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Piekkolan lähde.
Kappaleen matkan päässä talosta, Hovikin maalla,
Sysmän pitäjässä, on lehtimetsän keskessä, vesakkojen
peitossa, lähde, josta juoksee raikasta, kirkasta, raudanmakuista vettä. Se on Piekkolan lähde. Ne ovat muuten hyvin tuttuja jokaiselle nuo ruostevesilähteet monessakin paikassa Suomea, eikä Piekkolan lähde ole oikeastaan muita paljo merkillisempi, joskin se ehkä on tavallista suurempi ja tavallista ruosteisempi. Samanlaisia
lähteensilmiä aukenee tuhansia maamme povesta, niiden
kautta kasvullisuuden alle peittyneiden ruosteisten soittomme suonet ikäänkuin katselevat, maailmaa ja taivasta,
niiden kautta ne pulputen valavat liiat vetensä puroihin
juoksemaan. Puroista ojat paisuvat, ojat juoksevat jokiin,
jotka sitten mahtavina kyminä valavat viljavat vetensä
järviin ja mereen, muodostaen maamme omintakeisen ulkomuodon. Piekkolan lähde on sekin yksi noita tuhansia lähteensilmä-sisaruksia, jotka lehdoissamme piiloilevat.
Useilla noilla lehtojemme lähteensilmillä on aikojen
kuluessa ollut eräs tavallaan kunniakas ja merkillinen
tehtävä, ja Piekkolan lähde on siinäkin monien sisartensa kaltainen; niitä on käytetty n. s. «elämänlähteinä»,
s. o. parannuslähteinä, joiden ruostevettä on nautittu tautien parantamiseen ja nautitaan vieläkin. Sekä herrasväet että talonpojat saapuvat kesäiseen aikaan tuollai-
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sen lähteen luo «ruunille» ja ruostevesi hyvän uskon ja
tarpeellisen levon ja hoidon ohessa vaikuttaakin usein
hyvää potevain terveydelle. Milloin on yksi lähde huudossa, milloin toinen; väliin käyttää lähdettä joku kyläkunta, väliin laaja maakunta. Ja kun joku lähde maineensa kukkuloilla on, silloin sen ympärillä hyörii lukuisa ihmisjoukko, muodostaen siellä- luonnon helmassa, levon nautinnassa, pienen, hauskan, suljetun yhteiskunnan,
jonka keskipisteenä ruostevesi on.
Piekkolan lähteellä on kumminkin tässä suhteessa
ollut useimpia muita siskojaan suurempi merkitys, vaikka
se nyt jo on unhotuksiin joutunut. Sen vettä ei enää
käytetä tautien parantamiseen, kukaan ei muista saapua
sen rannalle terveyttään hakemaan; heinämies vain väliin
sammuttaa tuohilipillä helteessä polttavan janonsa sen
vilpoisella vedellä, muut sitä eivät enää muistakaan.
Sen loistoaika on mennyt. Lieneekö se aikojen kuluessa,
parantavan vaikutuksensa menettänyt? Vai eikö sillä
sitä liene ollutkaan? Varmaa ainakin on, että se paikkakunnallaan on ollut «elämänvedestään» kuulu ja että
ennen muinoin joka kesä joukottain ihmisiä saapui siitä

terveyttään hakemaan.
Eikä siitä vielä ole aikaa satuakaan vuotta. Vielä
noin puolensataa vuotta sitten oli Piekkolan lähteen ympärillä rakennuksia ja laitoksia todistamassa elämää ja
asumusta. Ne olivat tosin silloin jo ränstyneet ja lahonneet,
mutta ne muistuttivat siltä vielä elävästi lähteen entistä
merkitystä. Itse lähteen ympärille ja päälle oli hirsistä
rakennettu vahva, kattopäällinen salvos, jonka keskessä
olevasta aukosta ammennettiin

elämänvettä kuin

kaivosta.

Istuinpenkit, portaat, kaidepuut, kaikki osottivat, että
lähdettä oli hyvin huolellisesti hoidettu. Kaunis koivumetsä ympäröilsi ja varjosti lähteen, josta leveä, lankuista
rakennettu silta vei erityiseen, suurempaan suojukseen,
«kaivohuoneelle», jossa elämänveden juojat lepäilivät ja
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vesiryyppyjensä väliin hauskassa seurustelussa aikaansa
kuluttivat. Hiekoitetut käytävät kiertelivät lehtoa, jossa
kävelymatkoja tehtiin. Erityinen, parin virstan pituinen,
hyvästi hoidettu maantie, joka vesivieraita varten oli rakennettu, vei kylään,
siitäkään tiestä ei ole enää jälkiäkään
jälellä. Vähän syrjemmässä itse lähteeltä ja kokoushuoneelta oli rakennuksia, joissa kylpyvieraat asuivat, joissa
heillä oli ruokalansa j. n. e., niinkuin myöhemmänaikaisissakin kylpypaikoissa. Keiliratoja ja lautakiikkuja oli huvihaluisempaa nuorisoa varten lehdossa.
Piekkolan lähteellä oli näet sama juttu kuin nykyaikaisissa kylpy- ja vesiparannuslaitoksissa; sairaat olivat
siellä hoitamassa terveyttään, terveet nauttivat terveydestään, ja siten kuhisi virkeätä, hilpeätä elämätä tuon lähteen ympärillä, joka nyt on autio ja unhotettu.
Sen loistoaika oli xgmen vuosisadan alulla ja varsinkin sen toisella ja kolmannella vuosikymmenellä. Ne
olivat aikoja jälkeen viimeisen Suomen sodan, jälkeen Suomen eroamisen vanhasta emämaastaan. Jonkunlainen alakuloinen, raskas, toivoton mieliala painosti silloin yleistä
elämätä Suomessa. Oltiin ikäänkuin voivuksissa suoneniskun jälkeen, haettiin niinkuin taudista toipunut hiljaista
lepopaikkaa, missä vahvistua ja toipua. Vetäydyttiin siten
mielellään pienempiin yksityisiin piireihin, ikäänkuin kätköön maailmalta, ja koetettiin siellä omassa keskuudessa pitää mieliä vireillä ja huvitella surun surmaksi. Oman pitäjän
säätyhenkilöt Sysmässa olivat sitenvalinneet Piekkolan lähteen kokoontumis- ja huyipaikakseen ja usein taisi sen ruosteinen terveysvesi olla pelkkä tekosyy heidän yhdessäoloonsa. Mutta myöskin etäämmältä kokoontui sinne väkeä,

