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KIRKKORANNASSA.

Oli kaunis päivä elokuun puolivälissä. Kirkkotoimitus
oli juuri päättynyt. Kirkon portilta erosi kukin omalle
suunnalleen, toiset vakavina verkkasin askelin, toiset mel-
kein juoksujalassa.

Neljännestuntia myöhemmin astua humppasi Paunosen
Manta sellaisella kiireellä kirkkorantaan, että hiki valui
kasvoilta ja tyhjä kalavakka huiski kädessä kuin mikäkin
siipi. Päästyään veneen lähelle ja nähdessään toisten sei-
soksivan aivan huolettomina, hän kovalla, parkasevalla
äänellä kysyi:

Mitä tässä odotetaan, kun ei työnnetä venettä
vesille?

Mantan touhuun oli niin totuttu, ettei kellään ollut
kiirettä vastaamaan. Viimein Hyvärilän renki Lassi, jota
sirostelevan käytöksensä vuoksi kutsuttiin Sipsuttelijaksi,
vastasi;

• Mantaa tässä on odotettu.

—■ Nyt minä olen valmis, sanoi Manta nakaten tyh-
jän vakkansa veneen kokkaan. Tarttukaa miehet tullei-
hin!

Älähän tuossa noin, kieiteli Heponotkon Jooseppi.
Luuletko, että tässä olisi ruvettu sinua odottamaan!
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Niinhän tuo Sips .
.

. tuo Lassi sanoi, virkkoi Manta
kipakasti.

Usko sinä Lassia, naurahti Jooseppi. Näethän ettei
täällä ole vielä perämieskään, Patalahden isäntä Vilho.

Vai sitä tässä puuttuu, sanoi Manta rauhoittuen ja
alkoi pyyhkiä hikeä kasvoiltaan. Pitäisipä senkin joutua,
onhan kellon »läppäämisestä» aikaa kuinka pitkältä lie-
neekään.

Onpa on, mutta vastahan tuolta itsekin tulit, huo-
mautti Jooseppi.

Minun joutumisestani ei ole taikaa, selitti Manta.
Olen juossut kuin hullu kyökistä kyökkiin kalojen loppuja
kaupittelemassa. Ennen kirkonmenoja en saanut kaikkia
myydyksi, kun monen talon herrasväki on sunnuntaina
maalla.

Sinnehän ne rientävät, yhtyi puheeseen Petkel-
kannan nuori emäntä Tekla. Jos minä olisin kaupungissa,
niin en totisesti astuisi jalallanikaan maalaisten lanta-
kujille.

Ja samaa sanon minä, vahvisti Paunosen Manta.
Missä sen parempi on olla kuin kaupungissa. Kirkko tuossa

keskellä, maalaiset tuovat kyökkiin kaikki valmiiksi; kalat,
lihat ja mitä vaan tarvitsee. Ei muuta kuin keittää ja pais-
taa. Entäs maalla. Nouse kesälläkin kohta puolelta öin
lehmiä hakemaan; kimppua niiden kanssa lähelle aamiaista;
joudu sitten keittämään. Iltasilla sama kisa. Toista on
kaupungissa. Saapi nukkua niin pitkään kuin haluaa, ei
ole lehmän lypsyä eikä kiirettä keittämään.

Tarttuipa taas Jooseppikin puheeseen.
Onpas Manta yhyttänyt täältä paratiisin. Miksi

et ole tullut kaupunkiin asumaan?
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Miksi, kivahti Manta. Millä juuttaalla, en parem-
min sano, minä täällä eläisin?

Vastikään sanoit, ettäkalat jaUhat tulevat kyökkiin.
Tulevat, tulevat, mutta ei ne niitä sinne heitä, jos

ei ole rahaa. Mutta sitähän minä sanon, että jos asuisin
täällä ja olisi rahaa, niin en totisesti pyrkisi pyhänä enkä
arkena, en kesällä enkä talvella tallustelemaan maalaisten
karjakujille.

Kaikki venekuntaan kuuluvat olivat kerääntyneet
Mantan ympärille kuulemaan keskustelua hyvästä kau-
punkielämästä. Talviharjun Vapiaan päätti antaa Mantan
ihanteelle kelpo letkauksen. Vapiaan myhähteli, maiskautti
huuliansa ja parisen kertaa huomiota herättääkseen ryäis-
tyänsä virkkoi:

Kylläpä on Manta kyllästynyt maalaiselämään.
Mutta mitäs sanot siihen, kun tuon rikkaan ja arvokkaan
asessyörin nuori maisteri herra on aikonut tulla juuri tähän
veneeseen mennäkseen koko loppukesäksi ja vieläpä ensi
talveksikin maalle, maalaistaloon, vaikka isällä on tuollai-
nen valkeaksi rapattu suuri talo täällä kaupungissa.

Manta näytti todellakin typertyvän tämän kysymyksen
edessä. Se lisäsi muiden iloa, ja kaikkein enimmän Vapiaa-
nin, joka taas jatkoi:

• Siinä se on kysymys, selkäpä Manta jos kykenet.
—■ Kykenen minä jos rupean selittämään, teristäytyi

Manta selvittyään ensi hämmästyksestä.
No selitä, selitä, kehoitti Vapiaan.
En nyt enkä näin suuressa joukossa, sanoi Manta

varmalla äänellä. Mutta ei silti tarvitse kenenkään luulla,
etten kykene. Minä olen käynyt tässä kaupungissa niin
monessa kyökissä ja puhutellut niin monta ihmistä, että
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minä tiedän enempi kuin luulettekaan, enempi kuin itse
Talviharjun Vapiaanikaan.

Vai enempi, nauroi Vapiaan niin leveästi ja ma-
keasti, että pulleat kasvot punottivat kuin täysikuu ja
pienistä, hyväntahtoisuutta ilmaisevista silmistä vedet
tihkuivat. Vai niin, vai enempi. Kyllä taitaa sittenkin
ne Mantan tiedot olla niitä kalakauppa- ja juorutietoja.

No sittenpähän kuultaisiin, jos minä aukasen suuni,
kiivastui Manta ja hänen pinnistyneet, soikeat kasvonsa
ja ruuniset, tuikahtelevat silmänsä ilmaisivat että nyt on
leikki kaukana.

Ehkäpä painavat todistukset olisivat kohtakin pau-
kahdelleet kuuluville, mutta joku huomasi, ettäPatalahden
isäntä Vilho ja puheena ollut herra jo tulivat, kumpaisella-
kin laukkuja ja laatikoita kädet ja kainalot täynnä.

Nyt suut kiinni siitä asiasta, komensi Talviharjun
Vapiaan ja kaikki tottelivat, yksin Mantakin.

Jokainen kääntyi katsomaan. Jos ei puhumista olisi
juuri ikään kielletty, niin ainakin muutamat olisivat alka-
neet ääneen epäillä, onko tuo mikään herra, jollaon puoli-
villaiset vaatteet, pitkävartiset lapikkaat, tavallinen huopa-
hattu ja tasatukka aivan kuin yksinkertaisella maalais-
isännällä. Kasvotkaan eivät näyttäneet herrasmiehen
kasvoilta. Isäntä Vilho oli miltei pulskempi, ainakin puna-
kampi ja vartaloltaan paljon pulleampi, joskin hiukan pie-
nempi.

Jotakin miellyttävääkin he sentään huomasivat. Kas-
voista kuvastui ystävällinen hymy ja äänessä oli hauska,
tuttavallinen sointu, kun hän lähelle tultua tervehti:

Hyvää päivää, hyvää päivää. Sopiiko tähän »masi-
naan» tällainen roju-ukko!
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Kyllä sopii, vastasi Talviharjun Vapiaani ja meni
ottamaan laatikkoa kainalosta. Sinnekö meidän kylälle
maisteri nyt tulee asumaan?

Niinhän tässä on ollut aikomus.
No tervetuloinaan, toivotti Vapiaan oikein painolla.

Kun tavarat olivat asetetut veneeseen, hän lisäsi:
Saanenhan kysyä mitä maisteri aikoo siellä tehdä

ja toimittaa?
Maisteri nauraa hymähti.

- Tietäähän sen mitä laiskat kaupunkilaiset toimitta-
vat: syövät ja makailevat.

Niinhän ne muutamatkyllä luulevat, että kaupunki-
laiset vaan syövät ja makailevat, sanoi Vapiaan samalla
katsahtaen Paunosen Mantaan, mutta en minä sitä oikein
usko. Mitäs varten ovat nämä kirjapakat ja laatikot?

Pitäähän joutilaalla olla jotakin.
Juttelua olisi jatkunut pitkältäkin, mutta Manta sen

keskeytti kivahtamalla;
Vene järveen —! Tarttukaa tuhoihin!
Älähän Manta pidä kiirettä, kielteli isäntä Vilho.

Sovitaanhan maalla ollessa soutupaikoista.
Kokassa minä soudan, sanoi Manta.
Ja minä, lisäsi Tekla emäntä.
Menkää sitte kaikki naisväki kokkapuolelle, mutta

muistakaa ettette räiskytä airoillanne vettä meidän päälle,
huomautti isäntä Vilho.

Ei tahallaan, jos ei vahingossa, lupasi Manta.
Ei vahingossakaan, epäsi renki Lassi. Tullessakin

kastelitte minun paitani aivan märäksi.
Olisit heittänyt pois paitasi, minä olisin vääntänyt

sen kuivaksi, sanoi Manta,
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Maisteri naurahti ja virkkoi isäntä Vilholle hiljaa:
Selväsanaista väkeä.
Onhan nämä. Tuulisena aikana varsinkin tahtoo

olla riitaa veden räiskyttämisestä. Jos pitänee maisterin
mennä kokkaan, että säilyy varmemmin kuivana.

—Ei missään tapauksessa, sanoi maisteri. Kyllä
minä olen täällä miesten puolella, jos en ole tiellä.

Hän sai paikan perämiehen lähelle, jonne oli asetettu
pari laatikkoa päällekkäin istuimeksi. Vapiaan ja Hepo-
notkon Jooseppi tulivat lähimmiksi soutajiksi ja myöskin
maisterin puhetovereiksi.



VENEMATKALLA.

Jo pääsi Patalahden kymmenhankanen halkasemaan
Kaunisveden pintaa, joka oli melkein peilikirkas. Toiset
veneet olivat ennättäneet näkymättömiin, joten ei syntynyt
kilpasoutua kuten muulloin. Totutun tavan mukaan oli
kumminkin alussa annettava veneelle täysi vauhti.

Kovan soudun aikana ei puhelias Vapiaanikaan voi-
nut olla äänessä, mutta kun loitommaksi päästyä vauhti
hiljeni, niin heti hän alotti.

Miks’ei maisteri ole ruvennut papiksi? hän kysyi.
Ei ole minulla papin lahjoja, selitti maisteri.
Sitä ei usko kukaan, väitti Vapiaan. Mahtaa olla

paremminkin niin, että on aikomus nousta ylemmäksi, aina
»rohvessyöriksi» asti.

Ei minusta ole siihenkään. »Rohvessyörin» täytyy
olla puhelahjainen ja paljon tietävä.

Vapiaan ei peräytynyt väitteestään.
Kyllä minä olen kuullut teistä niin paljon, että

jos minun vallassani olisi, niin uskaltaisinpa jo nyt nimittää
rohvessyöriksi. Onhan teidän isännekin asessyöri.

Vapiaanin harrastus alkoi huvittaa maisteria ja hän
oli myöntyvinänsä.

Jokohan pitänee ruveta pyrkimään joksikin »syö-
tiksi», vaikkapa »rohvessyöriksi».
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Mikä siinä on, rohkasi Vapiaan. Viisas ja varakas
mies pääsee miksi haluaa.

Miesten keskustelu ei kuulunut selvästi kokkapuolen
soutajille eivätkä he joutaneet sitä kuuntelemaankaan.
Tekla emäntä oli halukas jatkamaanrannalla keskeytynyttä
keskustelua ja kysyi Mantalta hiljaa:

Mitä ne puhuvat kaupungissa tästä maisteri Venho-
lasta?

Siitähän puhutaan niin kummia, että oikein hir-
vittää, vastasi Manta.

Mitä se on tehnyt, sano nyt.
Tekla emäntä joutui niin suureen jännitykseen ettei

muistanut liikutella airoansa muiden mukaan.
• Enhän minä tässä uskalla kertoa, esteli Manta.

Jos sattuu kuulemaan.
Ei se kuule, kun kerrot hyvin hiljaa.
Kuulee ja huomaa se, kun sinäkin tuolla lailla sei-

sautat airosi.
Tekla vetäsi kiireesti ja lupasi:

Ei se enää seisahdu. Sanohan mitä se on tehnyt.
Kuka ne kaikki muistaa, sopatti Manta, mutta sehän

se on kaikkein hirveintä, kun tietävät, että se on riimu-
karin uskoa.

Riimukarin? Mitä se on se usko?
Se kuuluu olevan sellaista ettei ne usko mitään,

ei helvettiäkään.
Eikö helvettiäkään, kauhistui Tekla. Onkohan

tuo totta.

—• Niin minä olen kuullut.
Voi kuitenkin, ja näyttää päältä päin ystävälliseltä

mieheltä.
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- Niin näyttää, mutta sellainen kuuluu olevan. Ja
aivan tietävät ihmiset ovat kertoneet, että se on ajamalla
ajettu pois sieltä Helsingistä ja saaneeko asua missään kau-
pungissakaan, vaikka tuo Vapiaan uskoo että se omasta

halustaan tulee tänne Patalahdelle.
Sehän on aivan hirveätä, kauhistui Tekla. Ottaisi-

kohan Vilholan emäntä kotiinsa asumaan, jos tietäisi minkä-
lainen se on. Pitäisi toki sanoa.

—• Tottapahan näkee ja kuulee.
Mistäpä sen näkee.
Kyllä sen näkee, joka kuuluu säilyttelevän asuin-

huoneessaan kaikellaisia kuolleita eläimiä, ihmisen luita
ja eläviä käärmeitäkin.

Teklaa oikein puistatti.

—■ Hyi! Sehän on kauheata. Onkohan ottanut tänne-
kin niitä luita ja käärmeitä?

Kuka sen tietää, mitä noissa laukuissa ja laati-
koissa on.

Nyt jo hajaantui Teklan huomio niin monelle haaralle,
että soutaminen auttamattomasti unohtui. Samassa kuu-
lui peräsintä hoitavan Vilho isännän ääni:

Akat ovat varmaan yhtyneet valehtelemaan, kun
soutamisesta ei tule kerrassa mitään.

Heti pasahti kaksi airoa niin kovasti, että vettä pärs-
kähti veneeseenkin ja Manta huusi soudun tahdissa:

Eiköhän tuo valehteleminen .. . ukoilta synny-
kään . . . kun siitä aina vaan . .

. akkoja syytetään.
Nyt ne taas alkavat räiskyttää vettä vaatteille,

valitti renki Lassi.
Mantan airo kävi jo aivan tasaisesti ja voimakkaasti,

kun hän vastasi tähänkin.
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Tässäpä ei osaa olla .. . kenenkään mieliksi. . .

jos soutaa tasaisesti. . . silloin akat valehtelevat . .
. jos

soutaa kovemmin .
.

. tuon mampselin vaatteet kastuvat.
Kyllähän sinä osaat sitä kieltäsi pieksää, mutisi

Lassi harmissaan.
Tämän pitemmälle ei sanojen kammerrus jatkunut.

Maisterikin yhtyi sitä tyynnyttelemään ja kääntyen sou-
tajiin päin puheli:

Eihän näin tyynellä ilmalla pitäisi kovasti soutua-

kaan. Mennään verkalleen ja katsellaan näitä kauniita
saaria ja rantamia.

Nämä on nähtynä jo monta kertaa, vastasi Hepo-
notkon Jooseppi. Jokaisella on kiire kotiinsa.

Niinhän se taitaa olla, myönnytti maisteri naurah-
taen. Tämä on liika tuttua. Mutta jos ulkomaalainen pää-
sisi tänne soutelemaan, niin hän huudahtaisi toisenkin ker-
ran ihastuksesta.

Huutavat ne joskus nämäkin, sanoi Vapiaani.
Laulella lojuavat niin että rannat raikuvat.

Olisi sekin jotain, myönnytti maisteri. Eikö tässä
venheessä ole nyt laulajia, että laulaisitte .

. .

Eipä taida nyt olla, sanoi isäntä Vilho, perämies.
Haukilammin pojilta se laulu sujuisi, mutta eivät sattuneet

mukaan.
Vaimoväki el ottanut osaa tähän keskusteluun, Tekla

vaan hiljaa suhahti Mantan korvaan:
Kuuletko kun pyytäisi kirkosta tullessa laulamaan

kaikellaisia renkutuslauluja.
Kyllä minä kuulin, vastasi Manta. Olisi se kaunista

kuultavaa, jos ukot alkaisivat loilottaa sitä kahvilauluaan,
jolla muka akkoja kiusotellaan.
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Isäntä Vilho huomasi taas vaimoväen supatuksen ja
häiritäkseen sitä sanoi kuuluvasti;

Maisteri Venhola pyytelee laulamaan, mutta kun
täällä ei ole mieslaulajia, niin laulakaa naisväki siellä kokan
puolella.

Näkyi selvästi etteivät naisetkaan laula. Nuorem-
milta puuttui rohkeus ja vanhemmilta halu.

Eivätkö halua naisetkaan laulaa, uudisti Vilho.
Antaa veneen kulkea sen aikaa soutamatta. Nuoret näky-
vät kainostelevan. Alottakaa vanhemmat, Tekla ja Manta,
kyllä nämä yhtyvät.

Mutta Manta paiskasi entistä lujemmin aironsa ve-
teen ja vastasi niin että rannat raikuivat:

Ei näe sisältä eikä muista ulkoa.
Kaikki nauroivat ja sitä Manta toivoikin
Maisteri kysäsi hiljaa perämieheltä:

Mistä on tämä näin selvävastauksinen Manta?
Siitä tämä on meidän läheltä mökistä, Paunosen

emäntä.
Minkälainen sillä on mies?
Hyvin vakava ja ahkera työmies ja kalastaja erino-

mainen.
Entäs tämä Tekla?
Tämä on Petkelkannan talosta nuorimman veljen

emäntä.

Kaunis verevä ihminen
Onhan Tekla verevä, mutta veltoksi olen kuullut

mainittavan.
Manta ei taida olla veltto.
Ei puhettakaan, joka havertaa melkein yöt päivät.
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Nytkin oli kaloja kaupalla ja soutaa se niitä keskellä viik-
koakin kaupunkiin.

Vapiaan ja Jooseppi kurkottelivat kuullakseen mistä
maisteri ja isäntä keskustelivat. Manta huomasi sen ja
kostaakseen äskeistä velkaa sanoa heläytti:

Kenenkähän airot nyt ilmaa haparoivat. Eiväthän
ukot milloinkaan valehtele.

Ei toki, vastasi isäntä Vilho iskien toisille silmää.
Täällä vaan muistellaan mitä pappi kirkossa saarnasi.

Sitähän te muistelette. Lienettekö jokainen käy-
nyt kirkon sisälläkään.

Mekö ei kirkon sisässäkään, alkoi Vapiaan. Ame-
neen asti istuin, mutta Mantalla on mahtanut olla kiireempi
Pulla-mummun kahville.

Manta ei kuullut selvästi mitä hänestä sanottiin ennen-
kuin joku keskiveneessä istuva selitti. Sittenkään hän ei
päässyt selville kuka sanoja oli ja antoi yleisen vastauksen
soudun tahdissa:

Kyllähän teillä on akoista sanomista ja . . . loilotta-
mista, että niillä se on . . . kieli pitkällä kahvin perään,
mutta . . . ukotpa näkyivät nytkin ensimäisenä lönköttä-
vän . . . Pullamummun kahville ja . . . eikö nuo siellä käyne
ripilläkin.

Ja se oli paikalleen sanottu, kiittelivät toiset naiset.
Niin niille piti sanoakin.

Vapiaan yltäili vastaamaan, mutta toiset kieltelivät,
varsinkin maisteri, jota tavattomasti huvitti tämä nais-
ten yleisen hyväksymisen saavuttanut Mantan lausunto.

Sopusoinnun vallitessa saapui kirkkovene Patalahteen,
josta kukin lähti kotiinsa kertomaan kirkkoterveisiä ja
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muita kuulumisia. Vapiaan oli enimmän mielistynyt
maisterin seuraan, ja erotessa kättä puristaen pyyteli:

Käykää meilläkin kylässä, että saadaan enemmän
puhella.

Maisteri kiitteli kutsusta, vaikka ei ollut selvillä siitä,
miten laajaksi sopii laskea tuttavapiirinsä tuottamatta
haittaa tutkimuksilleen.

13. 816 2



ENSIMÄINEN SUNNUNTAI-ILTA.
Aurinko paistaa lekotteli lämpimästi Patalahden Vil-

holan nurmittuneelle pihamaalle. Oli sunnuntain iltapäivä,
viikko jälkeen maisterin tulon. Maisteri katseli asunto-

huoneensa ikkunasta ja ajatteli lähteä huviksensa kävele-
mään, kun huomasi kolme nuorta miestä tulevan ja aset-

tuvan nurmikolle istumaan. Yksi oli Hyvärilän renki Lassi,
toiset tuntemattomia.

Miehet sytyttivät piippunsa. Savuja vedellessä asetti
yksi mies koukistetun sormensa toisen eteen, johon tämä
heti tarttui ja niin alkoi sormikoukun veto. Maisteri jätti
lähtönsä nähdäkseen kumpiko voittaa. Katsottuansa vä-
hän aikaa hän näki taas tulevan neljä miestä, niiden mu-
kana Talviharjun Vapiaanin. Nämä asettuivat istumaan
ennen tulleitten ryhmään. Sormikoukun veto alkoi uudes-
taan ja jatkui kunnes oli jokainen saanut koettaa.

Nyt heittäytyi joukon jykevimmän näköinen mies
selälleen nurmikolle, jäykistäen säärensä, jolloin toinen
tarttui niihin koettaen nostaa »rankaa». Jo yritti kohota
hartiat maasta, mutta silloin nostettava nytkäytti pää"
tänsä syrjään ja »ranka» putosi nurmikolle. Viimein joutui
Vapiaaninkin vuoro. Ei kohonnut ensi yrityksellä eikä
vielä toisellakaan, mutta Vapiaan ei hellittänyt ennenkuin
»ranka» oli pystyssä. Syntyi lopuksi oikein kovaääninen
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naurunrähäkkä, joka kuulosti aiheutuneen siitä, että nos-
taessa oli Vapiaanin vaatteuksesta ratkennut jokin sauma.

Maisteri ei malttanut enää istua huoneessaan, vaan
meni isännän luokse esittelemään, että menisivät piha-
maalle toisten joukkoon. Isäntä oli syventynyt lukemaan
maisterilta saamaansa historiallista romaania eikä ollut
huomannut ulkopuolella olijoita.

Ketä siellä on? hän kysäsi ja mentyänsä ikkunasta
katsomaan lisäsi: Meidän kylän nuoria miehiä näkyy
keräytyneen kisailemaan.

Siinä onkin sileä nurmikko, virkkoi maisteri. Tokko
niillä on mitään muuta ajanviettoa näin joutoaikana?

Mitäpä niillä olisi, naurahti isäntä. Jos on jossain
tanssit, niin menevät sinne tai johonkin niittylatoon kor-
tille.

—■ Eiköhän nekin mielellään lukisi, jos olisi lukemista,
arveli maisteri.

Tuskinpa niistä moni, epäili isäntä. Ne ovat enim-
mäkseen sitä huliviliväkeä.

Niistä sitä innostusta löytyykin, jos vaan saisi
kaivetuksi esille, uskoi maisteri. Mennäänhän puheisiin.

No mennään vaan, myöntyi isäntä pannen pois kir-
jansa. Maisteria katsomaan ne ovat mahtaneet tullakin,
kun ovat kuulleet täällä asuvan.

Sittenhän meidän menomme on aivan tarpeellinen,
nauroi maisteri.

Entinen tuttava, Vapiaan, tuli jo vastaan tervehti-
mään ja alkoi puhella:

Pojat tässä koettelivat voimiansa »rangan» nos-
tossa ja jopa saivat minutkin samaan nujakkaan.

Se on oikein, kiitteli maisteri. Minäkin huomasin
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sen ja tulin tämän isännän kanssa katsomaan. Tarttukaapa
taas.

Ei tuosta ole maisterille näytettäväksi, esteli Va-
piaan.

Toiset naurahtivat ja joku sanoi puoliääneen: Niin
kun taisi housut haleta.

Vapiaan ei ollut kuulevinansakaan, alkoi vaan ky-
sellä:

Mitenkäs on maisteri viihtynyt täällä meidän ky-
lällä?

Mikäs täällä on viihtyissä, kun saapi syödä kolme
kertaa päivässä ja nukkua kuin karhu pesässään.

Sehän on hyvä, että viihtyy, mutta en minä vielä-
kään usko, että olisitte tullut tänne yksistään syömään ja
nukkumaan. Mitä lienee tutkimuksia, koska kertovat
nähneensä tuolla Haukilammin rannalla harkkimassa järvi-
heiniä ja muita pikku eläimiä.

Maisteria nauratti.
Vai ovat nähneet »harkkimassa». Ovat mahtaneet

arvostella hulluksi sellaisen aikamiehen, joka »harkkii»
heiniä ja hyönteisiä.

Ei toki miehet semmoista ajattele, vakuutteli Va-
piaan. Mutta nuo vaimonpuolet, jotka eivät liiku missään
eivätkä näe mitään, ne ne puhua pullittavat mitäpähän
sattuu. Mutta kyllä minä niitä oikaisen, milloin kuulen ja
sanon että . . .

Maisteri ei odottanut loppua, vaan kääntyi puhuttele-
maan toisia miehiä.

Minäkin, kaupungin mies, halusin tulla tänne yksiin
pakinoihin, mutta en tunne vielä muita kuin tämän Vapiaa-
nin ja Lassin.
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Nuoret miehet nousivat tervehtimään ja isäntä mai-
nitsi mistä talosta mikin on. Kun tuo kiireellinen kättely
oli suoritettu, ryhtyi isäntä Vilho antamaan tarkempia
selityksiä.

Nämä pitkän sotjakat nuoret miehet, Aapeli ja
Sakari, ovat tästä Haukilammin talosta. Nämä ovat niitä
laulumiehiä, joista jo viime sunnuntaina siellä kirkko-
veneessä mainitsin. Nämä punakat, leveäharteiset miehet
ovat tästä Koivuniemeltä. Jymy-ääni se on näilläkin.
Tämä Matti on meidän kylän jykevin mies, jota poikaset
koettavat turhaan nostaa rankana. Nämä ovat meidän
kylän tekotaitoisimpia miehiä ja on näissä miestä vaikka
mihin. Osaa nämä kirjoittaakin.

Jottako minä en osaa, huomautti Vapinani. En
ole käynyt kuin kaksi viikkoa rippikoulua, mutta jos mi-
nun tekemäni velka- jakauppakirjat olisivatyhdessä koossa,
niin niitä olisi tukku.

Mitäs sinusta, sanoi Vilho isäntä. Sinähän olet
meidän kylän tieto- ja taitoniekka, mutta sitähän minä
selitin maisterille ettei nämä ole patapuukkoja yksikään.

