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Kahdestoista luku(jatko)
kähteli paisteessa tulisen auringon, joka
— jo lii»

Mutta
rehti ylös puolipäimän korkeuteen.
palasimatpa lveljekset kotiansa: tulitvat käyskelizät pelloilta, tuli Aapo Tammistosta ja astui
Lauri nummen helmasta ulos. Salaisesti myhäillen he lähemmät jaloa huonettansa, joka taa»
hymyten katsoi heitä ivastaan,
rauhaisesti
sen
poutaisella
katolla hyppeli päiwän hopeaza sen
kimmeltätvä lämmin. Tyytytväisellä sydämmellä,
kirkkailla kaswoilla he astuimat lehditettyyn, wäl°
jään tupaan.

utta kun oliwat atrioinneet, istuimat he taasen
l mikä mitäkin mietiskellen,
tai katsellen eteensä amattuun kirjaan. Peräakkunan ääressä, joka antoi
päin, istui Aapo,
> länteen nysänsä
kanssa,
askarrellen

ja näkyi, kuin olis hänen aatoksensa symentynyt
tärkeään asiaan. Miimein aukaisi hän suunsa,
ja syntyi siitä
keskustelma.
Kapo. Tammistossa kohtasin nahkapeitturin ja haastelin hänenkanssansa yhteisistä asioistamme. Hän on saanut myllärinpaikan ja olis
malmis luopumaan Jukolasta jo tuleman syyskuun alussa, johon annoin hänelle hymän toimon.
Tuomas. Parasta että mälttyy hän tieltämme tamallista mikkelämmin; sillä hänen kä-

seuraama

tensä
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Jukolaa, waan kaatanut
Vuokraansa ei ole hän makyhtään
meille
ainoaa jymää.
sanut
Aapo. Tuon kaiken tuomitsis laki hänen
maksamaan; mutta millä hän
tekis?
Huonias. Siihen on hän ikuisesti moimaton, ellei pane hän pantiksi kurjaa sieluansa.
Aapo. Työtuomion kautta hän ehkä wiimein maksaisi kaikki, mutta rässyllä on kimuloinen muija ja monta mankuwaa lasta.
lubani. Menköön Herraansa tämä kurja
nahjus. Niin, olkoon hän meistä kuitti. Myös
on huono onni koetellut häntä näiden kymmenen
ttmoden mennessä; sitä ei taida kieltää. Mutta
maikka oliskin onni armahin häntä syleillyt, niin
eipä ole hän koskaan syntynyt talontekijäksi mieheksi; tarwitaanpa siinä mahan potraa pokkoa,
mutta siihen ei löydy hänessä kurssia enemmin
kuin kintaassa. Sentähden menköönhän nalkkeilemaan myllyänsä; mutta me tahdomme näyttää,
kuinka tehdään Jukolasta pitäjämme uhkein talo.
Aapo. Ainapa tuo on jalompaa katsella
ja rai°
edessämme taloa, jonka möyrityt pellottyöksi.
—
watut niitut tiedämme omien käsiemme
Meistä kolme jääköön tähän uudispaikkaamme
hoitamaan, muut laimetkoot ja kynnelkööt Jukolan pohjalla; mutta suurimmissa, kiireimmissä
töissä käymme käsiksi kaikki seitsemän miestä yksin
moimin ja yhtaikaa niin tässä kuin entisen kotomme mainioilla. Ia niin on meillä kohtakin
kaksi oimaa taloa ja kaksi torppaa, kaikkein parhaimpaa, ja siinäpä osaa, tannerta ja tilaa meille
jo
ei ole nostanut
tensä
yhä enemmin; ja