lähipitäjistä ja Suomenlahden rannikolta saakka, Porvoosta
ja Helsingistä. Useat tulivat sinne todellakin terveyttään
hoitamaan jakerrotaan monen siellä parantuneenkin. Joku
oli kevätkesällä saapunut kainalosauvoilla lähteelle ja syyskesällä sieltä lähtiessään jätti hän kainalosauvansa sinne
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ja käveli tervein jaloin pois. Toinen tuli kalpeana ja heikkona ja läksi sieltä punakkana ja voimistuneena, kehuen
rautaa suonissaan vir laavan. Vaan huvin vuoksi sittenkin useimmiten Piekkolan lähteellä oleskeltiin. Sitä osottivat kylpytanssit ja pidot, sitä vieläkin talteen jääneet
Kaivosäännöt» ja «Terveysjuojain ohjesäännöt», jonka
lain mukaan varsinaisia käräjiä istuttiin ja tuomittiin tuon
suljetun yhteiskunnan jäsenten välisiä riitaisuuksia. Sitä
osottaa sanomalehti, jota huvittelijat keskuudessaan toimittivat, sitä pöytäkirjat ja sakkoluettelot, joiden tulot
käytettiin köyhien hyväksi. Huvitusta, leikkiä kuultaa
läpi kaikista noista toimista. Väliin voi tuntua siltä, kuin
tuo ilonpidäntä olisi ollut aika lapsellista. Se oli kuin
merkityksetöntä leikkiä raskaan työpäivän iltana. Useat
kylpyvieraista olivat vanhoja sotureita, jotka aikoinaan
olivat taistelujen kuumuuden kestäneet ja nyt eläkettä
nauttien elivät tiloillaan siellä läheisyydessä ja yhdessä
lyhensivät pitkiä, joutilaita päiviään. He olivat tietysti
tottuneet kiroilemaan ja nyt heiltä sakotettiin yksi killinki joka kirouksesta
naiset olivat kantajia. Naisilta
taas meni sakko jumalannimen väärinkäyttämisestä, vaan
joskus sai joku rouvakin maksaa sakon kiroilemisesta, ja
se oli tietysti tavattoman lystiä. Kohteliaisuuden vaatimukset olivat kustaviaaniseen tapaan tarkoin määritellyt;
kullekin oli annettu erityinen lempi- tai liikanimensä,
jolla häntä tuttavallisesti kutsuttiin. Se elämä muistutti
todellakin tavallaan Boccaccion Dekameronissaan kuvaamia pakolaisoloja.
Vaan tuon kevyen pilan kesken vaipuivat vanhat
soturit usein pitkiksi illoiksi paljo vakavampiin keskusteluihin, joissa heidän maansa kohtalo, sen tulevaisuus ja
entisyys olivat huomion ja väittelyn alaisina. Eteenpäin,
tulevaisuuteen, uskallettiin harvemmin kohdistaa katseita,
se näytti niin synkältä ja avuttomalta, vaan sitä enemmän puhuttiin edesmenneistä ajoista ja vaiheista. Ele
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nuo salon kätköön keräytyneet miehet, kaikki
vanhojen soturisukujen jälkeläisiä ja he muistelivat kaihoten noita sukujensa vaiherikkaita loistoaikoja, kertoen
niistä toisilleen ja tuorentaen isiltään kuulemiaan kaskuja
ja tarinoita. Usein tapasi yö heidät istumasta lähteen
reunalla noihin sukumuistoihinsa uupuneina ja Piekkolan
lähde sai kuulla paljo vanhoja tapauksia, kotoisia tarinoita ja sotaisia urostöitä, suruja ja iloja, jotka olivat
lähellä tai kaukana tapahtuneet. Se tiesi luultavasti entuudestaan jo paljo, sillä sen ympärillä oli elämä kihissyt
miespolven toisensa jälkeen, ja elämässä on aina valoja
ja varjoja. Vaan paljo uusia, kirjavia kuvia se sai kuulla
noina kesäisinä iltoina, jolloin päivän leikit ja huvit olivat loppuneet ja öinen hämärä uuvutti muistoihin.
Kaiken tämän, osaksi vilkkaan ja hilpeän, osaksi
olivat,

1

vakavamuistoisen elämän keskipisteenä ja koossapitäjänä
oli, kuten sanottu, Piekkolan lähde, tuo nyt autio ja unhotettu. Sen loistoajat ovat nyt aikoja sitten menneet
ja se on itse ikäänkuin vetäytynyt kätköön ruosteisten
rantojensa lomaan, pensaitten ja ruohojen keskelle. Sen
pinta ei ole voinut säilyttää niitä kuvia, joita se on nähnyt, eikä kertomuksia, joita se on kuullut, se ikäänkuin
nukkuu siellä koivujen varjossa niiden kanssa. Vaan
onko se siltä menettänyt kaikki muistonsa ? Kenties ei.
Kenties se siellä juuri uneksuukin muistoistaan. Kenties,
jos joku sen osaisi herättää unestaan ja osaisi ymmärtää
sen kuulumattoman kielen, se vielä voisi hänelle kertoa
niitä kirjavia kuvia ihmisten elämästä, joiden todistaja se
on ollut.

Piekkolan lähde oli nukkunut kauan yksinäisyydessään.

Vihdoin, eräänä helteisenä kesäpäivänä kuuluu taas
askeleita sen läheisyydestä. Koivikkoon, lähteen par-
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taalle, saapuu verkkaisin, etsivin askelin valkolakkinen
nuorukainen. Hän etsii, etsii, kulkee tuokion edestakaisin pensaiden lomassa, kunnes löytää lähteen ja sen partaalle istahtaa. Hiukan ujona ja epävarmana hän siihen
istuu ja katsoo melkein arkaillen ympärilleen, että näkeeköhän häntä kukaan. . Hän arkailee siksi, että hän tietää saapuneensa Piekkolan lähteelle vartavasten uneksumaan ja haaveilemaan ja koska hän tietää, että hänen
runottomana aikanaan ei sovi nuoren miehen noinikään
haaveilla. Jos hän sen tekee, tehköön salaa. Sillä jos
tuttavat ja toverit talossa ja kylässä tietäisivät, millä
asioilla hän kulkee, niin johan hän joutuisi yleiseksi naurunkappaleeksi. Ei ole lupa nuoren miehen haaveksia
eikä heittäytyä hetkeksikään tunnelmainsa valtaan, sillä
se ei ole miehekästä. Hänen ei sovi kävellä yksin metsässä, ei muuten kuin koirien melutessa ja torvien soidessa ja pyssyjen paukkuessa, jolloin metsä täräjää miesten huudoista kun metsänaukkuja kaivataan. Salaa oli
senvuoksi valkolakkinen lähtenyt talosta yksinäiselle retkelleen tuota vanhaa, jo metsittynyttä tietä pitkin kulkemaan koivikkoon, hakemaan tuota unhottunutta lähdettä,
josta hän oli talossa kuullut mainittavan. Vanhat ihmiset olivat sen muinaisesta merkityksestä kertoneet katkonaisia kaskuja ja taruja, jotka kumminkin hänen mielikuvitukseensa olivat siksiverran vaikuttaneet, että hän oli
niitä hiljaisuudessa muistellut ja hautonut, kunnes kerran
päätti käydä itse omin silmin vanhaa lähdettä katsomassa
.

ja tutustumassa sen tunnelmaan.
Siellä hän nyt istui ja lepäili, ja ne mielikuvat, jotka
hänessä lähteelle tullessaan olivat unelmina ja haavekuvina liidelleet, ne rupesivat nyt hänen mielessään yhä
enemmän elpymään. Lähteen kirkkaassa kalvossa näkee
hän ikäänkuin pirstaleita niistä kirjavista kuvista, joita
edesmenneiden sukupolvien elämä on ohimennessään siihen vilautellut. Ja hän tulee ajatelleeksi, että nuo haja-
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naiset, katoavat pirstaleet pitäisi koota ja sovittaa paikoilleen, niille pitäisi yhdyssiteet hakea ja koettaa saada
edes muutamia kuvia entisen näköisinä talteen. Hän
tuumii, että Piekkolan lähde tietää kyllä paljo sellaistakin,
jota se ei itse ole nähnyt, sillä sen partaalla ovat monet
sukupolvet kertoneet omia kohtaloltaan ja niiden, jotka
jo silloin nurmen alla nukkuivat. Valkotakkisessa nuorukaisessa syntyy mielikuva toisensa jälkeen ja ne temhän ei voi enää
paavat hänet vähitellen mukaansa,
päästä niistä erilleen.
Useampia kertoja käveli nuori mies sen päivän jälkeen koivikon halki lähteelle ja joka kerran kävi hänessä
halu tietää enemmän siitä, mitä lähde tiesi, palavammaksi. Hän rupesi kylissä ja kartanoissa kyselemään
vanhojen muistoja ja tietoja edesmenneiltä ajoilta ja sovitti kuulemansa paikoilleen. Hän kapusi vanhojen sukukartanoiden ullakoilla ja haki niiden tomuttuneista romukasoista kellastuneita kirjeitä, vanhoja allakoita muistiinpanoineen, vanhoja virsikirjoja sukutauluineen, vanhoja
kauppakirjoja, tilikirjoja ja päiväkirjoja, jotka jo aikoja
sitten olivat käytännöllisen merkityksensä menettäneet,
mutta jotka hänelle valaisivat monta pimentoa. Hän kirjoitti muistiin lukemansa ja löytämänsä ja haki uutta.
Historian lehtiä hän silmäili ja tutki aatelisia sukukirjoja
ja vähitellen hänelle kuva toisensa jälkeen selveni ja kävi
eläväksi. Ja milloin ei kuva muuten selvennyt, täydensi
hän sen mielikuvituksensa avulla ja Piekkolan lähteen
kertomilla tunnelmilla.

