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Ensimmäinen Luku.

lkolan talo,

eteläisessä

Hä-

meessä, seisoo erään mäen
pohjoisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ym
paristo on kiminen tanner;

mutta alempana alkaa pellot,
joissa, ennenkuin talo oli hämiöön mennyt,
aaltoili teräinen Milja. Peltojen alla on niittu,

apilaäyräinen, halkileikkaama monipolmisen
ja runsaasti antoi heiniä, ennenkuin
joutui laitumekst kylän karjalle. Muutoin on
talolla awaria metsiä, soita ja erämaita, jotka,
tämän tilustan ensimmäisen perustajan oiwal
lisen toiminnan kautta, oliwat langenneet sille

o^an;

se

osaksi

Seitsemän lveljestä
jo isonjaon käydessä entisinä aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäen enemmän huolta
jälkeentulelvainsa edusta kuin omasta parhaastansa, otti mastaan osaksensa kulon polttaman
sillä keinolla seitsemän wertaa enem
metsän ja sai
man kuin naapurinsa. Mutta kaikki kulomalkean
jäljet olitvat zo kadonneet hänen
ja
— piiristänsä
sijaan.
kaswanut
tämä
on
tuuhea metsä
Ia
niiden seitsemän weljen koto, joiden elämänlvaiheitä tässä nyt käyn kertoilemaan.

osaksi

Mcl-
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eljesten nimet manhimmasta
nuorimpaan omat: Juhani,
Tuomas, Aapo, Simeoni,
Timo, Lauri ja Eero. Omat
heistä Tuomas ja Aapo
kaksoispari ja samoin Timo
ja Lauri. Juhanin,manhim
man meljen, ikä on kaksi
kymmentä ja miisi muotta, mutta Eero, nuorin
heistä, on tuskin nähnyt kahdeksantoista auringon
kierrosta. Nuumiin martalo heillä on tukema ja
hartema, pituus kohtalainen, paitsi Eeron, joka
mielii on komin lyhyt. Pisin heistä kaikista on
Aapo, ehkä ei suinkaan hartemin. Tämä jälkimmäinen etu ja kunnia on Tuomaan, joka oikein
on kuuluisa hartioillensa lemyyden tähden. Omituisuus, joka heitä kaikkia yhteisesti merkitsee, on
heidän ruskea ihonsa ja kankea, hampunkarmainen
tukkansa, jonka karheus etenkin Juhanilla on silmään pistämä

eidän isäänsä, joka oli ankaran innokas metsämies, koh°
tast hänen parhaassa iässään
äkisti surma, kun hän tappeli
äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin, niin metsän
kontiokuin mies,löyttiinkuolleina, toinen toisensa rinnalla
maaten merisellä tanterella. Pahoin olimies haamoi
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»voitettu, mutta pedonkin sekä kurkku että kylki näh-

tiin puukon nmltämänä ja hänen rintansa kilväärin tuiman luodin läwistämänä. Niin lopetti pinenemmän
niänsä rotewa mies, joka oli kaatanut
kuin »viisikymmentä karhua. — Mutta näiden
löi hän laimin työn ja toimetsäretkiensä kautta
men talossansa, joka »vähitellen, ilman esimiehen
johtoa, joutm rappiolle. Eilvät kyenneet hänen
poikansakaan kyntöön ja kyllvöön; sillä olilvatpa
»voimallisen innon
he perineet isältänsä
pyyntöön.
Se rakentelitvat satimia,
metsäotusten
loukkuja, ansaita za teerentarhoja surmaksi linnuille
ja jäniksille. Niin wiettiwät he poikuutensa ajat,
kunnes rupesitvat käsittelemään tuliluikkua ja rohkeniwat lähestyä otsoa kortvessa.

saman

iti kyllä koetti sekä nuh-

teilla että kurilla saattaa
heitä työhön ja ahkeruuteen, mutta heidän uppiniskaisuutensa oli jäykkä
»vastus kaikille hänen yrityksillensä. Oli hän muutoin kelpo »vaimo; tunnettu
ja »viloli hänen
pitön, ehkä hieman jyrkkä
Kelpo mies oli myös hänen »veljensä,
mielensä.
poikien oiwa eno, joka nuoruudessaan oli uljaana
nähnyt
merimiehenä purjehtinut kaukaiset meret,
monta kansaa ja kaupunkia; mutta näkönsäpä kadotti

suora
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dotti hän nmmein, käyden umpisokeaksi, ja mietti
ikänsä pimeät päitvät Jukolan talossa. Hän silloin
usein, meistellen tunteensa wiittauksen mukaan
kauhoja, lusikoita,kirweswarsia, kurikkoja ja muita
tarpeellisia kaluja, kertoili sisarensa pohuoneessa
jille tarinoita ja merkillisiä asioita sekä omasta
maasta että lvieraista waltakunnista, kertoilimyös
ihmeitä ja tapauksia raamatusta. Näitä hänen
jutelmiansa kuultelimat pojat kaikella hartaudella
ja painoitvat lujasti muistoonsa. Mutta yhtä
mieluisasti eiwät he kuullelleetkaan äitinsä käskyjä
ja nuhteita, waan oliwatpa kowakorwaisia wal
lan, huolimatta monestakaan pieffiäislöylystä.
Aseinpa kyllä, huomatessaan selkäsaunan lähes
tywän, mittasi weliparwi karkutielle, saattaen tämän kautta sekä äitillensä että muille murhetta
ja kiusaa, ja sillä omaa asiaansa pahentaen.
olkoon kerrottu eräs ta
ässä
paus lveljesten lapsuudesta.
Ke tiestwät kototalonsa rii
hen alla kananpesän, jonka
omistaja oli eräs eukko, kut-

suttuMännistön muoriksi";
sillä hänenpieni mökkinsäseisoi männistössä lähellä Iv
kolaa. Johtui kerran wel
jesten mieleen paistetut munat, ja päättimät he
lopulta riistää pesän ja lähteä metsään nautti
maan saaliistansa. Ke täyttimät myös päätök

sensä
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sensä, tyhjensimät pesän ja läksimät yksimielisesti
metsään, kuusi meljestä; Eero pyörisilloin wielä

Mutta koska he ehtimät
äitinsä jalkain juurella.
eräälle solisewalle ojalle pimeässä kuusistossa,
rakensimat he malkean äyräälle,jakääriwät munat
ryysyihin, kastoiwat ne meteen paniwat paistumaan kihisemään tuhkaan. Ia kun herkut olimat
miimein kypsyneet, söiwät he maittaman atrian ja
astelimat siitä tyytymäisinä kotiansa taas. Mutta
kotomäelle ehdittyä, kohtasi heitä hirmumyrsky;
sillä olipa jo heidän tekonsa tullut ilmi. Männistön muori ärhenteli ja riehui, ja kiimaalla katsannolla kiirehti meljeksiä mastaan heidän äitinsä,
ruoska. Mutta eimätpä mielikädessä minkuma
neetkään pojat käydä kohden tuota mihuria, maan
kääntyimät takaisin ja pakenimat jälleen metsien
turmaan, huolimatta äitinsä huudoista.
nyt päimä, meni
mielä toinen, mutta

! karkureita ei kuulu! nut; ja tämä heidän
miipymisensä saattoi
äitin
lopulta komin

lemottomaksi; ja mi-

hansa muuttui pian
kyyneleiksi.
Kän läksi heitä
murheeksi säälin
etsimään, etsi metsät ristiin rastiin, mutta löytämättä lapsiansa. Saipa asia yhä kamalamman
muodon ja maati miimein kruununmiehiä käyja

maan
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maan asiaan käsiksi. Sana saatettiin jahtitvoudille,
joka nmpymättä kokoonkutsui koko Toukolan kylän
ja sen ympäristön. Ia nyt läksi joukko sekä nuo
ria että tvanhoja, naisia niinkuin miehiäkin, jahti
moudin johtamana, pitkänä ritvinä urkkimaan
ympäri metsää. Ensimmäisenä päitvänä etsimät
he läheisimmillä tienoilla, mutta ilman toilvottua
seurausta; toisena päiwänä siirtyiwät he kauem
mas, ja koska astuimat korkealle mäelle, näkimät
he etäältä erään suon partaalta sinisen sawupat
kiertoilewan ylös ilmaan. Tarkasti merkit
saan
stwät he suunnan, josta sawu suitsusi, ja sitä
Miimein
kohden jatkoilvat he retkensä taas.äänen,
joka
likemmin jouduttuansa kuuliwat he
lauloi seuraamalla tawalla:
„Elettiinpä ennenkin,
Maikk' ojan takan' oltiin,
Ojapuita poltettiin
Ia ojast' oltta juotiin."