Aivan niin, myönnytti Vapiaan.
Toisia miehiä nauratti tämä selonteko. Maisteri alkoi

selitellä.

—■ Pitäähän niitä koulujakin olla, mutta eivät ne ole
välttämättömiä niille, jotka ottavat elatuksensa maasta ja
joillaon hyvä hoksintakyky hankkia muita tietoja ja taitoja
koulumestarin vasartamatta.

Siinä on maisteri oikeassa, vahvisti Vapiaan. Sitä
minäkin olen aina sanonut.

Mutta ei ne tiedot saisi jäädä yksille, jatkoi mais-
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teri. Niistä pitäisi jutella milloin vain on joutoaikaa ja
milloin yhteen tullaan.

—■ Nämä nuoremmat miehet ovat vielä niin ujoja,
etteivät nämä rupea pitkiin puheisiin, valitti Vapiaan.

Siihen on keksittävä keino, sanoi maisteri. Jos ei
teillä ole ensi sunnuntai-iltana tärkeämpiä tehtäviä, niin
tulkaa tänne ja ottakaa mukaanne muitakin miehiä. Eh-
käpä isäntä antaa tuolla tuvassaan kokoontua.

- Jo toki, lupasi tämä.
Kaikki tulivat hyvin iloisiksi ja uteliaiksi. Vapiaan jo

kysyi:
Mitä siellä sitten tehdään?
Sittenpähän miehissä tuumitaan, sanoi maisteri.

Muistelkaahan niitä lauluja, joita olette ennenkin laula-
neet.

Haukilammin Aapeli rohkaisi jo itsensä ja sanoi;
Onhan meitä lähemmä kymmenen miestä, alote-

taan jo nyt.
Ei pidetä kiirettä, rauhoitteli maisteri. Jos sattuu

tulemaan lisää, niin ovathan nekin mukana alusta aikain.
Tulee niitä paljonkin, jos vaan sanoja levitellään,

vakuutti Koivuniemen Matti, sama, jota toiset olivat ran-
kana nostaneet.

Jo rohkasi tämän Velikin, Heikki, itsensä ja kysyi:
Saapiko sinne kutsua naisiakin.
Heikkipä huolehtii naisistakin, nauroivat toiset.
En minä sen enempää kuin että kysyin, puolusteli

Heikki.
Ei kehoiteta naisia tulemaan, neuvoi maisteri.

Saisivat väärän käsityksen, luullen täällä olevan hyvinkin
suuret hommat,



2 3

Vapiaan jo kehahti:
Jotain siitä tuleekin, kun alkuunpanijana on mais-

teri.
- Ei, ei, epäsi maisteri päätään pudistaen. Ei mi-

nulla ole mitään valmiiksi suunniteltua. Tulin vain aivan
sattumalta ajatelleeksi, että keksitään yksistä tuumin
jotain ajanviettoa. Ensi viikon aikana ajattelette kukin
kotonanne mikä mitäkin huvittaa ja sitten yhteen tultua
valitaan niistä mitkä parhaiten soveltuu. Siinä kaikki mitä
olen ajatellut. Soveltuuko se teille?

—• Kyllä se soveltuu, myönnyttivät toiset.
Muutamat miehet erosivat eri ryhmään hiljaa neu-

vottelemaan. Maisteri huomasi sen ja kun miehet näyt-
tivät tulleen yksimieliseen päätökseen ja hajaantuivat,
kysyi hän:

Joko te keksitte jotain.
Johan me vähän . . . sopisiko se
No, mitä se nyt on?

Näytti epäilyttävän ilmoittaa, mutta viimein rohkaisi
renki Lassi itsensä ja sanoi:

Sitä me tuumittiin, että enimmän se huvittaisi
kaikkia, jos vähän tanssittaisiin.

Maisteriakin se huvitti, sillä hän nauroi oikein ma-
keasti.

Minä arvaan sen, hän alkoi selitellä. Mutta tanssi
on niin kovin tuttua kaikille ja sitä osaa yksin harakatkin,
niin että jos jätetään se näistä mieskokouksista aivan syr-
jään.

- Syrjään se joutaakin, hyväksyi Vapiaan ensimäi-
senä esitykset. Pidetään muita tarinoita.

Toisetkin tyytyivät siihen ja alkoivat tuumia ketä
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näihin tarinakokouksiin olisi kutsuttava. Maisteri kuunteli
ja huomautti lopuksi;

Kutsukaapahan ketä hyvänsä, kunhan ette kutsu
sellaisia, joiden tiedätte suuttuvan leikistä.

Tällä evästyksellä he sitten erosivat.



PERUSTAVA KOKOUS.

Tuulinen ja sateinen oli seuraava sunnuntai-ilta, mutta

täytensä saivat sittenkin Vilholan tuvanpenkit. Miehiä ne
olivat melkein kaikki, naisia ainoastaan Paunosen Manta
ja pari muuta. Maisteri tuli samaan joukkoon ja istuu-
tuen isännän rinnalle pöydänpäähän alkoi puhella:

Viime sunnuntaina päätettiin näiden muutamien
nuorten miesten kanssa kokoontua tänne keksimään mi-
ten näitä joutilaita iltoja vietettäisiin. Ettei täällä tans-
sita, siitä me jo sovittiin. Mutta mitäs muuta otetaan?
Onko näillä ennen olleilla jo ajateltuna?

Ei kuulunut mitään vähään aikaan. Viimein roh-
kaisi Haukilammin Aapeli itsensä ja sanoi:

~ Olihan meillä puhe, että laulettaisiin.
Niin oli, myönnytti maisteri. Jospä lauletaan aivan

ensimäiseksi ja sitten tuumitaan mitä muut ovat ajatelleet.
Aiota Aapeli, kehoitti Talviharjun Vapiaan.

Aapeli ryähti ja samassa laulukin jyrähti:

Kun syksy tulee ja satelee
ja tuuli kattoja särkee,
ihminen istuu murheissaan
ja suu se vaatiipi märkää.
Kun koko ruumis on raukeimmillaan
niin kahvi auttaa sen palsamillaan.
Halujuomaa, halujuomaa.
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Maisteri kuunteli hymyillen ja laulun loputtua kiitteli:
Sepä oli oikein sopiva sateisen syysillan lauluksi.

Mutta Paunosen Manta ei mahtanut ajatella samoin,
sillä hän lähti hyvin topakasti astuen tuvasta ja heitti
mennessään oven, niin että seinät heilahtivat. Isäntä Vilho
naurahti.

Mantapa ei pitänyt poikien laulusta.
Maisterikin hymähti ja jatkoi kyselyänsä illan ohjel-

masta. Koivuniemen Heikki teki yhden esityksen.
On täällä ennen oltuna »hyväsillä» ja »vesikenkä-

sillä».
Ne ovat ilmanaikojansa lasten leikkiä, sanoi isäntä

Vilho. Laittakaa ennemmin pirttikäräjät, joita olivat ennen
vanhaan pitäneet.

Niin, pirttikäräjät, kuului ympäri tupaa myönty-
misiä.

Mutta kun tuli kysymys kuka »herrassyötingiksi», jonka
kuului pitävän olla oikea sanaseppä, niin ei yksikään us-
kaltanut istua sille paikalle. Viimein he alkoivat pahoittaa
siihen maisteria.

Enhän minä, kaupungissa kasvanut, ole kuullut-
kaan sen lajisista pirttikäräjistä, sanoi tämä. Siellä nimite-
tään pirttikäräjiksi kun huonosopuiset asukkaat riitelevät
keskenänsä, mutta ei suinkaan me ruvettane niitä jäljittele-
mään?

Ei toki.
Sitten pitänee sanoa mitä minä olen ajatellut,

sanoi maisteri. Se tulisi olemaan samaan tapaan. Kuvi-
tellaan mielessämme, että kaikki tähän meidän joukkoom-
me liittyneet ovat aivan kuin erillään muusta maailmasta,
joilla ei ole ennestään mitään yhteiskuntahallitusta ja ovat
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siis kaikki tasa-arvoisia. Ruvetaan sitten laatimaan halli-
tusta, valitaan virkakunta, joka pitää huolen kaikista
asioista ja ratkaisee riidat. Kaikkein tärkeimmät asiat
ratkaistaan yhteisissä kokouksissa. Miellyttääkö tämä esitys
muita?

Näki jo kysymättäkin, että se miellyttää.
Se on hyvä esitys, kuului ympäri tupaa. Valitaan

virkakunta.
Jos ei ole vastustajia, niin valitaan vaan. Mikä

virkamies ensiksi?
Tottahan korkein, keisari, esitti Vapiaan.
Jos koetettaisiin tässä meidän valtakunnassa tulla

toimeen halvempiarvoisilla virkamiehillä, esteli maisteri.
No sitten piispa.
Hänenkin tehtävänsä ovat meille vähemmän tun-

nettuja, niin että jos valittaisiin ainoastaan maallikko-
hallintoon kuuluva virkakunta. Myönnytäänkö siihen?

Myönnytään, myönnytään.
Jospa sitten alotetaan kuvernööristä. Kuka ku-

vernööriksi?
Maisteri!

—Ei sovellu, sanoi maisteri. Kuvernöörin täytyy
asua aina lääninsä keskellä. Minä esitän siihen tämän talon
isännän.

Isäntä Vilho aikoi vastustella, mutta kaikki sanoivat,
että se asia on päätetty.

—■ Nyt valitaan pormestari. Kuka siihen?
Ei kuulunut mitään vähään aikaan. Jo sanoi joku:

Vapiaan pormestariksi.
Vapiaan ei vastustellut, mutta maisteri sekaantui taas

vaaliin:
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Minulla on ajateltuna Vapiaanille tieteellisempi
virka. Valitaan joku toinen pormestariksi.

Mikäs virka Vapiaanille? kuului kysymyksiä.
Nytkö se pitäisi sanoa?
Nyt se on sanottava.
Rohvessyörin virka.
Se on paikallaan. Vapiaan on rohvessyöri.
Ei, ei, intteli Vapiaani. Maisteri rohvessyöriksi.
Ei peruuteta tätäkään, sanoi maisteri. Löytyy se

virka minullekin.
Hän kysäsi vielä uudestaan pormestaria, mutta kun

ei ehdokasta alkanut ilmestyä, hän ryhtyi selittämään.
Näyttää ettei me olla oikein selvillä virkamies-

ehdokkaistamme ja se on hyvin ymmärrettävä. Sillä jos
seuraamme muiden esimerkkiä, niin valitsijoilla täytyisi
olla vähintään viikko ajattelemisen aikaa, kenet hän mi-
hinkin virkaan katsoo soveliaimmaksi. Se ei ole oikein, että
yksi valitsee kaikki oman mielensä mukaan, niinkuin minä
olen jo kaksi valinnut. Suostutteko että jätetään lisä-
valinta toiseen kertaan ja mietitään tälle seuralle tai yhteis-
kunnalle nimi. Siihen ei tarvita pitkää ajattelemisen aikaa.

Kyllä suostutaan.
Nyt ajattelemaan nimeä ja jokainen sanoo sen,

jota on ajatellut.
Vapiaan joutui ensimäiseksi.

Miesten seura.
Ei, vaan Patalahden tasavalta, sanoi Koivuniemen

Matti.
Tahi valtakunta, lisäsi Haukilammin Aapeli.

Olisi mennyt ehkä pitkäkin aika nimeä valitessa,
mutta sattuma ratkaisi asian. Paunosen Manta ei mennyt-
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kään ensi yrityksellä kotiinsa. Uteliaisuus oli vetänyt
takaisin tupaan, vaan kuultuansa alun virkakunnan va-
linnasta ja nyt alkavan keskustelun seuran nimestä, hän
lähti uudella vauhdilla tuvasta ja sanoi mennessään:

Kyllä minä näyn joutavan pois tästä patahurjain
valtakunnasta.

Kaikki kääntyivät katsomaan menijän jälkeen ja
maisteri lausui ihastuneena:

Mantapa sanoikin nimen, jolle ei löydy vertaista!
Patahurjain valtakuntako, ihmettelivät toiset.

—No keksikääpä parempi. Se ei sotkeudu muiden
valtakuntain nimiin ja tuskinpa kukaan erehtyy tämän
valtakunnan asukkaista.

Ja kun toisetkin ennättivät ajatella, niin he tunnusti-
vat, että nimi on kerrassaan hyvä.

Se asia on siis päätetty, sanoi maisteri napauttaen
pöytään. Ja kun meidän valtakunnallamme on nimi ja
pari virkamiestäkin, niin minä illan kuluksi selittelen ly-
hyesti valtakuntain syntyä ja niiden-hallintoa.

Ja hän alkoi:
Kaikkein vanhimpana aikana ei ole ollut pata-

hurjainkaan valtakuntia, ainoastaan ruokakuntia, jotka
asuivat samoissa suojissa, joko kallion onkaloissa tai pal-
jain käsin kyhätyissä katoksissa. Parempia asunnoita he
eivät voineet rakentaa, kun ei ollut kirveitä eikä sahoja.
Ruokana oli heillä kalat ja metsänriista, joita pyydystivät
katiskoilla ja loukuilla. Kun riista väheni jostain paikasta,
siirtyivät toiseen paikkaan. Mutta jos siellä oli entisiä
asukkaita, eivät ne laskeneet uusia tulokkaita mielisuo-
siollariistamailleen ja vesilleen, vaan alkoivat ajaa pois ase
kädessä. Olen kuullut, että täälläkin tapahtuu vielä saman
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tapaisia yhteentörmäyksiä eri kylien poikien kesken. Vä-
kevämpi karkoittaa huonomman ja viepi »riistan» kotiinsa
kainaloiseksi kanakseen tai jääpi kanansa luokse asumaan.
Samoin kävi entiseen aikaan, kun taisteltiin kaloista ja
jäniksistä. Tappiolle joutunut ruokakunta mietti kostoa
ja meni houkuttelemaan jotakin samaan heimoon kuulu -

vata ruokakuntaa toverikseen. Jos tämä suostui, oli heitä
nyt tavallaan pieni valtakunta, jotka asuivat erillään ja
söivät omia pyytämiänsä eväitä, mutta vaaran uhatessa
tai tunkeutuessaan toisten riistamaille olivat »yhtä poikaa»,
kuten sanotaan. Pian he huomasivat ettei taistelu onnistu-
nut, jos oli useita samanarvoisia käskijöitä. Yksi käski
niin, toinen näin. Täytyi valita yksi käskijä, jota oli jokai-
sen toteltava. Näin saivat alkunsa päälliköt. Kun heimo-
kuntaan liittyi uusia jäseniä joko vapaaehtoisesti tai pa-
kosta, alettiin sitä kutsua ruhtinaskunnaksi tai kuningas-
kunnaksi ja päällikköä sen mukaan. Kun päällikkö kuoli
ja tämän poika oli isänsä veroinen urheudessa, valittiin hänet
isänsä paikalle. Viimein mentiin niin pitkälle, että yhtei-
sellä sopimuksella määrättiin, että poika perii isänsä vi-
ran, aivan kuin meillä poika perii isänsä talon. Näin tulivat
perinnölliset kuninkaat. Tuo poika saattoi unohtaa ole-
vansa kansan valitsema ja piti perintönänsä myöskin niitä
ihmisiä, jotka kuuluivat tuohon valtakuntaan. Hän mää-
räsi mielensä mukaan miten paljon alamaisten oli mak-
settava hänelle veroa, ja joka uskalsi vastustella, siltä hän
otti kaikki, pani vankeuteen, möi orjaksi tai surmasi. Hän
oli anastanut itsellensä rajattoman vallan. Siitä ei ole
monta sataa vuotta kun Europassakin olivat melkein kaikki
hallitsijat tällaisia. Englannin kansa rajoitti ensimäiseksi
kuninkaansa vallan. Heillä olikin silloin hallitsijana aika
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riiviö, Juhana Maaton nimeltään, joka kidutti ihmisiä kuin
kissa hiiriä tai Mustalais-Manne hevostaan. Onneksi joutui
tämä Maaton-Jussi tappiolle sodassa, jakun hän sieltäpalasi,
menivät aatelit ja papit aseissa vastaan ja sanoivat, että
nyt sinun hallituksesi loppuu, ellet kirjoita nimeäsi paperiin,
jossa määrätään tarkasti hallitsijan ja kansan keskinäiset
oikeudet ja velvollisuudet. Heillä oli tuo paperi nimeä
vaille valmiiksi kirjoitettuna, tai ainakin suunniteltuna.
Siinä oli määrättynä, ettei kuningas saanut ottaa veroja
kansan suostumuksetta, ei ryöstää yksityisen omaisuutta,
ei pitää vankeudessa eikä ajaa maanpakoon ilman laillista
tutkintoa ja tuomiota, sekä monta muuta. Tällaisen paperin
alle nimensä piirtäminen ei varmaan ollut mieleistä Maatto-
malle Jussille, mutta ennen kirjoitti nimensä kuin jätti
virkansa. Tämä oli perustuslaillisen hallitusmuodon alkuna
ja Englannissa ei tunnusteta kuninkaaksi sitä, joka ei va-
lalla vanno pitävänsä perustuslakia pyhänä ja loukkaa-
mattomana. Samaa lakia täytyy myöskin jokaisen valta-
kunnan asukkaan noudattaa.

Sittemmin on syntynyt muitakin perustuslaillisia val-
tioita ja meilläkin suomalaisilla on perustuslait, vaikka
muuten kuulummekin itsevaltaisesti hallitsevan Venäjän
yhteyteen.

Ja nyt, kun on vielä iltaa, päätetäänpä tämän meidän
Patahurjain valtakunnan hallinnosta. Tehdäänkö tästä
perustuslaillinen vaiko itsevaltainen. Sanokaapa jokainen
ajatuksenne.

Kumpi olisi parempi, arveli Vapiaani.
Maisteri naurahti.

Jokohan minä selostin asian niin hämärästi, ettei
olla heti selvillä siitä kumpi on parempi.
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Perustuslaillinen tietysti, sanoi isäntä Vilho.
Kuvernööri on puolustanut perustuslaillista valtio-

muotoa. Mitä sanovat toiset?
Sitä mekin .

. . sitä . . . sitä.
Se on siis päätetty. Mutta kun meidän valtakun-

tamme eroaa jo nimensä puolesta muista valtakunnista,
niin meillä täytyy olla perustuslaitkin erilaiset. Ne ovat

meidän itsemme keksittävät ja ehkä on viisainta jättää
nekin toiseen kokoukseen, että jokainen ennättää ajatella.
Tehdäänkö niin?

Monet suostuivat, mutta toiset tinkivät, että jos nyt
laadittaisiin edes yksi lakipykälä.

Kyllä minun puolestani, sanoi maisteri. Joko
olette ajatelleet mikä lakipykälä olisi Patahurjain valta-
kunnalle tärkein?

Ettei siitä saa erota pois, vaikka suuttuisikin, esitti
Vapiaan.

On liika ankara perustuslaillisen valtakunnan laki-
pykäläksi, huomautti maisteri. Jos muodostettaisiin py-
kälä siihen tapaan, ettei Patahurjain valtakunnan jäsen
saa kokouksen aikana ilmaista suuttumusta eikä kantaa
vihaa kellekään, puhuttiinpa ja tehtiin täällä mitä hyvänsä.
Ne ovat valtakunnan salaisuuksia, ei niitä saa muistella eikä
kertoa valtakunnan ulkopuolella oleville.

Se on hyvä pykälä, kiittelivät kaikki. Ei saa suut-

tua, ei kantaa vihaa eikä kertoa muille.
- Ehkäpä ollaan tähän pykälään tyytyväisiä, arveli

maisteri.
Ollaan.
Nytpä meillä onkin asiat hyvällä alulla. Milloin

kokoonnutaan jatkamaan?
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Viikon kuluttua viimeistäänkin.
Minä en ole silloin täällä, ilmoitti maisteri. Mutta

jos kuvernööri suostuu johtamaan kokousta.
Ei näin vastaleivottu kuvernööri pysty johtamaan,

sanoi isäntä Vilho. Ja toisekseen me oltaisiin lapsellisen
hätäisiä, jos ei maltettaisi odottaa siksi kun maisterikin
joutuu.

Se on oikein, myöntelivät kaikki, vaikka näki että
nuorimmat miehet olisivat olleet valmiit kokoontumaan
montakin kertaa viikossa.

On oikein hauskaa, että maltatte odottaa minuakin,
kiitteli maisteri. Ja nyt lopuksi lauletaan »syksy tulee . . .»

Ei aina samaa, huomautti isäntä Vilho. Osaavat-
han nämä pojat Ukko Noankin moniäänisesti.

Maisteri aikoi lausua epäilyksensä, vaan heitti sikseen
ja sanoi;

Silloinhan nämä ovatkin laulumestareita. Anta-
kaapa kuulua.

Laulu alkoi ja isännän sana näyttäytyi todeksi. Se
oli tavallaan kaksiäänistä laulua, sillä yksi lauloi säkeen
lyhemmän muodon verkalleen, toiset hänen mukanaan
puolta nopeammassa, lainehtivassa tahdissa toisen säkeen,
jossa oli runsaasti puolta enemmän sanoja, mutta kum-
minkin päättyi yhtaikaa, kuten moniääninen laulu ainakin.

Maisteri ihastui tähän Ukko Noan uuteen laitteeseen
erityisesti, ja hänen piti ennen eroamista saada muisti-
kirjaansa pari eukko Noaa koskevaa säkeistöä, jotka kuu-
luivat näin:

Eukko Noa ei hän sano:
ukko, pullo pois!
Vaan toi viinaleilin sekä näytti peilin

13. 816 3



34

kuinka kullan kaunihisti ukon kasvot loist’.
Eukko Noa hyvä eukko,
eukko Noa hyvä eukko;
ei hän sano: ukko pane viinapullo pois.
Vaan hän tuoda helkutteli täyden viinaleilin,
Sekä vielä päälliseksi näytti suuren peilin,
Siitä selvin nähdäksensä, siitä selvin nähdäksensä,
Kuinka kullan kaunihisti ukon kasvot loist’.



MARRASKUUN KOKOUS.

Matalimmat lahdelmat olivat jo jäässä, vaikka niin
ohuessa, että ainoastaan pienet pojat uskalsivat ruohikon
ja maan välillä luistella ja luisua laskea. Sunnuntaina, heti
päivällisen jälkeen,kokoontui sekä poikasia että aikamiehiä
Patalahden rantamalle ollakseen lähellä, kun kokous alkaa.

Vilholan renki Tanu oli ottanut huolekseen ilmoittaa
alkamisesta rannalla olijoille. Tanukin oli käynyt jäällä,
mutta meni sieltä hevosia hoitelemaan, joka oli hänen mie-
luisimpia töitänsä. Tämän kiitettävän ominaisuuden
vuoksi oli Patalahden isäntä etupäässä halunnutkin saada
Tanun rengikseen. Oli tullut kuuluksi, että missä talossa
Tanu on, siinä eivät hevoset olleet nälässä eikä vilussa.
Ei Tanu kieltänyt näitä samoja etuja itseltäänkään. Lu-
jasti hän söi, niin että oli melkein yhtä paksu kuin pitkäkin.
Ja milloin hevoset alkoivat tarvita tallia ja peittoa sel-
käänsä, silloin nähtiin Tanunkin leveillä hartioilla lyhyt,
päällyksetön lammasnahkaturkki. Ettei sitä tarvinnut
alituiseen ottaa ja heittää, antoi hän sunnuntaisin ja
kepeitä töitä tehdessään olla turkin päällänsä tuvassakin.

Maisterin huomio oli erityisesti kiintynyt tähän hyvin-
voipaan ja huolelliseen renki Tanuun ja heistä tuli hyvät
ystävät. Nytkin ennen kokousta tarvitsi maisterin vaan
mainita, että tuvassa on vähän istuimia, ja heti haki Tanu
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kaksi vahvaa lautaa ja asetti ne pölkkyjen päälle. Ha-
tuttomin päin hän puuhasi näitä istuimia, sillä vaikka
maisteri kieltelikin, ettei hänen tauttansa tarvitse heittää
hattua huoneessakaan, tahtoi Tanu antaa oman talon
herralle sen kunnian, että on avopäin.

istuimet laitettuaan halusi Tanu tietää milloin saapi
kutsua miehet rannalta.

Kun alkaa vähän hämärtää, selitti maisteri-
Annetaanko pientenkin poikasien tulla? kysyi Tanu.
Ei niiden tarvitse olla, sanoi maisteri. Tanu ilmoit-

taa niille, että se vieras ukko on käskenyt pienten poikien
mennä kotiinsa nukkumaan.

Jos ne tottelevat, epäili Tanu.
Kyllä ne tottelevat, kun sanoo vakavasti.

Tanu jäi vieläkin epäilemään, mutta teki kumminkin
neuvon mukaan ja sanoi, että vieras herra on käskenyt
poikien mennä kotiinsa. Ukoksi hän ei voinut sanoa. Ja
pojat tottelivat.

Katso kummaa, ihmettelivät toiset miehet. Tana-
kan saapi pojatkin tottelemaan! Sille pitää antaa pehtorin
virka .. . Otatko sinä sen?

Kyllä minulle kelpaa, sanoi Tanu astua jaaputellen
lyhyillä jaloillaan mäkeä ylös.

Suurin osa joukosta oli jo ennen mennyt tupaan. Ran-
nalta tulijain kanssa yhtä aikaa saapui sinne maisterikin.
Haukilammin Aapeli selitti heti kohta, että he nyt juuri
huomasivat Tanun soveltuvan erittäin hyvin pehtorin
virkaan.

Maisteri näki väkensä olevan reippaalla tuulella ja
kiitteli:

Niin ne asiat selvenevät, kun ei olla kiireisiä. Alo-
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telaanhan kumminkin laululla ja sitten myöhemmin toimi-
tetaan virkamiesten valinnat.

—• Mitä lauletaan?
Vaikkapa se entinen syyslaulu

Pirtin seinät jymisivät, kun pojat vetelivät: syksy
tulee, vettä satelee ja tuuli kattoja särkee.

Tällä kertaa ei Mantakaan ilmaissut pahastumistansa,
vaikka oli tullut ja tuonut Paunosenkin. Istui vaan hymy-
huulin ja kuunteli.

Laulun loputtua sanoi maisteri:
Kyllä meidän täytyy sytyttää tuli lamppuun, muu-

ten olemme kohta pimeyden valtakunnassa.
Kun tuli oli sytytetty, asetti hän renki Tanun istumaan

lähelle pöytää, parin sylen päähän lampusta, ja alkoi jutella:
Koska meillä on nimenä Patahurjain valtakunta,

niin ei haitanne, jos jutellaan illan kuluksi asioista, jotka
täysijärkisten mielestä mahtavat kuullostaa hullun tuumilta.

Niinkuin muistatte ja näitte, paistoi tänäkin päivänä
aurinko noin seitsemän, kahdeksan tunnin ajan, mutta

sitten se »laskeutui» tuonne Kivimäen taakse ja meillä
olisi pimeys ellei tuo lamppu valaisisi. Meistä näyttää siltä
kuin aurinko kiertäisi meitä idästä länteen, mutta tieto-
miesten tutkimusten mukaan ei aurinko liikahda paikaltaan
enempi kuin tuokaan lamppu tuosta tuvan orresta.