sen
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jokaiselle erikseen, kun lopulta on tapahtuma
yleinen jako, kunkin tulewaisuuden määräys. Ia
toimokaamme, että miimein kaikki on kulkema
hywän toimon mukaan! Niin, kaikkihan mihdoin
hymin, jos maan järkemyys ja oikea taju aina on
johdattamana tähtenämme täällä, pölleissämme
elämän tietä.
eukkoon ja hänen
Paljon tulee
emännöitsemiseensä tuman orsien alla, kuinka
ukon raataminen tuolla ulkona, tuolla poudassa
ja sateessa, on tuottama miimein rikkauden tai
köyhyyden.
Kapo. Kas Timoa maan! hän juttelee kuin
kokenut mies. Onpa laita, niinkuin sanot. Maimo
huoneen joko nostaa ylös mahtiin ja kunniaan
tai repii
alas aina multahirsiin asti. Nyt
en puhu talosta, jossa isäntä on Mallan millitty,
joka hetkessä menettää muosien hedelmät; siitä
talosta en puhu, siinä ei auttaisi moision rikkaus
eikä maimon emännyys, maikka olis hän mikkelä
kuin kärppä ja kitsas kuin juutalaisämmä. Mutta
olkoon tamallinen talo ja siinä isäntä tamallinen
tuhlaaja, mutta kas jos talossa maan on emäntä
talo,
tiimis ja säästämäinen, niin seisoopa
huone,
Sitäpä
jossa
mäkisten.
mastoin
seisoo
emäntä tuhlaa, käy pian kumoon ilman armoa,
käy, maikka kynsiskin isäntäinen mastaan kymme»
nen miehen kouralla. Tosin moi isäntä itsensä
kulauttaa aika lailla humalaan ja tappelee hän
kylässä, josta laki antaa hänelle ansion mukaan
suolaa selkään, mutta kuitenkin taidamme lukea
tällaisia haaksirikkoja pieniksi hurmikoiksi, meri»

se

sen

se

haa-
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ruumiissa, johon mertaan nyt
haamoiksi ihmisen
emäntä, joka tuhlaa,

talon. Mutta
on talon ruukoi,
miin jokapäimäinen mato matsassa,
syöpä, joka menettää kaikki nesteet ja miimein
koko rakennuksen ransistaa ja kaataa. Nytpä
muistan kertomuksen, jonka kuulin jo isämme
isältä, tuolta aina miisaalta, marokkaalta ja eteen°
päin katsomalta mieheltä. Ia näin hän kertoili:
Oli kaksi meljestä, molemmat yhtä raittiit ja toimekkaat; molemmilla heillä oli talo, kaikin puolin
yhdenmertaiset, ja molemmilla myös oli waimo
ja lapsia. Toinen heistä pysyi aina »varallisena
miehenä, mutta toinen heistä käwi yhä köyhempäiwä päimältä, ja yhtäpä tuosta monikin
maksi
arweli, kuitenkaan huomaamatta syytä, mikä olis
matkaansaattanut tämän eroituksen weljestenhuo»
eräänä launeenhallituksessa. Mutta kerranpa
jollekin
mantai-iltana läksi iso isämme
asialle näimolempiin
hin
taloihin. Ensiksi tuli hän rikkaan
miehen huoneesen, jossa emäntä, ivasta kirnuttuansa, jakeli »voileipiä lapsillensa; siitä astui hän
köyhän meljen tupaan, jossa emäntä myöskin
antoi lapsillensa kirnujaisia; mutta kas, panihan
muori ainakin kaksi wertaa paksummalta moita
leimalle kuin tapahtui naapuritalossa, ja nytpä
ymmärsi ukko syyn tuon toisen meljen rikkauteen
ja toisen köyhyyteen. Niinkuin jälkimmäiseltä
emännältä meni kaksin merroin moita, niinpä
myös, maikka melkein näkymättömällä tamalla,
karisi aina kahoenmertaisesti kaikkea muutakin tamaraa hänen sormiensa mälistä. Ia olishan siis
hänen emännöitsemisensä tarminnut kaksi tämänlaista

sen
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laista taloa, seistäksensä naapurin yhden talon
rinnalla. Niin kertoili kerran ukko, miisaudes-

tansa kuuluisa.

lubani. Oikein harkitsi hän asian. Kuono
ja tuhlaaja emäntä on talon kaikki kuluttama
rotta ja kurja katsella kuin porolammikossa wanha

tallukkahaasu.