Moinpa Jukolan emäntä,
ikuultuansa laulun, ilahtui

sillä hän tunsi sen
Juhanin ääneksi.
Ia kumahteli usein metsä
paukkeesta, josta

!suuresti;

tulinuijan
1 kaikesta etsijät nyt warmaan

hawaitsiwat lähestywänsä
karkulaisten leiriä. Siitä antoi jahtiwouti käskyn
piirittämään pojat ja sitten heitä lähenemään hil
jai
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jaisuudessa, mutta pysäymään kuitenkin matkan
päähän heidän majapaikastansa.
niinkuin

hän

käski.

Ia koska joukko, piirittäin

meljekset kaikin puolin, oli

I heitä likeynyt noin nmsikym
mentä askelta, seisahtui se
ja

silloin; ilmestyi nyt sev
> raawa
näky: Nakeltu oli

kittien juurelle hamuista pieni
maja, jonka owella makasi Juhani sammaleisella
sijalla, katsellen ylöspilmiin ja lauleskellen. Kaksi,
kolme syltää majasta loimotti iloinen walkea, ja
hiilistössä korwenteli Simeoni ansalla pyyttyä teertä päiwälliseksi. Aapo ja Timo noetuilla
kaswoilla —— sillä oliwatpa he äskettäin olleet
tonttusilla paistelimat nauriita kuumassa tupartaalla istui äänehassa. Lauri,
Pienen sannropakon
saivikukkoja,
tönnä
tehden
härkiä ja uljaita
warsoja; ja oli hänellä heitä jo aika riwi kuiwa°
sammaleisen hirren kyljellä. Mutta tuli
nuijaa paukutteli Tuomas: sylki maakiwelle wahtoisen syljen, asetti siihen tulisen hiilen, ja tämän
päälle Miskasi hän kaikin woimin toisen kiwen, ja
jyske, usein tuima kuin tamallinen kimäärin paukaus, kajahti ympärille, ja nokinen
kinnen
wälistä pyörähteli ilmaan.
Judani. Elettiinpä ennenkin,
Maikk' ojan takan' oltiin . . .
Mutta peijakas meidän kuitenkin nnimein täällä
perii. Se on niinkuin kädessä, te mullisaukon pojat.

sen

massa

sawu

Aapo

12

Ensimmäinen luku
Senhän minä kohta sanoin käydespassiin. Moi meitä hulluja!
Miksen
sämme
Sissit
,a
mustalmset tällä tawalla rähmästelkööt ilmi
s»

tmwaan alla.
Himo. Jumalan taitvas kuitenkin

k

si^'"'
Tuomas.

karhujen

Ia Jumalan

sukani. Oikein, Tuomas!kanssa.
ja hänen enkelemsa kanssa. Ah, jos Jumalan
nyt taitaisimme
katsoa autuaan sielun ja ruumiin silmällä, niin
selwasttpa näkisimme, kuinka koko joukko suojelelma snplenkeliä on meidän piirittänyt ja
kuinka
me Jumala harmaana äijänä istuu wallan
keskellamme tässä kuin armahin isä.
Simeoni. Mutta mitä aattelee nyt äiti

-

parka c

-«>^"?«""^

""Mpeitota meitä paistit»
lmkst, koska waan kynsiinsä joutuisimme.
Juliani. Ai, poika, saisimmepa
Tuomas. Saunan, saunan! saunan!
lubani. Kipinöitsewänsaunan! Niin, kvllas
tiedät.
>?2po. Se miimeinkin on
saatamamme.
slmeoni. Kymin tietysti. Sentähden on
parasta mennä ottamaan
ja päästä
kerran näistä härkäpäilvistä.
)udani. Sarka ei juuri käyskelekkään wapaaehtolsesti teuraspenkkiin,
Aapo. Mitä jaarittelet,weikkoseni.
poika? Taltvi lä°
meille
ei
annettukaan
syntyissämme
l.a
'/
/
turkkm niskaan.
Si-

. . sen

se sauna

'

I^KP
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Oimeoni. Ei siis muuta kuin kotia mars!
ja tulla löylytetyksi, ja syystä kyllä, syystä kyllä.

Juhani. Säästyköön, »veljet, säästyköön

selkämme »vielä kuitenkin muutamat »vuorokaudet.
Jumala
Emmehän tiedä, mitä pelastuskeinoa
meille keksii »vielä mennessä parin kolmen päitvän.
Niin, täällä, täällä pyllyilkäämme »vielä: tuossa
päilvämme, tuon kantoisen »valkean ympärillä, za
yömme hawuisessa majassa, röhötellen—rinnakkain
rimissä kuin emän naskit pahnoilla. Mutta
mitä sanot sinä, Lauri pokko, siellä samilaukussa?
Mitä? Käymmekö koreasti pieksiäislöylyyn?
Qauri. Ollaanhan täällä wielä.
minäkin parhaaksi harkit
Juliani. Senhän
—
onpa sinulla siellä
niin!
Mutta
Juuri
sen.
karjaa oikein aika lailla.
Tuomas. On sekä karjaa että siipieläimiä
sillä pojalla.
Juvani. Huikea liuta. Tulispa sinusta
oikein kukkomaakari. Mikä ryssänkukla sieltä nyt
taasen heltii kynsistäsi?
Qauri. Tämä on waan tuommoinen pik

kuinen poika.

Judani. Kas tuota nallikkaa!
Tuomas. Tekee poikia kuin mies.
Juhani. Poikia kuin tertvaskannon päitä;
—
ja ruokkii kuin mies sekä pojat että karjat.
Mutta »veljet, »veljet, jouduttakaa jopäilvällinen
pöytään; sillä mahani rupee motkottelemaan.
mujua tuon nauriin
Pane mujua, pane kiehumaa
—
paistamalle kyljelle tuossa. Kenenpä on »vuoro
lähteä nauriita märkäisin?
Si
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simeoni. Minunpa on taasen käyminen
synnin työhön.
lubani. Henkemme pitsiksi täytyy meidän
hieman nypistellä toisen omasta. Jos tämä on
syntiä, niin on niitä pienimpiä kuin tehdään
Ia katso, jos kuolen
tässä matoisessa
ilman muuta synninmerkkiä kirjassani, niin eihän
tuo pieni wariksenjalka minua juuri estäisi pääsemästä wähän parempaan elämään. Siitä oikeasta
hääsalista minua piankin nääsättäisi ulos, mä
kyllä luulen, mutta ainahanannettaisi pojalle siellä
jokin owenwartijan wirka, ja sekin olisi hirmuisen
lystiä. — Niin, uskokaamme niin, ja ottakaamme
kupuumme mahtuu.
suruttomasti mitä kerralla
jo parhaaksi, että
katsonpa
Kapo. Mutta
heitämme Kuokkalan naurismaan ja etsimme itsel
lemme toisen. Mähentyminen päiwä päitvältä
pian omistajan wartioimaan maatansa
saattaa
yöt ja päiwät.
juolabtivouti. Ei yhtään
siitä
no,
enää,
poikaset,
yhtään.
nesta
ei
No
miksi
joukko
suojelemia
enkeliä
hätäilette? Katsokaa:
on teidän piirittänyt anvan sukkelasti.

semaassa.

sen

surua

>iin haasteli wouti meljeksille,
jotka pahoin peljästyneinä
rynkäsilvät ylös ja kaapasi
wat juoksemaan mikä minne
km, mutta huomasiwat pian
kauhistuen tiensä teljetyksi

kaikkialta. Silloin lausui taajsen wouti: „Apajassahan
olette
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olette,luikkarit, koreasti apajassa, josta ette pääse,
ennenkuin on teitä hieman suomustettu muistoksi,
pieneksi muistoksi teille, mitkä jalkajuonet olette
meille saattaneet, luikkarit. Tänne, muori, koi
nmnoksallanne, ja antakaatheille oikein lämpöisestä
kourasta. Jos niin, että kohtaisitte lvastakynttä,
niin onpa tässä teille apumuijia." Seurasi nyt
kuritus äitin kädestä, käyden miehestä mieheen
yli koko poikapartven; ja kotva oli Kuokkalan
rähinä. Kiitvaasti kyllä käyttikin witkorwessamuori,
mutta jahtitvouti makuutti heidän
kuitenkin
liian liepeän

saansa saaneen

saunan.

utta koska tämä lviimeinen
toimi oli tehty, läksitvät he
kukin kotiansa, niin myös
äiti poikinensa. Kaikentien
hän pauhasi ja toreli karkulaista; eikä wielä heidän
kotia tultuansakaan lakannut myrsky. Mieläpä rakentaessaan pojillensa atriaa laukkutuolille metelöitsi eukko, uhaten heitä
uudella pieksiäissaunalla. Mutta nähtyään, millä
nälän ahneudella he iskiwät hampain leipään
ja silakkaan, käänsi hän kaslvonsa heistä, Pyyhkäisten salaa kyyneleen ruskealta, karhealta pos-

keltansa.