Voidaan tosin väittää, että näemmehän silmillämme,
että aurinko kiertää meitä. Mutta jos tämä renki Tanu
sallii minun käyttää päätänsä havaintovälineenä, niin
minä koetan selittää teille tätä asiata ymmärrettävästi.

Tanu naurahti ja virkkoi:
Saapi sitä katsella, kunhan ei ota irti.
Ei oteta irti, lupasi maisteri lähestyen havainto-
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välinettä. Kyllähän asia tulisi vieläkin selvemmäksi, jos
olisi irtonainen, kaltevassa navassa pyörivä pallo, mutta

koetetaan tulla toimeen tällä.
Jos nyt Tanu asettaa vasemman korvansa lampun

valoon päin ja istuu hiukan kumarassa pohjoista ilman-
suuntaa kohti, niin silloin voisimme määrätä Patahurjain
valtakunnan paikaksi tämän »maapallon» päälaella olevan
pyörtäisen. Jos nyt tässä pyörtäisen keskellä eli toisin
sanoen meidän valtakunnan alueella sattuisi olemaan joku
pieni eläin, ja jos Tanu joutuisi oman itsensä ja hevosten
ruokinnalta istumaan tällä paikalla vuorokauden läpeensä
ja kääntäisi päätänsä vasemmalle päin niin hitaasti, että
nenä olisi puolen yön aikana lampun valoa kohti ja huomen-
aamuna kello kuuden aikana oikea korva ja huomenna
kello kahdentoista aikana takaraivo, niin tuo pieni eläin
nyt juuri ajattelisi aivan kuin mekin ihmiset, että lamppu
laskeutui hivuspyörtäisen läntisellä reunalla kasvavan
hiusmetsän taakse ja huomen aamuna kello kuuden aikana
se tuumisi, että nytpäs sieltä itäisen tai toisin sanoen oikean
korvan puoleisen hivusmetsän takaa aurinko nousta köl-
löttää, vaikka todellisuudessa Tanun pää (tämä maapallo)
on vaan hiljalleen pyörinyt ja lamppu seisonut paikallaan.
Samalla lailla pyörähtää maapallommekin kerran vuoro-
kaudessa ympärinsä. Vuodessa se ennättää pyörähtää
365 kertaa ja vielä noin kuusi tuntia päällekin, joista nel-
jässä vuodessa kertyy tuo karkauspäivä, jona vuotena on
kosimisoikeus naisillakin.

Mutta tämä meidän maapallomme ei ainoastaan pyöri,
vaan se myöskin kiertää aurinkoa ja sen kierto-aika on
vuosi. Tämä kiertäminen tapahtuu samalla tavalla, kuin
jos tällä Tanulla olisi aikaa kiertää tuota lamppua tuossa
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samassa asennossaan (ja äsken selitetyllä tavalla päätään
pyörittäen) niin hitaasti, että hän joulukuun lopulla olisi
selin lamppuun, maaliskuun lopulla oikea olkapää lamppua
kohti ja kesäkuun lopulla päin lamppua ja syyskuun lo-
pulla tuossa asennossa, jossa nyt on. Tuota kierrosta teh-
dessä olisi joulukuun lopulla tämä päälaen keskipalkka ja
pohjoisin osa tästäkin meidän valtakunnasta aivan pimen-
nossa. Kesäkuun lopulla näkyisi samoille paikoille lampun
valo läpi vuorokaudet, kuten auringon valo näkyy pohjoi-
simpaan Lapinmaahan ja varsinkin pohjoisnapamaihin.
Etelänapamaissa on juhannuksen aikana pimeä ja kylmä,
aivan samoin kuin pohjoisessa joulun aikana. Etelänavan
vuoden vaiheita on vaikeampi selittää, kun ei Tanu luvan-
nut ottaa irti tätä »maapalloa». Meidän täytynee uskoa,
että niin se on.

Nyt te varmaan ajattelette, että mitenkä meidän suuri
maapallomme rupeaa kiertämään tuota ammeen pohjan
kokoista aurinkoa. Epäilisin minäkin tätä asiata, jos au-
rinko todella olisi ammeen pohjan kokoinen. Mutta silloin
täytyisi maapallomme olla pienen perunan kokoinen.

Jos ajattelemille tätä Tantin päätä maapallon kokoi-
seksi (vaikka onhan tämäkin hiukan pienempi), silloin olisi
aurinko niin suuri, että tätä viisisylistä tupaa täytyisi
korottaa pari syltä jos mieli tähän sopia. Toisin sanoen;

miljoona maapalloja yhteen leivottuna ei olisi vielä aivan
auringon kokoinen. Se näyttää pieneltä siitä syystä, kun
se on niin äärettömän etäällä, että meitä on vaikea saada
ymmärtämään kuinka etäällä se on. Jos kumminkin koetan
selittää. Ääni on meidän mielestämme joutuisa taipaleen-
tekijä. Tuvan yli puhellessa ei tarvitse yhtään odottaa
sanan joutumista, eipä huomaa vielä silloinkaan, jos tuonkin
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lahden ylitse huutelee toiselleen. Mutta jos tällä Tanulla
olisi morsian auringossa ja tämä huutaisi täältä sinne, että
milloinka lähtään pappilaan kuulutuskirjan tekoon, niin
morsian kuulisi tuon kysymyksen vasta neljäntoista vuoden
kuluttua ja ennenkuin vastaus joutuisi tänne, olisi mennyt
aikaa loppupuolelle kolmekymmentä vuotta.

Tämä kuulostanee teistä hullun puheelta, sillä meidän
silmillä katsottuna näyttää aurinko olevan pari, kolme
peninkulmaa etäällä. Mutta kyllä se on etempänä ja hyvä
onkin, sillä jos aurinko olisi parin peninkulman etäisyy-
dessä, tulisi meille liika kuuma. Ei meitä pajupensas eikä
päivänvarjo paljon suojelisi. Kymmentä syltä vahva
jääseinäkin sulaisi yhden minutin aikana. Siitä jo ymmär-
rätte, että on siellä löylyä enemmän kuin kuumimmassa-
kaan saunassa.

Ja kun nyt olen teitä pelotellut auringon hirveällä
suuruudella ja kuumuudella sekä pitkillä matkoilla, niin
jospa käydään ulkona jäähdyttelemässä ja palataan viiden
minutin kuluttua keskustelemaan valtakuntamme asioista.

Maisteri lopetti esitelmänsä ja kylläpä oli jäähdyttely-
tunnilla juttelun ainetta. Jotkut yrittivät epäillä kuule-
miensa asiain todellisuutta, mutta Vapiaan epäsi sellaiset
yritykset.

Kyllä se on parasta, ettei ruveta tuollaisen miehen
puheita sormittamaan. Se tietää mitä sanoo. Ei se tyhjiä
valehtele.

Ja Koivuniemen Matti pisti siihen tällaisen lisäyksen-
kin:

Kun itse rohvessyöri vielä vakuuttaa että se asia
on niin, niin se on niin.

Haukilammin Aapeli keksi lisävahvistuksen:
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—■ Ja joka ei muuten usko, niin menköön Tanun
kanssa puskusille, tottapahan sitte tuntee, että maapallo
on pyöreä.

Kukapa tuota enää litteäksi väittäneekään, sanoi
Heponotkon Jooseppi. Mutta tuo aurinko on minusta liika
etäällä.

Jos on liika etäällä, niin vetäse lähemmäksi, neu-
voi Matti.

Eipä taida Jooseppikaan uskaltaa mennä vetäse-
mään, myhäili Vapiaan. Saattaisi sormet palaa.

Väliaika oli loppunut. Maisteri asettui taas johtamaan
keskustelua.

Otetaanpa nyt ensimäisenä ratkaistavaksi Tanun
virkanimitys. Hänelle on esitetty pehtoorin virkaa, mutta

kun muidenkin valtakuntain hoveissa on hovitallimestari,
niin minä ajattelen tehtävän Tanulle vääryyttä, jos hänet
siitä virasta syrjäytetään.

Nimitetään Tanu tallimestariksi, kuului yleinen
hyväksyminen.

Hovitallimestariksi, oikasi maisteri. Jokapäiväi-
sessä keskustelussa riittää tosin lyhennettykin nimi, mutta
ken ei sitä muista (varsinkin täällä kokouksissa), hän jou-
tuu ensin varoituksen ja sitten rangaistuksen alaiseksi.
Hyväksytäänkö tällainen virkamiesten arvoa suojeleva
lakipykälä?

Hyväksytään, hyväksytään.
Päätetty. Meillä on siis kuvernööri, rohvessyöri

ja hovitallimestari. Eikö olisi syytä uusia nimityksiä jollain
tavalla juhlistaa?

- Nostetaan, keksi joku ja siihen yhtyivät toisetkin,
keräytyen Tanun ympärille.
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Ei ole muitakaan nostettu, väitti Tanu, kylien-
nelien turkkinsa liepeitä tiukemmalle.

Ei huomattu, mutta nyt nostetaan, kuului joukosta.
Kohta keikkui Tanun lyhyt tukka lähellä orsia ja

tuvan sisus oli yhtenä naurun remakkana. Nostajille tuli
kuuma, mutta vielä kuumempi oli Tanulla ja hän lähtikin
heti alaspäästyänsä ulos jäähdyttelemään.

Taisipa mennä virkatoimiinsa, virkkoi joku.
Niin on tehtäväkin, kiitteli maisteri. Ja nyt eteen-

päin. Viime kerralla ei päästy selville kuka pormestariksi.
Nyt on ollut aikaa ajatella. Sanokaa.

Matti pormestariksi.
Tämä ei ennättänyt sanoa monta sanaa vastaan, kun

kuului; päätetty, jota seurasi samallainen noston nujakka
kuin äskenkin.

Se oli neljäs. Nyt valtakunnan vouti. Kuka siihen?
Heikki voudiksi.
Päätetty. Ennen nostamista on selityksenä mai-

nittava, että virallinen nimi kokonaisuudessaan kuuluu:
Patahurjain valtakunnan vouti, mutta kiireessä keskuste-
lussa riittää vouti nimi. Ja nyt nostetaan.

Ja taas nostettiin.
• Tuo virkaan asettaminen näyttää olevan vaikeata

työtä, sanoi maisteri. Jo pitänee levätä ja käydä jäähdyt-
telemässä.

Ei tarvitse. Yhteen kyytiin kaikki.
Sama se. Nimitetään henkikirjuri.
Aapeli henkikirjuriksi.
Minun täytyy taas huomauttaa, sanoi maisteri,

että jos Aapeli syrjäytetään pois laulunjohtajan toimesta,
niin hänellekin tehdään vääryyttä. Jos nimittäisimme
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häntä: tirehtööri kanttus, sillä se on korkea musiikkimies-
ten arvonimi. Määrätköön itse, haluaako hän käytettävän
koko nimeä, vai riittääkö alku- tai loppuosa?

Riittää minulle kanttus, sanoi Aapeli
Ja nyt nostetaan »kanttus».

Niin tapahtuikin.
Kuka henkikirjuriksi?
Toinen veli, Sakari.

—Se on päätetty. Sakari huolehtikoon siitä, ettei
meidän valtakunnan väestä joudu kukaan »lintujenkirjaan».

Sinäpä saitkin vaikean tehtävän, suhahti joku
Sakarille.

Monet tiesivät, ja maisterikin näkyi kuulleen, että
Sakari kosiskeli erään talon tytärtä, joka oli sukuisin Lin-
tunen. Sakari jäi kuitenkin rauhaan, sillä nostotouhussa
ei sitä moni muistanut.

Vieläkö jatketaan virkamiesten valintaa, vai jäte-
täänkö toiseenkin kertaan, kysyi maisteri.

Jätetään toiseen kertaan. Kuuma tässä tulee.
Se oli totta, sitä todisti sekin, että Tanu oli riisunut

tallista tultua rakkaan turkkinsa ja nostanut sen tuvan

naulaan. Toiset huomasivat sen ja jäähdyttelemästä tultua
ottivat keskustelun alaiseksi saapiko tallimestari näin
kokouksen aikana heittää pois virkapukunsa. Maisteri
ryhtyi selittelemään.

Meidän valtakunnan laissa ei ole vielä virkapukuja
koskevia lakipykälöitä, niin ettei tallimestarin menettelyä
voitane katsoa rikokseksi. Mutta jos sellainen pykälä näh-
dään tarpeelliseksi, niin olisihan suotavaa että tallimestari
antaisi hyvän esimerkin muillekin pukemalla itsensä loppu-
illaksi virkapukuun.



44

Tallimestari tahtoi olla hyvänä esimerkkinä.
Tässä pukemisessa ei viikkoa viivytäkään, hänvirk-

koi ja solautti turkin päällensä, istuutuen samalle pai-
kalle, jossa oli maapalloakin kannattanut.

Nyt on tallimestari virkapuvussaan, kiitteli mais-
teri. Olkaapa muutkin yhtä moitteettomia virassanne.

Mutta mikähän se on meidän virkapuku? kysyi
Vapiaan.

Rohvessyöri ja minä olemme virkapukusääntöjen
ulkopuolella, selitti maisteri. Mutta näillä toisilla on virka-
pukuna sama tai saman mallinen sarkapuku ja lapikkaat
kuin oli virkaan nostettaessakin. Tallimestarilla oli turkki,
joten se on hänen virkapukunsa.

Vielä minulla on kysyttävänä yksi asia, sanoi Va-
piaan. Viime kerralla tehtiin päätös, ettei meidän valta-
kunnan asioista saa kertoa syrjäisille, mutta nyt ne tietä-
vät kaikki ja puhua hölöttävät ympäri kylää, vaikk’en
minä ole kertonut kenellekään.

Se asia täytyy ottaa käsittelyn alaiseksi, sanoi
maisteri. Ajattelen kumminkin ettei vielä ryhdyttäisi erit-
täin ankariin toimenpiteisiin, jos ei ole kerrottu ulompana
kuin omalla kylällä.

Jopa tuosta tiesivät tuoliakin Pökkelömäen ky-
lällä, ilmoitti Matti.

Sepä on jo pahempi, sanoi puheenjohtaja. Onko
tietoa kertojasta.

Kyllä kuulin senkin, vaan pitäneekö sanoa.
Se on sanottava, muuten joutuu pormestari virka-

heitoksi, kuului uhkauksia.
Sanokoon syyllinen itse. Täällä näkyy olevan.

Jokainen alkoi katseellaan etsiä syyllistä ja jopa vii-
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mein keksivät renki Lassin poskien punottavan tavallista
enemmän.

Lassi on kertonut, kuului epäilyksiä.
Aikamies sanoo, jos on kertonut, virkkoi puheen-

johtaja kehoittavasti.
En minä aluksi kertonut, väitti Lassi. Mutta kun

tulivat kyselemään, niin kerroin minä sitten.
Oikeus tutkikoon ja ratkaiskoon, sanoi puheen-

johtaja. Pormestari astukoon virkaansa ja muut hänelle
apulaisiksi.

Tutkinto alkoi ja siinä tuli selville, että Lassi on Hyvä-
rilän härkää hakiessaan Pökkelömäen Konttilan piioille
kertonut Patahurjain valtakunnan salaisuuksia, josta rikok-
sesta sanotun valtakunnan pirttioikeus tuomitsee hänet
saamaan kolme taalaria sakkoa. Jos ei vastaajalta löydy
mainittuja rahoja, on hänen suoritettava sakkonsa syö-
mällä.

Tuli kysymykseen mitä piti syödä. Osa oikeuden jäse-
nistä esitti kapanvetoista puurokuppia, mutta pormestari
ja toiset jäsenet harkitsivat sen »liikapullistukseksi» sekä
muutenkin aikaa kysyväksi ja esittivät, että puuro vaih-
dettaisiin pihlajanmarjoihin, joita oli tuvan takana pihla-
jikossa.

En minä rupea syömään jäisiä ja myrkyllisiä pihla-
janmarjoja, väitti Lassi.

Eivät pihlajanmarjat ole myrkyllisiä, selitti mais-
teri, Venäjällä ja muissa maissa syövät niitä parhaana
herkkuna.

Haetaan sulamaan, sanoi kanttus, Haukilammin
Aapeli, kopaten hattunsa poimuriksi.
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Lassilla oli täysi työ pysytellä suuttumatta. Ran-
gaistuksen toimeenpanoa odotellessa hän vaati:

Toisille täytyy olla sama sakko, jos vaan kertovat-
Se on tietty. Laki ei tunne armoa.
Mutta kuinka monta niitä lakipykälää onkaan,

arveli isäntä Vilho, kuvernööri. Pysyyköhän ne muis-
tissa jokaisella?

Ne pitäisi kirjoittaa paperille, sanoi Vapiaan.
Kuka niitä paperista katselee, epäili Heikki, valta-

kunnan vouti.
Kirjoittaa tuohon seinään, niin näkee jokainen,

sanoi Heponotkon Jooseppi.
Taikka tuonne minun turkkini selkään, lisäsi Tanu.
Tallimestaripa sille keksikin parhaan paikan, ihas-

tui maisteri. Henkikirjuri ja rohvessyöri heti työhön.
Tässä on lyijykynä.

Ei ole ennen ja tuskinpa tämän jälkeenkään kirjoi-
tettu lakipykälöitä suuremman ilon vallitessa, kuin nyt
renki Tanun turkin selkään. Kirjoituspöytäkin pyrki tuta-

jamaan, joten sitä täytyi vähä väliin kieltää nauramasta.

Viimein nähtiin turkin selässä neljä järjestysnumerolla
varustettua pykälää: kiellot suuttumisesta, salaisuuksien
kertomisesta, sekä virkanimen- ja puvun vaihtamisesta.

Kun rangaistusasia näytti aivan unohtuvan, käytti
Lassi tilaisuutta hyväkseen ja pujahti kenenkään huomaa-
matta pois tuvasta. Mutta sitä ei kukaan paheksinut.

Saman tekevä, tuumaili marjojen sulaaja. Piste-
tään marjat talteen. Onpahan ensikerralla tiedossa asia
mistä ulotetaan.

Olikin kulunut iltaa pitkältä.
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Lauletaanpa nyt lopuksi niistä Noan istuttamista
viinapuista, kehoitti maisteri.

Ja sen laulettua oli patahurjain illanvietto tällä ker-
ralla päättynyt.



JOULUKUUN KOKOUS.
Petkelkannan Tekla ja Paunosen Manta olivat parhaita

ystäviä. Heitä yhdisti pienet salaisuudet, joita eivät muut

tietäneet. Paunosella niistä oli vähän vihiä, sillä varsinkin
kesäiseen aikaan, lähettäessään Mantaa kaloja myymään,
hän huomasi kauppatavaran mukana sellaistakin, jota ei
heidän mökissään ollut myytäväksi ja takaisin tullessa
taas sellaista, joka ei kuulunut heille. Mutta jos Paunonen
alottikaan tavarain lähempää tarkastelua ja kyselyä, sai
hän sydänkäpysensä kyynärpäästä tyrkkäyksen kylkeensä,
ehkä siihen paikkaan, josta ensimäinen »käpynen» on teh-
tynä ja selityksen: »sinun ei tarvitse kaikkia asioita tietää,
eikä tirkistellä.»

Syksytalvella, lehmien »ummessa» ollessa, oli näitä
salaisuuksia vähemmän ja ystävyksilläkin harvemmin
asiata toisillensa. Mutta Patahurjain marraskuun kokouk-
sen jälkeen halusi Manta käydä ystäväänsä puhuttelemassa
ja tärkeimpänä asiana oli tuo kokous.

Tule sinäkin sinne ensi kerralla, hän kehoitti
Teklaa.

Oletko sinä käynyt siellä? kysyi Tekla vähän ih-
metellen.

Olen minä käynyt, tunnusti Manta rohkeasti.
Hauska niiden »meininkiä» on kuunnella.
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Mutta eikös se opeta siellä niitä kauheita, juma-
lattomia asioitaan, epäili Tekla.

Eikö mitä, puolusti Manta. Kertoohan se maa-
pallosta ja auringosta, mutta ei se sen pahempata.

Mutta mitäs sinä kerroit kesällä kirkosta tullessa?
muistutti Tekla.

Mitäkö kerroin? Muiden syöttämiä valeita kerroin.
Minä uskon nyt, ettei niissä ole totta siteeksikään.

Niinköhän. Mutta mitä varten se pani sillekin
kokoukselle niin pahan nimen?

Ole vaiti, sanoi Manta tullen hyvälle tuulelle. Minä-
hän sitä leikillä nimitin Patahurjain valtakunnaksi ja siitä-
hän se nimi syntyi.

Vai niin, sanoi Tekla. Saattaneekin olla aivan oikea
ihminen.

Hyvinkin, vakuutti Manta. Maisteri on maailman
parhaita ihmisiä. On käynyt useita kertoja meidänkin
mökissä ja puhelee Paunosen kanssa kaloista ja kalastami-
sesta aivan kuin vertaistensa kanssa. Järvelläkin kävivät
sulan aikana yhdessä, ja ajattelehan itse souti ja Pauno-
sen piti olla perässä!

Teklan mielipiteet muuttuivat kokonaan.
Vai on se sellainen. Pitääpä tulla kuulemaan ja

sanoa muillekin.
Mutta nytpä tuli Mantalle hätä.

Älä hyvä ihminen kerro muille. Ne tekivät mie-
hissä sellaisen päätöksen, että joka kertoo heidän kokouk-
sistaan kylällä, sille syötetään jäisiä pihlajanmarjoja.

Niinkö? ihmetteli Tekla. Leikkiä tuo lienee
Olkoon mitä hyvänsä, mutta syöttää ne, saat

uskoa.
13. 81(3 4
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Sentähden sieltä ei ole kuulunutkaan paljon mi-
tään, sanoi Tekla. Jospa sinne ei saa syrjäiset tullakaan.

Saat sinä tulla ihan epäilemättä, vakuutti Manta.
Toinen asia on pitää suunsa kiinni ja tuo nyt ei ole mikään
konsti.

Tekla ei väittänyt suun kiinnipitämiskonstia mah-
dottomaksi, sillä olivathan he sitä harjoitelleet useina vuo-
sina ja onnistuneetkin.

Niinpä olivat joulukuun kokousta alettaessa mukana
melkein kaikki sen venekunnan joukot, joiden kanssa mais-
teri tuli ensi kerran Patalahdelle. Monet epäilivät Lassin
jäävän pois syöntisakon pelossa, mutta tämäkin tuli,
vaikka vähän arkaillen. Maisteri huomasi sen ja avustaak-
seen Lassia sekä toimittaakseen illanvietolle vaihtelua,
käski tallimestarin salaisin puolin sanomaan, että Lassi
väittäisi oikeuden päätöstä laittomaksi sillä syyllä, kun
asian ilmiantaja istui tuomarina ja ettei vastaaja saanut
edeltäpäin haastetta tai n. s, »manuuta». Tallimestari
toimitti asian, jolloin Lassin arkuus väheni, rohkenipa jo
tulla toisten miesten joukkoon istumaan.

Niin oli taas Patahurjain valtakunta koolla, ehkäpä
entistään virkeämpänä, eikä ihmekään, sillä talvinen raitis
ilma oli tulomatkalla karkoittanut pois kotoisen uneliaisuu-
den.

Tallimestari oli nytkin asettanut laudat jalustoille ja
istui virkaturkissaan, jonka selkäpuolella näkyi nuo neljä
lakipykälää.

Maisteri ja kuvernööri asettuivat kunniapaikalle pöy-
dän päähän.

Otetaanpa taas se »syksy tulee, vettä satelee . .
.»

Kuvernööri pani vastalauseen;
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Ei tuota samaa, osaavat nämä muutakin. Laula-
kaa vaikka sitä »mitä ne tähdet merkitsee», jota olen teidän
kuullut reen pajulla istuissanne vetelevän.

Se on niitä »rekilauluja», esteli Aapeli, kanttus.
Ne ne ovatkin patahurjain lauluja, sanoi maisteri.

Kanttus vaan alottaa, muuten saattaa olla virka vaarassa.
Kanttuksen täytyi ryhtyä toimeensa ja hän veteli

toisten säestäessä:
Mitä ne tähdet merkitsee,
joita meitin pääll’ oli yksi:
mennä pyhä-iltana tuli
henttuni hyljätyksi.

Kaksi tähteä merkitsee tietysti kahta »henttua», mutta

kolme ei enää merkinnyt »henttuja», vaan sitä, että hän
itse ryyppää rommia ja viinaa ja kullalle ostaa oluen.
Neljännen tähden merkitys päättyi kullalle »seljän» kääntä-
miseen, joka»temppu» ei enää siihenkään aikaan ollut aivan
tuntematon.

Tähtien merkitys jatkui kuuteen, jolloin järjestys-
nimet vaihtuvat kolmitavuisiksi ja joihinei enää ollut yhtä
helppo sovitella lempiajatuksiansa.

Maisteri kuunteli hymyillen. Häntä huvitti tehdä
havainneita laulajista, joilla ei nyt ollut läheskään samaa
rohkeutta ja reippautta kuin kahvilaulua laulettaessa.
Kun laulu oli loppunut, alkoi hän puhella:

Tämähän on tavallaan tieteellinen laulu. Kaikkina
aikoina ovat ihmiset katselleet taivaalle ja mietiskelleet
mitä nuo pienet, kirkkaat pyörylät mahtavat olla ja mitä
ne merkinnevätkään. Nuoret ovat sovitelleet niiden mer-
kityksen omiin »henttu»- ja »kulta»-ajatuksiinsa. Siitä ei
ole pitkä aika kun isät kiirehtivät poikansa syntyessä täh-
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tientutkijoilta tiedustelemaan, mitä taivaanmerkit ilmoit-
tavat hänen poikansa tulevaisuudesta, tuleeko siitä suuri
valtiomies, mahtava sotapäällikkö tai muu oppinut. Ja
tähtien tutkijat ryhtyivätkin heti tutkimaan tähdistä pojan
tulevaisuutta ja tekivät sitä aivan vakaassa uskossa, ilman
vähintäkään petoksen aikomusta. Se on sitten aivan toinen
asia, sattuivatko ennustukset yhteen pojan tulevaisuuden
kanssa. Mutta joskus sattuivatkin. Eräs suomalainen
tähtientutkija, Sigfrid Forsius, sai istua monta vuotta

vankilassa siitä syystä, kun oli tähdistä ennustanut Ruotsin
kuninkaan alottaman sodan päättyvän huonosti. Ja kun
sota päättyi huonosti, niin ennustaja vankilaan. Nyt ei
enää ketään viedä tähtien tutkimisesta vankilaan, paitsi
jos on kovin lujasti kiintynyt laulamanne kolmen tähden
merkitykseen ja ryypiskellyt rommia ja viinaa niin viljalti,
että ne ovat vieneet päästä järjen ja teettäneet tuhotöitä.