sen

Aapo. Olkoon siis naiminen, niinkuin
olla pitää, elämämme ankarin askel. Sillä huono
emäntä on miehen tuho, mutta kelpo ja armas
ihanin, hänen paras
waimo on hänen
ja tekee hänen
kunniansa,
ystämänsä, kultainen
Ia sellaista
huoneensa ilon ja rauhanjasatamaksi.
pidetköön kuin omaa
lvaimoa hän kohdelkoon
silmäteräänsä, kuin sielunsa kalliinta aarretta. Ia
luulenpa myös, että mähemmin, paljon mähemmin löytyisi täällä kehnoja lommoja, jos miesi
nuoren amiosiippasensa mirheitä kämisi aina ojentelemaan kempeillä sanoilla ja rakkahilla silmäniskuilla, kartellen misusti tuomasta nalkutellen
noiden oiwain naapurieukkoin" esimerkkejä,
esiin
ja suoden tuon aina «kunnollisen kuolleen kultamaata rauhassa haudan kammiossa.
muorinsa"
— Niin, weljet!
ehkä on meillä kaikilla piankin
eukkonen mieressämme ja pieniä pirpanoita ym»
parilla ja sentähden en nyt haastelekkaan näin
paljaasta hetken mielipisteestä, maan enemmin
ehkä tuumasta, ja tarkoitanpa istuttaa näitä
nojani sydämmenne pohjaan.
Juliani. Kyminhän sinä kaikki olet tehnyt,
monta kallista neumoa olet meille antanut. To»
tisesti! oletpa oikein isällisellä mielellä ja kielellä
meitä

onnensa

sa-
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meitä johdellut täällä salojen yössä. Meljet,
Mttäkäämme Aapoa, hän on tehnyt
työn.
Mene pois! Mitä tuossa turhia!
Aapo.
—
Niin
noh! Niin! Maan että seisomme nyt
ja
tässä yksin woimin taistelleet olemme: tempoilleet, riistoneet, repineet päästäksemme miimein kotvan onnen rykelmäisestä kormesta lakealle, mapaalle aholle. Mutta katsokaat: ilma
on kirkas ja tyyni, kohden laskuansa alenee jo
aurinko ja milisten nyt kutee kouruliuta Ilmesjärmen kortteistossa. Lähtekäämme panemaan
mertojamme ulos, ja huomenna on meillä maistama murkina.

suuren

lwesjärwelle he astuimat asettelemaan pyydyksiä kultakylkisille
kouruille, jotka paraikaa iloisesti
kutelimat, että milahteli järwen
ranta. Mutta kotia
ruohoinen
jäiwät Simeoni ja Timo, jäiwät karjan korjuun tähden; ja
ammuten ja kelloin kilinällä pajo
lasimat
wääräsarwiset laitumeltaan pitkin
kanermaista nummea. Ia kantoisella, tuimalla
aholla lypsettiin märehtimät lehmät, ajettiin siitä
tarhaan, jossa he pian yksi toisensa perässä
waipuiwat alas hanmisille muoteillensa. Mutta
tuolla Ilmesjärmen tyynellä pinnalla soutelimat

muut

486

Kahdestoista luku
muut tylppäkuonoisella tukkiruuhellansa, lasketellen mertoja järwen heleään symyyteen piMn
kortteiston monmiemellistä reunaa; ja tuolla

mäntyin lattvoissa
tawa iltarusko.

luoteisessa
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kelmeä syyskuun päiwä, jona weljekset omat päättäneet

lähteä saanmttamaan

talossa, jota
eimät olleet nähneet kiertoessa yhdekentistä Maltaansa Jukolan

sän wuoden. Tiellä, joka juoksee kohden
kylää peltojen, Luhta- ja Sompioniitun
halki, retkeilee nyt seitsemän miestä, ja
yhä kauemmas poistuu heistä Impimaaran uudistalo, johon Tammiston
Kyöstion jäänyt elikkoin hoitajaksi Päiwän tai kahden ajaksi. Edellä ja rin°
natuksin käyskelimät Juhani, Aapo ja
Tuomas; mielukkaasti he astelimat, za
asui heidän kasmoillansa tyyni riemu.
Seurasi heitä mankkurikuorma, metä»
mana kahden nuoren tamman, joita
ohjaili Lauri, istuen pienen oluttynnö, rin kyljellä.
Ia olutta oli tynnöri
tehtyä juuri warten tuliaisjuhlaa Jukolassa. Sitten astelimat
ja
Simeoni Timo, kumpikin taluttaen ammuttemaa lehmää karjan aluksi Jukolan omettaan.
Mutta