Niin päättyi poikien karkuretki. Ia tämä oli
tapaus heidän lapsuutensa ajasta, johon kerto»

muksestani

poikkesin.

Wel

16

Ensimmäinen

luku

eljesten parhaita humituk
oli myös kiekonlyömi
nen, jota leikkiä he wielä

sm

miehuutensakin iässä rakastelimat harjoitella. Ke
silloin, jaettuina kahteen

joukkoon, taistelimat kii
waasti, kumpikin puoli
pyrkien kohden määrättyä esinettä. Koma oli
silloin huuto, juoksu ja temmellys, ja tulmana
hiki heidän kasmoiltansa. Kumisten hyp
mirtasi
peli kiekko pitkin tietä ja ponnahti usein kartusta
miehelle masten kaswoja, niin että kun he palasimat leikistä, oli yhden ja toisen otsa marustettuna aika sarwella tai poski ajettuneena simpukaksi.
Niin kului heidän nuoruutensa päimät: kesät met
sissä taimaantiellä kiekkoa heittäessä, talmet kodon
uunin päällä hiottamassa kuumuudessa.
utta huomasiwatpawel
jeksetkin aikojen muut
Tapahtuipa
tuman.

asioita, jotka saattoi

wat heitä enemmän
kuin ennen muistelemaan huonnspäimää
ja siirtymään mahan

entisistä menoistansa.
— Heidän
äitinsä oli kuollut, ja tuli nyt yhden

heistä astua isännyyteen, hillitsemään taloa pää
semästä perin kumoukseen ja huolta pitämään

kruu
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kruununweron maffosta, joka Jukolan awarien
maiden ja metsien suhteen ei kuitenkaan ollut
ja tekemistä on ainakin
suuri. Mutta puuhaaTuli
mielii harjaksi kaikelle
häminneessä talossa.
tälle, että pitäjän uusi romasti oli kaikessa Mirankara mies. Liioin
toimessa peloittawan
kansa
käytellen heitä
armoton,
laiskalukijoille
oli
km
hän
jalkapuun
ran
myös
keinoja,
kohtaan kaikkia
poikihinkin
gaistusta. Niinpä oli hän Jukolan
teroittanut tarkan silmänsä. Oikeinpa lautamiehen
kautta oli hän antanut heille kiimaan käskyn, että

saattaisimat
he tawallista mikkelämmin
— itsensä
Muis
lukkarin tuoksi oppiaksensa lukemaan.
seikkoja,
tellen näitä
istuessaan kotonsa amarassa
syksykesällä, haastelimat
iltana
eräänä
tumassa
meljekset keskenänsä seuraamalla tamalla:
ei käy
hurja

elämä
I^apo. Sanonpa: tämä
loppu miimein hämitys ja
päisin, maan on
turmio. Meljet! toiset tamat ja toimet, jos toimomme onnea ja rauhaa.
Kaasteletpa oikein, sitä ei taida
kieltää.

sen

Sinieoni. Jumala paratkoon! hilktön,
nnllitty on elämämme ollut aina tähän päi
wään asti.
Onpa tässä elämässä elämää p
maailmassa maailmaa. Kyllä kelpaa, jos kas
keekin. Ohhoo!
7ubani. Liian hurjasti, tai oikeammin
nottu, liian huolimattomasti olemme eläneet, sitä
ei taida kieltää. Muistakaamme toki: „nuoruus
ia hulluus, manhuus ja miisaus".

sa

Aapo
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Aapo. Mutta jo on aika »viisastua, aika
on panna kaikki halut ja himot järjen ikeen alle
ja etunenässä tehdä se, joka tuo hyötyä, waan
ei sitä, joka makeammalle maistuu. Nyt »viipy-

mättä rakentamaan taloamme kunnialliseen kuntoon taas!
Oikein haasteltu! Ensiksi käy
käämme lannan kimppuun niinkuin sontiaiset,
ja paukahdelkoon hawutukki Jukolan nurkissa
aamusta iltaan; karja, uhkea karja antakoon
moskaa puolestansa korotteeksi myös; ja nous
koon tarhaamme kasat korkeat kuin kuninkaan lm
nan kultaiset muurit. Niin teemme. Ensi maanantaina aloitamme ja juuresta jaksain.
/tapo. Miksi ei jo huomenna?
Juliani. Masta ensi maanantaina. Eihän
ole »vahinko harkita asiaa »vielä kypsemmäksi. Niin,
olkoon sanottu: ensi maanantaina.
/3apo. Mutta yksi pykälä on meillä kohta
on laita: Jos talonpisuoritettatvana. Tämä
järjestystä
ja pysytväisyyttä,
toomme toiwomme
yksi
ja
olkoon esimies isäntä. Me tiedämme,
niin
että tämä oikeus ja welwollisuus on Juhanin
sekä hänen esikoisuutensa että äitimme määräykkautta.
oikeus, »valta ja
MhHni Niin, niin
»voima on minun!
6apo. Mutta katso, että sitä sopuisasti
käyttelet ja yhteiseksi hyödyksi.
Judani. Parastani tahdon koettaa. Mutta
kun maan tottelisitte ilman könistämistä ja ruoskaa! Mutta parastani tahdon koettaa.
Aapo

sen

se
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Aapo. Nuoskaa?

lubani. Jos niin tarwitaan, näetkös.
Tuomas. Puhu koirillesi ruoskasta.
Himo. Et pehmitä kruununmaatani sinä, et
koskaan;
lain ja oikeuden hulja, jos
tehköön
syhyy.
syystä
selkäni
lubani. Miksi iskette kiinni löysään
naan? Onhan meillä tässä onnemme sijaa, jos
waan sowinto wallitsee ja sarwet pannaan syrjään.
Eero. Tarkasti kuitenkin määrättäköönkes-

sen

sa-

kinäiset suhteemme.
Aapo. Ia kuulkaamme jokaisen mieli.

Juvani. Mitä sanot, Lauri, yarlvasanainen

aina?

Qauvi. Sanoisinpa jotain. Muuttakaamme
metsään ja heittäkäämme hiiteen tämän maailman

pauhu.

Käh?
Juhani.
Aapo. Mies hourii taas.
lubani. Muuttaisimme metsään? Mitä

hulluuksia!

— Katso, näin olen
Aapo. Ole huolimatta.
tuumaillut. Sinulla, Juhani, on ensiksi walta

astua isännyyteen, jos niin tahdot.
lubani. Minä kun tahdon.
Uapo. Me toiset, niin kauan kuin wii
wymme kotomme rakkaissa nurkissa ja olemme
naimattomia miehiä, teemme talon työtä,syömme
talon ruokaa ja
talosta waatteet. Kuun
maanantai,
paitsi kyltvö- ja leikkuu
ensimmäinen
aikana, olkoon aina oma pinniämme, mutta tulkoon meille silloinkin talosta ruoka. Muosittain

saamme

an-
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antakoon talo meille kullekin puolen tynnyrin kau
roja kylwöön, ja lvuofittain olkoon meillä ivalta
rakentaa yhteishuhta, jonka
on wähin
täkin kolmen tynnyrin ala. Näin owat tuumani
kotomme ja naimattomuuden kannalta. Mutta
minä tiedän, ettei yksikään meistä kernaasti siirry
Jukolan armaitten alojen tvaiheilta pois, ja eihän
pakoita siihen tilamme ahtaus, waan onpa wäljyyttä seitsemälle lveljelle näillä mantereilla.
Mutta hän, joka aikaa woittain tuntisi halun
japerheen
perustamaan itsellensä oman
tvoimalla
eikä kuitenkaan mieli tässä lain
za maa
mittari kustannuksilla käydä pirstoilemaan taloa,
eikö taitaisi hän tyytyä
etuun? Periköön hän talosta kappaleen maata, johon hän
ympärille. Saarakentaa huoneensa japellot
koon hän myös osaksensa jonkunmoisen niittu
lohon, ja olkoon hänellä malta raimata itsellensä
lisäksi, niin että moi elättää
metsästä heinämaata
pari hewosta ja neljä, wiist nautaa. Ia ilman
yhtään weroa ja ulostekoa miljelkööntilaansa ja
nauttikoon
tuotteita niin hän kuin hänen lap
sensa, eleskellen rauhassa omalla
pohjallansa. —
Niin olen minä asiaa aprikoinut. Mitä sanotte?
lubani. Jotenkin järkemästi aprikoittu. Ot
takaamme punnittamiksi ne pykälät.
Oaun. Mutta toisin tehty wielä järkemäm
min tehty. Muuttakaamme metsien kohtuun ja
myykäämme miheliäinen Jukola, tai pankaamme
muokralle Najaportin nahkapeitturille. Kän on
meilleilmoittanut halunsa siihen kauppaan; mutta
wähintäkin kymmeneksi nmodeksi tahtoo hän hal-

suuruus

asunnon

seuraamaan
sen

sen

se

tuunsa
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tuunsa talon. Tehtaamme niinkuin sanon ja muut

takaamme hemosinemme, koirinemme ja Pyssyi
nemme juurelle jyrkän Impimaaran muoren.
Sinne rakentakaamme itsellemme iloinen pirtti
iloiselle, päimänkaltemalle aholle, ja siellä, pyy
dellen salojen otuksia, elämme rauhassa kaukana
maailman menosta ja kiukkuisista ihmisistä.
Näinpä olen itsekseni tuumiskellut yöt ja päimät

—

muosten kuluessa.
lubani. Onko peemeli riimannut sun aiwos,
poika?