Muuten tuo tähtien tutkiminen on mitä hupaisinta ja
samalla hämmästyttävää, jatkoi maisteri. Ja koska viime
kerralla oli puhe auringosta, niin jospa juttelen tällä ker-
ralla tähdistä. Minulle kerrottiin, että tämä Heponotkon
Jooseppi on valittanut minun selitykseni mukaan auringon
olevan liika etäällä, kun ääni viipyisi sinne mennessään nel-
jätoista vuotta. Mutta asia on kumminkin niin, että ava-
ruuden matkoja mittaillessa on aurinko meidän lähimpiä
naapurejamme, melkeinpä niin läheinen kuin tämä pirtti-
rakennus tuolle tallirakennukselle. Jos ääni viipyneekin
auringon ja maan väliä kulkiessaan neljätoista vuotta,
niin valo kulkee saman matkan kahdeksassa minuutissa.
Jos auringon voisi sammuttaa puhaltamalla, samoin kuin
tuon lampun, valaisisi se meitä puhaltamisenkin jälkeenkah-
deksan minutin ajan. Mutta mitäs Jooseppi arvellee siitä,
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kun tähtientutkijat sanovat, että jos tänä yönä voisimme
puhaltaa sammuksiin pohjantähden, jonka usea tuntee,
niin se näkyisi meille vielä sittenkin viisikymmentä vuotta.

Toisin sanoen: valo viipyy täältä pohjantähteen mennessään
viisikymmentä vuotta. Se ei ole enää meidän naapurejamme.
Jos katsomme pohjantähteä iltasilla tai aamusilla, on se
aina samalla paikallaan, vaikka Otava ja muut tähdet
näyttävät sitä kiertävän. Tämä asia on samoin kuin jos
sytyttäisimme tämän tuvan kaikille seinille ja lakeen kynt-
tilöitä palamaan ja tallimestari asettuisi »maapallon» kan-
nattajaksi samalla tavalla kuin viime kerrallakin ja pyö-
risi siinä ympäriinsä kerran vuorokaudessa, niin se ennen
mainittu pieni eläin katsellessaan »maapallon» pyörtäisen
kohdalta ylöspäin aj anelisi, että tuo yksi kynttilä on liikku-
matta ja nuo toiset kynttilät kiertävät sitä. Uskoisitteko-
han te tuon pienen eläimen selitystä? Ei, te nauraisitte ja
sanoisitte, että kyllä kynttilät ovat olleet liikkumatta, sinä
vaan olet tehnyt »maapallosi» mukana pienen pyörähdyk-
sen. Samoin on kiintotähtienkin laita. Ne ovat liika »ylhäi-
siä» ruvetakseen kiertelemään toisiansa, vielä vähemmin
meitä ja meidän asuttavaa, hiekka jyväsen kokoista maa-
palloamme. Ne ovat suuria aurinkoja, monet paljon suu-
rempia kuin meidän aurinkomme, mutta näyttävät pie-
niltä siitä syystä, kun ovat niin äärettömän kaukana meistä,
että etäisimmät suurillakin kiikareilla katsottuna ainoas-
taan hiukan siintävät. Tästä selviää teille, ettei se ole
lorupuhetta, kun sanotaan luomakuntaa ja sen Luojaa
suureksi ja meitä pieniksi. Pieniähän me ollaan, vaan on
meillä tovereita. Meidän oma aurinkokuntamme on kuin
pienoinen kyläkunta. Siinä on kahdeksan suurempaa taloa
ja lähemmä kolmesataa mökkiä ja mäkitupaa. Muita
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pienempiä taloja ovat Merkurius, Venus ja Mars. Kaksi
edellistä ovat isäntäämme, aurinkoa, lähempänä kuin me,
Mars vähän ulompana. Sekin on kumminkin niin etäällä
meistä, että vaikka tähtientutkijat ovat koettaneet kiika-
reillaan tirkistellä sinne, niin eivät ole eroittaneet ihmisiä
tai eläimiä. Ja hyvä taitaa ollakin etteivät näe, sillä jos
miehet tai naiset olisivat Marssissa kauniimpia kuin täällä,
niin joutuisimme joko halveksituiksi tai halveksimaan
omiamme.

Nuo toiset neljä taloa, Jupiter, Saturnus, Uranus ja
Neptunus ovat etäällä ja viipyvät isäntäänsä aurinkoa
kiertäessään paljon kauemmin kuin me. Jos meidän maa-
pallon, Maan, pojilla olisi hyvät kulkuneuvot mennä nou-
tamaan itselleen emäntä esim. Jupiterista, joka onkin
hovitalo, tuhat kolmesataa kertaa suurempi meidän ta-

loamme, niin siellä saattaisivat meidät pettää morsiamen
iällä. Jos haluaisimme ottaa oikein nuoren, heidän ajan-
laskunsa mukaan kymmenen vuoden vanhan, niin se meidän
vuosissamme olisikin sadankahdenkymmenen ikäinen. Ja
entäs Neptunuksesta. Jos hakisimme sieltä kymmenen
vuoden ikäisen, niin se olisikin täällä tuhannen kuudensadan
viidenkymmenen. Tähän katsoen näyttää olevan vähim-
män pelkoa petoksesta jos ei hae kovin kaukaa.

Samoin kuin meidän auringollamme, on kai muilla-
kin auringoilla tällaiset pimeät pallonsa niitä kiertämässä.
Ja koska meidän maapallollamme on tällaisia kahdella
jalalla käveleviä, ymmärtäväisiä olennoita, kuten me
tässä, niin ehkä on järkevintä uskoa, ettei Luoja ole luonut
noitakaan toisia aurinkoja meidän silmiemme huviksi,
vaan lämmittämään niiden ympärillä, kiertäviä palloja ja
niillä liikkuvia eläviä olennoita. Varmaan haluaisimme
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tietää, ovatko ne onnellisempia kuin me. Sitä emme kum-
minkaan tämän elämän aikana pääse tietämään. Luoja
yksin sen tietää, ja on hänen vallassaan antaako hän
meidän sitä milloinkaan tietää.

Nyt mahtanette ajatella, että olen unhottanut kuun,
tuon suuren taivaankappaleen, joka toisin ajoin näkyy
niin suurena. Ei se ole unohtunut, näkyyhän se nytkin
tuolta sirpin terän muotoisena, muttakun se todellisuudessa
on toisiin taivaankappaleisiin verraten tavattoman pieni,
niin jätinsen viimeiseksi. Kuu on ainoa, jokakiertää meidän
palloamme. Se on viisikymmentä kertaa pienempi maata

ja epäilee tätä isäntäänsä niin suuresti, ettei koskaan käännä
selkäpuoltansa tännepäin. Se viipyy maata kiertäessään
noin 27 vuorokautta ja kulkiessaan maan ja auringon vä-
lillä näyttää meille mustan naamansa. Kun maa on aurin-
gon ja kuun välillä, silloin on tuo naama auringon valai-
sema ja kaukoputkella katsoen näkyy siitä autioita vuoria
ja vuoren rotkoja. Valo viipyy maasta kuuhun mennes-
sään ainoastaan vähän yli sekunnin eli noin parin silmän-
räpäyksen ajan. Puheleminen kävisi hitaammin. Jos talli-
mestarilla olisi siellä morsian ja kysyisi pappilaanlähtöä,
niin saisi odottaa vastausta lähemmä kuukauden. Tämä
on sittenkin avaruuden matkoista lyhimpiä.

Nyt mennään jäähdyttelemään ja katsomaan koko
joukolla »mitä ne tähdet merkitsee».

Ulos mentyä oli kaikkien niskat kokallaan ja maisteri
miesten ympäröimänä osoitteli ja selitteli erityisesti noita
»saman kylän» taloja, Merkuriusta, Venusta ja varsinkin
Marsia, josta on koetettu nähdä asukkaitakin. Siinä tuli
jos jonkinlaisia kysymyksiä. Jo piti Paunosen Mantankin
saada kysyä mikä se on tuo »linnunrata», mutta Paunonen
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työnsi ulommaksi ja virkkoi; »mitä sinunkaan tarvitsee joka
asiata tietää ja tirkistellä». Manta olisi ehkä kimmastunut,
mutta sattui muistamaan, että hän itseoli tuon lauseenPau-
noselle opettanut, vaikka toisessa tilaisuudessa.

Tähtien katselusta palattua otettiin varsinaiset valta-
kunnan asiat käsiteltäviksi.

Mistäs päästä nyt ulotetaan? kysyi maisteri.
Se viime kokouksessa määrätty sakko jäi suoritta-

matta, huomautti kanttus, joka oli puuhannut pihlajan-
marjat.

Jospa se sakko on jo vanhentunut, arveli maisteri.
Ei se näin vähässä ajassa saa vanheta, sanoi por-

mestari.
Mitä asianomainen itse sanonee?

Lassi punotti kovasti, mutta sai kuitenkin sanotuksi:
Lieneekö tuo laillinenkaan sellainen tuomio, kun

itse asian ilmoittaja istui tuomarina.
Kaikki, paitsi tallimestari, katsahtivat ihmetellen Las-

siin, että mistä tämä on tällaisen puolustuksen löytänyt.
Laillinen oli tuomio, huulihan sen kaikki, väittivät

toisetkin oikeuden jäsenet.
Kuulkoot vaikka, mutta Matti ilmoitti minun ker-

toneen ja sitten istui tuomitsemassa, intti Lassi. Eikä
minua manattukaan.

Ei ne kuulu asiaan, väitti Matti.
Ettei Lassi pitemmässä väittelyssä tulisi ilmaisseeksi,

kuka hänelle on näitä neuvoja antanut, yhtyi maisteri
keskusteluun.

Kyllä Lassi on oikeassa, hän sanoi. Meidän täy-
tynee tunnustaa, että me tehtiin virhe. Jos asian ilmoittaja
saisi olla tuomarina taikka todistajana, voisi vääriä syy-



57

töksiä tehdä paljon helpommin kuin nyt. Saatuaan palka-
tuksi tai houkutelluksi itselleen yhden väärän todistajan,
kykenisi syyttämään ketä tahansa, johon vaan sattuisi
suuttumaan.

En minä suuttunut enkä maininnut rikoksenteki-
jän nimeäkään, oikasi pormestari. Itsehän se tunnusti.

Se on tosin lieventävä asianhaara pormestarille,
mutta kun sittenkin on tapahtunut jotain lainvastaista,
niin minä ehdotan, että nämä virheet lyödään vastakkain
ja annetaan asian raueta.

Sepä ei ollut valtakunnan väelle niinkään mieleinen
esitys.

Ettäkö pihlajanmarjat saavat jäädä syömättä?
kuului pettyneitä kyselyjä.

Niin tässä arveltiin, sanoi maisteri, kun rikoskin
on tapahtunut kirjoittamattomien lakien aikana.

On Lassi rikkonut kirjoitettujakin lakeja, sanoi
Sakari, henkikirjuri.

Mitä lakeja? kysyi maisteri. En minä ole huo-
mannut.

Äsken juuri rikkoi, nimitti pormestaria Matiksi.
Ovatko muut kuulleet?
Kyllä kuultiin, vaan ei ennätetty sanoa.
Mitäs syytetty sanoo siilien?
Ei minulla ole mitään virkaa, ja saapihan ne sanoa,

väitti Lassi.
Siinä on syytetty väärässä, selitti maisteri. Pata-

hurjain valtakunnan neljäs perustuslain pykälä tarkoittaa,
että kaikki tämän valtakunnan asukkaat nimittävät virka-
miehiänsä arvonimellä. Asia siis täytynee jättää pirtti-
oikeuden ratkaistavaksi, mutta tällä kertaa tulee sen seu-
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rata laillista järjestystä. Tietääkö pormestari mihin toi-
miin on ryhdyttävä?

Minun velvollisuuteni lienee lähettää manuu arvo-
nimeni unohtamisesta, mutta eihän meillä ole vielä lauta-
miestäkään.

Eipä ole. Se on valittava kiireellä. Kuka lauta-
mieheksi?

Muutamat esittelivät vanhempia miehiä, mutta ku-
vernööri muisti, että suutari Hyvönen on poikasena toimi-
nut »manarin» ammatissa ja soveltuu siihen parhaiten.
Siinä ei ollut pitkiä keskusteluja. Maisteri napautti viran
vahvistetuksi ja kaikki muut paitsi Lassi hyökkäsivät
lautamiestä nostamaan. Lassi olisi taas halunnut pötkiä
pakoon, jos olisi uskaltanut, sillä hän oli kuullut, että Hy-
vönen on ollut poikasena peljätty »manari». Jos se toimittaa
tuon viran vanhaan tapaansa, niin ei manattavata naurata.

Hyvönen oli pieni mies ja milloin ei tarvinnut olla
työn tautta kumarissaan, istui pystyssä kuin tikku: pienet
harmaat silmät vilkkuen puolelle ja toiselle, puheen tul-
lessa puskupäisissä, kiihtyvissä jaksoissa. Lassi ennätti
alkamista odotellessaan monta kertaa katua sitä, kun tuli
maininneeksikin ettei häntä manattu tuohon edelliseen
juttuun. Nyt ne pääsevät nauramaan.

Lautamies virkaansa! kuului kehoituksia.
Minä olen valmis, kun vaan maksetaan manuuraha

ja ilmotetaan kuka on manattava ja mistä asiasta, sanoi
lautamies pullistaen rintaansa, näyttääksensä mahtavalta.

Pormestari otti kukkarostaan pennin, laski sen lauta-
miehen käteen ja selitti, että Hyväriläh renki Lassi on
nimittänyt häntä, korkea-arvoista pormestaria, jokapäi-



59

väisellä nimellä Matiksi. Silloin lähti lautamies liikkeelle, ja
kurkistellen kierrettyään tuvan ympäri pysähtyi Lassin
eteen ja alkoi syleksien ja jalkaa polkien pauhata:

Lapasinpa sinut viimeinkin, sinä tekosi tuntematon,
sinä naamasi näkemätön, sinä joka et kunnioita valta-
kunnan korkeita herroja ja sitten piilottelet itseäsi kor-
keimman matalan vääryyden käskyläisiltä. Millä sinä mak-
sat minunkin vaivani, minun, joka olen sinua etsiessäni
kaikki kenkäni kuluttanut, vanhan tammani tappulahteen
ajanut? Ja millä sinä sovitat sen suuren rikoksesi? Siitä
sinun pääsi keritään ja korvasi tervataan. Sovi sinä pois
tämä asia, tämä on niin paha asia, että ennenkuin sinut
lasketaan pois linnan tornista tiiliä lukemasta, on partasi
homeessa ja nenäsi kureessa. Ja muista, että käräjät
alkavat tässä kuussa ja tänä päivänä sen ruuattoman pöy-
dän ääressä, jossa ei lusikoita tarvita eikä piimää harnita.

Lautamiehen ääni ja liikkeet olivat toimituksen aikana
vähitellen lauhtuneet, ja nyt hän poistui mahtavana enti-
selle paikalleen.

Hyvä saatiin lautamies, kiitteli kuvernööri.
Se on tehnyt sitä ennenkin, nauratteli Vapiaan.

Ihan runotapaan lasketteli.
Minä en ole ennen kuullut sellaista manuuta, sanoi

maisteri, enkä ole aavistanutkaan, että meidän joukosta
löytyy sellaisia sanaseppiä.

Löytyyhän meiltä, kehuskeli Vapiaan. Ei täällä
tule ikävä.

Valtakunnan suurinta yleisöä huvittivat pirttikäräjät
enimmän ja he alkoivat kiirehtiä.

Nyt, pormestari, oikeus istumaan, kun on ma-
nattuna.
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Minäpä en teekään tällä kerralla sitä ereystä, että
»istun» omassa asiassani, sanoi pormestari vahingosta vii-
sastuneena.

Kukas istuu?
Istukoon kuvernööri tai kuka tahansa.

Maisterikin mahtoi ajatella kuvernööriä puheenjoh-
tajaksi, koska supatteli sille kahden kesken. Tämä siirtyikin
kunniapaikalle ja sanoi:

Koska tämä asia on jätetty minun ratkaistavakseni,
niin minä, kenenkään mielipidettä kuulustelematta, tuo-

mitsen syylliselle näin suuresta rikoksesta sellaisen ruu-
miillisen rangaistuksen, että hänen paatunut ja kovettunut
sydämensä kokonaan lauhtuu ja pehmenee. Hänen täytyy
käydä kaikkien nähden kaulaamassa tai toisin sanoen
teivimässä kesällisiä soutajatovereitaan Mantaa ja Teklaa

Kaikki muut alkoivat nauraa hihittää, paitsi nuo soutu-
toverit, ja suoristaen itsensä sanoi Manta:

Tulkoonpahan teivimään, niin saapi sen läsäyksen
korvalle, että muistaa vielä tulevanakin kesänä.

Ei uhkauksia auta pelkääminen, sanoi tuomion-
tekijä. Käy vaan, Lassi, teivimässä, muuten on tyytymi-
nen aikaisemmin tehtyyn pihlajanmarjatuomioon.

Ennen minä syön niitäkin, sanoi Lassi, ollen pa-
hassa pulassa.

Ei marjat kuulu tähän asiaan, väitti alempi virka-
miehistö. Tämä on ruumiillinen rangaistus.

Kuvernööri on luvannut vaihtaa, vastasi Lassi.
Tuokaa vaan marjat!

Ei tuoda.
Olkoon sitten sinänsä, en minäkään teivi.
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Teivisitkö, jos täällä olisi niitä Pökkelömäen Kont-
ulan piikoja.

Lassi ei sanonut siihen mitään, vaan lähti ulos jääh-
dyttelemään. Sillä olikin ollut kuumempi ilta kuin koskaan
ennen.

Maisteria säälitti ja hän esitteli:

—■ Jätetään jo Lassi rauhaan ja ryhdytään muihin
toimiin.

Jätetään vaan, myöntyivät toisetkin.
Vieläkö ajattelette tarvittavan lisää virkamiehiä?
Vielä toki, sanoi Vapiaan. Eihän maisterilla itsel-

Jäänkään ole vielä virkaa.
Jospa jätetään minut virattomaksi, tuumitteli

maisteri. Voisitte vaan joutua useammin rangaistavaksi,
jos ette muistaisi sitä.

Muistetaan, vakuutti Vapiaan. Pitää antaa sellai-
nen virka, että muistaa, joko parooni tai reivi, minkä
maisteri itse haluaa.

Ne paroonit ja reivit eivät ole mitään virkoja,
ainoastaan korunimiä, selitti maisteri. Mutta jos haluatte
antaa, niin antakaa minulle aivan uusi ja suomalainenvirka-
nimi. Minua miellyttäisi tuo keskusteluissa usein mainittu
nimi; itse.

Kaikki olivat odottaneet jotain muuta, paljon juhlalli-
sempaa. Vapiaan jo ilmaisikin ajatuksensa.

Ei tuo kuulu yhtään komealta: itse . .
. pitäisi

siihen olla jotain lisää: itse esimies, tai minkä siihen?
Itse esivalta, sanoi kuvernööri.
Niin, aivan oikein: itse esivalta, ihastui Vapiaan.

Ja se pitää kirjoittaa ja lausuakin isolla i:llä. Kelpaako
tämä nimi maisterille?
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Kyllä, kyllä kelpaa, myönteli maisteri nauraen-
Mutta älkäähän kumminkaan kirjoittako näitä nimiä toi-
siinsa kiinni, vaan vetäiskää välille lyhyt viiva, muuten

siitä syntyy itseesivalta, joka ei ole suomea eikä mitään
kieltä.

Kyllä se muistetaan ja osataan, vakuutti Vapiaan.
Ja nyt nostetaan virkaan Itse-esivalta.

Se oli niin haluista työtä kaikille, että Manta ja Tek-
lakin nousivat seisoalleen, vaikkeivät heidän kätensä enää
ylettyneetkään nostettavaan.

Maisteri kiitteli nostajia ja rytäkän asetuttua tuu-
maili;

Tämän Patahurjain valtakunnan korkein virka
taisi sittenkin joutua minulle, ja jos vaan emäntä rupeaisi
sellaiseen puuhaan, että antaisi keittää kahvit, niin minä
tarjoaisin näille virkaannostajillekahvikupin.

Kyllä minä, sanoi emäntä ja lähti naurussa suin
liikkeelle.

Ei ole muiltakaan virkamiehiltä vaadittu nosta-
jaisia, sanoi kanttus, Haukilammin Aapeli.

Ei ne pienemmät virat ansaitsekaan nosta jäisiä,
selitti maisteri. Ja ken haluaa, niin antaa kotonaan.

Lautamies Hyvönen nousi seisoalleen ja kysyi:
Minä haluaisin kysyä Itse-esivallalta yhtä asiata.
Mikähän se olisi.
Se on se, että eikö virkamiesten vaimoille anneta

mitään arvonimeä?
Kyllä niille pitää antaa.

Hyvönen naurahti, mutta tekeytyi hyvin viralliseksi
ja jatkoi:
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Mutta minäpä kuulin juuri ikään mainittavan
emäntää, vaikka hänen miehensä on kuvernööri.

Ja se mainitsija olin minä, hämmästyi Itse-esivalta.
Kanttus tai tallimestari noutakoon heti kohta pihlajan-
marjat tänne. Minä sovitan heti rikokseni.

Ei siitä rikoksesta pääse pihlajanmarjoilla, oikasi
kuvernööri. Rikoksentehnyt nostakoon yksinään vir-
kaansa sen, jonka nimeä on väärin maininnut.

Voi kuitenkin, huokasi maisteri. Eikö Manta ja
Teklakaan saa olla toverina. Enhän minä mitenkään jaksa
yksinäni.

Se oli leikillä sanottuna, mutta tosi hipui hyvin lä-
hellä, sillä Patalahden Vilholan emäntä oli ruumiinsa ra-
kenteelta ensimäisen luokan emäntiä, niin leveä, että par-
haiksi sopi kapeista ovista kulkemaan.

Kuvernööri oli harkinnut vähän aikaa lievennysano-
musta ja lausui:

Syyllinen on pyytänyt lievennystä, ja koska ran-
gaistuksen tarkoituksena ei saa olla ruumiinvammojen
tuottaminen rangaistavalle, niin saakoon hän käyttää mai-
nitsemiansa henkilöitä apulaisinaan.

Kun emäntä hetken kuluttua tuli ilmoittamaan, että
kahvi on valmista, pantiin tuomio täytäntöön. Kuver-
nööri seisoi ääressä katsomassa, ettei apulaisia ollut yli
oikean määrän, sillä halulla niitä olisi tullut enemmänkin.

Niin päättyi joulukuun kokous kahvikestiin ja lope-
tettiin kahvilaululla, jota Itse-esivallan avustuksella oli
jatkettukin, ja jatkos kuului näin:

Ei pysyisi maailma paikoillaan,
jos kahvit loppuis, sen vannon,
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ei olisi kirjoissa puoltakaan,
jota ompi pohjalla pannun.
Kun loppuliemen on saanut partaan,
saapi lukea sumpista Suometarta.
Halujuomaa, halujuomaa.



TAMMIKUUN KOKOUS.

Oli niin kirkas pakkanen, että täytyi olla hyvät pukimet
ja tärkeä asia, ennenkuin halutti lähteä tunninkaan kestä-
välle matkalle. Mutta sittenkään ei Patahurjain kokouk-
sesta puuttunut kuin hyvin harvoja sivultakatsojia. Virka-
miehistöstä ei ainoatakaan.

Maisteri meni tupaan katsomaan ketä oli tullut ja
tervehtiessään puheli:

Minä ajattelin ettei tänne tule ketään näin kovalla
pakkasella.

Kylläpä arvelutti lähtiessä, sanoi Vapiaan. Kuu-
luu olevankin lopulle neljäkymmentä pykälää pakkasta.

Mitä tuo on, sanoi Matti, pormestari. En toki
muistanut pakkasta olevankaan!

Etkö tullessasikaan tuntenut? kysyi Vapiaan.
—En yhtään. Ei pakkanen pysty nuoreen poika-

mieheen.
Vapiaan otti lujalle sellaisesta lauseesta.

Poikamies minäkin luulen olevan! ja ennen toti-
sesti ukkomiesten vilut värisyttävät sinua kuin minua.

Maisteri asettui väittelyä ohjaamaan.
Onko rohvessyöri huomannut pormestarilla olevan

aikeita liittyä ukkomiesten joukkoon?
Ovat sen muutkin huomanneet.

13. 816 5
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Mitenkäpä olisivat huomanneet, kun ei ole mitään
aikeita, väitteli pormestari.

Vai ei. Etkö luule minun ymmärtävän mitä ne
joulun pyhäin aikaiset joka-iltaset ajelut merkitsevät?

Ajelutko? Varsaahan minä opetin rekeä vetämään
ja tietä kulkemaan.

Ei nelitalvias hevonen ole mikään varsa, väitti
Vapiaan. Ja tarvitseeko varsaakaan opettaessa ajaa aina
samaa tietä ja viipyä puoleen yöhön.

No pitäähän varsaa jossain lepuuttaa ja antaa

oppia ulkonakin seisomaan.
»Jossain» sinä lepuutit. Luulen, että saman talon

tallinseinustalla se kuoppura löytyy, jonka varsa on ka-
vioillaan kaapinut.

Kuoppuroita on joka talon tallin seinustoilla,
väitti pormestari. Ei niistä saa selvää.

Tästä näyttää sukeutuvan mutkallinen kysymys,
nauroi maisteri. Onko kuvernööri selvillä, minkä virka-
miehen valvonnan alle tämänluontoiset asiat kuuluvat?

Minun ymmärtääkseni tämä kuuluu lautamiehelle,
sanoi kuvernööri.

Ei asian alkaminen kuulu minulle, selitti lautamies.
Minun vitkani on käskeä, kuoppuran kaivattaja »matalan
vääryyden» eteen. Jos kuvernööri tai rohvessyöri tahtoo,
että syyllinen manataan, niin kyllä minä.

- Silloin ovat kaikki hevoselliset manattavat, kii-
rehti syytetty selittämään. Pitkien pyhien aikana on ehkä
jokainen käynyt sukulaisissaan tai tuttavissaan hevosella.

Pormestari näkyy kykenevän ainakin omaa asiaansa
puolustamaan, kiitteli maisteri. Myöntänevätkö valta-
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kunnan muut- poikamiehet kaivattaneensa kuoppuroita
tyttötalojen tallinseinämille.

Ei ole kaivatettu, kuului kieltävä vastaus.

Kukahan tässä on suorassa, kuka väärässä, arveli
maisteri.

Väärässä taitavat olla useimmat, naurahti kuver-
nööri. Eivät pojat kerro matkoistaan ennenkuin on kuop-
pura kaivettu niin syväksi, että pappi saarnastuolista ilmoit-
taa, mikä tyttö on minkin saanut sinne ukkomiesten kuop-
paan vedetyksi.

Mutta eiköhän tästä asiasta olisi laadittava laki-
pykälä, sanoi maisteri. Onko se oikein, ettei toisille valta-
kunnan jäsenille anneta mitään tietoa millaista väkeä
tähän aiotaan tuoda?

Siitä on jo vanha lakipykälä, että »kahden kauppa,
kolmannelle korvapuusti», sanoi kuvernööri.

Hyväksyttäneenkö tämä meidänkin valtakunnan
laiksi, arveli maisteri. Onhan se laadittu muistossapysy-
vään muotoon, runomittaan, m tta ettei itse eivätkä muut

joutuisi kauppaa katumaan, ei mielestäni pahentaisi, jos
loppuosan muuttaisi sellaiseen muotoon, että »kun on ensin
kuullut koiraattakin».

Salamyhkäiset naurunmyhäykset osottivat, ettei van-
haa kauppapykälää haluta muuttaa. Mutta Vapiaan kal-
listui muutoksen puolelle.

Antaisin minä tietää ennen kuuluttamistakin, jos
olisin niissä hommissa.