Siitä, mitä hän siten kokosi ja kuvaili, ei syntynyt
mitään ehyttä, yhtenäistä selontekoa edesmenneistä polvista. Hän olisi tahtonut tietää, mitä kaikkia ne, jotka
näillä samoilla mailla ennen olivat eläneet, olivat ajatelleet, toimineet ja harrastaneet polvi polvelta, suku suvulta, mitä olivat kärsineet ja iloinneet omassa keskuudessaan ja omissa yhteiskunnissaan ja piireissään. Tätä
I4
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kaikkea tiedonhaluaan ei hän saanut tyydytetyksi. Vaan
hän iloitsi jo siitä, kun vähitellen sai itselleen loihdituksi
edes pirstaleisia pikkukuvia mailta edesmenneitä ajoilta
ja sai vilahdukseltakaan nähdä silloisen ajan henkilöitä
ja heidän vaiheitaan, heidän luonteitaan, tapojaan, olojaan ja harrastuksiaan.
Näistä utelemisista, näistä vanhojen muistojen, tärinäin ja mielikuvituksen tuotteista kudotusta kankaasta
ovat laaditut.tässä jälempänä kerrottavat kuvaukset useamman vuosisadan ajoilta, jotka kuvaukset keskittyvät sen
seudun, sen asutuksen vaiheisiin, joka on elänyt Piekkolan lähteen läheistössä. Ne koskevat nuo kertomukset pääasiallisesti vain yhden, osaksi parin, kolmen suvun
tai talokunnan vaiheita ja ainoastaan noiden perheiden
edustajain kautta pilkistää esiin se aika ja olosuhteet,
jossa he kulloinkin elivät.
Niin, siirrymme siis pois nykyajasta kauas tarinapuumme juurelle.

I

Kantaisä.
Halmeella.
Päivä paahtoi tukahduttavasti ahon eteläistä rinnettä,
mihin oli lehtimetsään avattu pienoinen halme, kuin ujo,
neliskolkkainen, harmaja täplä laajan, vihannan, rehevöivän kehyksen keskelle. Tuo vähäinen viljelyksen etuvartija ikäänkuin arasteli pienuuttaan ympäröivän äärettömän erämaan keskessä. Lehdot olivat näet silloin vielä
sankat, neitseellisen koskemattomat Päijänteen pohjoisiin
rantamailla. Tosin oli jo vakinainen kalastaja- ja metsästäjäväestö kauan rantoja asunut ja erämaan luonnosta elantonsa pyytänyt, vaan vasta viime aikoina oli se ruvennut
halmeeksi kaatamaan pieniä päiviä lehtoihinsa, joita se
ennen oli loukkaamattomina säilyttänyt Tapion ja Mielikin tyyssijoina. Hidasta ja vastahakoista oli ollut se ryhtyminen maan matalassa kamarassa myyrästämään. Vaan
nyt oli kumminkin jo sieltä täältä lepikolta ja karsikolta
kaskeksi hakattu. Korkea ruunu se näet oli ruvennut
vakinaista asutusta ja maanviljelystä harrastamaan näihinkin sisämaan seutuihin ja erityisiä etuoikeuksia myöntäen
käynyt totuttamaan kansaa siihen. Mutta aivan suuria
hedelmiä eivät Kustaa Vaasan kehotukset näillä seuduilla
vielä olleet kantaneet. Verkot, katiskat, jouset ja loukut
toimivat vielä tärkeimpinä elinkeinoina kaskenpolton rin-
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Tialla ja ainoastaan ani harvassa paikassa olivat kuokka
ja aura ehtineet halmetuhkan avuksi.
Mutta pieniä halmetäpliä oli jo kaikissa tapauksissa
siellä täällä ahojen etelärinteillä ja erästä sellaista lämmitti
nyt tuulettoman keskipäivän aurinko helteisimmillään, puristaen hikikarpaloita halmeella raatajista. Noita raatajia
siellä oli kolme.
Vanhin joukossa, toisten isä, Piekkolan kyhmyniskainen isäntä, ajoi hevosta ja hallitsi ruumiinvoimalla raskasta, jykeää puuauraa. Hänen luiset kasvonsa olivat melkein mustat päivän poltosta ja pölystä; niiden piirteet olivat kovat kuin olisivat olleet visaan veistetyt ja näyttivät

semmoisikseen liikkumattomiksi jähmettyneen; otsassakin
olevat syvät juovatkertoivat, ettei niillä ollut koskaan aikaa
oijeta iloon ja lepoon. Tukka kihermöi takkuisina suortuvina niskassa kairalakin alta, vaan harvaa, harmahtavaa
poskipartaa myöten valuivat hikikarpalot alas kuin tiettyjä
vakoja pitkin, tippuen karvaiselle rinnalle, joka paljaana
ruskealta hohti, kun hurstipaidan rinnus oli auki. Suu oli
miehellä päättäväisesti, tarkasti suljettu, ja samaa päättäväisyyttä kuvastui koko jännittyneestä vartalostakin, joka
oli sahran kurkeen niin kiinnikasvanut ja niin kumaraan
painunut, ettei sitä kestänyt suoraksi oikastakaan, kun aura
kiven tai kannon vastaantullessa hetkeksi pysähtyi. Se
oli isä, ja hän kiirehti armotta hevostaan, joka sitkaan ja

väsyneesti veti raskasta, kotitekoista auraa.
Häntä lähellä, ahon puolella halmetta, muokkasijykevä pojanpatukka kuokalla maata kivilohkareiden lomassa.
Hän oli luisevilta kasvoiltaan, jänteviltä jäseniltään ja koko
ruumiinrakennukseltaan kuin isänsä pienoiskuva, ja niinkuin tämä, hän siinä selkäänsä ojentamatta kumarassa
kuokki, heilui kuin vipukone, pysähtymättä, levähtämättä.
Hän ei ajatellut, puutuiko pieni selkä ja katkesivatko sivut,
se ei saanut tulla kysymykseenkään
hän kuokki vain
-

,
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ja multa pölisi kivien ympärillä. Se oli Piekkolan nuorempi poika, Tuomas.
Vaan halmeen alasyrjässä, lehdon laidassa, jonne
tuore vesakko huokui edes hiukan viileyttä, seisoi kolmas,
raataja kuokanvarteensa nojautuneena ja katseli miettiväisenä kantoa, joka hänen olisi ollut juurineen kiskottava
siitä irti. Kannon juuret olivat kovin sitkeät ja syvällä ja
hänen jäsenensä olivat liian hennot. Se oli Piekkolan vanhempi poika, Heikki, solakka, vilkassilmäinen nuorukainen
jonka kasvojenpiirteet jakäytös kertoivat useammanlaisista,
mielikuvista ja tunteista, kuin mitä hänen isässään ja veljessään näytti liikkuvan. Laiskuri vekaralta ja veitikalta
hän näytti siinä toisiin verraten. Hän tarttui taas melkein
huoahtaen kuokkaansa, iski sillä muutamia kertoja, mutta
niissä iskuissa ei ollut intoa eikä pontta ja taas hervahti
kuokka mullikkoon. Olikin niin turkasen kuuma! Hän
pyyhkäsi hien otsaltaan ja tuijotti hetkisen tyytymättömänä maahan. Mutta samassa vilkastui taas katse. Hän
silmäili toisia raatajia: he ahertivat kupeelleen katsomatta
työssään, niinkuin olivat tehneet koko pitkän rupeaman,
eivät huomanneet mitään. Silloin lähti Heikki kantonsa
äärestä, hyppäsi aidan yli ja hävisi lepikkoon.
Toiset raatoivat edelleen levähtämättä, väsähtämättä.
Päivä nousi yhä korkeammas, yhä kuumemmin se paahtoi
ja yhä vaikeammin pusertuivat hikikarpalot isän ohimoilta,
kun hän koko voimallaan hallitsi raskasta auraa. Vaan
ei auttanut. Pelto oli saatava kynnetyksi, vilja oli saatava
muokattuun maahan, talven leipä oli hankittava. Veden
ja metsän satunnaisten antimien varaan ei voinut enää
jättäytyä, eläminen oli saatava varmaksi, sillä varmasti se
nyt jo voutikin vuosittain tuli perimään ruunulle vakinaiset saatavansa, ja se ei jäänyt odottamaan, mitä verkko
ja ansa ehkä antoivat. Peltoon oli nyt turvauduttava,
mies painoi auranterän syvemmin maahan ja kiihotti ohjasperillä väsynyttä juhtaansa. Vaan kotvasen kuluttua pysäh-
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tyi hevonen taas: kivi oli vastassa, suuri maaperäinen kivi,
joka oli kierrettävä. Kyntäjä huoahti, otti kairalakin päästään ja pyyhki sillä kasvoistaan hikeä, tunki ylös solahtaneen paidan vyön alle ja karisti hiekkaa pois tuohivirsuistaan. Sitten jäi hän katsomaan tehtyä työtä: ei ollut
aituus suuri, vaan vielä ei ollut puolet siitä kynnetty, ja
kivikon muokkaaminen kuokalla oli hyvin hidasta. Miten
-edistynee työ tuolla alempana vesakon rinnassa .. .
Isä siirsi katseensa verkalleen alaspäin lehdon laitaan, jossa Heikin piti kantoja vääntää. Kuokka siellä
oli kannon varassa, vaan kuokkijaa ei näkynyt. Isän katse
synkistyi. . . Tämän havainnon hän sai tehdä joka päivä,
monasti päivässä, milloin yhdessä, milloin toisessa muodossa. Ei auttanut sana.
—•

Se vetelys!