Sero. Ellei peeweli, niin metsänneito.
Qauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Siellä
eläisimme ivasta herroina, pyydellen lintuja, ora
wia, jäniksiä, kettuja, susia, mäyriä ja Pöyry»

karmaista karhuja.
lubani. No peijakas! annappas mennä koko

Noakin arkki aina hiirestä hirween asti.
jäähy
6ero. Siinä wasta neuwo:
merta,
ja
ja
wäiset suolalle leimalle imeä
hilloa
hyttyset
ja
Lapin
kuin
noidat.
Ia
lihaa
soisimmekö mielä kettua ja suttakin Impimaaran kome
roissa kuin karmaiset muoripeikot?
nahkoja,
Oauri. Ketuista ja susista
rahaa,
leipää.
nahoista
rahalla suolaa za
maatteet, mutta
Sero. Nahoista
mennen,
liha,
höyryämä liha olkoon ainoa ruo
kamme; suolaa ja leipää eimät tarmitse apinat
ja papiaanit metsässä.
Öauri. Niin tuumailen ja kerran teen.
Ottakaamme asia harkittamakfi juu
resta jaksain. Miksi emme taitaisi pureskella met

sanoa

saamme

saamme

sas
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sässäkin suolaa jaleipää? Miks' emme? Mutta
Eero on irlvihammas, aina tiellämme, aina pit
känä kantona kaskessamme. Ken woikieltää met
san asukasta tuolloin tällöinlähestymästä kylien

km nurkkia, tuolloin tällöin, aina kuinka tarpeet
waatiwat? Wai isketköminua silloin puulla pää
hän, Eero?
6ero. En, lveljeni, waan wieläpä suolo
jakin saat, jos marjoja tuot." — Muuttakaa,
pojat, muuttakaa, minä en kiellä, waan tulenpa
teitä lvielä kyytiinkin, Wien teitä tästä oikein suden
rawia.
lubani. Mutta pianpa kyydittäisilvät met
sänhaltiat heidän sieltä takaisin, minä takaan
Qauri. Toisen kerran tullessa on kotoinen
kynnys korkea", minä tiedän sen, ja älä luule,
että kolkutan otvellesi enää, koska sen kerran hei
Mappuna muutan.
tm.
Kukatiesi tulen minä kanssas.
tee, niin
Qauri. Millä en kiellä, en käske;
—
kuin sydämmesi parhaaksi katsoo.
Minä muu
tan tulemana Mappuna Impilvaaran aholle.
siellä, kunnes pieni, lämmin pirttini
Ensikfihän
walmis,
on
isoisämme turpeentuneessa sysi
majassa. No silloinpa, tehtyäni oman päilvä
työni, lepään wasta rauhan majassa, kuullellen
kuinka kontio korwessa »viheltää ja teeri puhal
telee Sompiossa.
I^imo. Minä tulen, Lauri; olkoon sanottu,
Lauri.
Tuomas. Elleimät parane tässä ajat, niin
seuraan teitä minäkin.

sen.

asun

3u
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lubani. Tuomaskin! Sinäkö muuttaisit
myös?
Tuomas. Elleimät ajat parane.
Qauvi. Minä muutan Mappuna, maikka
lähestyisi Jukolan taloa makean leiman päiwät.
Sinä ja minä, me kaksi, me muu
tamme tästä Sompion suolle kuin kewäiset kurjet'
ja ilma ja tuulet soi!
Fudani. Haidjai! Mutta kas, jos totuuden
tunnustan, niin Laurin aikeessa on salaista me
toa. Metsä houkuttelee. Moi peemeli! tuntuupa
kuin näkisin
metsän takana ilman ihanan
lakeuden.
—
Aapo. Te hullut, mitä aattelette? Muut
taa metsään! Miksi? Onhan meillä talo ja huo
neet, katto kultainen päämme päällä!
lubani. Tosi, meillä on talo, jossa rii
pumme kynsin ja hampain, niin kauan kuin mä
hänkin suurukselle hajahtaa. Mutta katsos, jos
nyt kowa onni kiertäisi tässä kaikki nurin niskoin,
mastoin miehen parhaita tuumia, niin olkoon
millaisen,
metsä takataloni, jonne piankin —tästä
Niin, talonkoska miimeiset tuutissa kolisee.
pidon toimeen ja raatamiseen nyt iskemme peloit
tamalla mauhdilla; ja käykäämme taasen pykä
lään, joka tässä oikeammiten olikin kysymyksenä.
— Minun tyhmän pääkalloni mukaan on Aapo
ylimalkaan harkinnut asiat jotenkin järkemästi; ja
kaikki käy hymin, jos maan itsekukin kohdastamme
harrastelemme yksimielisyyttä jasommtoa. Mutta
kas, jos riitaa etsimme, niin kylläpä löydämme
aina syitä niskaharjastemme kohotteiksi.
Si

sen

se
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Bimec>ni. Missä emme löydäsitä niin kauan
kuin tuo wanha Aatami kutittelee ja kutkuttaa
meissä täällä luun ja nahan wälissä?
Manhan Aatamin olen aina aatel°
lut »vanhaksi, matamaksi taatoksi »vilttihatussa,
pitkätakissa, polmihousuissa ja punai
lumeissa,
jotka ulottumat aina alipuolelle
sissa
miehen napaa. Sellaisena ukkona astelee hän
aatoksissaan ja ajelee härkäparia.
simeoni. Manhalla Aatamilla tarkoitetaan
synnin juurta, perisyntiä.
L^imo. Minä tiedän, että hän on perisyn
nm tunnusmerkki ja esikutva, sarmipää saatana
helwetistä, mutta sellaisena pokkona, kuin sanoin,
hän astelee edessäni, ajellen härkäparia. Sitä en
moi auttaa.
Jukan». Tämä uskon Pykälä jääköön, ja
pysykäämme asiassa. — Aapo, mitä tuumiskelemme noista kahdesta torpastamme: Muohenkalmasta ja Kekkurista?
)3apo. Muistettama on, että niiden molem
raa'asta,
päin hallitsijat möyrimät kerran
kormesta,
ja
kolkosta
turheitä ei siis kartoiteta
— niin
peiltansa pois — joka oliskin määrin
kauan kuin on heillä mahtia pitää sarkojansa ruo
kossa, ja sittenkin määrää laki heille tilasta jon
kun manhuuden
turman. Niin on laita siinä
— Mutta
katsellaanpas erästä toista
kohdassa.
seikkaa, joka luullakseni on jotenkin napakassa.
Sillä
on täällä meidän tärkein askelemme,
joko saattaa pään harmaaksi ennen aikoja tai tuo
meille elämän poudan ja päättää miimein päimämme

mustassa

se

maansa

se

se
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wämme illan kultaruskoon. Ia sinuunpa, Juhani,
ensiksi nyt koskee. Kuomaa siis mitä
Emännätön isännyys on puoletonta ja ontulvaa;
talo ilman aitan polulla astelemaa emäntää . .
On niinkuin sudenpefä ilman naa
rassutta, tai niinkuin saapas ilman toista
pasta; totisesti ontuupa se, niinkuin Aapo sanoi.
?3apo. Talo ilman aitan polulla astele
wata emäntää on niinkuin pillvinen pinniä, ja
perheenpöydän päässä
ikäwyys kuin riutuwa
kirkas
syksyiltä. Mutta hywä emäntä on talon
aurinko, joka walaisee ja lämmittää. — Katso:
jättää hän aamulla lvuoteen, sotkee
ensimmäisenä
taikinansa, rakentaa miehellensä suurusta pöytään,
ewästää hänen metsään ja siitä kiirehtii hän kiulu
kourassa
tarhaan lypsämään kirjawan karjansa.
Nyt hän leipoo, hyörii ja pyörii; nyt on hän
pöydän ääressä, nyt keikahtaa hän tuolla peräpenkin Päässä leipä kämmenillä, ja nyt hän py
rynä kohentelee uunia, joka ammentaa hohta
Nyt hän, lei
wasta kidastansa tulta ja
päin noustessa, nmmein itsekin, lapsi rinnoilla,
einehtii, syö kimpaleen leipää, paistetun silakan
ja ryyppää haarikosta piimää päälle. Mutta eipä
unohda hän halliakaan, talon uskollista wartiaa
portaalla, eikä kissaa, joka unisena uunin päältä
Mistelien katsahtelee. — Ia nyt hän taasen
hyörii ja pyörii, kääntyy ja keikkuu, sotkee tvielä
toisen taikinan kaukaloonsa nousemaan, leipoo
leiwä'ksi ja paistaa, ja nnrtana juoksee hiki hänen
otsaltansa. Mutta
katso: päiwän laskiessa on
katossa,
leiwät
marras ladottuna war
hänellä

se

sanon:

.

saa

sen

asuu

sanma.

sen

taa-
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taasen, joista raitis elämä liehahtaa alas. Ia
silloinpa, miesten tullessa metsästä, tvartoo heitä

höyryälvä illallinen pestyllä pöydällä. Mutta
missä on emäntä itse? Tuolla hän pihalla taasen
lypsää wääräsarwisia nautojansa, ja kiulussa
helluu rieskan sohisewa, lvahtoinen harja. — Niin
hän hyörii ja pyörii,niin hän kääntyy ja keikkuu;
ja wasta, koska toiset jyräämät jo sikeimmässä
unessa, kallistuuhän
siunaten«luoteellensa. Mutta
työnsä ja toimensa kaikki.
»vieläkään
ole
eihän
sijal
Tuskittelematta hän yön kuluessa
hetkettäisin,
tunnittaisin,
nmhdyttä
tansa pienoista lastaan, joka
itkee hyy
maan
tuossa
—
ryttelee kehdossansa.
Tämä, weljet, on oitvab
linen emäntä.
lubani. Kylvin puhuttu, Aapo, ja käsi
tänpä puheesi tarkoituksen. Se nimittäin pyrkii
tainmttamaan minua naimiseen. Niin, minä ym
märrän. Waimo, sanoit sinä, on tarpeellinen
kappale huoneenhallituksessa. Tosi! Mutta äläp
päs huoli. Toitvos, luullakseni, täyttyy piankin.
No noh; niin! Tunnustanpa, että mieleni täyttä
päätä on jo iskenyt tyttöön,josta toiwon saamani
annon ja hywän, elleilvät petä minua wanhat
Niin, weljet, toiset päiwät ja toiset
merkit.
konstit meitä lähestyy, ja päälleni otettawa isän
nyys minua ankarasti huolettaa. Isännän, isän
nän hartioita painaa täällä hirmuinen taakka, ja
edes
suuri on kerran tilinsä tuomiolla. Minunpa
summan;
yli
olette
kaikki
muis
nyt
»vastauksessani
takaa
Tuomas. Sinun? Mitä wasten?

nousee
nousee

se.

Iv
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Minä olen isäntänne; minunpa
kämmenpäistäni imetään kerran tvereni teidän

Juliani.^

tähtenne.

Tuomas. Itse tvastaan minä sekä ruumiini
sieluni edestä.
L^inio. Itse minäkin »vastaan: heh!
Aapo. Mcli Juhani, huomaa, että sellaiset
lauseet synnyttämät pahaa merta.
Juliani. En tarkoittanut pahaa merta enem
min kuin pahaa lihaakaan; mutta niinkuin terwa,
niinkuin karriainen kuumana kesänä takerrutte
nnmmatusti turhaan,merkittömäänsanaan, maikka
tunnette sydämmeni perin pohjin. Minä när
kästyn!
meille nyt,
Aapo. Tämä jääköön, ja
jos mielit, ken on tyttö, joka sydämmesi on puoleensa wetänyt.
lubani. Sen tahdon
huilailematta.
Likka, jota armottomasti rakastan, on Männis
tön muorin Menla.
Aapo. Km.
Juliani. Mitä sanot?
Aapo. Sm, minä waan
Tuomas. Kiusallinen asia.
Simeon». Menla. Kas, kas! Mutta olkoon
kaikki taiwaan isän huomassa.
Aapo. Hm, wai Menla!
Juliani. Mitä te mörisette? Mutta ah!
minä aannstan jotakin; ja »varjelkoon meitä Ker
puhtaaksi?
ran poika! Mitä? Puhukaa
Aapo. Kuule: jo wuosia on aatokseni tytössä
hartaasti askaroinut.
Si
että

sano

sanoa

sanon.

suunne
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suo

Oimeoni. Jos hänen on Luoja minulle
nut, niin miksi murehtisin?
Eero. Älä yhtään! San on sinulle suotu
ja minä otan hänen.
Tuomas?
Juhani. Mitä
Huomas. Kiusallinen asia; tyttö miellyttää
minua komin,
tunnustan.
Juhani. Wai niin, wai niin. SymcMEntäs
Timo?
Himo. Minä teen
tunnustuksen.
Juhani. Kerran poika ja Kaitarannan
Kusta!" Mutta Eero?
»vilpittömän tunnustukCero. Teen

sanoo

sen

saman

saman tunnustuksen.
sen, saman »vilpittömän

—
lubani. Sywä, hywin hywä! Kahaa!

Ia Timokin, Timokin!

Tyttö on minulle wahwasti rakas,
tunnustan. Tosin pieksi hän minua kerran
aika lailla, huhtoi minua tiitistä silloin oikeinlvahwasti, ja muistanpa
löylytyksen; no noh!
sukani. Maiti, maiti! sillä nyt on kysymys
tokko häntä rakastat.
teen, ja wahwasti,
'llimo. laa-a, jaa-a,
jos nimittäin hän rakastaa minua takaisin.
Juliani. Niin, niin! Astut siis tiellenimyös?
Himo. En suinkaan, en suinkaan, ellet todenteolla moi mieltäs hillitä, mieltäs ja kieltäs.
Kuitenkin pidän tuosta luntusta paljon ja tahdon myös parastani koettaa saada häntä »vai-

sen

sen

sen

mokseni.

lubani.

Kylvä, hywä! Mutta mitä

Lauri?

sanoo
Lauri
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Qauri. Mitä on minuntytönkanssa tekemistä?

Juliani. Kenen puolta pidät?
Qauri. En takerru asiaan, en tuolta enkä
täältä.

Juvani. Tuleepa tästä kuitenkin soppa.

pistä lusikkaani minä.
Siihen ensiis,
Kaikki
paitsi Lauri. Pojat,
lubani.
»veljeskunta
ja sukuni suuri! Nyt
pojat, Jukolan
isketään, ja maa ja taiwas täräjää! Nyt, kvl
täiset weljet, weitsi, kirwes tai halko, ja yksikaikkia
»vastaan ja kaikki yhtä »vastaan kuin seitsemän
Olkoon menneeksi! Halko on aseeni; tuo
sonnia!
wisapäiseen
tartun minä, ja syyttäköönhän
hon
—
Qauri.

saa

itseänsä, jonka pääkuori
siitä päreen. Otta
kaa halkonne, pojat, ja astukaa esiin, jos on teissä

miehen »vastusta.
Sero. Tässä seison aseissa, maikka »vähän
matalampi muita.

lubani. Sinä, kamun napu! Mutta kas
kun huomaan tuon pilkallisen, tuon salaisen, tuon
förpiiskatun irlvistyksen naamassasi, ja näkyypä
kuin tekisit maan leikkiä koko asiasta. Mutta kyllä
sinun opetan.

Eero. Mitä huolit siitä, kun maan halkoni
tekee totta?
Juliani. Kyllä sinun opetan kohta. Ottakaa halkonne, ottakaa halkonne, pojat!
Tässä olen minä ja minun halkoni,
jos niin tarmitaan. Minä en tahdotkaan »vihaa
ja riitaa, mutta jos niin tarmitaan.
Juliani. Katkos, Tuomas!
Tuomas. Mene hiiteen halkoinesi, pöllö!

3u
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Juvani. Istu ja pala!