No sanoppa, kehotti isäntä Vilho, kuvernööri.
Mitäpä sanomista minulla on, kun en koko joulun-

pyhinä käynyt muualla kuin kirkossa ja sisareni luona.
Suutari voipi todistaa, että se on totta.
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Suutari kohosi seisalleen ja kysyi:
—■ Kuuliko Itse-esivalta, millä nimellä minua nimi-

tettiin?
Kyllä minä kuulin, sanoi tämä. Mutta se mahtoi

tulla sanotuksi hajamielisyydessä, sillä useat rohvessyörit
ovat hajamielisiä.

Ei se lievennä asiata, väitti pormestari. Rohvessyöri
on manattava.

Joko minä erehdyin, harmitteli Vapiaan. En
minä muistanut, kun ei kokouskaan ole vielä alkanut.

—, Johan tätä on ollut kotvan aikaa, sanoi maisteri.
Eipä ole laulettukaan.
Lauletaan nyt. Kanttus alottaa.
En aiota, ennenkuin rohvessyöri manataan, väitti

kanttus.
Pitänee manata, myönnytti maisteri. Kuka manaa?

—En minä, sanoi lautamies. Tämä asia koskee
minua.

Niinpä tosiaan, ihastui Vapiaan. Tyhjäänpä olitte
hyvillänne. Eipä muut osaakaan manata.

No määrätäänpä rangaistus sitä kovempi, uhkaili
pormestari.

Nyt otti maisteri pitemmän puhevuoron.
—■ Tässä on tullut ilmi sen verran pieniä rikoksia, että

jospa minä vien teidät vähäksi aikaa Siperiaan. Siitä
voipi olla teille hiukkasen opetusta ja vielä enemmän va-
roitusta. Ja minä vien teidät tämän maapallon ehkäpä
kaikkein kylmimpään paikkaan ja ainakin kylmimpään
missä ihmisiä asuu. Jos me lähtisimme sinne hevosella
suorinta tietä, niin meidän pitäisi ajaa aina itää kohti. Jos
ajaisimme viisi peninkulmaa päivässä, niin viiden viikon
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kuluttua olisimme Siperian suurella Ob-joella. Kun taas

ajaisimme noin kolme ja puoli viikkoa, olisimme Jenisei-
joella. Tästä viisi viikkoa ajettuamme olisimme Lena-
joella, josta ei olisi tuohon pakkasen pesään kuin runsaan
viikon matka. Paikka on nimeltään Verhojansk. Me oli-
simme huhtikuun lopulla perillä. Ei me joudeta niin kauan
viipymään, meidän pitää päästä sinne tänä iltana, sillä
nyt siellä mahtaa olla pakkasta puolta enemmänkuin täällä.

Pormestari kehui äsken, ettei tämä meidän pakkanen
ole pakkanen eikä mikään, mutta tuskinpa hän voisi todis-
taa väitettänsä samalla tavalla kuin Verhojanskin asukkaat.
Sattui nimittäin, että europpalaiset tutkimusmatkailijat
mennessään heidän kyläänsä kolmenkymmenen asteen pak-
kasella, näkivät asukasten istuvan telttansa ulkopuolella
alastomina, karkotellen syöpäläisiä vaatteistaan. Kun
matkailijat kysyivät onko kylmä, vastasivat verhojanski-
laiset naurahtaen, että eihän näin lauhalla ilmalla ole kel-
lään kylmä. Heille se oli kuin lämmin kevätpäivä meille.

On kumminkin mainittava, että ilma, on siellä aivan
toisenlaista kuin täällä. Se on nimittäin niin kuivaa, että
Jos pesee paitansa ja levittää hangelle, niin se on tunnin
kuluttua aivan kuiva. Matkailijat tahtoivat omin silmin
nähdä onko tämä totta jakastelivat käsineensä, vieden han-
gelle kuivamaan. Melkein samassa ajassa olivat nekin
tulleet kuiviksi.

Toisin ajoin raivoaa Verhojanskissa niin ankara lumi-
myrsky, että asukasten täytyy kiinnittää huoneittensa vä-
lille köysi ja pidellä siitä kädellään, muuten he eksyisivät
lyhyttäkin matkaa kulkiessaan. Lumi tupruaa ja pyörii
niin sakeana, että ihmiseltä katoaa käsitys matkan suun-
nasta. Hän on kuin tieltä eksynyt sokea ja kuuro, jok^
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menee minne sattuu ja vaipuu viimein uupuneena lumi-
kinokseen.

Siellä ei leikinleipää syödä, tuskinpa kaikki ovat
elämänsä päivinä leipää nähneetkään. Metsästä ja järvistä
on elatus hankittava, mutta siihen tarvitaan voimaa ja
rohkeutta. Joka ei jaksa hankkia elatustansa, hän kuolee.
Meillä jätetään ajan määrääminen kuolemalle, vaan siellä
on aivan toisin. Kun mies tuntee, ettei jaksa enää elatustaan
hankkia, kutsuu hän sukulaisensa ja ystävänsä hautajai-
siin. Elettyjä aikoja muistellen syödään ja juodaan mitä
heillä parasta on. Hautajaisten lopulla pyytää hautajaisten-
pitäjä parhaan ystävänsä tekemään hänelle viimeisen pal-
veluksen ja antaa keihään. Ystävä asettuu keihäs kädessä
teltan ulkopuolelle ja odottaa siksi kun toinen painaa kyl-
kensä vaateseinää vasten ja sanoo: nyt. Silloin ystävä tekee
tuon viimeisen palveluksen. Sitten toimitetaan hautaus,
sillä hautajaiset ovat jo pidetyt.

Meitä kauhistuttaa tällaiset pakanalliset tavat, mutta

jos ajattelemme, niin on siinä jotain, jota ei sovi tuomita.
Heillä on rohkeutta elää ja rohkeutta kuolla. He eivät
ole tuskastuneita elämäänsä eikä ympäristöönsä, niinkuin
monet meistä. Täällähän hypätään koskeen, kun ei satuta
saamaan sitä, johon on »pähkäytynyt». Siellä Siperian
perillä, pakkasen maassa, täytyy siinäkin asiassa tyytyä
vähään. Perheeseen voipi kuulua kolme, ehkäpä neljäkin
aikaista miestä, jotka ovat tavallaan isäntiä, mutta emän-
tiä on vain yksi. Onko tämä vanhimman, nuorimman tai
keskimäisen? Ei kenenkään erityisesti, ainoastaan sen per-
heen emäntä, sillä elatuksen hankkiminen on niin vai-
keata, että nuo kolme neljä miestä vaivoin saavat sitä yh-
denkään emännän lapsille.
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Pelkään ettei teitä (enempi miehiä kuin naisiakaan)
miellytä täällä Siperiassa 010. Ja koska rikoksetkaan eivät
olleet raskauttavinta laatua, niin minä tuon teidät takaisin
tänne lämpöiseen leipä- ja piimämaahan. Vai vieläkö
haluaisitte viipyä?

Vielä minä olisin kuunnellut, sanoi Vapiaan. En
päässyt oikein selville siitäkään, kuinka kova pakkanen
siellä on.

Eikö se tullutkaan sanotuksi, virkkoi maisteri.
Siellä kuuluu nousevan noin seitsemäänkymmeneen astee-

seen ja ehkä ylikin. ■—• Olisiko vielä muuta kysyttävää?
Vielä minä sitäkin, uteli Vapiaan, että mistä sen

tietää kuinka kauvan sinne mennessä viipyy. Onko sitä
matkaa kukaan mitannut tai ajanut hevosella?

Ei sitä ole kukaan suoraan ajanut eikä mitannut-
kaan, selitti maisteri, mutta sen voipi mitata milloin hy-
vänsä, kun vaan on Siperian kartta ja harppi.

Olisi tuota soma nähdä.
Kyllä minä voin näyttää, lupasi maisteri. Mahta-

nevatko toiset olla halukkaita?
Uskotaan me näkemättäkin, sanoi pormestari.

Röhvessyöri vaan tahtoisi viivytellä, ettei häntä manat-

taisi.
Eihän tuo manuu ole niin harvinaista, väitti Va-

piaan. Eikä se lautamieskään sitä enää muistele.
Jättäneekö kannettaan kesken.
Jääköön siihen Siperiassa käyntiin, lupasi lauta-

mies.
Eikö tänä iltana tule yhtään asiata tutkittavaksi?

kyseli kanttus, Haukilammin Aapeli.
Siltä se kuulostaa, arveli Heponotkon Jooseppi.
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Nämä virkamiehet taitavat painaa villasella toistensa
rikoksia.

Jo tarttui renki Lassikin puheeseen.
Niin näkyy olevan. Kyllä nämä olivat minua

ahdistelemassa.
Kuuliko Itse-esivalta miten alentavia syytöksiä

täällä lausuttiin virkamiehistä? kysyi pormestari.
Kuulin, kuulin, vastasi tämä. Kaikkina aikoina

on ollut virkamiesten ja hallittavien välillä alituista jupak-
kaa. Virkamiehiä ei miellytä, että heitä arvostellaan, mutta

niin sen asian täytyy olla, sillä muutenhan alamaiset olisi-
vat kuin lampaita, joita saa jokainen keritä mielensä
mukaan.

Eihän tässä ole vielä ketään »kerittynä», väitti
pormestari. Itse-esivalta on ainoa, joka on sakkonsa suo-
rittanut. Lassikin pujahti ensi kerralla pakoon ja toisella
kerralla sai anteeksi. Virkamiehistä ei ole vielä kukaan
paennut.

—Ei kehuta, ei kehuta, kielteli maisteri. Ei ole
meidän valtakuntamme päässyt vielä niin vauraaksi, että
tarvittaisiin rahastonhoitajaa. Sitten se nähtäisiin. Mutta
hyvä se vaan on, että puutteet ja toivomukset tulevat
ajoissa ilmi ja tällaisena äänitorvina ovat muissa valta-
kunnissa sanomalehdet. Mitä ajattelette, pitäisikö meille-
kin perustaa sanomalehti?

Asia oli niin uusi ja tuntematon, että patahurjat kat-
soivat vähän aikaa ihmetellen asian esittäjään.

- Eikö miellytä? kysyi maisteri.
Jo toki, sanoi Vapiaan. Mutta mitenkä täällä saapi

toimeen sanomalehden. Missä se räntätään?
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Räntätään nyrkkipainossa, selitti maisteri nau-
raen. Onhan täällä usea mies kirjoitustaitoinen.

Sitten se on aivan toinen asia, ihastui Vapiaan.
Kyllä minunkin käessäni pännä pyörähtää.

Siitä se alkaa, sanoi maisteri. Rohvessyöri on
yksi toimittaja. Ketä vielä?

Vapiaania alkoi jänistää.
En minä toimittamaan, mutta jos tarvitaan kir-

joittaa.
Niin, niin, selitti maisteri. Siellä kotona ajattelee

la kirjoittaa ja tuopi minulle, niin minä kirjoitan lehteen.
En minä sillä lailla ajatellut, epäili Vapiaan yhäkin.
Siitä se selviää, lohdutteli maisteri. Jokaisen pi-

tää keksiä jotakin, jos ei muuta, niin ilmotuksia ja mitä
sattuu kuulemaan ja näkemään.

Miesten kasvojen ilmeet vilkastuivat. Näkyi selvästi,
että kyllä siellä sellaista tavarata löytyy. Jotain epä-
selvää siinä vielä oli, sillä miehet suhkivat toisilleen, mutta

eivät nähtävästi rohenneet kysyä.
Asia taisi olla sama, josta suutari sitten teki kysy-

myksen.
Mitenkä se on, hän sanoi. Tarvitseeko siinä olla

sanottuna, kuka minkin on kirjoittanut?
Ei, tietysti.
Mutta jos joku suuttuisi ja tahtoisi tietää?
Hän ei sittenkään saa tietää. Ja toisekseen, onhan

meidän valtakunnan perustuslaissa pykälä, joka kieltää
suuttumisen. Vai onko tallimestari hangannut pois sen
pykälän?

Siellä sen pitäisi olla, katsokaa, sanoi tallimestari
käännellen turkkinsa selkäpuolta joka suunnalle.
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Tallella näkyy olevan, todisti henkikirjuri, Hauki-
lammin Sakari.

—: Sittenpä ei ole mitään pelkoa. Kirjoittakaa vaan
epäilemättä, minä karsin pois pahimpia.

Mikäs lehdelle nimeksi? kysyi kuvernööri.
—Se on tärkeä kysymys, myönnytti maisteri. Sii-

täkin voisi keskustella, mutta luultavasti sallitaan, että
minä määrään nimen.

Kaikki myönnyttivät.
Nytpä meillä on kokousten väliajoillakin tekemistä,

huomautti maisteri. Ja kun alussa jäi laulut laulamatta,
niin laukkaapa nyt lopuksi siitä Noan viinaleilistä. Us-
kovathan vanhat miehet viinan lämmittävän pakkasessa.
Laulu ainakin lämmittää.

Lämmitti tai ei, mutta ainakin entistä rohkeammalla
mielellä ja päät pystyssä astuivat miehet paukkuvaan pak-
kaseen.



HELMIKUUN KOKOUS.
Pormestari halusi saada tämän kokouksen kotiinsa

Koivuniemeen, kun hänen ja isänsä nimipäivä sattui sa-
malle päivälle. Itse-esivalta sitä alussa kahdestakin syystä
vastusteli. Jos ei kuvernööri anna lupaa paikan muutta-

miseen ja jos antaakin, niin mahtaneeko tallimestari päästä
kotoisesta virastaan näin etäälle. Silloin saattaisi tulla
puute »maapallosta» ja kuka takaa valtakunnan väen sii-
vosta käytöksestä, kun ei »laintaulut» ole mukana. Por-
mestari lupasi vastata kaikesta ja tiesipä saavansa lai-
naksi oikean seinäkartankin, jos sitä vaan tarvitsee.

—Se olisi oikein hyvä, sanoi maisteri. Jospa saisi-
kin Aasian kartan, josta näkisi myöskin Euroopan, vaik-
kapa pienennettynä.

Saan minä vaikka molemmat, kun käyn kaupun-
gissa, lupasi pormestari.

Asia oli sillä päätetty. Luvan kysyminen kuvernöö-
riltä merkitsi kutsumista Matinpäiville. Ilmoittipa hän
isännälle Itse-esivallan toivomuksen tallimestarin läsnä-
olosta lammasnahkaisine laintauluineen.

Otetaan tallimestari mukaan, nauroi kuvernööri.
Kuskatkoon Itse-esivaltaa ja senaattia, minä ajan var-
salla.
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Kuka on korotettu senaatiksi? kysyi pormestari
uteliaana.

Etkö sinä vielä tiedä, kuka on talossa senaatti,
ihmetteli kuvernööri. Opetahan varsaa, niin on se vielä
kerran sieltä palatessa sinunkin rinnallasi senaatti.

Kyllä minä nyt, huomasi pormestari. Mutta eipä
emäntää nostettu senaatiksi.

Ei niitä tarvitse nostaakaan, ne määrätään ylem-
pää, nauroi kuvernööri.

Tämä senaatin määräämiskysymys jäi pormestarille
jotenkin hämäräksi. Hän oli aina ajatellut, että isäntä
se on joka talossa määrää, mutta nyt hän kuuli, että se
saattaa olla emäntäkin.

Uuden kokouspaikan ja lauhan ilman vaikutuksesta
oli valtakunnan väkiluku lisääntynyt niin paljon, ettei ol-
lut yrittämistäkään saada kaikille istuimia. Jokainen tah-
toi nähdä ja kuulla patahurjain ensimäisen sanomalehden,
josta oli kuulunut kuiskeita ympäri valtakunnan. Odo-
tettiin vain Itse-esivaltaa tulevaksi. Pormestari oli toi-
sillekin virkamiehille ilmoittanut kenen seurassa hän tulee
ja kuka on hevosta ohjastamassa. Sitä tuloa täytyi olla
katsomassa ja siksipä, kun tuo korkea-arvoinen kuorma
viimeinkin saapui ja pysähtyi Koivuniemen rappujen eteen,
ei siitä puuttunut vastaanottajia. Itse-esivalta kiepahti
kenenkään avustamatta rapun eteen, mutta »senaattia»
avusti talon emäntä ja vanha isäntä-Matti, varsinainen
nimipäiväsankari. Eikä siinä tyhjää avustanutkaan. Reki
ratisi pois laskeutuessa, ja kun hän pääsi seisoalleen, huo-
masi jokainen, että siinä se on tämän valtakunnan pylväs.
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Maisteri jäi jälemmäksi ja tervehtiessään miehiä ar-
veli:

Onkohan tämä meidän valtakunnan väen lisään-
tyminen hyvän edellä.

Vapiaan joutui lohduttelemaan.
Hyvähän se on, että valtakunta kasvaa. Sitähän

tuota aina toivotaan.
Niin, mutta jos ei vastatullut väki ymmärrä mei-

dän hommiamme.
Kyllä ne kuuntelee, vakuutti Vapiaani.

Maisteri meni kammarihuoneisiin, mutta ei jättänyt
suurta joukkoa kovin pitkäksi aikaa odottamaan, vaan
kiirehti tupaan. Pormestari oli puuhannut seinäkartat ja
ripusti ne neuvon mukaan pöydän taakse seinälle. Joukko
oli odottanut sanomalehteä, mutta sitä ei näkynyt eikä
kuulunut. Uteliaimmat olivat sitä jo kysyneetkin Itse-
esivallalta, mutta tämä oli vaan naurahtanut ja sanonut:

löytyy se tänä iltana sekin, kun ensin muu ohjelma suo-
ritetaan.

Nyt hän asettui kartan lähelle ja alotti:
Minä käytin teitä viime kerralla Siperiassa. Sil-

loin sinne mentiin hevosella, ajettiin umpimähkään itää
kohti, viisi peninkulmaa päivässä. Nyt on pormestari puu-
hannut kartan, että voidaan matkustaa silmillämme, he-
vosia vaivaamatta. Kuljemme vielä kerran tuon mat-

kan tämän kepin johdolla. Tämän paperille maalatun
kuvion vasemmassa laidassa ylhäällä näkyy meidän pieni
Suomi. Sitä ei paljon eroitakaan. Mutta kun lähdemme
oikeaan, itään päin, niin täällä on maata, jonka läpi juok-
see Pohjoiseen Jäämereen kolme suurta jokea: Ob, Je-
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nisei ja Lena. Ja tämän viimeisen joen itäpuolella on tuo

ennen mainittu pakkasen pesä, Verhojanskin vuoristo.
Mutta me palataan nyt kiireellä tuon keskimäisen joen

Jenisein latvoille, Altai vuoristoon, sillä tämä seutu on
meidän alkukotimme. Täältä on löydetty kallioon haka-
tuita kuvakirjoituksia, jotka ovat todistetut suomensukuis-
ten kansojen käsialoiksi. Ei me silloin osattu tehdä kir-
jaimia, ei sellaisiakaan, joita nyt ahkerasti kaiverramme
siltojen kaidepuihin, kaupungin puiston istuimiin ja kir-
konpenkin etulautoihin. Me oltiin silloin vielä tyhmem-
piä. Eivät mahtaneet pukimetkaan olla erittäin »tykö
istuvat». Nahkahousuissa ja -hameissa silloin siristeltiin.
Ja jos lienee jotain kotikutoista alettu valmistaa, niin
ei se mahtanut olla juuri »viinimpää» kuin nykyiset arki-
huoneen lattiamatot ja hevosloimet. Mutta ruumiin voi-
maa ja rohkeutta niillä oli. Ja tuskinpa ne ovat joutaneet
sairastamaankaan. Ei ne ainakaan hammassärkyä ole sai-
rastaneet, sillä kaikissa pääkalloissa, joita on hautakum-
puja kaivamalla löydetty, on ollut terveet hampaat. Ne
tarvitsivat hampaansa vanhuuteen asti. Ei ne keitelleet
kalaa enempi kuin lihaakaan. Keittämiset ja paistamiset
olivat siinä, että mies asetti ratsastamaan lähtiessään ve-
risen, lihaköntin puisen satulansa alle ja istui itse päälle.
Kun liha oli tällä tavoin jonkun aikaa hieroutunut ja sur-
voutunut, oli se kystä syötäväksi. Mutta hampaat sii-
hen vieläkin tarvittiin.

Olette ehkä kuulleet laulun: Aasiasta on alku Suo-
men kansalle, sieltä on selvä polku Suomen rannalle.

Laulun sanat tarkoittanevat Suomenlahden rantaa.

Ei tämä polku ole kumminkaan aivan selvä, ei ainakaan
mora. Tällä matkalla on tehty montakin mutkaa ja siinä
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ovat joukot hajoilleet monelle haaralle. Yksi osa kään-
tyi länsietelään ja pysähtyi Tonavan joen kahden puolen,
nykyiseen Unkariin. Nämä Unkarilaiset pääsivät asu-
maan hedelmälliselle tasangolle, lähelle vanhoja sivistys-
kansoja, joten he ovat sukulaisistamme rikkaimpia ja (us-
kaltaisinko sanoa) myöskin sivistyneimpiä. Mordvalaiset
ja liiviläiset menivät länteen päin Itämeren rannoille, eikä
heidänkään viljelysmaissaan ole moittimista. Me, suomalai-
set, käännyimme tänne länsipohjoiseen ja meidän lähim-
piä sukulaisiamme ovat virolaiset, Suomenlahden eteläpuo-
lella. Venäjän-Karjalaisten ja inkeriläisten kanssa olemme
oikeastaan saman talon joukkoa, koska hyvin helposti ym-
märrämme heidän kielensä.

Mutta jatketaanpa kierrosta ja mennään takaisin tänne
Aasian pohjoisosaan, Jäämeren rannalle. Siellä on mei-
dän sukulaisiamme, jotka tänäkin päivänä syövät lihat ja
kalat paistamatta; palvelevat puujumaliansa eivätkä tunne

i:tä eikä a:ta. Mikähän siihen on syynä. Ensi silmäyk-
sellä näyttäisi olevan niin, että ne ovat enimmän sivis-
tyneet ja rikastuneet, jotka ovat kulkeneet pisimmän
matkan. Eivät matkat yksistään sivistä, sillä jos niin olisi,
niin meilläkin Suomessa olisivat mustalaiset kaikkein si-
vistyneimpiä. Nehän ovat aina matkoilla.

Äsken jo tuli mainituksi, että unkarilaisten sivistystä
on kohottanut asuminen vanhojen sivistyskansojen lähellä
ja hyvät viljelysmaat. Nämä kaksi ovat asetettavat en-
simäiselle sijalle ja kolmannelle hyvät kulkuneuvot. En-
tiseen aikaan oli meri paras kulkutie, ja jos katsomme
kartalta, niin huomaamme, että sulana säilyvien merien
rannoilla, erittäinkin suurten jokien suistamoilla ja lah-
delmien rannoilla ovat ihmiset aikaisemmin ja nopeammin
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kohonneet sivistykseen ja varallisuuteen. Välimeren ranta-

maat antavat siihen varmimman todistuksen, samoin
Itämeren. Ja jos otamme esimerkin oikein läheltä, niin
ollaanhan täällä Patalahden ja Koivuniemen rantamilla
paljon sivistyneempiä ja varallisempia kuin tuolla Pökkelö-
mäen kylällä, vaikk’ei tämä järvi ole sulana kuin par-
haiksi puoli vuotta. Mitä sitten jos koko vuoden.

Nyt ymmärtänette, miksi sukulaisemme Jäämeren ran-
nalla ovat tietämättömiä ja köyhiä. Maa kasvaa jäkälää
ja vaivaiskoivuja; meri on melkein läpi vuoden jäässä; ei
ole tietä maitse ei meritse; tuskin kuukausiin näkee toi-
sen talon asukasten naamoja. Taloa ei heillä oikeastaan
olekkaan, teltoissa he asuvat ja syövät pyytämänsä saa-
liin raakana aivan kuin satoja vuosia sitten Altailla asu-
misen aikoina. Vuosisadat eivät ole tuoneet heidän ruoka-
pöydälleen yhtään uutta ruokalajia. Toisin on sivisty-
neiden kansojen kesken. Aasian itärannalla, Kiinassa
ja Jaapanissa, on riissi ja kalat pääravintona, mutta niistä
he osaavat laittaa monia kymmeniä ruokalajeja. He kas-
vattavat muitakin kasviksia niin paljon, että voivat lait-
taa jokaiseksi vuoden päiväksi eri ruokalajin, jos vaan
tahtovat. Rikkaimmat ja sivistyneimmät syövät pääskysen
pesiä ja hiiriäkin.

En toivoisi meillä tultavan aivan näin sivistyneiksi,
mutta pitäisi meidän niin paljon sivistyä, että kasvattai-
simme kaalia, emmekä nakkaisi koirille varsojen ja mo-
nien lintujen lihoja, joita Euroopan sivistyneissä maissa
pidetään parhaina herkkuina. Ranskassa esimerkiksi syö-
dään sammakot, ja kehuvat sitä lintupaistin veroiseksi. —•

Mitähän isännät ja varsinkin emännät arvelevat näistä mi-
nun esityksistäni?
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Maisteri istuutui ja jäi odottamaan. Naiset, joita oli
nyt enempi kuin ennen, mytistelivät huuliansa, aivan kuin
peläten, ettei vaan sammakkopaisti pääsisi huulien sisä-
puolelle.

Eikö uskalla kukaan mitään sanoa, tiedusteli mais-
teri. Eikö Paunosen Mantakaan?

Manta rohkaisi itsensä ja sanoi:
Jos minun pitää sanoa jotain, niin sanon Suoraan,

että ei mene minun suuhun ne herkut, vaikka tuohon
oPetkaan.

Älä sano, Manta, sillä lailla, kielteli talon vanha
isäntä Matti. Ihminen syöpi pahempaakin kuin varsan ja
sammakon lihaa ennen kuin kuolee nälkään. Etkö ole
lukenut Jerusalemin hävityksestä mitä siellä syötiin?

Olen lukenut, mutta en sittenkään peruuta sano-
jani, tenäsi Manta.

Mitähän muut emännät sanoisivat, houkutteli
maisteri. Tekla ehkä uskaltaa sanoa, kun on ennenkin
ollut meidän kokouksissa.

Mantan täytyi moneen kertaan nykiä Teklaa. Vii-
mein tuli vastaus, vaikka hiljainen ja hätäinen.

Ehkäpä sitä söisi, jos ei tietäisi ja olisi voissa pais-
tettu.

Maisteri naurahti.
Teklakin tarkoittaa varsaa ja sammakoita, mutta

jos jätettäisiin ne ja tuumittaisiin mainitsemistani pellon
kasveista: kaalista, porkkanoista ja punajuurista sekä met-

sässä kasvavista: sienistä ja marjoista. Eikö kukaan nii-
täkään puolusta?

—• Puolustetaan marjoja, sanoi Manta.
Entäs sieniä?