■—

siperiä auran kurkeen,

puhui mies itsekseen, sitoen suit-

sen raatamisesta ei tule mitään.
Lehtoon livistää niinpian kuin silmä välttää ja lyhentää
rupeamia alusta ja lopusta. Ei ole kestävyyttä, ei tarmoa,
hänessä on äitinsä heikkoa verta.
liekö voimiakaan,
Vaan kurilla siitä on sittenkin mies tehtävä, ja mies siitä
tulee, sen minä näytän!
Ankarakatseinen mies jätti hevosensa huoahtamaan ja
lähti itse astumaan lehtoon päin,
näytti tietävän, mistä
hän pakolaisen löytäisi. Muutamia askeleita lehtoa astuttuaan tuli hän lähteelle. Sen partaalla makasi nuorukainen
mahallaan, vieressään tuohinen lippi, josta hän vasta oli ruostevettä juonut. Siihen oli mies nukahtannt koivun siimekseen pehmoiselle nurmelle veden viileän vierelle,
perin
oli uupunut hoikkanen vartalo kuokkiessaan helteisellä
aholla. Aikomus ei lie ollut nukkua, levätä vain tuokio,
vaan väsymys oli voittanut.
Isä pysähtyi tuokioksi koivun taa. . Kävihän hänen
vähän sääli poikaa, se oli jäseniltäänkin hento jos luonnostaankin veltto. Mutta taas koveni isän katse: Ei auta,
miehen täytyy karaistua jos ei hyvällä niin pahalla. Vete-
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lyys pois, jos mieli kestää elämäntaistelua sillä paikalla,
missä isän oli täytynyt se kestää ja mihin talo oli jääpä.
Ei auta!
Vitsan karsi isä koivusta ja suomasi sillä olan takaa
nukkuvaa poikaa pitkin selkää. Vesi lähteessä läikähti,
ja säikähtyneenä, tuskan tunnossa, karahti nuorukainen
pystöön pehmoselta vuoteeltaan. Hän katsoi isäänsä ja
hänen silmänsä salamahti kerran kuvastaen sitä kiukkua,
mikä hänen mielensä täytti. Mutta isän katse oli liian
ankara, hänen jänteinen kätensä oli vielä ojossa,
poika
loi silmänsä alas ja seisoi siinä ääneti odottaen.
Vitsa vingahti toisen kerran hänen kintuillaan ja
sitten kului hetkinen synkässä äänettömyydessä, ennenkuin suuttunut mies sanoihin puhkesi.
Vai tällä tavalla sinä luulet leivän kasvavan Piekkolan ahoilla ! Mikä mies sinusta tulee —et päivääkään
malta kunnolleen raataa, talon sillä laiskuudellasi hävität
ja konnun, jota me toiset koetamme muokata. Mutta
usko minun sanani, sinä et pääse laiskaksi heittäytymään!
Pois loikomasta työhön, totuudessa täällä on maata raivattava. Minä sinusta miehen teen, jos en muuten niin
karahkalla !
Yilkassilmäinen nuorukainen nosti taas katseensa
isään ja oli siinä vielä uhkaa puoleksi, vaan toiseksi oli
jo veitikkaa ja tyynesti hän virkkoi kumartuen juomaan
vielä kulauksen lähteen raitista vettä:
Juomaan lähdin, siinä uni tapasi.
Se ei saa tavata. Suoriudu työhön, raataa tässä
täytyy niin yhden kuin toisenkin.
Peräkkäin kävelivät isä ja poika takasin pellolle.
Tämä kohtaus heidän välillään ei ollut laatuaan ensimmäinen; usein oli isä tavannut poikansa laiskuudesta ja haluttomuudesta, milloin vain saattoi, livisti Heikki pois varsinaisesta, raskaammasta työstään johonkin helpompaan tai
hauskempaan hommaan. Ei häneltä puuttunut ainoastaan
—■
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voimia, sen isä tiesi, vaan myöskin halua, ja sen vian tahtoi hän korjata.
Vaan melkein huoahtaen nousi Heikki aidan yli takasin päivän paahtamalle pellolle, jossa häntä kuokkansa
odotti. Kuokkaan hän tarttui, isän katse siihen pakotti,
vaan hänen päässään liikkui nyt monenlaisia lenteleviä
tuumia ja mietteitä, jotka olivat hyvin kaukana kuokan
iskuista. Isän kovat sanat polttelivat hänen sydäntään ja
hänen mielensä hautoi uhkatuumia, kaikenlaisia, jotka kumminkin vielä olivat kaikkea muotoa ja varmuutta vailla.
Mutta yksi yhteinen noilla uhkamietteillä kumminkin oli,
se näet, että hänen piti pyrkiä pois kotioloista, isän kovan
komennon alta, ulos avarampaan maailmaan, jossa olisi työ
huokeampaa ja lepo pitempää.
Nämä tällaiset tuumat eivät olleet hänelle ihan outoja
entuudestaan. Ne palasivat tuimana uhkana joka kerran,
kun hän isänsä kuria oli kärsinyt. Kerran oli heidän kulmalleen asti saapunut muutamia kuljeksivia teinejä, jotka
olivat tavanmukaisella kiertomatkallaan kerätäkseen talvilukujensa ajaksi maalaisilta ruokatarpeita, ja heitä oli
Heikki pitkään puhutellut. Isä oli ajanut heidät talosta
pois, mutta Heikki oli seurannut heitä kesannon laitaan
ja kuunnellut heidän kertomuksiaan suuren maailman elämästä. Nuo kertomukset olivat hänen nuoreen mieleensä
painuneet kuin vahaan ja pitkät hetket oli hän niitä hautonut lepäillessään Piekkolan lähteellä ja ne palasivat aina
elävinä hänen mieleensä, kun hän noinikään isänsä jälestä
pellolle käveli, tietäen, että hänen siellä tuli heilua kuokan varressa iltamyöhään asti heltiämättä. Niitä mietteitä
hän hautoi nytkin, kuvaillen, miten laajalti hänelle mailmaa vielä muualta voisi auveta, jos hän vain sitä kokemaan pääsisi.
Niissä mietteissä oli Heikki hetkisen oikein tuimasti
kuokkinut, vaan leväytti taas käsivarsiaan ja silloin hänen
silmänsä lensivät suuriksi. Aitoviertä astui talosta päin
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outoja miehiä, jotka veräjän läpi suoraan pellolle kävelivät ja tervehtimättä, kursailematta lähenivät Piekkolan
isäntää. Tämä ahersi auransa kimpussa huomaamatta
mitään, mutta kun hän sitten yhtäkkiä näki vieraat edessään, hytkähti huomattavasti hänen muuten varma ja tanakka vartensa. Hän pysähtyi. Hattujen höyhentöyhdöistä ja väljähiaisista virkatakeista oli hän heti tuntenut
tulijat ruunun miehiksi. Ne eivät koskaan kulje hauskoilla asioilla, nuo tuollaiset herrat, sen hän tiesi, mutta
minkälaisella asialla nämä nyt taas liikkuivat, veronkantajinako vai sotaväen ottajina, sitä hän ei vielä tiennyt.
Ja sitä kysymystä hän siinä aprikoi, jäädessään äänettömänä seisomaan vieraita vastaan.
oli myös heti huomannnt, mitä miehiä vieolihan niin
ja astui hänkin heidän luokseen,
hyvä syy hellitä kuokasta. Vaan Tuomas se vain mistään välittämättä pehmitti maata kivien kolossa, niin että
multa ympärillä pölisi.
Heikki

raat olivat,

Sinäkö olet Piekkolan isäntä, kysyi miehistä
mahtavin ja komein kiinnittäen kyntäjään ankaran katseen.