Oimeoni. Ainveä, pakanallinen ja turkkilai
nen on tämä meteli; mutta leikistä luolvun minä
ja heitän naima-asiani Kerran huomaan.
llauri. Pois luonmn minä.
lubani. Sentähden siirtykää te finmlle, siir
tytää sitvulle jaloista pois! — Käy halkoos,
Aapo, ja kajahdelkoot Jukolan seinät pääkallojen
haljetessa. Tulta ja sarttnpäitä!
Aapo Kurja on ihmislapsi. Kauhistunpa,

Juhani, katsellessani muotoasi nyt, nähdessäni,

kuinka silmäs pyörähtelee ja tukkas seisoo pys
tyssä kuin takkuheinä.
lubani. Anna seista, anna seista; on
juuri tamallinen ja oikea jussin tukka.
Eero. Mielinpä sitä pöllyttää hieman.
Juliani. Sinäpeukalo! Parasta, ettäs pysyt
koreasti nurkassa. Pois! minun tulee sinua armo.
6ero. Wie ajoissa nurkkaan tuo hirweä
jo
leukas. Sitähän minun tulee armo; sillä
kerjäläinen.
ja
kuin
tutisee tärisee
lubanl. Katsos, kuinka tämä halko tutisee,

se

se

se

katsos.

Aapo. Juhani!
6ero. Lyö! Luulenpa, että sataa täältä ta
ja ehkä sataa oikein rakeita suuria kuin hal
taisin
toja. Lyö tänne!

Juliani. Kyllä.

Aapo. Et lyö, Juhani!
lubani. Mene tunkiolle sinä, tai ota hal
ja
tos puolusta itseäs, pehmitänpä muutoin pääsi.
Ota halkos!
Aapo
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Missä on järkes?
misapäisessä halossa; kat
lubani.
sos, nytpä se Tässä
hiiskuu sanasen.
33apo. Marro, weli, marro,
kunnes minä
—
tempaisen
km
kouraani aseen.
Kas niin, tässä
nyt seison makkarahalko kädessä. Mutta ensin
pari sanaa, sinä Jukolan kristillinen weliparwi,
ja sitten tapelkaamme kuin hullut sudet. — Kuo
matkaat: mies tvihan mimmassa on wertajanoowa
on umpisokea näke
peto, maan ei ihminen;
maan, mikä on oikeus jahän
kohtuus; ja kaikkein wä
himmin woi hän tvihansa Mallassa suorittaa rak
kauden asioita. Mutta zos nyt kuitenkin koettai
simme järjen kannalta katsella tätä seikkaa, joka
saattoi weljet halkojilleen, niin luulen, että laita
Aapo.

on näin. Tyttö ei taida meitä kaikkia rakastaa,
yhtä ainoata waan, jos hän kehenkään meistä
suostuu, jonka
käsi kädessä hän mielisi
maeltaa yli elon ohdakkeisen mäen. Näenpä siis
parhaaksi, että käymme kaikki miehissä ja yhtaikaa
hänen luoksensa ilmoittamaannmkaasti asiamme,
kysyen hartaalla mielellä ja kielellä, taitaisko hän
kelienkään meistä sydämmensä lahjoittaa. Jos
nyt tyttö on myöntywä,niin meistä, jolle lan
päitvää,
kesi toilvottu arpa, kiittäköön
mutta toiset tyytykööt napisematta kohtaloonsa.
Kän, joka jäi osattomaksi, nielköön kiusansa, toi
woen, että hänkin wielä kohtaa määrätyn siip

seurassa

se

onnensa

pansa täällä. Jos teemme niin, niin teemme kuin
miehet ja oikeat meljet. Ia silloinpa isämme ja
äitimme kirkastetut haamut astumat ulos taimaan
hehkumasta portista ja, seisten reunalla kiiltämän

pil
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pilmen, katselemat alas meihin, huutain korkealla
äänellä: kas niin, Juhani, kas niin, Tuomas ja
Aapo, kas niin, Simeoni, Timo ja Lauri, juuri
niin, minun pikku Eeroni! Olettepa poikia, joihin

mielistymme!"
Juhani. Mies, haasteletpa, saakeli wie, kuin
taitoaan enkeli, eikä paljon puutu, ettet saata
minua itkemään.
Oimeoni. Me kiitämme sinua, Aapo.
Juhani. Kiitoksia maan! Tuonne paiskaan

halkoni.

'Timo. Sinne minäkin. Ia tämä riita loppui niin, kuin jo alusta tahdoinkin.
Vimeoni. Aapo pitää peilin edessämme, ja

siitä häntä kiittäkäämme.

Eero. Häntä kiittäkäämme, meisatkaamme
oikein Simeonin kiitosmirsi".
simeoni. Pilkkaa, pilkkaa ja mirnistystä
taas!
Ole tekemättä pilkkaa, Eero, lumalan sanasta, Simeonin kiitosmirrestä.
Kapc». Ah, niin nuori ja niin paatunut!
Oimeoni. Niin nuori ja niin paatunut!
Eero, Eero! Niin, nyt en
muuta, maan

sano

huokaan sinunEnnustanpa,
tähtes.
Eero, meidän kerran
Juhani.
tai kaksi täytymämme antaa sinulle oikein isän
kädestä. Sillä äiti kasmatti sinua liian hem
peästi.
Oinieoni.3Meidän tulee häntä kurittaa, niin
kauan kuin sydämmensä mielä on nuoruuden norja
ja taipumainen; mutta tehkäämme se rakkaalla

ka
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kädellä eikä wihan kiukussa. Mihan kuritus ajaa
perkeleitä sisään, waan ei ulos.
6ero. Kas tuossa, ja oikein rakkaasta ka

destä.
Oimeoni. No tuota jumalatonta, kun nyt
löi minua!
Eero. Ia roasten kuonoa. Mähemmästäkin
on sappi haljennut.
)udani. Tuleppas tänne, poikaseni. Timo,
anna tuo keppi tuolta nurkasta.
Oimeoni. Kas niin, Juhani, pidä häntä
koreasti poltoillasi, minä lasken housunsa alas.
Cero. Älkää Helmerissä!
lubani. Turhaan pyristät, knääkkä.
Oimeoni. Äläppäs häntä hellitä.
Judani. Kas tuota Mskiä. Mutta ethän
pääse, et.
6ero. Lyökääs, te
wietäwät, niin tulen
pistän nurkan alle. Teenpä totisesti tulta ja
fanma, tulta ja
teen!
sappea!
SM
Wai pistät tulen
lubani.
nurkan alle? Ah sitä sappea!
Oimeoni. Herra rvarjele sitä sappea!
Judani. Keppi tänne, Timo!
LAmo. Enhän sitä löydä.
lubani. Sinä sokko, etkö näe sitänurkassa
tuolla?
Jaa tämäkö? koinminen?
juuri; saatappas tänne.
lubani. Sama
Lyö,
mutta järkelvästi eikä Mallan
Oimeoni.
woimien mukaan.
lubani. Kyllä minä tiedän.
Lauri

sen

sawua

se
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Qauri. Ei yhtään iskua,

sanon

minä!
Tuomas. Antakaa pojan olla!
Juliani. Hän tarlvitsee wähän saparoillensa.
Qauri. Et nyt koske häneen sormellaskaan.
kuoman. Laske poika irti! Paikalla!
Hsmo. Saakoon hän anteeksi, Eero poika,
tämän kerran kumminkin lvielä.
Vimeoni. Anteeksi, anteeksi, kunnes ohdake
ja rikkaruoho »voittaa nisun.
Oauri. Älä koske häneen.
Aapo. Antakaamme hänelle anteeksi; ja
niin koetamme koota tulisia hiiliä hänen päänsä
päälle.
Juliani. Mene nyt ja kiitä onneas.
Sinieoni. Ia rukoile Jumalala lahjoitta
maan sinulle uuden sydämmen, mielen ja kielen.
Mutta minä menen maata.
Aapo. Katselkaamme wielä yhtä pykälää.
Himo. Maata menen. Tule kanssani, Eero;
mennään maata ja unohdetaan tämä maailman
nnholaispesä, kurja tekonen, joka sateessa höy
ryy ja ryöhää. Tule, Eero!
Juvani. Mutta mikä on pykälä, jonka
ritusta tahdot?
Aapo. Jumala paratkoon! onhan laita,
ettemme tunne A:takaan, aapisen ensimmäistä
kirjainta, ja kuitenkin on sanantaito kristillisen kan
salaisen malttamaton welwollisuus. Mutta siihen
moidaan meitä pakoittaa lain mahdilla,kirkkolain
mahdilla. Ia te tiedätte, mikä kruunun kone meitä
wartoo ja meitä mielii temmaista hampaifinsa,
ellemme opi kiltisti lukemaan. Jalkapuuhan meitä

se

se

suo-

war
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martoo, weljet, musta jalkapuu, joka ammoittaen
jynkästi ympyriäisillä talvillansa maata röhöttää
tuolla kirkon porstuassa kuin musta karju. Juuri
tällä Helmerin pihdillä on meitä rowastimme
uhannut, ja saattaapa hän uhkauksensa toteen,
ellei hän näe meiltä jokapäitväistä ahkeruutta ja

on warma asia.
se
oppia lukemaan.
Jukan».