13. 816 8
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Manta katsoi viisaimmaksi olla vastaamatta, mutta
Vapiaan sanoi:

Minä söin kerran sieniä ja syöpi niitä suolan kanssa.
Sienet ovat lehmänruokia, kuului joukon takaa.
Sieltäpä tuli jyrkkä vastaus, kiitteli maisteri. Oliko

se meidän valtakunnan miehiä?
Vastaaja ei ruvennut ilmaisemaan itseänsä, mutta

pormestari oli ottanut selvän sanojasta ja ilmoitti;
- Meidän valtakuntaan kuuluvia miehiä tämä on:

Luokkipuron Pekka.
Se on hyvä, että meidän valtakunnassa löytyy mie-

hiä, jotka uskaltavat vastustaa. Mitäs Pekka sanoo kaalista?
Pekalta ei tullut enää vastausta, mutta lautamies vas-

tasi hänen puolestaan:
Leuka niitä syödessä palaa. Täytyisi leikata ken-

gän kanta ja painaa leukaa suojelemaan.
Siitäpä saivat nuoremmat naurunaihetta. Isäntä

Matti ei antanut naurajille valtaa.
Suutari liioittelee, hän sanoi. Ei kaalilla tarvitse

polttaa leukaansa enempi kuin muullakaan keitolla.
Kuuliko Itse-esivalta? huomautti suutari, lautamies.
Kuulin minä, vastasi Itse-esivalta. Mutta tämän

talon isäntä ei tiedä meidän sääntöjä ja sitä paitsi nyt
on hänen nimipäivänsä.

Sanoinko minä sopimattomasti? kysyi vanha isäntä.
Ei mitään, ei mitään, pysytään vaan tässä varsi-

naisessa asiassa. Minä ymmärsin, että isäntä puolustaa
kasvisten käyttöä.

Puolustan minä, sanoi isäntä. Niitä voisi viljellä
pienessäkin mökissä, tuvan ympärillä. Nyt ei tahdota
kasvattaa muuta kuin potattia ja sitten nuristaan, ettei
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ole muuta keittämistä. Ollaan kuin ne Jäämerenranta-
laiset.

Siinä tarkoituksessa minäkin otin tämän asian pu-
heeksi, sanoi maisteri. Mutta kun tässä täytyisi poiketa
vanhoista tavoista ja hyväksyä uusia, niin ehkä on tar-
peellista, että kutsutaan kokoon Patahurjain valtakunnan
valtiopäivät, jonne jokainen sääty valitsee edustajansa.
Siellä otetaan asia esille kaikessa laajuudessaan, niin sam-
makot kuin varsatkin.

Ja varikset ja harakat, lisäsi Paunosen Manta.
Niin, miksei variksetkin, myönnytti maisteri nau-

raen. Variksista kuuluu tulevan hyvä rokka.
Ja silloin saavat ukot keittää ja syödä rokkansa,

ilmoitti Manta.
Miten valtiopäivillä päätetään, huomautti Va-

ptaan.

Mantan täytyi saada sanoa sanottavansa nyt heti ja
hän sanoi;

Päättäkööt syödä vaikka käärmeitä, mutta itse
vaan saavat keittääkin.

Manta oli niin tulistunut, että meni ulos jäähdyt-
telemään.

Tämä näyttää olevan arka kysymys, arveli mais-
teri. Taidetaan joutua emäntäväen vihoihin ja mikä mei-
dät sitten perii. Jätetään toiseen kertaan ja mennään
vähäksi aikaa raittiiseen ilmaan.

Vilkkaasti lähtivät joukot liikkeelle, mutta kielet vie-
läkin vilkkaammin. Toisia innostutti Itse-esivallan esit-
tämät valtiopäivät, toiset kiistelivät kaalien ja varsojen
syömisestä. Virkamiehistö oli Itse-esivallan puolella, paitsi
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lautamies. Tallimestari ei ilmaissut kantaansa, vaikka
kuinka toiset olisivat kyselleet.

Tallimestari tarvitsee aikaa ajatella asiata joka
puolelta, sanoi lautamies Hyvönen.

Maisteri tuli taas tupaan.
Mistäs nyt alotetaan? hän kysyi.
Luetaan se sanomalehti, sanoi joku.
Jätetään se viimeiseksi. Jos olisi jotain muuta.

No sitten ne valtiopäivät, esitti pormestari.
Ei enää tänä iltana ennätetä istua valtiopäiviä,

mutta voidaanhan valita valtiopäivämiehet. Minkä säädyn
edustajat ensiksi valitaan?

Onkos meillä kaikkia säätyjä? kysyi Vapiaan.
On. Rohvessyöri ja kanttus saavat edustaa pap-

pissäätyä. Aatelia, porvareja ja talonpoikia meillä on
enemmältäkin, selitteli Itse-esivalta. Saanko minä mai-
nita nimiä, hyväksykää sitten tai hyljätkää.

Saapi Itse-esivalta mainita.
Alotetaan sitten valtiopäivämiesten valinta Pata-

hurjain valtakunnan valtiopäiville, jotka alkavat ensi maa-
liskuulla, vasta määrättävänä päivänä. Suomen suuriruh-
tinaskunnassa toimitetaan valinta valitsijamiesten kautta,
mutta jospa meidän valtakunnassa valitaan yleisellä ää-
nestyksellä.

Valitaan vaan, kuului myönnytyksiä.
Nyt ensiksi talonpoikaissäätyyn. On ollut tapana

valita sekaan lakia tuntevia miehiä ja koska lautamie-
hen täytyy tuntea lakia, niin esitän hänet ensiksi.

Valitaan lautamies, valitaan, valitaan.
Se on valittu.
Nostetaanko?
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Nostakaa vaan.
Kohta keikkui lautamiehen pää lähellä orsia ja hän

oli niin mielissään, että ehkä olisi myöntynyt kaaliakin
syömään.

Taas kuului puheenjohtajan ääni.
Äsken kuulin, että siellä oven lähellä oli eräs

jyrkkäsanainen Pekka. Jos valitaan hänet toiseksi.
—Se oli Luokkipuron Pekka. Pekka valitaan.
Pekkapa yritti mennä pakoon, mutta kanttus ja vouti

saivat kiinni ja valtiopäivämies siitä tuli väkiselläkin.
Onkos Heponotkon Jooseppia vastaan mitään

»jääviä»?
Ei mitään. Jooseppi nostetaan. Ja se nostettiin
Entäs Hyvärilän renki Lassia?
Ei Lassi kelpaa, se on liika hyvässä sovussa nais-

väen kanssa, kertoo niille kaikki tietonsa. Valitaan en-
nemmin tallimestari.

Eivät tallimestarit kuulu talonpoikaissäätyyn, sanoi
Itse-esivalta. Ne ovat tavallisesti aatelismiehiä.

—• Kuka sitten?
Riittää se kolmekin. Valitaan porvarissäätyyn.

Ja ettei kuluisi aikaa kovin paljon, niin mainitsen sa-
malla kerralla kolme: pormestarin, voudin ja henkikirjurin.

Joukosta kuului samallaisia »jäävi»-muistutuksia kuin
Lassiakin vastaan, mutta ne raukesivat, ja niin tuli por-
varissääty valituksi ja myös nostetuksi.

- Ketäs aatelissäätyyn?
Aateliston edustajia ei valita, selitti Itse-esivalta.

Ne saavat tulla sukuansa edustamaan valitsematta.
Valtakunnan väki ei ollut tähän selitykseen oikein tyy-

tyväinen .
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Ketä siihen aatelissäätyyn kuuluu? kyselivät var-
sinkin muiden säätyjen edustajat.

Siihen kuuluvat ne, selitti Itse-esivalta, jotka ovat

tehneet valtakunnalle suurimpia palveluksia, kuten meillä
tallimestari ja kuvernööri. He saavat tulla, jos haluavat,
sukuansa edustamaan, mutta ei heitä osata vielä nostaa.

Entäs Itse-valta?
Minä voin olla puheenjohtajana, rnaamarsalkkana.
No, hyvä sitten. Mutta pappissäädynkin edusta-

jat jäivät nostamatta.

Annetaan jäädä ja otetaan sanomalehtemme esille.
Maisteri veti taskustaan neljännesarkin suuruisen pa-

perivihkon, ja kääntäen etusivun yleisöön päin virkkoi
naurahtaen;

Tämän näköinen tämä on päältäpäin, mitähän si-
sälläkin lienee.

Nyt oli jokaisen silmät pyöreinä ja kuului yhtäaikaa
monesta suusta:

PAISTIKAS.
Se oli lehden nimi, ja sisällyksestä ilmeni ettei tälle

Patahurjain lehdelle olisi sopivampaa nimeä voinut keksiä.
Mitä hullua ja naurettavaa oli kylässä vuosien kuluessa
tapahtunut, varsinkin nuorten kesken, se oli nyt kirjoi-
tettu ja tuotu lehteen. Toimittajalla oli ollut täysi työ
kärsiessään kirjoituksia sellaiseen asuun, että voi lukea mui-
denkin kuullen. Vieläkin niissä oli osa sellaisia, että moni
olisi »kysynyt kunniansa perään», jos olisivat olleet ei-
patahurjain lehdessä.



PATAHURJAIN VALTIOPÄIVÄT
pidettiin tutussa paikassa Patalahden Vilholan suuressa
pirtissä. Ennen istunnon alkamista kutsui puheenjohtaja,
Itse-esivalta, ennen valitut valtiopäivämiehet sivuhuonee-
seen salaiseen itsuntoon, jossa antoi ohjeita millä syillä
minkin säädyn jäsenten on asiata puolustettava ja millä
vastustettava. Samalla hän selitti, että viisasten valtio-
päivillä ovat aatelit ja porvarit »yhden köyden vetäjiä»,
samoin papit ja talonpojat.

Valtiopäivämiehet olivat innostuneita osiinsa, yksin
Luokkipuron Pekkakin, jolle piti moneen kertaan selittää,
millä syillä hänen on mitäkin asiata vastustettava.

Sitten lähtivät säädyt Itse-esivallan ollessa juhlame-
nojen ohjaajana astumaan juhlallisessa järjestyksessä is-
tuntohuoneeseen. Täällä he asettuivat neljään ryhmään:
oikealle etumaisiksi aateliston ja heidän rinnalleen vasem-
malle papiston edustajat. Porvarissääty sai paikkansa
papiston taakse vasemmalle ja talonpojat aatelisten taakse
oikealle.

Tallimestari oli enimmän hämillään, kun hänet näin
yhtäkkiä korotettiin etupenkille, aatelissäätyyn. Luokki-
puron Pekalla ei ollut niinkään pahaa hätää istuessaan
tallimestarin leveän selän suojassa, perustuslain pykälät
nenänsä edessä,



Itse-esivalta asettui puheenjohtajan paikalle ja lausui:
Viisasten ja täysijärkisten valtiopäivät alotetaan

valtiopäiväsaarnalla, mutta kun meillä patahulluilla ei ole
vielä kirkkoa eikä saarnamiestäkään, on meidän tyytymi-
nen saarnantapaiseen avajaispuheeseen, jonka rohvessyöri,
pappissäädyn edustajana, lausukoon niin juhlallisesti, että
se painuu kaikkien luihin ja ytimiin. Tässä on kirjoitettu
saarna.

Hän otti taskustaan vasta ilmestyneen Paistikkaan
ja laski pöydälle. Salaisessa istunnossa oli Vapiaan tähän
tehtävään valmistettu, joten ei syntynyt estelyjä ja luke-
minenkin sujui aivan toivomuksen mukaan. Kovasti to-
sin punottivat Vapiaanin posket hänen astuessaan pöydän
taakse, mutta ei rohkeus kumminkaan pettänyt ja hän alkoi:

Valtiopäiväsaarnan tekstin sanat kuuluvat:
Hulluja ei kylvetä eikä kynnetä, mutta niitä kasvaa

itsestään.
Oletteko, rakkaat säätyveljet, koskaan ajatelleet näi-

den sanojen tärkeyttä? Jos ette, niin laskekaa hetkiseksi
kukanne käden nojaan ja nukkukaa kaikessa rauhassa,
että näiden sanojen tärkeys hiljaisen aamusateen tavoin
lankeisi ja painuisi teidän sydämiänne virvoittamaan ja
vahvistamaan. Hulluja ei kylvetä eikä kynnetä, niitä
kasvaa itsestään. Näitä sanoja tulisi saarnata kujilla ja
kattojen päällä, että ihmiskunta tietäisi vihdoinkin lakata
valittamasta työn paljoutta ja vaikeutta. Nyt he ym-
märtämättömyydessänsä huutavat lakkaamatta, ettei ker-
kiä tehdä kaikkea kuin tulisi tehdä ja jos kerkiäisikin,
niin ei jaksa, voimat ovat vähät. Kädet ja jalat väsyvät
kylväessä ja varsinkin kyntäessä. Lisäksi valitetaan ettei
ole siemeniäkään, joita tuohon kynnöksellensä kylväisi.
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Mutta jos ihmiskunta vihdoinkin, vaikkapa yhdennellä-
toista hetkellä, käsittää sen suuren helpoituksen, että hul-
lut kasvavat kylvämättä, kyntämättä ja ovat jo kasva-
neet koko valtakunnaksi, Paistikkaineen ja valtiopäivineen,
niin se lakkaa valituksistaan. On leikin asia kylvää
siemeniä, joita mahtuu yhteen kouralliseen sadoittain, ja
muokata näille pelto. Mutta hullujen kylvämiseen ja
niille maan muokkaamiseen tarvittaisiin jättiläisenvoimat.
Viisaat saisivat ponnistella yöt ja lepopäivätkin, ja tuskin
sittenkään olisi tätä hullujen viljaa näinkään runsaasti
kuin nyt. Nyt saavat viisaat levätä yönsä ja lepopäivänsä:
hullut kasvavat itsestään ja hoitavat valtakuntain hal-
lintoa viisasten lepoaikoina. Virkistäköön ja vahvistakoon
tämä tutkistelma meitä tässä tärkeässä tehtävässämme.
Amme ja pata.

Kuulijat todellakin virkistyivät, vaikka eivät he ai-
van nukuksissa olleet saarnaakaan kuunnellessaan.

Puheenjohtaja astui paikalleen:
Nyt on alkajaispuhe pidetty. Viisasten valtiopäi-

villä on ollut tapana ottaa ensimäiseksi kysymykseksi ori-
varsojen laitumelle laskeminen. Tarkoituksena on ollut,
etteivät mitättömät ja laiskat »kuhvelit» saisi sukuansa
levittää. Patahurjainkin hallitus on oivaltanut asian tär-
keyden ja esittää arvoisain säätyjen harkittavaksi näin
kuuluvan kysmyksen: Koska on huomattu »kuhveli»-
hevosten hidastuttavan hevosrotumme jalostumista, niin
hallitus esittää, että ne varsoina lihotettaisiin ja pistettäi-
siin »parempiin suihin».

Nyt alkaa »täysi-istunto», keskustelu. Että nämä
patahurjain valtiopäivät näyttäisivät »lehteriltä» katsojille
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yhtä juhlallisilta kuin viisastenkin, on puhujain noustava

seisalleen. Herra kuvernöörillä on puheenvuoro.
Kuvernööri nousi neuvon mukaan seisomaan.
—' Minä hyväksyn hallituksen esityksen ja uskon, että

koko aatelissääty sen hyväksyy. Tämä on hevosrodun
jalostamisen varmin keino. Muuten eivät vähene huonot
»kuhveli»-hevoset. Niitä elätetään siinä toivossa, että joku
hevoseton sen ostaa, ja saapihan siten muutamia mark-
koja. Mutta kun varsan omistaja pääsee tietämään ja
ymmärtämään, että hän lihoilla ja nahoilla saapi yhtä
suuren hyödyn, ehkäpä suuremmankin, niin hän teuras-

taa sen kuten teurastetaan tarpeettomat, huonolypsyisten
lehmien vasikat.

Herra rohvessyörillä on puhevuoro
Rohvessyöri;

Minä vastustan jyrkästi ja ihmettelen, että halli-
tus kehoittaa julkisesti poikkeamaan Mooseksen laista»
jossa selvästi sanotaan, ettei saa syödä niitä eläimiä, jotka
eivät märehdi eivätkä hajota sorkkaansa.

Pormestari:
Märehtiikö röhvessyorin kotona siatkin?

Rohvessyöri:
Ei ne aivan samalla tavalla märehdi kuin leh-

mät ja lampaat, vaan lopsuttavat ne märehtimisen ta-

paan suutansa, ja sorkka on kaksihaarainen.
Pormestari:

Milloinka on rohvessyöri saanut viimeksi langas-
taan sorkkajäniksiä.

Rohvessyöri:
En milloinkaan, mutta jänispä märehtii.

Pormestari;
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Silloin märehtivät hevosetkin.
Puheenjohtaja:

Pappis- ja porvarissääty on käyttänyt kylliksi puhe-
vuoroja. Mitä sanoo herrastuomari Hyvönen.

Herrastuomari (entinen lautamies);
En puolusta varsanlihan syöntiä. Minun kun täy-

tyy olla monen talon työssä, niin mistä sen tietää vaikka
alkavat syöttää vanhojen konien lihoja.

Kuvernööri;

Jos suu tuntee lihan vanhan konin lihaksi, niin
jättää syömättä, vaan jos ei tunne, niin antaa luistaa,
kielen pituus on matkaa.

Mitä sanoo Luokkipuron valtiopäivämies? kysyi
puheenjohtaja.

Pekka nousi ja alkoi hätäisesti;

En minä oikein, mistä niitä sitten köyhemmät
eihän niitä jaksa niitä . .

. niitä jaksa
Pekka hätäytyi aivan sanattomaksi. Muut kuvitte-

livat olevansa valtiopäivillä, mutta Pekka ei osannut ku-
vitella, että hän siellä aivan nyt istui talonpoikaissää-
dyssä, joten ei ollut ihme, jos hän ensi kertaa puhevuoroa
käyttäessään joutuikin hämilleen. Ettei »lehteri»-väestö
saisi aikaa iloita Pekan vahingolla, kiirehti puheenjohtaja
kysymään Heponotkon Joosepilta.

Minä olen Pekan kanssa samaa mieltä, vastasi Joo-
seppi. Mistä köyhemmät saavat hevosia, jos »kuhveli»-
hevoset syödään?

Puheenjohtaja ilmoitti keskustelun tuloksen.
- Tässä kävi kuten usein viisastenkin valtiopäivillä:

kaksi säätyä kahta vastaan, joten esitys raukeaa. Nyt
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otetaan keskusteltavaksi esitys syötävistä sienistä
Tallimestarilla on puhevuoro.

Tallimestari veti turkkinsa liepeitä sen ruumiinosan
suojaksi, jonne sienien olisi joutuminen, ja vastasi:

Syököön joka syöpi, mutta minä en syö.
Tallimestari varmaan pelkää laihtuvansa näin »ke-

puli»-eväillä, naurahti puheenjohtaja. Mitä mieltä on pap-
pissääty? Kannuksella on puhevuoro.

Jos naiset keräävät ja laittavat, niin syödään vaan,
vastasi kanttus.

—• Pappissääty siis jättää asian naisten ratkaistavaksi.
En minä jätä naisten varaan, sanoi rohvessyöri.

Sienet ovat hyviä ja kyllä niitä lapsetkin saavat kerä-
tyksi.

Pappissäädyn kanta on siis selvä. Millä puolella
on porvaristo. Henkikirjurilla on puhevuoro.

Syön minä, jos vaan on joka osaa valmistaa syö-
täväksi, vastasi Sakari, henkikirjuri.

Voudilla puhevuoro
Samat sanat, vaikka vähän hiljempaa, kuului vas

taus.

Pormestarilta ei tällä kertaa vaaditakaan vas-
tausta. Nyt on talonpoikaissäädyllä kunnia ratkaista asia
sienien hyväksi, taikka antaa raueta.

Se ratkaistaan sienien puolelle, ilmoitti herras-
tuomari.

Että ei syödä, lisäsi Pekka istualtaan.
Eipähän niin, vaan syödään, oikasi edellinen.
Ei syödä lehmän ruokia, väitti Pekka hätäyty-

mättä.
Talonpoikaissäädyn kesken täytyy toimittaa ää-
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nestys, sanoi puheenjohtaja. Tässä huomaatte selvästi,
että asian lopullinen ratkaisu jääpi joskus aivan yhden
miehen varaan, joten ei ole samantekevä ketä valtiopäi-
ville valitaan.

Näytäppä nyt Jooseppi sitä vanhanajan Joosepin
viisautta, kehoitti isäntä Vilho, kuvernööri.

Jo yrittivät »lehtem-kuulijatkin sekaantua asiaan.
Älä myönnä, Jooseppi!

Se oli Manta, johon yhtyi toisiakin.
Valtiopäivämiehelle on annettava vapaus, huo-

mautti puheenjohtaja.
En minä toki akkojen sanoista välitäkkään, ke-

llahti Jooseppi. Jos olisitte ollut äänettä, niin eipä tie-
täisi, vaikkapa vastustaisinkin, mutta nyt sanon, että syö-
dään vaan sieniäkin.

Nyt vasta muisti puheenjohtaja, ettei hänellä ollut-
kaan vasaraa, ja hamuili pöydänpään nurkasta käteensä
jotain lyömä-asetta'. Onneksi kapsahti käteen vanha ken-
gänlesti, jolla paukautti pöytään, lausuen:

Se asia päättyi hallituksen toivomuksen mukaan,
ja minä puheenjohtajana saan tästä onnistuneesta pää-

töksestä kiittää naiskuulijakunnan edustajaa Mantaa.
Vastaan minä olen ollut aina, sanoi Manta.
Siitäpä minä kiitänkin, selitti puheenjohtaja. Jos

ei myllyn vesiratasta aseteta vettä vastustamaan, niin
eivät myllynkivet jauha yhtään kourallista jauhoja.

Tämäpä nyt on kummaa, ihmetteli Manta. Joo-
sepinhan tässä vaan olisi tarvinnut sanoa ettei syödä sie-
niä, niin sienille olisi käynyt aivan samoin kuin varsan,

lihoille.
Aivan niin, naurahti puheenjohtaja. Jooseppi
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itse tunnusti, että hän olisikin ehkä vastustanut, elleivät
naiset olisi vastustaneet, mutta kun hän kuuli naisten vas-
tustavan, niin hän myöntyi ja niin tulivat sienet jauhe-
tuksi.

Tämä menee yli minun ymmärrykseni, sanoi
Manta.

Se on hyvin tavallista, että valtiolliset asiat me-
nevät yli ymmärryksen ennenkuin niihin perehtyy, loh-
dutteli puheenjohtaja. Sen vuoksi valtiopäivämiehet pyy-
tävät usein »lomaa», ja niinpä mekin otetaan kymmenen
minuutin loma.



SÄÄTYANOMUKSIA.
Säädyt istuivat taas paikoillaan, puheenjohtajalla äs-

ken löytämänsä kengänlesti kädessä.
Nyt saavat säädyt jättää anomuksiansa, hän lau-

sui. Viisasten valtiopäivillä on talonpoikaissäädyllä enim-
män korjattavia epäkohtia, miten meillä mahtanee olla?

On niitä meilläkin, sanoi herrastuomari.
Antakaapa kuulua mitä lajia ne ovat.

No yksi on se, että onko meidän valtakunnan
miehillä lupa kasvattaa itselleen pitkä leukaparta.

Tämä valtiopäiväasia näytti huvittavan kaikkia muita,
paitsi Heponotkon Jooseppia, jolla ainoalla oli leuka-
parta. Jooseppi katsoi kierosti säätyveljeensä ja murahti:

Eikö sinulla ollut parempata asiata.
Asia kuin asia, naurahti puheenjohtaja. Onhan

parta lähellä kieltä ja viisasten valtiopäivillä väitellään
hyvin useasti kielikysymyksestä.

No väitellään sitten, pöyhistäytyi Jooseppi. Mutta
minä tiedän mikä on vieläkin lähempänä kieltä ja tahdon,
että päätetään onko herrastuomarilla lupa pureksia osto-

tupakkaa.
Sepä onkin tärkeä taloudellinen kysymys, tuu-

maili puheenjohtaja. Ehkäpä nämä riittävät talonpoi-
kaissäädyn osalle. Mitäs porvarissääty kipeimmin kaipaa?
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Kaupunkia, vastasi Sakari, henkikirjuri. Eihän
meitä ymmärretä porvarissäädyksikään, kun ei meidän
valtakunnassa ole kaupunkia.

Porvarissääty alkaa isosti, kiitteli puheenjohtaja.
Pappissääty pyytänee kirkkoa.

Niin, kirkkoa, kivikirkkoa, vastasi rohvessyöri.
Mitäs aatelissääty ajattelee?
Taitaa noita asioita jo ollakin, arveli kuvernööri.

Mutta jos tarvitaan, niin otetaan sellainen, joka ei ole
paljasta lorua.

Loruahan nämä saavat ollakin, lohdutteli puheen-
johtaja. Vaan mikäs tämä olisi?

Ajattelin keskusteltavaksi patahurjien päävaat-
teesta, hatusta, milloin se on oleva päässä ja milloin nau-
lassa.

Siinäpä taitaisi tulla kysymykseen perustuslain
muuttaminen, sanoi puheenjohtaja. Tietääkseni on täällä
maaseudulla vanha laki, joka sanoo selvästi, että pää on
hatun naula.

Niin on vanha laki, todisti rohvessyöri.
Olkoon vaikka, sanoi kuvernööri. Mutta aikooko

pappissäädyn edustaja vastustaa tämän vanhan lain muut-

tamista?
Hattukysymys jäi nyt vähäksi aikaa näiden kahden

valtiopäivämiehen pohdittavaksi.
Rohv.: Enpähän osaa vielä sanoa sinne enkä tänne.

Jos se muutetaankin, niin kukapa menee nostamaan aika-
miehen hattua naulaan, jos omistaja jättää sen päähänsä.

Kuvern.: Niin, jos jättää päähänsä. Mutta milloinka
on rohvessyöri nähnyt kenenkään jättävän hatun pää-
hänsä kirkossa?
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Rohv.: Se on erittäin kirkossa, jossa pidetään juma-
lanpalvelusta.

Kuvern.: Entäs jos menet pappilan kansliaan otta-
maan mainetodistusta, hattupäässäkö siellä seisot?

Rohv.: En toki virkahuoneessa.
Kuvern.; Jospa rovasti kutsuisi toiseen huoneeseen,

joko silloin painaisit hatun päähäsi?
Rohv.: En toki sisähuoneissa.
Kuvern.: Pappilassa ei taitaisi olla yhtään asuttua

huonetta, jossa et ottaisi hattua päästäsi.
Rohv.; En minä renkituvassa ottaisi.
Kuvern.: Vielä minä teen yhden kysymyksen. Aja-

tellaan, että menet pappilaan asialle. Rovasti on kävele-
mässä ja virkahuoneen ovi lukossa. Menet renkitupaan
odottamaan ja istut hattu päässä. Mutta rovastikin pis-
täytyy kävelyltä palatessaan renkitupaan. Sinäkö vaan
istuisit hattu päässä?

Rohv.: En toki rovastin aikana.
Kuvern.: Nytpä meni rohvessyöri umpikujaan. Ei-

hän hatun heittämistä määrännytkään huone, vaan läsnä-
oleva ihminen.

Rohv.; Äläpä luule. Kyllä minä heitän hatun kir-
kossa, jumalanpalvelushuoneessa,vaikkei siellä olisi ketään.

Kuvern.: Miks’ei silloin kaikissa asuttavissa huo-
neissa? On tässäkin huoneessa pidetty jumalanpalveluk-
sia, samoin joka talon tuvassa.

Rohv.; Se on milloin sattuu, monen vuoden perästä.
Ei sitä enää muista.