Minä olen
terveinä taloon tulkaa!
Ja sinunko on tuo hevonen, kysyi toinen höyhentöyhtöherra, kohennellen komeaa, kirjavaa, kiiltosolja istahtaen kivelle kyntäjää vastapäätä.
kista
Riisu väleen valjaista konisi, me sitä tarvitsemme verotavaroita kantamaan.
Kyntäjä katsoi hätääntyen miehiin, joistayksi oli vouvouti näet itse ei asuinpaikastaan Hollolan
tikirjuri,
lahdesta viitsinyt lähteä näin etäälle veronkantomatkalle
—, ja toiset voutirenkejä. Tämä hevonen oli Piekkolan
ainoa ja hän pelkäsi, että se häneltä riistettäisiin?
Kerätäänkö taas ruumille hevosia? kysyi hän.
Kotona ja maailmalla.

2
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Ruunulle kerätään veroja, vastasi kirjuri kylmästi,
ja veroja kuljettamaan näitä saloja pitkin tarvitaan hevosta. Nyt on kesäveron kanto, etkö sitä älyä.
Te tulitte tavallista aikasemmin tänä kesänä.
Tavallista kiireempi on veroilla, sotaväki tarvitsee ruokaa Ryssän rajalla.
Vähissä ovat vielä talonpojan aitassa voit ja kapanhauit.
Elä huolehdi, kyllä niitä löytyy kun hakemaan
jos ei voita ja kaloja, niin muuta, vaikka
ruvetaan,
patoja ja kattiloita. Suoriudu vain taloon, että saamme
saatavamme.
-

Tulenhan minä

...

Piekkolan isäntä oli jo kokenut, että ruununmiehiä
ei kannata vastustaa, ne ottavat kumminkin mitä haluavat. Siksi hän tottelevasti riisui hevosen valjaista ja lähti
toisten jälessä sitä taluttamaan pihalle, jossa sen laski
nurmea jyrsimään. Pilalle meni paras rupeama ja säälitti antaa väsynyttä hevosta vieraille kantojuhdaksi, vaan
eihän auttanut. Sitä hän vain mietti, miten järjestäisi asian,
että hevosensa kyydistä edes takasin saisi, ja hän päätti

laittaa Heikin ruununmiesten matkaan hoitamaan hevosta
ja tuomaan sen kotiin.
Veronkantajat istuivat tuvan portailla ja puhutteliHeikki oli tietysti katsonut
vat vilkasta salopoikaa
sillaikaa kuin
asiakseen seurata heitä pellolta taloon
ruokavaroja.
niukkoja
aitasta
esiin
talon
äiti
hakivat
isä ja

Heikki vastaili sukkelasti heidän kysymyksiinsä, mutta
sitä tehdessään hän itsekseen mietti: noilla ovat päivät
kepeät ja mukavat, istuvat vain ja komentavat toisia,
ajelevat hyvillä ratsuhevosilla perimässä toisten työllä
Toinen vouse on
koottuja tavaroita
tirengeistä nousi ja käveli aittaan päin ja kilautti hauskasti kannuksiaan,
se kilaus ikäänkuin Heikin sydämmeen kalahti eikä hän voinut olla kysymättä:

ihanne-elämää!
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Onko kaikilla siellä teidän puolessa tuollaiset
kilisevät saappaat?
tekisikö sinunkin mielesi ? Rupea ratsuOn
mieheksi, niin saat.
En, vaan voudiksi! vastasi Heikki hetkeäkään
miettimättä.
Miehiltä pääsi nauru. Heikillä ei näkynyt tekevän
ollenkaan mieli sotaväkeen ja siinä hän oli samalla kannalla kuin kaikki muut salokyläin pojat. Vaan se heitä
enin huvitti, että tämä erämaan lapsi haaveksi voudiksi
rupeamista. .Kirjuri virkkoi;
Sinä et tuhmasti tuumi. Ei tee mielesi sotaväkeen, jossa henki on vaarassa, vaan kumminkin tahdot
kannuksissa ajaa. Mutta se ruunun mieheksi pääseminen ei ole niinkään helppoa. Pitää ensiksi oppia jotakin
ja sitten osata komentaa. Ja sinä olet liian oppimaton
ja liian siivo.
Heikki kävi vakavaksi. Näinköhän hänen olisi mahdoton päästä ruunun mieheksi? Jospa koettaisi oppia,
jos. koettaisi tottua komentamaan
. Vaan mistä saisi
oppia . .
Vaan veronkantajat astuivat tupaan, jonka pöydälle
emäntä, hento, kalpea, kivuloinen nainen, oli kantanut
talon vähiä hyvyyksiä ateriaksi vieraille. Hyviksi olivat
ruunun miehet syötettävät, jos mieli heitä ollenkaan voida tyydyttää, se oli jo vanha sääntö.
Vierasten syötyä kantoi Piekkola emäntineen tupaan
myöskin voita ja kapanhaukeja ja muita veroesineitä,
mitä talosta löytyi, sen verran kuin riittämään asti luulivat olevan. Vaan he saivat kantaa vielä lisää, sitä myöten kuin verottajat mittasivat ja punnitsivat.
Sillä paljo
mahtui,
nokkaan
taas
enemmän
kuin
puntarin
heidän
nyt
Itku
kurkussa
tyhjensi
ennen.
salotalon isäntä viimeiset
leivät orrelta viedäkseen vieraille ja hänen sisuksensa
kapinoi valtavasti, sillä hän oli varma, että siellä tuvassa
..

.
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otettiin väärä mitta, otettiin, yli sen, minkä ruunu vaati,
runsaalla kädellä tavaroita itse kantajain varalle. Kerran
hän jo yritti napisemaan.
Miksi sitä veroa nyt näin paljo viedään, tyhjiksihän te meidät saatatte.
Vaan hän sai hyvin tiukan vastauksen.
Suus kiinni, maassa on sota, veroja tarvitaan,
kanna vain kiltisti taikka otamme itse.
Piekkola kantoi hammasta purren, Plän oli kyllä
kuullut, että se suuri ja oikeamielinen kuningas, joka
sieltä kaukaa merien takaa valvoi köyhäinkin alamaistensa etuja, oli ankarasti kieltänyt voutejaan liikoja kantamasta ja että hän oli tuominnut hirteenkin useita sellaisia, joiden syyllisyys oli varmasti toteennäytetty. Vaan
siltä kantoivat verottajat säännöllisesti liikoja, sekä väärillä mitoilla että väärillä määrillä, se oli yleisesti tunnettua. Mitenpä näytti salon mies toteen tuon kälmeyden?
Voudit ja tuomarit olivat kaikki yhdessä liitossa, yhtä
syyllisiä kaikki, itse joutui se satimeen, joka valittamaan
kävi tai muuten vastaan vänkäsi. Sen älysi Piekkola jo.
Siksi hän puri hammasta, kun lisää mätettiin talon tarpeita voutien läjään, ja päätteli huoahtaen, että vielä laajemmin täytyy raivata uutta peltoa, jotta saisi perheen
talven yli elätetyksi ja saisi taas talviverotkin maksetuiksi
Vihdoin oli sittenkin voutien määrä täysi ja he siirtyivät pihalle kuormia tekemään. Piekkolan väsyneen
ruunan selkään sälytettiin verotavaroita riippuviin säkkeihin ja kantajat itse rupesivat nousemaan satuloittujen
ratsujensa selkään. Piekkola oli hyvillään, kun vieraista
pääsi, vaan hänen teki vielä mieli käyttää heidän läsnäoloaan saadakseen varmuutta eräässä kysymyksessä, joka
häntä huoletti. Voudit olivat pari kertaa maininneet sodan riehuvan rajalla, se seikka häntä mietitytti.
Onko se todellakin taas sota, maassa? kysyi hän.
On, ryssän kanssa on sota, etkö usko?
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Uskon, vaan sitä arvelin kysyä, että ei suinkaan
täältä nyt tänä vuonna enää tulla sotaväkeen miehiä
kirjottamaan?
Pelkäät uusia vieraita! Vaan ole varma, kyllä
niitä pian tulee, miehiä tarvitaan paljo.
Pahat uutiset tullessa, pahat lähtiessä, iloa ne ruunun miehet eivät salotaloihin tuoneet, vaikka melkein
ainoat olivat, jotka viestejä ulkomaailmasta sinne toivat.
Piekkolan jäykät huulet puristuivat entisiä ohkaisemmiksi,
kun vieraat niillä hyvästeillä läksivät talosta ajamaan.
Toisten jälkeen lähti nyt Heikkikin kuormitettua
ruunaa pihalta taluttamaan ja veräjällä viskausi hän sen
selkään. Vaan sitä hänen ei olisi isän nähden pitänyt
tehdä,
siihen juoksi isä hänen jälkeensä ja tempasi
hänet rajusti jalasta alas.
Kävele, vetelys, taluta hevosta, pitäisikö sinun
siihen vielä nousta väsyneen hevosen kuorman painoksi.
Häpeä, laiskuri!
Mutta • miten pysyn toisten matkassa kävellen?
Kävele! Kerinnevät nuo röystötavaransa saada,
odottakoot. Sinä elä uskalla selkään nousta.
Heikki lähti taluttamaan ruunaa polkua pitkin ja
häipyi pian lehtoon. Vaan ankara isä seisoi vielä kauan
veräjällä ja katseli vihasin silmin lähtijäin jälille. Hän ei
ollut varma, ettei se poikaviikari sittenkin ruunan selkään
kavunnut.
Vaan kotvasen kuluttua asteli hän takasin halmeelle
nyt Heikin kuokalla.
jatkamaan keskeytettyä t}rötä
Siellä heilui Tuomas yhä kuin vipu kuokkansa varressa
huomaamatta mitään ja nurkumatta mistään.