harjoitusta,

Mahdotonta
Ihmisten tekemänä on tämä konsti
ollut ennenkin.
Tuomas. Saispa siinä hikoilla mies.
Napo.

lubani. Ia puhtailla. Minulla on niin
kowa Pää!
Zlapo. Mutta woimallinen tahto wie mie
hen läpi harmaan kilven. Käykäämme juoneen,
tuottakaamme itsellemme aapiskirjat Kämeenlin
nasta ja lähtekäämme lukkarille kouluun, niinkuin
on rolvastimme käsky. Se tehtaamme, ennenkuin
lviedään meitä kruunun »vauhdilla.
lubani. Minä pelkään, että niin on tässä
tehtälvä, minä pelkään. Jumala armahtakoon
meitä! Mutta olkoon jo huomiseksi tämä tuuma
ja menkäämme leivolle.
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tyynisyyskuunaamu.
kiittää kedolla,
kiiriskelee kel
lastuneiden lehdistöjentutkaimilla jahaih
lopulta korkeu
Tänä aamuna
owat weljekset nousneet ylös
komin akeina ja äänettöminä,
pesneet kastoonsa, harjanneet
tukkansa ja pukeutuneet pyhä
waatteisinsa. Sillä tänäpänä
olilvat he päättäneet lähteä
lukkarin tuoksi kouluun.
Svötvät be nUt aamuisJukolan pitkän, honkai
tansapöydän
ääressä, ja näkyy
sen maittaman
ruskeat her
heille
neet, ehkei ollut heidän muo
tonsa iloinen, maan kiusan
karmeus mäikkyi heidän kulma

karmoillansa; aatos kouluret

kestä, johon heidän kohta tulee

läh-
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lähteä, on

tämän. Mutta
he kuitenkaan rientäneet heti
atrioittuansa
matkaan, maan istuimat mielä hetkeksi lemähtä
maan. Maiti he istuimat, ja mikä heistä ala
tuijotteli alas permantoon, mikä taasen
kuloisesti
punakansista
aapiskirjaansa, täännellen
katseli
tukemia lehtiä. Pirtin eteläisen akkunan ääressä
istuu Juhani, katsahdellen ylös kimiseen mäkeen
ja tuuheaan männistöön,josta haamoitti muorin
tönö punapielisellä omellansa.
lubani. Wenla tuolla astelee pitkin polkua,
ja onpa hänen käymisensä nopsa.
Kapo. Ia eilen piti niin äitin kuin tyttä
renkin lähtemän sukulaistensa luoksi Tikkalaan
nauriita liistimään ja puolaimia poimiskelemaan,
miipyäkseen siellä aina myöhään syksyyn.
lubani. Aina myöhään syksyyn? Minä
tulen kowin lemottomakst. Kaiketi lähtemät he;
mutta Tikkalassa on tänä muonna renki, joka on
pulski poika ja suuri mekkuli, ja sinne menisi pian
meidän kaikkein toimo. Parastahan siis tehdä
tuossa tiimassa merkillinen temppu, tehdä kysymys, kaikkein kysymysten kysymys. Mennään siis
tytöltä kysymään, tahtoistko mielensä taipua ja
sydämmensä syttyä.
Tuomas. Sen katson parhaaksi minäkin.
slimo. Niin minäkin.
lubani. Niin, niin! ei nyt muuta tällä
erällä kuin naimaan kaikki ja yhtaikaa niinkuin
pojat. Niin, niin! Herra marjele meitä! Mutta
ei auta, maan naimaan, naimaan! Nyt olemme
purnussa parhaassa, pestyinä ja harjattuina; koko
ulko

matkaansaattanut
eiwät

sen

se
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—

ulkomuotomme on kristityn ihmisen kaltainen:
siisti ja niinkuin uudesta
— syntynyt Minä tulen

komin lemottomaksi.
Mutta Menlan tuoksi!
Nyt on otollinen aika.
Eero. Ia olkoon myös autuuden päimä.
lubani. Kenen autuuden painia, kenen?
Ahaa! kuinka luulet, poika?
6ero. Maikka meidän kaikkein.
Juvani. Toisin sanottu, että hän tulis mci
dan kaikkein »vaimoksi.
Eero. Olkoon menneeksi.
Juliani. Äläst!
Vimeoni. Kuinka Jumalan nimessä se olisi

se

mahdollista?

Kevo. Jumalan edessä ei ole mitään mah
dotonta. ilskotaan, toimotaan jarakastetaan kaikki
yksimielisesti.
Maiti, Eero! sillä nyt mennään
naimaan ja
tietä kouluun, haarapussit
olalla.
Napo. Mutta käyttääksemme tointa kunnot
lisesti, olkoon meistä yksi niinkuin puheenkannat
taja tuolla mökissä.
Juhani. Tärkeä pykälä. Mutta sinäpä juuri
oletkin tähän toimeen niinkuin walettu. Sinulla
on hywät lahjat; puhees on aina herättämä tulta
ja leimausta miehen polvessa. Totisesti! oletpa
syntynyt papiksi.
Aapo. Mitä tiedän minä? ja miksi Haas
telemme lahjoista? Täällä metsissä ne katoomat
tietämättömyyden sumuun, haihtumat pois kuin

Juliani.

samaa

linsemä puronen santaan.

Iv
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lubani. Kowa onni ei päästänyt sinua

kouluun.

Sapo. Mistä olis tullut warat meidän

talollemme minua kouluttaa? Muistakaa: keik
tvälillä,
kuupa siinä yksikin pussi kodon ja koulun
ennenkuin saadaan poika puusäkkiin. — Mutta
asiaan taasen, naima asiaan. Olkoon niinkuin tah
dotte. Minä astun esiin yhteiseksi puheenjohta
jaksi ja koen haastella kuin
mies.
— Herra
lubani. Käykäämme juoneen.
jesta! Mutta eihän auta, maan käykäämme juo
neen täyttä päätä. Pussimme jätämme ulkopuo
lelle muorin mökkiä, ja Lauri, jolla ei ole tässä
lähteessä yhtään nautaa, wartioitkoonniitä sioilta.
Mennään nyt! Ia astukaamme morsiushuonee
aapiskirja kourassa;
antaa meille wähän
niinkuin juhlallisuutta.
Eero. Liioinkin jos kukkolehden näkymiin
käännämme.
Joko taas? Mutta kukostapa muis
tan
kamoittawan unen, joka riiwasi minua
menneenä yönä.
Oimeoni. Kerro se; ehkä on
meille ter
weellinen waroitus.
Judani. Aneksuinpa, että oli tuolla uunin
päällä kananpesä ja siinä seitsemän munaa.
Oimeoni. Jukolan seitsemän poikaa!
Judani. Mutta yksi munista oli hassun
pikkuinen!
Oimeoni, Eero!
puliani. Kukko kuoli!

nmsas

sen

se

sen

se

Oimeoni.

Isämme!

.
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Juhani. Kana kuoli!
Oimeoni. Äitimme!

Juhani. Sittenpä kohta kaiken maailman
hiiret, rotat ja kärpät pesän kimppuun. — Mi
tapa nämät elämät tarkoittaa?
Oimeoni. Syntistä himojamme ja maailman

hekumaa.

—

Tulimat kärpät,
wieritteliwät,
ja
ja
kierittelimät
hiiret
munia,
pian sär
ja
jotka
kolistelimat kalisteliwat
kyiwät, ja siitä pikkuisesta munasta lemahti komin
kannas haisu.
Oimeoni. Huomaa tämä, Eero.
Juhani. Munat rikottiin ja hirmuinen ääni,
kuin monen kosken pauhu, nyt huusi mun kor
maani uunin päältä: »kaikki on rikottu, ja rik
komus oli suuri!" Niin huudettiin, mutta rupesimmepa miimein kuitenkin kokoilemaan ja keitte
lemään tuota sekamelskaa, ja saimme siitä lopulta
sitä niin kutsuttua munakokkoa eli munakokkelia;
ja me söimme sitä maltan mieluisasti ja annoimme
myöskin naapureillemme.
Sero. Kylvää unta.
Juhani. Katkeraa, katkeraa! Komin kätke
raa unta näin minä sinusta, poika.
6ero. Mutta minä näin sinusta oikein ma
keata unta; näinpä että aapiskirjan kukko muni
sinulle ahkeruutesi jamiisautesi palkinnoksi aikaläjän
karamellia ja sokeripaloja. Sinä iloitsit komin,
maiskuttelit makeisias; annoitpa mielii minullekin.
Juhani. Wai annoin sinullekin. Olihan
hyminkin tehty.
Eero

Juhani. Kaiketi niin.

rotat ja

se

se
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Koskas anti pahaa tekee?"
lubani. Ei koskaan; liioinkin jos antaisin
sinulle lvähän kepistä.
Cero.