Kuvern.: Ei muista kun ei tahdo muistaa. Mutta
jos näillä patahurjien valtiopäivillä päätettäisiin muis-

13. 816 7
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taa, että hattu on nostettava naulaan kaikissa asuinhuo-
neissa, olkoonpa huone omansa tai toisen.

Rohv.: Jos se niiksi tulee, niin kyllä minä omasta

puolestani suostun muutokseen ja muistan myös.
Puheenjohtaja oli kuunnellut valmista. Nyt hän

virkkoi:

—■ Aatelis-ja pappissääty näyttävät pääsevän yksimie-
lisyyteen vanhan hattu-lain muuttamisessa. Haluaako
porvarssääty jäädä »hattupölkyksi».

Ei se ole ennenkään ollut hattupölkky, vastasi
pormestari säätynsä puolesta.

Nyt kääntyi puheenjohtaja neljännen säädyn puoleen.
Arvoisa talonpoikaissääty on vaan kuunnellut.

Jos sekin nostaa hattunsa naulaan, niin tämä vanha pe-
rustuslaki on kumottu.

Naulaan se joutaa kuumassa tuvassa, sanoi her-
rastuomari.

Jooseppikin otti puheenvuoron:
Joutaa se siltä, joka päivät päästään istua ällöt-

tää tuvassa, mutta joka käypi käymäseltään, niin se pi-
tää hatun päässään.

Niin pitää ja lujaan painaakin, vahvisti Luokki-
puron Pekka.

Näyttää siltä ettei saada yksimielistä päätöstä, il-
moitti puheenjohtaja. Talonpoikaissäädyn enemmistö on
vastustavalla kannalla.

Voipihan ihminen muuttaa kantansa, sanoi Vapi-
nani. Saisit, Jooseppi, olla toisenkin asian ratkaisijana,
jos heittäisit hattureuhkanan naulaan.

Jooseppi pysyi päätöksessään.
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Enkä heitä. Eipä nuo herras-akat näy heittävän
kirkossakaan.

Se on erittäin, selitti Vapiaani, rohvessyöri. Paa-
vali on kovasti kieltänyt, etteivät vaimot saa olla peittä-
mättömin hiuksin seurakunnan koossa ollessa.

Mitä hiusten peittoja tuollaiset päälaella kakotta-
vat rastaanpesät ovat, väitti Jooseppi.

Ovat ne kuitenkin.
Eivätkä ole.

Puheenjohtajan vasara moksahti. >

Nyt sotkeuduttiin toisen valtakunnan asioihin ja
siitä saattaa seurata sota. Patahurjain valtakunnassa ei
ole yhtään hattupäätä naista.

Ja varjelkoon toki olemasta! lausui kanttus, Hau-
kilammin Aapeli.

Varjelee siihen asti kun miehet pitävät hatun
päässään, ennusti Jooseppi. On tuo nähtynä niistä, jotka
ovat saaneet vähäisenkin viran kaupungissa. Kohta on
akalla rastaanpesä päälaella.

Jooseppi on aivan leppymätön hattupäille nai-
sille, nauroi puheenjohtaja.

Ei tämä anna armoa hatuttomillekaan, sanoi her-
rastuomari.

Jätetään kuitenkin naiset rauhaan ja päätetään
tämä oma asia, sovitteli puheenjohtaja. Hatun paikkaa
koskeva perustuslaki jäi siis ennalleen, kun eivät kaikki sää-
dyt suostuneet kumoamaan entistä. Parrastako nyt alo-
tetaan, vai ryhdytäänkö rakentamaan kaupunkia?

Parrasta alotetaan.
Silloin herrastuomari »evästänee» meitä, antaa
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kuulla ne syyt, joiden perusteella hän tahtoo parrat pois-
tettaviksi.

—Ne saatte kuulla. Ensinnäkin partamiehet ylpei-
levät pitkillä parroillaan, ovat olevinaan viisaampia kuin
parrattomat. Pahinta on kuitenkin se, että lapset heitä
pelkäävät ja aikaisetkin luulevat heitä kaukaa katsoen
muun maan miehiksi.

Nyt on Joosepin vuoro kumota nämä syyt, il-
moitti puheenjohtaja.

—Ja ne kumotaan, uhkasi Jooseppi. Partamiehet
eivät ylpeile parroillaan, vaan ovat ne viisaampia siinä,
että suojelevat leukojaan kylmältä, ettei tule hampaanko-
lotus. Lapsetkaan eivät pelkää partamiestä, jos näkevät
useammin. Ja jos eivät aikaiset tunne kaukaa, niin
katsokoot läheltä.

Heponotkon valtiopäivämiehellä on tärkeä tervey-
dellinen syy partansa puolustukseksi, sanoi puheenjohtaja.

—Ei se ole tärkeä, sanoi kanttus. Kiskasee pois
sellaisen hampaan, jota kolottaa.

Millä sitten leipää pureksii? kysyi Jooseppi. Vai
joutaako kanttus purettamaan kaikkia hampaattomia?

On parempikin keino kuin pois kiskominen, tiesi
rohvessyöri. Vuoleksii vain ukkosen särkemästä kuu-
sesta teräväkärkisiä tikkuja, joilla rassailee kolottavan
hampaan juurta kunnes saapi veren lähtemään, niin lop-
puu kolotus.

Tämä asian käänne huvitti puheenjohtajaa, ja hän
alkoi kiitellä:

Tuosta sen kuulette, että rohvessyöri tietää enem-
män kuin muut. Mitenkä sitten on tehtävä, jos ei löytyisi
ukkosen särkemää puuta?
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On muita puita melkein yhtä hyviä, vaikka en
minä niitä kaikkia puolusta, selitti rohvessyöri. Kuol-
leiden laudat saisivat olla vuoleksimatta, mutta siitä nyt
ei ole mitään, jos päästelee tikkuja sellaisen riihen kyn-
nyksestä, jonka ylitse on kuolleita kuljetettu. Kaikkein
parhaiksi kehutaan vanhan karhukeihään varresta otet-
tuja tikkuja.

Tokko muut valtiopäivämiehet ovat kuulleetkaan
tällaisista hammasrohdoista? kysyi puheenjohtaja.

On niistä kuultu, vahvisti kuvernööri, ja kyllä se
keino auttaa, jos pistelee niin alkaessa, ettei hampaan
päässä eikä kupeissa ole vielä vikaa.

Nuorempi valtiopäivämiespolvi olisi ollut halukas nau-
ramaan tälle hammastikku-kysymykselle, mutta puheenjoh-
taja varoitti:

—Ei naureta, tämä on vanhain viisautta. Ja jos
me patahurjat olisimme yhtä oveloita liikemiehiä kuin sak-
salaiset, niin me kehittäisimme tästä itsellemme tuottavan
teollisuudenhaaran. Saksalaiset valmistavat hammastik-
kuja, joilla suomalaisetkin herrat saavat ravintoloissa kai-
vella pihvin ja lammaskotletin jäännöksiä hampaittensa
välistä. Saksalaisten tikut maksavat sata kappaletta
ehkä parikymmentä penniä, mutta jos me alkaisimme val-
mistaa salaman särkemistä kuusista jakarhukeihästen var-
sista hampaan parannustikkuja, niin niillä tinkimättä saisi
yhtä monta markkaa kuin saksalaiset penniä. Ja se on
uskottava, että ne tikut parantaisivat, sillä onhan selvä
asia, että pakottavien verien täytyy poistua hampaan
juuresta, kun potilas pisteltäessä johtuu ajattelemaan is-
kevätä salamaa taikka päälle hyökkäävää karhua,
Mitä arvelette, jos tämä alkuperäinen partakysymys vaih-
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dataankin hammastikku-kysymykseen. Sellainen asian
käänne ei ole tuntematon viisastenkaan valtiopäivillä.

Johan tuo on valmiiksi vaihtunut, sanoi pormes-
tari Matti. Otetaan nyt esille meidän säädyn kaupunki-
anomus ja katsotaan mihinkä sen riipasee.

Saattaa riipasta tulitikkuun, arveli kanttus.
Otetaan kaupunkikysymys, myönnytti puheenjoh-

taja. Onko anomuksen tekijällä tuotavana esiin muita-
kin etuisuuksia, kuin että porvarissääty saisi kaupungin?

Mitäpä muuta siihen tarvinneekaan.
Tarvitaan siihen, sanoi rohvessyöri. Ei pappis-

sääty suostu kaupunkia perustamaan ja rakentamaan en-
nenkuin on kirkko rakennettu.

Suostuvatpa aatelit ja talonpojat.
Aateli ei suostu kumpaankaan ellei meitä ensin va-

pauteta veronmaksuista, vastasi kuvernööri.
Milläs ehdolla talonpoikaissääty suostuu? kysyi

puheenjohtaja.
—Ei millään ehdolla, vastasi Jooseppi. Rakenta-

koot rikkaammat.
Eikö palkan edestäkään?
Se on erittäin jos maksetaan palkka.
Hyvä sitten, lausui puheenjohtaja antaen vasaran

paukahtaa. Patahurjien valtakuntaan rakennetaan kau-
punki ja kirkko.

Nyt Itse-esivalta löi liika aikaseen, huomautti ku-
vernööri. Pappissääty aikoi suostua ainoastaan sillä eh-
dolla, että rakennetaan kirkko ja talonpoikaissääty, että
maksetaan heille työstä palkka.

Silloinhan asia onkin aivan selvä, selitti Itse-
esivalta. Tällaisia valtiopäiväinpäätöksiä nimitetään vaihto-
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kaupoiksi. Niistä tosin riidellään pitemmän aikaa kuin
nyt, mutta lopullisesti se tapahtuu aivan samoin kuin
poikasten kukkaron vaihto; kädestä käteen, toinen toi-
selle.

Mutta eipä talonpoikaissääty ole suostunut anta-

maan mitään, huomautti kuvernööri.
—Ei sen tarvitse suostuakaan. Kyllä porvarit pi-

tävät huolen, että rahat kiertyvät heille takaisin lisän
kanssa. Talonpojat ne lopullisesti »viulut maksavat».

Vai niin, sanoi Jooseppi, vai on teillä sellaiset veh-
keet. Minä eroan pois koko valtiopäiviltä, jos täällä viek-
kautta harjoitetaan.

Ei se ole viekkautta, se on valtioviisautta, rau-
hoitteli puheenjohtaja. Erotaan sovinnossa yhtä aikaa, ja
lauletaan lopuksi että »huhtikuulla ne tukkipojat tukki-
joelle astuu», koska meillä on lähellä huhtikuu.

Mutta entäs »Paistikas», muistutti pormestari.
Johan siitä pääkirjoitus luettiin, eikä siinä tällä

kerralla juuri muuta ollutkaan. Ensi kerralla on sitä
enemmän. Mutta nyt minulle johtui mieleen, että koska
muillakin hulluilla on maiden sulaimissa halu liikkua, niin
tehtäisiin mekin yhteinen retki vaikkapa Pökkelömäen
kylälle.

Se on oikein, myöntyivät nuoret innostuen.
Patahurjain valtiopäivät lopetettiin tukkipoikain lau-

lulla.



LÖYTÖRETKELLÄ.
Aurinko oli ollut vasta vähän aikaa ylhäällä, kun

ulkoa koputettiin Patalahden Vilholan kamarin ikkunaan.
Täällä me jo ollaan, ilmoitti koputtaja. Vieläkö

Itse-esivalta vetelee unia?
Emäntä tuli rappusille ja alkoi ihmetellä:

Katsos noita hulluja, kun eivät anna maisterin
nukkua.

.

Ei nyt enää saa nukkua, vastasi koputtaja, Koi-
vuniemen Matti. Meillä on matkalle lähtö.

Vaikkapa, sanoi emäntä, mutta tulkaahan huo-
neeseen.

Maisteri oli herännyt koputuksesta ja tyrkäten ikku-
nan raolleen sanoi iloisesti:

Huomenta! Siinäkö te jo olette. Mutta eikö tu-
lekaan useampia?

Tuskinpa niitä näin arkipäivänä, selitti Koivunie-
men Matti.

Eikö meidän rohvessyörikään tule?
Senkin kuului pitävän olla vahtimassa hevosten

lisääntymistä, sanoi Matti naurahtaen.
Virkaanpa nyt rohvessyöri joutuikin. Mutta niin-

hän se on luonnon laki näin keväällä. Tulkaakan huo-
neeseen, kohta minä joudun.
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Matkallelähtijöinä oli vain kahden talon, Haukilam-
min ja Koivuniemen pojat. He olivat lähteneet kotoansa
auringonnousun aikana. Punottavin poskin ja reippaina
he astuivat tupaan.

Eipä teitä ole nukuttanut, virkkoi isäntä Vilho
vetäen parhaallaan kenkää jalkaansa.

Mitäs hulluja me oltaisiinkaan, jos nukuttaisi kevät-
vesien vierimisaikana, ilveili Aapeli.

Maisteri oli sukaissut vaatteet päällensä ja tuli tu-

paan, pieni käsilaukku kädessä.
Entäs kuvernööri, hän kysyi. Nyt joutuin tai-

paleelle!
Enhän minä ole luvannut lähteä, jos te miten ko-

vasti ja missä asti juoksutatte, esteli isäntä Vilho.
Ei meillä ole kiirettä, selitti maisteri, ja samaa

sanoivat toisetkin.
Emäntäkin tuli juuri tupaan.

Ole sinä kotona, esteli emäntä, anna nuorempien
mennä.

Vanhakos minä olen, sanoi isäntä suoristaen itsensä.
Sitä minäkin, ihastui maisteri. Auttoipas emän-

nän sana.
No mene sitten, nauroi emäntä. Mutta mikä tar-

koitus teidän matkallanne oikeastaan on?

—Me mennään löytöretkelle, selitti maisteri. Etsi-
tään uusia maailmoita.

Jos jäänettekin sinne uusiin maailmoihinne.
Takaisin me tullaan. Ei tarvitse emännän aja-

tella uusiin naimisiin menoa.

Mitenhän sattuu, jos ette huomeniltana tule.
Eipä aio pitkältä surra, virkkoi isäntä Vilho.
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Mitäs minä surisin sellaista, joka on uudessa pa-
remmassa maailmassa, nauroi emäntä.

Kahvin juotua lähtivät miehet matkalle. Notkopa!-
koissa ja pimennon puolella oli vielä lunta, mutta se suli
huimasti, sillä ilma oli lämmin.

Jalkapolku, jota he astuivat, meni pienen, kaltevan
ahon poikki, jonka ylälaidalle, kuusimetsän rintuukseen
paistoi aamuaurinko ihmeen suloisesti. Maisteri istahti
siihen kivelle ja virkkoi:

Me luvattiin ettei pidetä kiirettä. Istutaanpa en-
siksi tässä.

Ei tämä ole hyvä istumapaikka, sanoi isäntä Vilho.
Tässä on muurahaisia.

Maisteri naurahti.
Minä päinvastoin valitsin tämän paikan, että kat-

sotaan heidänkin valtakuntansa toimintaa.
—Se on sitten erittäin. Siinähän ne kihisevät, mi-

tähän kihissevätkin.
Niillä on tärkeät toimet näinä aikoina, selitti

maisteri. Ne kuljettavat alimmista talviasunnoista kal-
leuksiaan ja karjojaan kesäasunnoille ja kesälaitumille.

Nyt maisteri aikoo narrata meitä kuin pieniä lap-
sia, sanoi Koivuniemen Matti. Mitä kalleuksia ja karjoja
muurahaisilla olisi?

En, hyvät ystävät, minä aio teitä narrata, va-
kuutti maisteri. Ja osoitukseksi siitä, että pidän teitä
yhtä aikamiehinä kuin itseänikin, esitän, että tällä mat-

kalla ja tästä eteenpäin nimitetään toisiamme tavalli-
silla nimillä. Sanokaa minua Jussiksi. Teidän nimenne
minä kyllä tiedän ennestään, jotka kaikki ovat yhtä suo-

malaisia kuin pmanikin, paitsi tuon Sakarin, joka on
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enemmän »käkkyrä»-nimiä, jos se sanotaan ja kirjoitetaan
niinkuin pitäisi kirjoittaa.

Muurahaisten elämäntapojen tarkastelu alkoi totisella
toimella ja ennenkuin puoli tuntia oli kulunut, tiesivät
ja uskoivat toisetkin löytöretkeilijät, että näillä pienillä
eläimillä on rikkauksia, munia ja koteloita, sekä karjaa,
pieniä kirvoja, joita kuljettavat kesälaitumelle puihin ja lyp-
sävät karjaansa kuten ihmisetkin, vaikka vähän toisella
tavalla. Nyt sai muurahainen kiivetä kädellekin ja juok-
sennella siinä katseltavana, vaikka sille tavallisesti annet-
tiin pikainen sivallus.

Kerrassaan hauska maailma, tunnusti isäntä Vilho
kun nousivat istualtaan.

Sitä minäkin, vaikka eihän siihen halua jäädä
asumaan, ainakaan alasti, nauroi maisteri. Ne ovat ur-
hoollista ja sotaisaa väkeä. Valloittavat väliin toisiltaan
kaupunkeja ja ottavat vankejakin.

Nuoko elävät käyvät sotia?
Mikäs valtakunta se olisi, jos ei siinä sotia käytäisi!
Eipähän mekään käyty.
Löytöretki on tavallisesti myöskin sotaretki, se-

litti maisteri. Nythän tässä ollaan menossa.
Jos tästä sotaretki tulee, niin silloin yksi mies

kääntyy.
Nuoremmat astuivat edellä. He tiesivät tienhaarat ja

muutenkin halusivat joutua. Heistä oli huvittavinta
ennättää johonkin tuttuun tai vähemmän tuttuun taloon
ja saada tehdä joitakin kepposia, joita saisi myöhemmin-
kin muistella.

Tuli eteen niityn aita. Pojat nakkautuivat veräjän
ylitse -kuin korennot.
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—Te menette kuin hevoset, sanoi Vilho. Saisitte
vähentää puita veräjästä.

Matti kääntyi, mutta maisteri joutui ennen aidan
ylitse ja alentelematta sai lihavinkin mies kiivetä.

Niityn rantamalla kasvoi pientä koivikkoa ja sen ta-

kana suurempaa sekametsää, jossa kevätlinnut riemuiten
laulelivat. Maisteri seisattui kuuntelemaan.

Kuuletteko »serenaatia»?
Onhan siinä säjäkkätä, myönnytti Vilho isäntä.
Sitä täytyy kuunnella istualtaan.

Maisteri alkoi kuuntelun lomassa selittää minkä lin-
nun ääniä mitkin ovat ja miten varsinkin sirkkuset py-
syivät varmassa vuorolaulutahdissa.

Ne eivät väsy eivätkä ujostele kullallensa laulel-
lessa, niin kuin te, pojat.

Kullalleenko ne laulelevat, arveli Aapeli. Mei-
dän laulussa sanotaan, että pienet linnut laulelevat lahon-
neille puille.

Se on niitä tavallisia erehdyksiä, selitti maisteri.
Lahonneissa puissa on muutamien laulajien pesät, vaan ei
kaikkien. Ja nyt lähdetään niitä katselemaan.

Jos joku muu olisi pyytänyt näin lapselliseen työ-
hön, niin tuskin yksikään olisi lähtenyt. Nyt he lähti-
vät jokainen. Mutta heille kävi kuin väkisin metsään
viedyille koirille: eivät löytäneet yhtään pesää, vaikka
maisteri löysi heti kohta kaksi: toisen lahokannosta ja
toisen koivun haarasta.

Mikä kumma siinä piti olla, ihmettelivät miehet.
Siinä on se, että teille on tämä osa luonnon valta-

kunnasta vielä tuntematon.

Niin tuo lienee, vaikka tutumpiahan näidea pi-
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täisi olla meille, jotka täällä joka kesä kävellään, tuu-
maili Vilho.

Eteenpäin kävellessä selitti maisteri lintujen taidosta
pesäpaikkoja valitessa, miten tarkoin ne tutkivat paikan
turvallisuuden ennenkuin ryhtyvät rakentamaan, ja koet-
tavat tehdä pesänsä mitä vähimmän huomatuksi. Huono
löytäjä-onni kiihoitti nuorempia miehiä matkaa kulkiessa
tähystelemään kupeellensa, ja jopa Sakari huomasikin pie-
nestä kuusesta rastaan pesän. Toiset sillä ilvehtimään.

Se on merkiksi siitä, että Sakari löytää tänä ke-
sänä isommankin linnunpesän.

Vihanenpa tuo on tuokin pesältään, pisti Sakari
leikkiä toisten mukana.

Niin pitää syrjäiselle ollakin, sanoi maisteri. Niin
se on vielä Sakarikin.

Oli jo aamiaisen aikoja ja miehet alkoivat arvella
mistähän ruokaa säätänee.

Minä pidän tällä kerralla huolen aamiaisesta, lu-
pasi Haukilammin Aapeli.

Lähin suurin talo oli Pellonpää. Jalkatie kulki talon
riihen taitse.

Minä käyn tuolta kysymässä, istukaa tässä sen
aikaa.

Aapeli meni taloon ja miehet jäivät riihen kupeelle
istumaan.

Heikki huomasi perhosen lentelevän.
Jopas on tuokin liikkeellä, hän ihmetteli. Missä-

hän lienee talvensa viettänyt.
Maisteri selittämään.

Niitä koteloituu syksyllä toukkina huoneitten sei-
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niin ja aitoihin, ja nyt ne lähtevät koteloistaan perhosina
lentelemään.

Löytääkö niitä koteloita?
Löytää niitä.

Miehet kiertelemään riihtä ja aitovieriä.
Viimein palasi Aapeli ja selitti, että talossa olivat

joukot ruokaunella, mutta hän herätti emännän, joka
laittoi ruuan, mutta pitää mennä hiljaa, varpaillaan, että
joukot saavat nukkua. Tietysti täytyi neuvoa seurata.

He menivät tupaan, jossa ei ollut ainoatakaan ih-
mistä, mutta piimää, leipää, kalaa javoita pöytä kukkurana.

Sinuthan pitää aina laittaa asialle, kiitteli Vilho
isäntä. Eikähän täällä häiritä ketään; tyhjä tupa ja ruo-
kaa vaikka koko kyläkunnan väelle.

Maisterikin oli ihastuksissaan.
Kyllä te, pojat, saatte lähtiessänne laulaakin tä-

män talon emännälle, kun noin sukkelaan laittoi tuollai-
sen ruokapöydän.

He eivät huomanneet, että tuvan ovea raotettiin ja
joku katseli salaa. Mutta kun miehet aikoivat istua ruu-
alle, tuli emäntä tupaan kauheasti hämillään ja alkoi:

Minun täytyi tulla selittämään, että minut sokais-
tiin ja petettiin aivan selvällä päivällä.

Miehet, paitsi Aapeli, peräytyivät pöydästä ja meni-
vät emäntää tervehtimään ja kyselemään, että mitenkä
hänet petettiin.

Enhän minä ilkeä sanoakaan, jahkaili emäntä.
Aapeli nauraa virnotti pöydän takana.

Kuule sinä poika, sanoi Vilho. Millä ilveellä sinä
sait emännän ruokaa laittamaan.

Oikealla ilveellä, imuroi Aapeli.
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—Ei se ollut oikeata, sanoi emäntä. Paremmin
minä olisin laittanut, jos tiesin ketä sieltä tulee. Mutta
kun tämä Aapeli selitti aivan kuin totta asiata, että hän
on kuljettamassa hourupäisiä parannuspaikkaan, joille pi-
täisi saada kiireellä ruokaa, muuten ne tulevat rauhatto-
miksi. Enhän minä aikonut ensin uskoa, mutta kun näin,
että ne tirkistelivät riihen seiniä ja aidan rakoja, niin ajat-
telut, että totta se saattaa olla.

Miehiltä pääsi röhä-nauru ja he lohduttelivat emän-
tää, että se oli aivan totta, ja ruokakin on parempaa kuin
tarvitsisi ollakaan.

Emäntä korjasi aterian yksinkertaisuutta kahvilla ja
pojat höystivät sitä kahvilaululla. Päivä alkoi olla puo-
lessa, ennenkuin joutuivat jatkamaan retkeänsä.

Nyt ylös mäkihin päin! kuului komento talosta
lähtiessä.

He suuntasivat kulkunsa kivikkomaille, mitä kor-
keimmille jyrkänteille. Maisterilla oli käsilaukussa pieni
vasara, jolla sai lohkaistuksi siruja kivien kulmista. Toi-
set mukuroivat kivillä ja olivatkin tähän työhön paljon
innostuneempia kuin muurahaisten ja lintujen pesiin.

Ollappa onni löytää kultamukare, tuumaili Sakari.
Tyytyisin minä hopeaankin, sanoi Matti.

Heikki oli vähän syrjemmässä ja ilmoitti käärmeen
loirahtaneen kiven alle.

Oliko käärme! ihastui maisteri jättäen kivenko-
putuksen.

Kaikki kerääntyivät käärmekiven ympärille-
Se pitää saada käsiin!
Mutta millä sen lyöpi kuoliaaksi?
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Ei tapeta, vaan otetaan elävänä mukaan, sanoi
maisteri. Käärme on kaunis eläin.

Miten sitä myrkyllistä matoa kuljettaa, ihmette-
livät toiset.

Kyllä sille keino keksitään.
Maisteri varusti valmiiksi kiinniottovehkeet, ja sitten

kiveä vääntämään. Kohta oli käärme pihdissä ja sähisi
kuin kissa.

Asetut siitä, tuumaili maisteri ja antoi' käärmeen
purra takkinsa helmaa. Nyt hän kiskasi, jolloin myrkky-
hampaat jäivät vaatteeseen.

Nyt se on vaaraton kuin matikka, hän selitti ja
pisti käärmeen takkinsa taskuun.

Toisista se oli yhäkin inhoittava eläin, eivätkä he sitä
pyytäneet käteensä katseltavakseen.

He lopettivat kivien kokeilun ja lähtivät astumaan
kukkulan harjannetta läheistä kylää kohti. Kukkula päät-
tyi kaljuun kallioon, josta laskeutui jyrkkä petäjikkö-
rinne. Rinteen alta alkoi Mäentaan kylän pellot. Talot
näkyivät jyrkänteelle kuin korkean kirkon tornista kat-
sottuina.

Retkeilijät istuivat jyrkänteen reunalle kylää katse-
lemaan. Lähinnä kukkulaa oli Notko-niminen talo. Sen
isäntä puuhaili parhaillaan peltotunkion päälle laitetun
tupakkalavan ääressä.

Eipä huomaa ukko meitä, sanoi Matti.
Hoihkaistaan ukolle, ehdoitti Aapeli.
No hoihkaistaan ja hoihkaistaan »miesvoimalla».