—■
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Tämä matka veronkantajain mukana oli Piekkolam
Heikille merkillinen retki. Hän ei ollut näihin asti nähnyt maailmaa paljo laajemmalta kuin mitä näkyi hänen,
salovaaransa laelle ja nyt voudit kuljettivat häntä läpi
kylien ja kokonaisten pitäjäin, joissa hän näki paljo outoja ihmisiä Vaan merkillisempää ja tärkeämpää oli hänelle sittenkin kaikki se, mitä hän kuuli tällä matkalla
noiden maailmaa avarammalti nähneiden ruununmiesten
kanssa jutellessaan ja se vaikutus, jonka yhdessäolo näiden kanssa muutenkin häneen istutti. Se maailmankatsanto, joka heidän keskusteluistaan ilmeni, oli niin kokonaan toisenlainen kuin hänen kodissaan oli opetettu ja
vallalla ollut. Heidän käsityksensä luvallisuudesta, oikeudesta ja mieskohtaisista pyrinnöistä olivat paljo väljemmät, tavallaan myös paljo hauskemmat, kuin isän ja äidin antamat ankarat elämänohjeet. Ruununmiehet imuroivat erämaanlapsen käsityksille ja heidän kokkapuheensa ja keskenäiset keskustelunsa painuivat hänen
mieleensä pysyväisinä vaikutelmina kuin pehmeään vahaan.
Pari päivää sai Heikki ruunallaan seurata veromatkuetta kylästä kylään; joukko kasvoi ehtimiseen sitämyöten kuin tavaroita karttui ja sitä hauskempi oli matka.
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Vihdoin saavuttiin erääseen satamaan Päijänteen rannalle,
jossa voudeilla oli aittansa ja venheensä ja josta he kokoamansa verot laittoivat Hollolan kirkolle, missä kihlakunnan vouti piti asentoa. Sieltä oli Heikin lähdettävä
paluumatkalle kotiinsa. Vaan syöttäessään siinä hevostaan katseli hän vielä suurella uteliaisuudella ruununmiesten tavaroita, joiden joukossa oli' paljo sellaisia esineitä,
joita hän ei ennen koskaan ollut nähnyt ja joiden merkitystä hän ei tiennyt. Niin näki hän kirjurin arkussa, kun
tämä sen avasi, omituisen, neliskolkkaisen esineen, johon
oli kuin hienoja tuohia päällekkäin painettu. Heikki ei
malttanut olla kysäsemättä:
Mikä se tuokin on?
--

Se on kirja, etkö sellaista ole kirkossa käydessäsi nähnyt, pappilassa niitä ainakin on.
En ole käynyt kirkolla. Kirja,
mikä se on?
luetaan,
tämä on aapinen, siitä sitä opitaan
Siitä
lukemaan, kun tahdotaan herraksi ruveta.
Heikin silmä rupesi omituisesti kiiltämään, hän tuskin malttoi olla ryntäämättä tuohon ihmeelliseen taikakaluun kiinni, joka oli mahdollinen viemään hänet sen
unelman toteutumiseen, jota hän jo kauan oli salaa mielessään hautonut. Vaan huoahtaen hän vain kysäsi:
Taitaa olla hyvinkin kallis kapine?
On se
tahtositko sellaisen? Vaan mitäpä
tekisit,
sinä sillä
ethän osaa sitä käyttää.
Vaan minä oppisin, oppisin varmasti.
Kirjuria oli vilkas poika jo pitkin matkaa miellyttänyt ja hänen teki mieli panna pojan sukkeluus pienelle
koetukselle. Ottaen Agrikolan aapisen arkustaan, virkkoi hän;
Me lähdemme heti kun tavarat ovat venheessä.
Jos siihen asti olet oppinut kirjainmerkit, saat tämän kapineen, muuten et.
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Heikki ei tiennyt aavistustakaan siitä, mitä kirjainmerkki oli, mutta hänellä oli kirja kädessään ja se oli
hänestä pääasia. Hän juoksi renkien ja soutajani luo, kjrseli ja uteli ja jo tapasikin hän vihdoin muutaman, joka
oli joskus pappilassa palvellut ja jolla oli vähän aavistusta aapisesta. Täyttä selkoa hän ei tältä tosin kirjainmerkeistäkään saanut, vaan kun matkue lähti, oli hänellä
kaikissa tapauksissa jo hiukan vihiä siitä, miten kutakin
koukeroa äännettiin ja miten niitä oli yhdistettävä. Vouhänellä oli nyt oma
tikirjuri lahjoitti hänelle kirjan,
aapinen. Tuskin hän malttoi paluumatkalle lähteäkään,
niin mielissään oli hän tästä lahjasta, ja hän tutki sitä
ruunan vieressä istuessaan semmoisella innolla, että hän
jo ennen iltaa sai ensimmäisen sanan kokoon. Silloin
hän läksi ajamaan kotiin päin ja Agrikolan aapinen oli
povella mekon alla lähinnä ihoa varmassa tallessa.
Siksi tämä retki oli merkillisimpiä tapahtumia koko
hänen elämässään ja se muuttuikin siinä myöskin käännekohdaksi.
Kotona oli isä ollut pahalla, nöyrtyneellä tuulella
hänen poissaolonsa ajan. Kuokalla oli sillävälin
pitänyt kesäkyntöjä toimittaa ja ne olivat siitä syystä
melkoisesti viivästyneet. Ja muutenkin oli ruununmiesten
käynti tehnyt taas kaikki perin toivottoman näköiseksi ;
tyhjäksi oli talo veroista viety, ja Jcun sattuu, tulevat verottajat sittenkin vielä jonkun ajan perästä kantamaan
rästejä, vaikka vero on kaksinkertaisesti maksettu,
niin oli käynyt joskus ennenkin. Mutta pian oli hänen
luontonsa karaistunut; työllä se on kaikki tuo korvattava,
päätteli hän ja siksi oli hän vielä entistä uutterammin
heilunut kuokan varressa aikasesta aamusta myöhäiseen
iltaan. Kärsimätönnä oli hän odottanut poissaolevaa hevosta ja miestä, ja kun Heikki vihdoin palasi,, ei vastaanotto ollut erittäin sydämmellinen.
koko
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Missä olet kaksi vuorokautta virnaillut? kysyi
isä ensi sanoikseen.
Vieraat olivat saatettavat veneheittoon asti, vastasi Heikki tyynesti.
Tahallasi olet viivytellyt, töistä säästyäksesi. Vie
hevonen laitumelle ja itse töihin suoriudu, tästä lähdetään nuotalle yökuntaan.
Oli ilta, talonväki oli varustautunut nuotalle lähteäkseen, väsyneestä hevosesta ei näet ollut vielä kumminkaan pellolle. Tuomaan kanssa laittoi Piekkolan
isäntä venheet kuntoon, lappoi niihin nuotan ja jo saapui äitikin rantaan, soutajaksi toiseen venheeseen. Vaan
Heikkiä ei kuulunut. Odotettiin, päivä laskeusi yhä alemmas taivaanrannalle, paras nuotanheittoaika oli käsissä.
Vaan Heikkiä, joka oli lähtenyt ruunaa laitumelle viemään, ei näkynyt.
Taas se on työtä pakoon karannut, murisi isä
suutuksissaan.