Miksi maan wähän?
lubani. Kitas Mnni, mullikka?
Tuomas. Tehkäät se molemmat
6evc>.

ja lähte
käämme matkaan.
)3apo. Ottakoon kukin pussinsa jaaapisensa.
Niin läksimät he kosimaan naapurin tytärtä.
Perätysten, äänettöminä he astelilvat yli peruna
kuoppa töyrään, asteliwat kimistä mäkeä ylös ja
seisoitvat lopulta ulkopuolella Männistönmuorin
mökkiä.
lubani. Tässä ollaan, tähän jätämme pus
ftt; ja sinä, Lauri, istu uskollisena rvartiana,
kunnes palaamme morsiushuoneesta takaisin.
Qauri. Wiiwyttekö siellä kauankin?
lubani. Aina kuinka asiamme luonnistumi
nen waatii.
Onko kellään sormusta?
6evc>. Sitä et tarwitse.
Judani. Onko kellään sormusta taskussa?
Llimo. Ei minulla eikä, tietääkseni, muilla
kaan. Siinäpä on: nuorenmiehen pitäisi aina
plakkarissa.
käydä kiiltätvä
pHakas!
tässäpä seistään nyt.
No
Juliani.
lisakki, jolta oli
reppuryssä
eilen
oli
meillä
Ia
tainnut ostaa sekä sormuksen että kaulaliinan,
mutta minäpä en tuota hoksannut.
Kapo. Ne lvälikappaleet taidamme ostaa
Ia parasta onkin saadakitsellemme jälestäpäin.tieto,
warma
tuleeko meistä kenkään
ensin
jaken meistä tuleetekemääntämän iloisenostoksen.

se
sormus

sm

semme
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Juliani. Ken aukaisi owea? Venlako?
Ämmähän se oli, se kämäleuka.
Juliani. Menlan rukki Pörrää siellä kuin

iloinen sontiainen kesäiltana, ennustaen poutaa.
Mennään nyt! Missä on aapiseni?
Kapo. Kourassasi, meljeni. Olethan, Iv
malan luoma, niinkuin wähän pyörällä päästäs.
Juliani. Ei juuri hätää, weljeni. Mutta
kaslvoiltani?
enhän ole waan
6ero. Et suinkaan, maan oletpa puhdas ja
lämmin kuin ivasta munittu muna.
Ivbani. Mennään nyt!
Eero. Martokaa! Minä olen nuorin ja
mahdan aukaista teille owen ja tulla itse nmmei
senti. Astukaa sisään!

noessa

!stuiwat he muorin matalaan
mökkiin, Juhani edellä, silmät
pöllöllään ja tukka pystyssä
kuin piikkisian harjakset, ja toiuskolli
set seurafinmt
häntä
kantapäissä.
sesti, makaasti
Niin astuilvat he sisään, ja
Eero kimmautti owen heidän
jälkeensä Mnni, mutta itse jäi hän ulkopuolelle,
istui alas kedolle, huulilla sukkela myhäilys.
Mutta
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utta eukko, jonka huoneessa
wiisi weljestä nyt seisoo
kofiomiehinä, on reipas ja
wireä eukko; hän käyttelee

elinkeinoksensa kananhoitoa
ja marjannoukkimista. Sumin ja syksyin keikkuu hän
ahkerastikantoisilla ahoilla,
ja
puolaintöyräillä,
keikkuu ja hikoilee
mansikkatyttärensä Menlan kanssa. Kauniiksi kutsuttiin
neitoa. Hänen hiuksensa oliwat ruosteenkarlvaiset, katsanto miekas ja teräwä, suu myös sulama,
ehkä melkein liian leweä. Marreltansa oli hän
lyhyt, mutta hartewa ja palleroinen, ja wahwaksi
oli wel
sanottiin häntä myös. Tämänkaltainen
suojassa.
zesten lempilintu männistön

utta mökin owi kirahti, ja
Juhani astui kiilvaudella
ulos, »vihaisesti lausuen
toisille, jotka wielä wiipyiwät sisällä: „tulkaa
pois, pojat!" Ulos käwiwät he wiimeinkaikki närkästyksen muodolla ja läksiwät käyskelemään kohden kirkonkylää. Mutta
koska he oliwat ehtineet huoneesta noin »viisikymmentä askelta, noukkasi Juhani maasta nyrkin»vihasta, nakkasi hän
kokoisen kilven ja, puhisten
wasten huoneen owea; jyskähti möM ja kiljahti

sen
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jahti mökissä muija, awasi owen, kiroili ja ärhenteli, heristellen nyrMänsä pakenemille meljeksille.
Aapiskirja kourassa ja haarapussi olalla weljet
astelimat perätysten pitkin kirkkotietä, sanaakaan

waihettamattakeskenänsä. Mihan winhalla wauh-

dilla he waelsiwat: santa kihisi ja pussit keikkui;
eiwätkä he huomanneet, kuinka joutui tie. Äänet
töminä kulkiivat he kauan, kunnes Eero nnimein
ja lausui:
awast
Sevo. Kuinka luonnistui asia?
lubani. Jaa ah! kuinkahan tuo luonnistui?
Tulitkos sisään kanssamme, sinä harakka, sinä wariksenpoikanen? Mutta etpä uskaltanut, et totisesti uskaltanutkaan. Mitätuommoisesta mariksenpoikasesta? Hänen peittäisi Menla huppuun.
Mutta kas, kas, kuinka paljon olenkin sinusta
uneksunut. Näinhän, niinkuin nyt muistan, menneenä yönä sinusta wielä toisenkin unen. Mer
tillistä! Tuollahan istuit männistössä Menlan
mieressä rakkaassa kiemailuksessa, koskaminä teitä
hiipistellen hiljaa. Mutta kas, kun
lähenin noinminun,
noin mitäspä teki silloin
huomasitte
Menla? Kätki peijakas sinun hameensa liepeisin.
Mitä olet hameeses käärinyt?" kysyin minä.
»Ainoastaan pienen tvariksenpoikasen", ivastasi
tyttö heilatta. Xi, hi, hi! Ia eipä ollutkaan tämä
unta, ei koira nneköönollutkaan! waan itsestänsä,
omasta päästänsä tämän sepitti Juhani poika.
laa-ah! hän ei ole juuri niin tyhmäkuin luullaan.
Sero. Merkillistä kuinka olemmekin unta
uneksuneet toinen toisestamme. Minä taasen tällä
lailla sinusta: Tuolla männistössä ikään seisoitte

suunsa

sinä
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sinä ja Wenla, armiaasti halaillen ja katsellen
totisina ylös pilmiin. Siellähän, taiwaan korkeu
desta, anoitte jotakin merkkiä, niinkuin rakkautenne

otollisuuden osoitteeksi. Taimas kuulteli, kuulle
limat metsä, maa ja pienet lintusetkin, ja te itse

symimmässä äänettömyydessä marroitte, mitä
tuosta piti tuleman. Tulipas myöslopulta eräs
wanha waris, lentää kahnustaen halki tyynen
ilman, ja ehdittyänsä ihan kohdallenne katsoa mu
lautti hän kerran alas teidän puoleenne, mutta
käänsi taasen pian silmänsä toisialle, lemitti koi
pensa ja laski jotakin matkoista, joka putosi alas
ja ruiskahti poikaa ja tyttöä— masten otsaa, pläis
kähti masten pläsiä Mallan. Tämä älköönsuin
taan pahentako mieltäs; sillä unekstnpa niin, enkä
mitään ole sepittänyt omasta päästäni.
Eubank. Minä sinun riimatun . . .

karkasi hän julmistu
kohden Eeroa, joka no
peasti pakeni nnhaisen wel
Loiskaten poik
zensä edestä.
tieltä,
kesi hän
mittaisi jänik
ahoa, mutta Iv
senä pitkin
pöck
millittynä
hani
karhuna
hänen jälessänsä. Keikahte
limat pussit, tömisi heidän
tanner;
ja kuului toisten meljesten
tuima
allansa
huuto, manaten riitamiehiä malttiin ja sopuun.
Mutta tielle takaisin kiirehti taasen Eero, ja rien
illoin

neena

simat
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