He nousivat seisoalleen ja jännittäen ääni-elimensä
kuin parhaat basson laulajat, kiljasivat jyhkeään kaksi-
tahtiin: uk-ko.
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Ukko katsasteli ympärillensä, vaan kun ei kuulunut
mitään, ryhtyi taas lavaansa laittelemaan. Kohta jy-
mähti uudestaan: uk-ko. Ukko näytti yhä enemmän ih-
mettelevän ja kurkisti jo mäenharjallekin. Hän yritti
taas työhönsä, mutta kun äänet uudistuivat, lähti hän pi-
haan ja kertoi muille joukoille ihmetellen, että ketähän
lienee tuolla mäellä, paholaisiako vai hulluja, jotka huuta-
vat ukkoa. Kun retkeilijät näkivät tulleensa huoma-
tuiksi, laskeutuivat he alas mäeltä ja tulivat taloon. Koivu-
niemen pojat olivat talon sukulaisia ja toisetkin hyviä
tuttuja. Ukko otti heidät vastaan näköjään ystävälli-
sesti, vaikka ei ollutkaan äskeisestä ilveestä oikein mie-
lissään. Hän oli pieni, ketterä ukko, tuollainen »tasa-

latva» kassukka, pikainen närkästymään, mutta sukkela
leppymään.

Mitä te, riivatut, siellä kiljuitte? kyseli ukko.
Me sanottiin sedälle tervetulijäisiä, selittelivät

pojat.
No tulkaa sitten tänne, täällä on vasta pesty

tupa.
Tupa oli ukon ylpeys. Suuri ja valoisa se olikin. Sitä

ei oltu tahrittu maalilla. Pitkä pöytäkin valkea kuin
palttina.

Hauskan mielialan humussa eivät miehet osanneet
asettua heti kohta istumaan. Maisterille olivat talon
tavat tuntemattomat ja hän vähääkään ajattelematta otti
taskustaan käärmeen ja laski pöydälle.

Kas, sanoi joku tovereista. Sepä taitaa pian ke-
syttyä, kun ei pyri enää pakoonkaan.

Mutta ukkopa tulistui.
Käärmekö miaun pöydälläni! hän kivahti.

18. 816 8
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Heti kohta pois ja joka kynsi pellolle minun huoneestani!
Vai käärmeitä te minun . . .

Maisteri koppasi käärmeen ja pisti taskuunsa. Sa-
massa lähti joka mies naurua pidätellen luikkimaan ovesta
ulos. Mutta he eivät ennättäneet etäälle kartanosta, kun
ukko tuli rappusille huutamaan:

Kuulkaahan! Älkäähän menkö!
Miehet seisahtuivat.

Minä olen niin pikanen suuttumaan, selitti ukko.
Ennätin tuossa kuitenkin ajatella, että olette nuoria hul-
luja kaikki ja sinä käärmeen kanneksija olet meidän ases-
sorin poika. Tule takaisin tupaan, niin tulevat toi-
setkin.

Miehet ymmärsivät, että ukko jääpi kovin pahoil-
leen, jos he eivät mene, ja kääntyivät takaisin. Heitä kes-
tittiinkin nyt parhaan mukaan. Ukko katseli käärmettä-
kin, mutta leppyä tuohon myrkky-matelijaan, paratiisin
paholaiseen, sitä hän ei voinut.

Sunnuntaipäivän retkeily alkoi »hullujen kirkonmei-
ningillä» Risuharjun saunassa. Talon joukkojen nautti-
essa sunnuntaiaamun rauhaa ja hiljaisuutta alkoi sau-
nalta päin kuulua kummallista »messuamista». Kun jou-
kot keräytyivät saunan ovelta katsomaan, seisoi siellä
viisi miestä vetämässä täyttä kurkkua »syksy tulee, vettä
satelee» ja kuudes istui lauteella »urkurina», lyöden käsin
ja jaloin »näppäimiä», joiksi oli asetettu vanhoja vastan-
tyviä. Virren vaihtuessa luritti kanttus yksinänsä alku-
soitot, järjestellen rekisteritappeja, aivan samalla tavalla
kuin »Kivikirkonkin» lukkari. Ja vaikka tämä »meininki»
jäi vajanaiseksi saamapuolelta, oli se semmoisenaankin
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suureksi virkistykseksi talonväelle ja säilyi pitkän aikaa
muidenkin paikkakuntalaisten muistossa.

Paluumatka oli suoritettava sukkelammin, vähillä vii-
vyttelyillä, sillä retken vanhimman osanottajan täytyi
muistaa »senaatin» päätöstä.



KESÄN VIIMEINEN ILLANVIETTO.
Pari, kolme kivenheittoa Patalahden rannalta on si-

leä, hiukan ymmyrkäinen kallio. Tämän olivat patahur-
jat valinneet kesäiseksi kokouspaikakseen.

Täällä, »omassa tuvassa», olivat laulajatkin rohke-
ampia. Kenenkään kehoittamatta ja entistään paljon
paremmalla taidolla he lauloivat omiakin kultalaulujaan
ja lisäksi myöhemmin kuullun, mieleisen laulun »Hon-
kain keskellä mökkini seisoo». Mökkiä tässä ei ollut, mutta

hongat eivät olleet etäällä.
Kalliolle oli vieritetty yksi ainoa irtonainen kivi,

jolle puheenjohtaja istuutui ja alkoi jutella:
Eipä olisi tammikuun päivinä ollut tällä paikalla

näin lämmin istuksia ja lauleskella. Nyt, niinkuin pojat-
kin juuri lauloivat, »linnut laulaa ja vedet seisoo eikä tuu-
likaan häilytä.» Näin lyhyessä ajassa, muutamissa kuu-
kausissa, voipi luonto näin suuresti muuttua ja tulla ai-
van toisellaiseksi.

Mutta jos olisimme tämän allamme olevan kallion
ikäisiä, niin tietäisimme kertoa vieläkin suuremmista luon-
non muutoksista .. . Kuule sinä kunnia-arvoinen vanhus
(maisteri koputti kenkänsä kannalla kallioon). Sällitkö,
että kertoilen mitä sinä aikojen kuluessa olet hartioillasi
kantanut? Ei virka mitään. Mutta koska vaitioloa
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pidetään myöntymisen merkkinä, niin minä oppineitten
miesten tutkimusten perusteella kertoilen muutamista muu-
toksista.

On ollut aika, jolloin tätäkin kalliota on peittänyt
paksu kerros voimakasta mustaa multaa ja siinä kasva-
nut puita, yhtä suuria ja tiheässä kuin nykyänsä Afrikan
aarniometsissä. On voinut olla siinäkin metsässä lintuja,
mutta ne ovat olleet aivan toista lajia kuin nämä linnut.
Miten pitkä aika siitä on, sitä tuskin uskaltaa sanoa. Mutta
minne hupeni se musta multa ja ne suuret puut, mahdatte
ajatella. Eivät ne ole hukassa. Ne ovat nyt Venäjällä ja
Keski-Euroopassa. Sinne ne ovat kasaantuneet kymmeniä
metrejä paksuiksi kerroksiksi. Siellä se kasvaa viljaa ja
antaa leivän lisää meillekin, kun halla viepi oman pellon
viljan. Ehkäpä sadan vuoden kuluttua saamme hakea
sieltä polttoaineemmekin, kun olemme omasta maasta

polttaneet kaikki puumme kaskessa ja karjapadan alla.
Mutta se polttoaine on syvällä, maakerrosten alla ja sitä
nimitetään kivihiileksi, joka on niiden muinaisten puiden
jätteitä. Ne eivät ole kaikki täältä kotoisin, ainoastaan
multa niiden päälle on varmasti vierinyt täältä.

Mikä on ollut se voima, joka vieritti mullan näin
etäälle? Se oli jää, joka myöhempinä aikoina peitti näi-
täkin seutuja virstaa, jopa kahta ja kolmeakin paksulta,
aivan samoin kuin nykyään Grönlantia ja napamaita.

Tämänkin kallion hartioita on painanut tuollainen
tarakka, eikä ole ihme, jos se on sivellessään vienyt pois
pehmeimmät päällysvaatteet ja lohkonut ja jauhanut so-
raksi ja saveksi osan kallion päällimmäistä pintaakin. Tuo
siveleminen on ollut niin kovakätistä, että nämä veden-
peittämät syvänteet, joita nimitämme järviksi ja vieläpä
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tuo suuri Itämerikin ovat sivellessä syntyneitä jääkyn-
sien naarmuja. Tämä työmies ei pidä kiirettä työhön
tullessaan, ei siinä ollessaan eikä vielä työstä erotessaan-

kaan. Sen työtavoista saadaan tarkka selvä tutkimalla
nykyisiä jäätikköalueita. Jäätikkö syntyy sataneesta lu-
mesta ja vedestä. Kuta vahvemmaksi se kasvaa, sitä
kovemmin se painaa alimpia kerroksia. Ja vaikka jää
onkin kovaa, täytyy sen tuon hirmuisen painon alla not-

kistua ja lähteä liikkeelle. Se liikkuu ainoastaan muuta-

man sormen pituuden vuodessa, mutta se liikkuu kum-
minkin ja sellaisella voimalla etteivät suurimmatkaan kal-
liolohkareet estä sen kulkua, ei sen enempää kuin hämä-
häkin verkko miehen kulkua metsässä. Kallion täytyy
lähteä mukaan, särkyä ja hieroutua pieniksi mukuloiksi
ja soraksi.

Sellainen voima on kulkenut tämänkin kallion pääl-
litse. Sitten on jää vähitellen tuhansien vuosien kuluessa
sulanut ja sulaessaan jättänyt jälkeensä nämä hiekka-
harjanteet ja vierinkivi-ylänteet. Kivistä jauhautunut
pehmein osa kulki ja kulkee vieläkin veden mukana ulom-
maksi ja laskeutuu viimein pohjaan. Se on savi.

Nyt te mahdatte ajatella, että minä olen patahullu-
jen päähullu, joka en usko enkä tiedä, että Luoja on luo-
nut tämän maan alun perin aivan tämännäköiseksi kuin
tämä nyt on. Minä uskon aivan samoin. Eroitus on vaan
siinä, että te uskotte Luojan jättäneen tämän maanpin-
nan muodostelemisen aikoja sitten oman onnensa nojaan
ja minä taas uskon, että hän pitää siitä huolen vielä nyt-
kin aina aikojen loppuun asti. Hän on sen lisäksi niin
säännöllinen ja oikeudenmukainen isäntä, että jos me
täällä tuhlaamme ja poltamme tarpeettomasti joko puita
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tai mitä hyvänsä, niin hän antaa kouraan tuntuvalla
tavalla ymmärtää ettei hän ole laiskojen eikä tuhlarien
ystävä. Hän »tiukoittaa nyöriä» ja pakoittaa kaivamaan
polttoaineet maan sisältä ja ostamaan leipämme tuolta
kaukaa mustanmullan mailta.

Ja pidettyäni tämän »poklamin» luen minä teille ker-
tomuksen löytöretkeltä. Retkellä olleet täydentäkööt
mitä siitä puuttuu.

Maisteri otti Paistikkaan ja alkoi lukea:
Patahurjain retkikunta, johon kuului kuusi miestä,

lähti liikkeelle lauantaiaamuna. Ennen aamiaista löydet-
tiin ensiksi muurahaispesä (älkää naurako, se on totta),
jonka alueet, karjatalous ja kapalolapset, tarkoin tutkit-
tiin. Sitten löydettiin tiaisen ja leppälinnun pesät. Eräs
retkeilijä löysi rastaan pesän, mutta mentyään siihen kur-
kistelemaan sai hatussaan havaita, että pesällä oli hal-
tia. Parhain tulos sittenkin saavutettiin perhosten pe-
sien tutkimisella Laitilan riihen seinistä ja aidan seipäistä.
Laitilan viisas ja vikkelä emäntä tuli vakuutetuksi siitä,
että me ollaan patahulluja ja toimitti meille aamiaisen
niin sukkelaan, ettei se Faraon ylimmäinen leipuri, joka
joutui nuoranjatkoksi, liene herralleen niin sukkelaan aa-

miaista toimittanut. Päivällisrupeamalla löysivät retki-
kuntalaiset taskunsa täyteen pieniä kiviä ja lopuksi
käärmeen. Mutta se käärme oli kavala eläin ja toimitti
meille matkapassin Mäentaan puhtaasta tuvasta, ei kui-
tenkaan ainaiseksi, kuten Aatamille ja Eevalle, sillä Mäen-
taan Ukko oli armollinen, kutsui takaisin ja antoi veh-
näskahvit. Toista kertaa ei käärme pettänyt, sitä ei koro-
tettu enää pöydälle, vaan sai tyytyä takin taskuun.

Tämän jälkeen jätettiin metsät ja katseltiin mitä
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löytyisi ihmisten asunnoista. En tiedä aivan varmaan
mitä nämä nuoremmat ja ripeämmät retkeilijät lienevät
löytäneet, mutta minä löysin sunnuntaina joka talon pöy-
dältä hyvin huomattavan löydön: pienen pärevakan. Te
tiedätte mitä tuo pieni, mustunut pärevakka sisältää.
Siinä säilytetään kunkin perheen kotoa löytyvä henkinen
ravinto: kirjat. Ensi katsannolla tekisi mieli halveksia
tuota kirjavarastoa, niin mustunut, köyhä ja yksipuoli-
nen se on. Mutta kun muistaa, että nämä ihmiset (jou-
kossa oikein kunnon ihmisiä), ovat noista vähistä ja mus-
tista kirjoista saaneet henkisen ravintonsa, niin täytyy
malttaa mielensä. Olin aikeissa kirjoittaa tähän Paistik-
kaaseen hyvin ivallisen kirjoituksen tuosta kirjavarastosta,
jossa raamatun lehtien välissä on laulu Saukkolan vaarin
murhasta, virsikirjan välissä Hookanan pojan ihmeellinen
uni taikka unikirja, mutta sitten muistin ennen tehdyn
päätöksen ettei pidä sotkeutua toisen valtakunnan asi-
oihin. Sananlaskukin sanoo: jokainen lakaiskoon ensin
oman kynnyksensä eduksen ja menkään sitten vasta mui-
den kynnyksiä lakaisemaan.

Meidän tähänastisilla kokouksillamme ei ole ollut var-
maa tarkoitusta. On pidetty hyviä puheita, mutta vanhat
ovat sanoneet ettei »suunmpinalla» eletä. Emme ole saa-
neet aikaan mitään muuta näkyvätä kuin ne muutamat
lakipykälät tallimestarin turkin selkään ja tämän pienen
Paistikkaan. Se on liika vähäinen tulos näin monen mie-
hen puuhista. On saatava jotain pysyväisempää ja hyö-
dyllisempää. »Paistikas» tahtoo siis painaa kaikkien pata-
hullujen sydämelle lainakirjaston perustamisen valtakun-
taansa. Jos tämä valtakunta sitten hajoaisikin, jäisi
siitä jälkimaailmalle jokin muisto ja se muisto olisi ar-
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vokkaampi kuin linnoitusten rauniot, joita muut valta-
kunnat jättävät jälkeensä. Silloin ei jäisi merkityksettä
sekään löytöretki, jolla matkalla tämä aate on saanut
alkunsa.

Maisteri pisti lehden taskuunsa ja kysyi:
Mitä miehet sanovat tästä Paistikkaan loppu-

pakinasta.
Hyvä pakina, kiitteli Vapiaan. Onhan nämä toi-

set kertoneet ja tuossa kuulin lisää. Hauska retki ja hyvä
pakina.

—■ Retki on ollut ja mennyt, virkkoi maisteri. Mutta
mitä sanotte itse asiasta, lainakirjastopuuhasta.

Kerrassaan hyvä puuha, sanoi Matti, mutta millä
niitä kirjoja ostettaisiin.

Rahallahan kirjoja ostetaan.
—• Niin, niin, vaan meidän nuorten miesten rahat

ovat kovin pieniä, selitti Matti.
Ei se ole esteenä. Katseltiinhan me retkellä muu-

rahaisten työtä; pienet niilläkin oli kantamukset, mutta
kokopahan oli karttunut. Pitää vaan muistaa missä on
yhteinen keko ja ohjailla penniä sinne päin kuten muura-
haisetkin. Suurin osa nuorten miesten menoista on sel-
laisia, ettei tule mitään vahinkoa, jos pysyttää pennit
kukkarossaan ja antaa tipahtaa oman kirjaston hyväksi.

Mihinkä niitä kokoilisi niin vähitellen, arveli Aa-
peli.

Se on hyvin yksinkertainen keino.
Maisteri otti taskustaan paperin, johon kirjoitti:
Patalahden lainakirjaston keräyslista.

Siinä on keon pohja ja tuossa on ensimäinen korsi,
sanoi maisteri antaen listan ja rahan isäntä Vilholle. Ku'



122

vernööri on »kasöörinä» ja muut virkamiehet valitkoot
tilintarkastajat ja kirjain ostajat ja kirjastonhoitajan.

Innostus tarttui muihinkin ja Vapiaan virkkoi;

Olisin minäkin auttanut, mutta ei sattunut mu-
kaan täyttä markkaakaan.

Vaikka ei olisi puoltakaan, niin nyt kirjoitetaan,
sanoi maisteri.

Vapiaanin nimi tiili toiseksi ja kohta oli listalla ni-
miä kymmenittäin. Kaikilla ei ollut mukana rahaa, mutta

nimi kirjoitettiin sittenkin. Keräyksen loputtua huoma-
utti maisteri:

Muistakaa nyt kaikissa kokouksissa ja myöskin
milloin rahoja käsittelette, että meillä on tämä yhteinen
»hullun yritys», joka ei saisi mennä myttyyn kuten meni
erään ameriikkalaisen miehen yhteiskunnallinen yritys,
josta kerrotaan »Hullun yritys»-nimisessä kirjassa.

Se ei saa mennä »myttyyn», tenäsi suutari Hy-
vönen, lautamies.

Sitä minäkin toivon ja sen puheen päälle laule-
taan, »Suomalaisen kuokka, aura, kyntäneet on Suomen-
maan.»

Etäälle kaikuivat laulun sanat ja lahden suulla sou-
televa kalamies virkkoi hymähtäen:

Patahurjat taitavat lopetella» kirkonmeininkiänsä».
Hän arvasi aivan oikein.

Oli tullut ss aika, jolloin pääskyset lähtevät Pohjo-
lasta ja kaupunkilaiset kesäasunnoiltaan. Maisteri Venho-
lankin oli matkustettava Helsinkiin. Patahurjien joukko
ymmärsi, että heidän valtakuntansa on kohta kuin perä-
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simetön vene. Tuo mies oli tullut heidän kyläänsä mel-
kein tuntemattomana, juoru-puheitten rumentamana,
mutta nyt se oli niin rakas, että nuoremmat tahtoivat
välttämättä tulla soutamaan venettä, jolla hän matkusti,
ja monet vanhemmastakin väestä tulivat lähtö-aamuna
Patalahden rantaan sanomaan hyvästiä.

Tulettehan ensi kesänä taas tänne, oli usealla ran-
taan jääneellä viimeisenä sanana.

Jos sinne asti eletään, oli aina vastaus.
Paunonen ja Manta seisoivat rannalla kunnes vene

kääntyi saaren suojaan. Sitten hekin lähtivät mökilleen
ja Paunonen sanoi huoahtaen:

Ollappa tuollaisia miehiä enemmän.





KAUPPIS-HEIKIN
varemmin ilmestyneita teoksia:

Makijarvelaiset. Kertomus
Savo: Raikas, luonnollinen ja hyvin miellyttava ku-
vaus kansan elamasta.

Tarinoita. Toinen painos. 1: 25, vaatek. 1: 75.
Kaiku: Lukija on mieltyva naihin sattuviin kuvauk-
siin, jotka eivat pitkia lavertele, vaan muutamilla
sanoilla saavat tarkoitetun vaikutuksen esille. Han
on kummasteleva hienoja kielellisia huomioita ja
tuota suurta taipumusta leikillisyyteen, joka on sa-
volaisille niin ominaista.»

Kirottua tyota. Kuvaus Savon kansan ela-
masta 1:

Aamulehti: Kauppis-Heikki on mestari epakohtien
ja kierojen luonteiden kuvaamisessa. »Kirottua
tyota» on ilahuttavana osotuksena edistymisesta kan-
sankuvauksen alalia. Silla tulee olemaan pysyvainen
arvonsa ja mieltymyksella sita luetaan, mihin kotiin
tahansa se loytaakin tiensa.

Viija. Kuvaus Savon kansan elamasta. 2:50.
Savo: Eheana ja oivallisena kuvauksena Savon
kansan elamasta kehoitamme jokaista oikean kirjalli-
suuden ystavaa hankkimaan Kauppis-Heikin Viijan
ja sen ajatuksella lukemaan.



Aliina. Romaani 2:25.
Juhani Aho: Uudessa teoksessaan osottaa Kauppis-
Heikki kaikinpuolista edistysta. Astuvathan sen an-
siot: luonteiden tarkkapiirteisyys seka paa- etta sivu-
henkiloissa, kuvausten selvyys, kielen rikkaus ja
vuoropuhelujen sattuvaisuus selkeasti esiin teosta
lukiessa.

Lausun lopuksi sen toivomuksen, etta tama
Kauppis-Heikin uusi kirja on saava ystavia niissakin
piireissa, joissa totisen ja syvamietteisen kirjailijan
tahanastiset tuotteet eivat ole suosiota saavuttaneet.»

Tarinoita ja tapahtumia. 1:25.
Uusi Suometar: — — Yleensa on kokoelmasta
annettava se tunnustus, etta se tarjoo koko joukon
viehattavaa lukemista. Kuvaukset huokuvat kaut-
taaltaan maalaiselaman raitista tuoksua ja esitysta
elahyttaa tosi kansanomainen henki.

Tarinoita III 1:60.
Naista supisuomalaisista tarinoista useimmat ovat
sattuvasti keksittyja leikillisia »kaskuja». Ne ovat
kuin Savon ukon kertomia Savon ukkojen kuulta-
viksi iltapuhteella.

Uran aukasijat. Romaani. Toinen painos.
—: 50, vaatek. 1: —.

Helsingin Sanomat: En voi olla kehumatta tata
kirjaa, silla se on alusta loppuun asti omintakeista,
ehytta ja hyvaa iaidetta. On jo puhuttu sen sisaisen
savyn omintakeisuudesta. Se on omintakeinen muo-
doltansakin. Kaikki kasvaa kuin luonnostaan eheaksi
kokonaisuudeksi: aihe, luonteet, esitystapa, kielelli-



nen asu. Sen hiljaisissa kuvauksissa on kotoista lam-
pod ja laajuutta. Sen lukee mieliksensa niin hyvin
kansanmies kuin oppinut ja iuntee rikastuvansa siita.

Tarinoita IV 1: 75.
Monissa Kauppis-Heikin tarinoissa on kerrassaan
mestarillisesti kaytetty supisuomalaista huumoria,
jossa naennainen totisuus erinomaisesti lisaa sukke-
lien kaanteiden vaikutusta. Leikin lammin savy to-
distaa niissa kansalle ominaista luonteen hienoutta.
Naita tarinoita lukee senvuoksi aina mielellaan.

Anaski. Kertomus 1:—
Kirjan sankari on maankiertaja Anaski, taitava vei-
jari, joka »tallentaa huolimattomain tavarat», petkut-
taa tyhmempiaan ja valehtelee ummet ja lammet.
Mutta kaikkialle on han tervetullut kaskuineen.
Kauppis-Heikin huumori on luonnonraikasta, oikeata
elamansuolaa, vaarentamatonta tavaraa, jonka ver-
taista on tarjona vain silloin talloin.

Savolaisia. Tarinoita 2: 25.
Aamulehti: Ehdottomasti vuoden (1912) humoristi-

sin kirja.
Helsingin Sanomat: Korkea alyllinen ilo ja

mielikuvituksen valppaus ihastuttaa naissa ku-
vauksissa.

Savo: Kokonaisvaikutukseen katsoen on tama ko-
koelma Kauppis-Heikin parhaimpia.

Karjala: Jokainen kirjallisuuden ystava rientanee
tutustumaan tahan suosituimraan kansankirjaili-
jamme viimeisimpaan uutuuteen. Sen se kylla
ansaitsee.

Werner Soderstrom Osakeyhtio.







50 pennin kirjoja.
1. Kevaan kevat, kokoelma Juhani Ahon kauneimpia lastuja.
2. Sevastopoli, Leo Tolstoin tarisyttava kuvaus Krimin sodasta.
4. Anna Hollmannin havio, Frenssenin valtava merinovelli.
5. Oulua soutamassa, Teuvo Pakkalan suosituin kertomus.
6. Felicitas, Felix Dahnin kertomus Rooman kukistumisen ajoilta.
7. Sasu Punanen, J uhani Ahon verrattomia letkillisia lastuja.
8. Ina, Ingeborg Maria Sickin romaani rakkauselamSsta.
9. Eeva, Santeri Alkion suosituita pohjalais-kuvauksia.

10. Ystava, Ch. Wagnerin henkevS uskonnollinen mietekirja.
11. Hopeakettu, Thompson Setonin kuvitettu eiainromaanl
12. Seuratkaamme Hanta, Henryk Sienkiewiczin novelli.
13. Munkin haat, Conrad Ferd. Meyerin historiallinen novelli.
14. Kardinaalin nuuskarasia, englantilaisen Henry Harlandin

hauska, kesainen rakkaustarina Italiasta.
15. Kalevala nuorisolle, suorasanaisesti kerrottuna.
16—19. Quo vadis, Sienkiewiczin maailmankuulu romaani.

20 —23. Kenilworth, Walter Scottin historiallinen romaani.
24. Uran aukasijat, Kauppis-Heikin tahanastinen merkkiteos.
25—26. Pikku prinsessa, F. Hodgson Burnettin viehattava

romaani pikku tyton merkillisista vaiheista.
27. Mita on sahko, Charles R. Gibsonin kirjoittama kertomus

sahkon ihmemaailmasta.
28. Kotielaimet, Uunio Saalaksen kuvauksia kotieiaintemme

kesytyshistoriasta.
29. Herraskartano, Selma Lagerlofin hieno rakkausnovelli.
30. Reservikasarmista, Santeri Ivalon kuuluisa kokoelma

humoristisia sotilaselSma-kuvauksia.
31. Abdallah eli Nelilehtinen apila, ranskalaisen Edouard La-

boulayen arabialaisen kertomuksen mukaan kirjoittama romaani.
32. Mnaa ja Tasala Wilkk ja Hakkri Iiro, tohtori Hjalmar

Nortamon verrattomia „jaarituksia" raumanmurteella.
33. Titanic, Lawrence Beesleyn totuuden mukainen kertomus

jattilaislaivan haaksirikosta. Toinen painos.
34. Mehilaishoidon kasikirja, tunnetun mehilaishoitajan Matti

Jarven kirjoittama opas, kokemukseen perustuva ja kaytannolli-
sesti jarjestetty. Valokuvien mukaan tehdyt kuvat.

35. Merenkyntajia, J. W. Nylanderin parhaita merikuvauksia.
36. Unelmiensa uhri, Marja Salmelan suosituimpia teoksia.
37—'38. Ugglehult, pienviljelyksen matlitalo. Lukemattomia oh-

jeita elavSn esimerkin valaisemina. Kuvitettu. .
39. Lastemme kasvatus, kirj. P. H. Ritter. Kirja vanhemmille.
40. Kahden talonpojan ulkomaanmatka, Fritz Reuterin erin

omainen humoristinen romaani.
41. Anna Liisa. Minna Can thin etevin naytelma.
43. Patahurjat. Kauppis-Heikin uusin teos.

Aistikkaisiin vaatekansiin ( sidottuina maksavat namSt kirjat 1 mk.

Kaikissa kirjakaupoissa.

WERNER SODERSTROM OSAKEYHTIO.