Äiti koetti Heikkiä puolustaa:
Levännee jossakin poika, väsynyt lie hänkin sellaisen matkan jälkeen. Tuomas, käy hae hänet tallin
yliseltä.
Ylisellä se ei ole, kyllä minä tiedän, mistä hänet
haen. Lepoa varten ei ole työn aika.
Uhka katseessaan käveli isä suoraa päätä lähteelle,
sinne .arvasi poikansa taas jääneen. Ja hän arvasi oikein.
■Siellä oli Heikki nytkin, makasi koivun siimeksessä lähteen partaalla. Vaan nyt hän ei siellä nukkunut. Hänellä oli aapinen edessään,
tuo kummallinen laatta,
jommoista Piekkolan ukko ei ollut koskaan nähnyt,
ja
siitä hän lauloi ja hoki, mitä lie hokenut. Sellaisesta toimesta kuin lukemisesta ei isä ollut koskaan kuullut puhuttavankaan ja hän suuttui yhä julmemmaksi poikansa
joutavasta kouhottelemisesta.
—■
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Heikki oli niin vaipunut aapisensa yli, ettei huoensinkään isänsä tuloa. Hän oli matkalla, hesyöttäessään, aina ottanut aapisensa esille, oli yhä
tutkinut aarrettaan, harjoitellut kirjaimia etteivät unehtuisi ja edistynyt niiden kokoonpanemisessa myötäänNyt hän lähteellä jatkoi sitä mielityötään, kun isä hänet
tapasi. Hän havahtui kuullessaan isänsä ankaran äänenTaas olet työtä paossa
sinua iltakausi on venHä,
heelle odotettu.
mikä lemmon leikkikalu sulia siinä
mannut
vostaan

käsissäsi on, täydellä miehellä?
Se on kirja, isä, aapiskirja, vastasi Heikki sellaisella riemulla, että säikähdyskin mielestä sen tieltä häipyi.
Kyllä minä sinut kirjaan . . .!
Heikki sai sysäyksen niskaansa ja lensi pitkän matkan polulle päin, joten aapinenkin siinä hurakassa putosi
hänen kädestään. Isä tempasi sen maasta, repäsi sen vihoissaan kahtia ja viskasi palaset pensaikkoon. Vaan
silloin leimahti Heikin luonto täyteen liekkiinsä, hänen
sieramet laajenivat, silmät säihkyivät ja nopsana kuin
kärppä hyppäsi hän vesakkoon keräämään kalliin aarteensa kappaleet kokoon. Niiden kanssa juoksi hän syvemmälle metsään ja kätki ne sinne merkkikiven alle
hyvään talteen. Hänen rintansa aaltoili valtavasti, kun
hän taas polulle ilmestyi.
Mitä hypit siellä metsässä? Suoria nuotalle, ilta.
kuluu. Tässä ei tarvita kirjoja eikä muita ilveitä, työtä
vain ja kovaa työtä, muista se!
Uhkaa kuohui taas nuorukaisen mielessä, kun hän
ääneti ja hammasta purren souti raskasta nuottavenettä
väsyneenä ja unisena matkastaan, ja joka nykäsyltä, joka
tempoi hänen uupuneita jäseniään, paisui se uhka ja sydämmen ympärille kasaantui yhä paksumpi kuori. Hän
ei tuntenut enää kaipuuta, ei surua eikä sääliä, lähteäkseen kotoaan pois maailmalle. Hänen ajatuksensa pyörivät yhäti sen tuuman ympärillä, jota hän viime päivinä.
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niin hartaasti oli hautonut, ja isä, moittimalla häntä ja
kehumalla Tuomas-veljeä, kypsytti hänessä yhä tuota
päätöstä.
Nyt vikkelä sounti! Nähkääs, kuinka Tuomas
vetää uskosta ja hartiovoimalla,
nämä Heikin heikot
nyhkimiset ovat sen rinnalla vaivasen voimatonta vätystystä.
Hän on heikompaa tekoa, puolusteli äiti,
ja sen
lisäksi matkasta väsynyt.
Laiska hän on, vaan kyllä minä sille rohdon tiedän.
Annas, kun ensi kerran tulevat sotaväen ottoon, niin
kylläpä tiedän, kenen niille työnnän. Ja pian ne tulevat.
Tapettavaksi sinne lapsen laittaisit, hätäili äiti.
Mies sinne kumminkin viedään, ja Heikki on
tästä talosta joutilain. Silloin lähtee laiskuus ja vetelyys.
Heikki kuunteli ääneti noita uhkauksia, vaan hänen
sydämmensä niistä jo melkein riemuitsi, sillä tuo kovuus,
ja säälimättömyys häntä kohtaan valmisti hänen päätöstään, joka muuten usein horjui. Sotaväkeen hän ei tahtonut lähteä millään ehdolla, se kammo oli yleinen kanhän
san kesken, sinne oli monen talon poika jäänyt,
ei tahtonut lähteä sinne teurastettavaksi eikä alituisia rasituksia kärsimään. Ei. . .! Isä hänet sinne lähettää,
hyvä, silloin hän tietää, minkä hän sitä ennen tekee.
Kotona on 010 sietämätön, ryssän ruuaksi menkööt tuhmemmat, hyvä, toiset tuumat ja toimet siis ovat nyt toteutettavat ja viipymättä. Silloin se on tehty.
Yö oli käsissä, kostea, sumuinen yö, kun nuottamiehet vihdoin rantaan soutivat ja nuotan kuivamaan ripustivat. Väsyneinä ja märkinä he sen tehtyään tupaan
taivalsivat ja retkahtivat hetipaikalla pitkälleen. Toisten
tuvassaolijain raskas, tasanen hengitys osotti pian heidän
syvästi nukkuvan. Vaan Heikki valvoi. Vaikka hän vä~
synyt olikin, väsyneempi kuin kukaan muu, makasi hän
silmät auki ja kääntelihe vuoteellaan. Hänen sisässään
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taistelivat ristiriitaiset tunteet, hänen äsken tekemänsä
päätös ja kodin rakkaus painiskelivat hänessä voimakkaasti vastakkain. Aina kun hän kääntyi karsinaan päin,
jossa äiti makasi, kihahti hänelle kyynel silmään ja hänen päätöksensä horjui .
parasta lie sittenkin jäädä
kotiin raatamaan omaisten luo synnyinseudulla
kiittämätöntä olisi paeten heidät jättää. Vaan taas kuului
isän kuorsaus uunilta, kuului ankarana ja uhkaavana, toruvana ja haukkuvana, kuin aina päivillä työssä, ja silloin häntä heti kammotti ajatus purkaa päätöksensä ja
jäädä tänne Ijäkseen kärsimään, taikka sotaväkeen vietäväksi. Niin taistellen makasi hän kesäisen yön saamatta
unen lepoa, kahden vaiheilla makasi ja kärsi. Hänellä
•ei tuntunut olevan kyllin tarmoa eikä uskallusta noustakseen ja lähteäkseen ulos omille teilleen maailmalle,
mutta kotituvassa hänelle ei myöskään rauhaa tullut.
Jo näkyi ulkona nousevan kesäinen päivä, ikkunareiän raosta heitti se tupaan ensimmäiset punertavat säteensä, valaen kuin tulta orsille ja niillä kuivaville päreille. Heikki säpsähti: päivä nousee, kohta herää isä,
laskeuupi uunilta, potkasee kylkeen ja virkkoo lyhyesti
mutta varmasti: «työhön» ! Ja silloin on noustava kuokkimaan kivistä maata auringon helteessä unen pistäytymättäkään silmässä. Ja sitä se tulee olemaan joka aamu,
joka päivä, aina, ijän pitkän, ilman mitään armoa. .
.!
Ei, pois nyt, vielä on aikaa
Hiljaa nousi Heikki melkein vavisten väsymystä ja
mielenliikutusta veljensä vierestä vuoteelta, pukeusi ja
hiipi ulos. Vielä hän pihalla pysähtyi ikkuna-aukon luona,
loi silmäyksen karsinaan, missä äiti makasi, ja epäili.
isä voi herätä
Vaan uunilta kuului samassa rykäys,
minä hetkenä tahansa.
Juosten riensi Heikki lähteen viereiseen vesakkoon,
liaki kiven alta aapisensa palaset ja palasi rantaan. Hetken seisoi hän siellä neuvotonna. Yksinkö tuntematto.
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Vaan hän ei epäillyt
mille vesille, yksin, eväittä
Heikki tunsi,
lämmittämään,
kauan. Aurinko rupesi jo
kuinka.,
kuvitteli,
sen paahtavan kuumuuden esimakua ja
se kohta huokuisi häntä vastaan pellon kuumalta mullalta
Heikki kapusi
ja raukasisi hänen väsyneitä jäseniään.
ylös aitan portaita, otti sieltä pari leipää ja muutamia
suolakaloja tuohiseen vakkaan. Aitan portailla olivat:
ruunan suitset, Heikin silmät iskivät niihin kiinni. . . Siinä
Mitä, varastaisiko hän.
olisi apu piikillekin matkoille.
hevosen, isänsä kalliimman omaisuuden, välttämättömimEi, varkaan nimeä hän ei
män työn välikappaleen
tahdo. Venheelle siis. Pikku vene oli hänen omansa,
hän oli sen omilla oravanahoillaan teettänyt. Yksin vesille, ei auta! Eikä ole aikaa epäillä, kissa hiipii jo auki
jääneestä ovenraosta sisään pirttiin herättämään nukku.?
Ei ole aikaa
Mutta isän kirous, äidin suru
jia
epäillä, lehmä ammuu jo tarhassa, kutsuen äitiä lypsäei ole aikaa epäillä!
mään ja laitumelle laskemaan,
Kumarassa hiipii mies aitasta pellon piennarta myöten rantaan, työntää pikkuvenheen vesille pajupehkojen
raosta, potkasee rantakivestä vauhdin ja heittää itsensä
venheeseen. Se on tehty, jo kohta se tuntuu helpommalta,
hän kiskoo nyt airoista toisella innolla kuin
yöllä ja lentäen kiitää kevyt venhe salmen suuta kohdenRannoilta lehahtaa hänelle vastaan tuore, vehmas kukkasten ja heinien tuoksu, rantalepät nyökkäävät latvojaan
hänelle aamutuulessa hiljaa kuin kehottaen ja rohkasten,
ja alus tuntuu itsekseen kulkevan niiden ohi. Eikä katumusta eikä kaipuuta ole hänen mielessään tällä hetkellä,
hän hengittää vapaammin kuin koskaan ennen, hengittää
täysillä keuhkoilla eikä väsymystä tunnu ruumiissa eikä
paina uni silmää. Hän on tehnyt päätöksensä, tempassut
itsensä irti ja nyt ei häntä enää pidättele mikään.
Järvi on melkein tyyni, hienoja vireitä vain aamutuuli silloin tällöin kuin leikkien sen pinnalle heittelee.
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Kotirannan saaret sinkoilevat ohi, kohta on Heikki suuremmalla selällä, jonka toisessa laidassa jo ovat toiset kylät
siellä on Heikki ennen jo käynyt
ja sieltä johtaa kyllä vesitie vielä etemmäs tuntematonta tulevaisuutta kohti. Siellä on maailma, siellä tahtoo hän mellastaa
ja voimiaan koettaa, siellä autereisessa kaukaisuudessa
hän jo unelmansa toteutettuina näkee.
Hyvästi kotoiset rannat, te siinnätte jo hämärtävinä
etäisyydessä, toinen ranta lähempänä viittoo. On sinne
kyllä soutamista, vaan kesken eivät nyt lopu Heikin voimat. Siellä on jo ensimmäinen vesipuolen saari vastassa,
siihen Heikki venheensä laskee ja maihin käy. Lämmin
on rannalla nurmi, nukkumaan kutsuu.
Vaan ensin Heikki palasen leivästä haukkaa. Hiukan hitaasti kulkee nyt veitsi läpi kotoisen leivän ja melkein tuntuu siltä, kuin pala kurkkuun takertuisi. Ja kun
hän makuulleen heittäytyy, tuntuu sydänalassa hieno kalvava tunne, joka melkein kyyneleitä esiin tyrkkää. Vaan
ne eivät ehdi päästä esiin, sitä ennen on jo mies uneen
uupunut päiväpaisteiselle nurmelle.

