaikki tyyni kotiansa, ett’ei ollut kuin muutamia, nekin jo
lähtemässä. Pelimanninkin olivat saunasta päästäneet; se
oli niin kävelijään ja uivelan näköinen, etfeipä sitä eilen
olisi uskonutkaan, kuinka siivo siitä yön kuluttua tulee, ja
hyvin suloisena pyyti isältä „pohmeloryyppyä“.

Sitten meni vieraat kotiansa, eipä kuitenkaan kaikki
niinkuin luulin. Niemelän Liisa jäi meille eikä se mennyt
vielä huomennakaan, eikä milloinkaan, ja sehän oli minusta
mieleen, kun ennestään jo muistin että se oli hyvin hyvä
minulle. Eikä se muutellutkaan tapojaan kuin piika Tiina
aina vähän päästä.

Yksi seikka minun kävi vähän kylläkseni. Se että
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piti maata tuvassa renki Lassin sängyssä, jonka isä otti
juuri siihen aikaan kesärengiksi. Vaan tämäkin on haih-
tunut varsinkin sitten, kuin tulin siksi isoksi että yksinäni-
kin kävin kylässä ja siellä näin kaikenlaisia seikkoja, jois-
ta huomasin että mikä näitä pieniä elämän muutoksia ai-
kaan on saanut.

Ja sitten ajattelin että onhan niitä keinoja maailmas-
sa, vaikk’ei niitä pienenä ymmärrä.
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