I

Matkalla.

Outoja rantoja pitkin souti Heikki monta päivää ja
laski usein Päijänteen laajojen luhtienkin yli ihan tuntemattomiin tienoihin. Joskus hän kylissä kävi, vaan silloin
hänellä aina pahemmin rintaa ahdisti, kuin yksin vesiä
soutaessaan, vaikkei hän kulkuaan tuntenutkaan, ja harvoin hän siitä syystä asutusta haki. Viitaton oli taival.
Vaan sen hän tiesi, että etelään hänen oli soudettava,
sinne, mistä päivä korkeimalla ollessaan paistoi, ja sinne
hän väsymättä souti.
Vihdoin hän, erääseen lahdenpohjakkoon jouduttuaan,
josta tiensuu aukeni eteen, jätti venheensä ja lähti katsomaan, mihin tuo tie mahtoi viedä. Käveli, käveli: useammat polut yhtyivät siihen, tie kasvoi ja leveni ja muuttui suureksi valtatieksi. Silloin Heikki ymmärsi, että hän
oli kulkemassa sitä paikkaa kohden, josta veronkantajat
hänelle niin paljo olivat puhuneet ja jonka hän ensimmäiHämeenlinnaa kohseksi päämääräkseen oli asettanut
Hänen
eväänsä
olivat
loppuneet,
den.
vaan nälkä häntä
jo
ei vaivannut
kylistä oli hän ateriansa aina saanut ja
ja marjoja rupesi jo välipaloiksi olemaan runsaasti kankailla. Hän kulki tietään edelleen, kantamusta ei muuta
mukanaan kuin aapinen mekon alla. Väsyessään viskautui hän lepäämään sammalikolle, tutki napistaan petäjäin
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siimeksessä ja koetti sillä nukuttaa omantuntonsa ääntä,
joka herkeämättä häntä hienoksittain soimaili, vaikka hän
ehtimiseen itselleen todisti, ettei hänen tarvitse katua, kävi
miten kävi.
Aapinen oli jo pian ulkoa selvillä hänen päässään,
vaan kalvava soimuu ja katumus ei tunnosta sitä myöten
kaijonnut, ennenkuin taas jalka taivalta polki.
Jo aukenivat metsistä maat, taloja oli tiheämmässä
ja tiet kovempaan poljetut. Erään vesakon rinnasta näki
Heikki laajan aukean ja sen keskessä vesien välisellä kannaksella korkeat kiviset seinät ja niistäkin kohoavat harjat
joiden huipulla hän liikkujia näki. Hän arvasi, että se oli
linna ja kiirehti askeleitaan siihen kävelläkseen.
Korkeiden, harmaakivisten seinäin sisäpuolelle häntä
kumminkaan ei ensinkään laskettu. Mies, aseellinen sotamies seisoi sillan päässä oven kohdalla ja kysyi, kenelle
Heikillä oli asiaa, ja kun ei Heikki siihen osannut mitään
vastata, ajoi aseellinen mies hänet pois. Hän käveli melkein häpeissään seinänvierustaa myöten kulkevaa tietä pitkin ihmetellen, ettei tuohon paikkaan, josta voudit niin
paljo olivat kertoneet, häntä ollenkaan edes laskettu. Eipä
näyttänyt helpolta päästä siihen suureen maailmaan, sillä
oli liian vankat varusteet. Siellä tiellä, jota hän käveli
liikkui muitakin ihmisiä, touhusi edes takaisin ja hänen
olisi tehnyt mieli puhutella jokaista, kysellä, tiedustella,
ja hän pysähtyi aina sitä varten. Vaan ihmiset mennä
viilettivät hänen ohitseen tylysti ja kylmästi hänestä mitään
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välittämättä. Kiviseinän kupeella oli yhdessä ryhmässä
joukko taloja ja mökkejä, oli peräkkäin siinä kahden puolen
tietä kuin kujan varrella, ja lapsia leikki niiden edustalla.
Toisten tupain avonaisista ovista levisi tielle tuoreen, äsken paistetun leivän lemu ja Heikillä, joka ei ollut leipää
päiväkausiin syönyt, herahti vesi suuhun ja hän pistäytyi
oven sisäpuolelle, toivossa, että hänelle kyrsä kouraan
työnnettäisiin,
niin aina kotipuolessa tehtiin, kun läm-