—
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Mutta lviimeisenä lvaelsi Welt Eero, johdattaen

nuorasta pientä, könttipäistä sonnia, joka oli
määrätty pitämään talon karjan karttumisesta

murhetta. Kernaastihan seurasi sonnimulli lehmiä, astellen heidän jäljessään wallan kopealla
mörinällä. Iloisina hyppelilvät myös Killi ja
Kiiski, milloin edellä, milloin perässä, milloin
loiskien kahden puolen matkuetta, iloisina, maikka
jo harmaapäisinä. Ke oliwat ainoat elikot, jotka,
Jukolasta syntyisin ollen, nyt palasilvat manhaan
kotoonsa takaisin. Malko oli kuollut ja makasi
makeasti sywässä hautakammiossaan Luhtaniitun
aidan takana; kuollut ja kuopattu oli wanha,
karheasti naukuilewa kissa, Juhanin armasteltu
Matti; ja nmmeinpä myös kenokaulamen kukkokin kuoli ja kuopattiin. Kiekua heloitteli Impiwaaran orsilla taasen toinen kukko, ja uunin
päällä killisteli toinen kissa, ja kaksi nuorta, ul>
jasta hewosta oli nyt wetämässä meljesten wankreippaalla
kureita

wauhdilla Jukolaan.

iin he waelsiwat: siirtyimät ulos
lakeasta Sompiosta ja astuiwat metsän symyyteen. Ilma
oli selkeä ja tyyni, liepeästi
paistoi aurinko

maaleansini-

hymyämättä taimaalta.
' seltä,
Tuli heidän eteensä Seunalan

Matin aho, siitä Miertolan kirkkotie, jonka yli
he waelsiwat ylösmäkeä, pitkin saniaista num-

mea
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mea hongiston halki. Miimein seisoimat he Teerimäen harjulla, josta heidän tiensä sileänä ratana juoksi kalliota alas. Mutta umoren harjulle,
josta näki amaralle kohden kaikkia ilmoja, seisahtuimat meljekset hetkeksi lemahtamaan juhtinensa.
Ke iskimät silmänsä lounaiseen, ja kaukana kuumoitti heidän lapsuutensa Jukola. Mutta pian
himmensi kyynel heidän silmänsä ja kumma riutumus täytti heidän pomensa, kuin—solisema mesi
täyttää uppooman miehen pomen. Mutta katsahtimat he taasen lounaiseen, ja mäen kaltemalla
rinteellä haamoitti Jukola kuin tumma entisyys.
Siitä katsahtimat he miimein takaisin pohjoiseen
päin, ja miheriöitsemien oraspeltojen keskellä hymyili iloisesti Impimaaran uusi talo, ja ylempänä seisoi jyrkkä muori. Niin he katselimat,
milloin pohjoiseen ja milloin etelään ja milloin
mihinkin ilmaan, ja ihanasti kastuimat heidän
silmänsä. Mutta olutta laski Juhani, miehestä

mieheen kiertoili ympäri katajainen haarikka.
Juhani. Memuodatamme kyyneleitä, mutta
ilon ja riemun helmiä omat ne kyyneleet; sentähden juokaamme ja iloitkaamme.
Aapo. Kiitos Luojan, että nyt seisomme
ilon lapsina tässä! Onnelliset me, jotka onnen
mikä rauhaamme tuli, ja
hetkenä huomasimme,
tuotimme oimia hedelmiä, ennenkuin synkeä tuomiomme kirjoitettiin etehemme seinään. Tämä,
ja Jumalan johtama käsi on elämämme tien kohottanut ylös näin jalolle ja iloiselle kunnaalle,
jonka harjulla nyt moiton sankareina seisomme.
Kymmenen
kultaista muotta on mennyt,
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kuin wihan, sydämmen kiukun Mallassa pake-

nimme metsien pimeyteen. Niin teimme. Mutta
uskonpa, jos lakkaamatta olisimme oljennelleet
etelässä tuolla, wainon ja närkästyksen katkerassa
ilmassa, että käyskelisimme murheen poikina nyt.
Onneksemme siis heitimme kylän ja kylänmieon tapahtunut miehissä muutos.
het;
— sillä nyt nyt
seisomme, katsellen sowinnon
Tässähän
suopealla silmällä tuonne kohden Toukolan kylää, ja täällä takana on meillä jalo seläntvastus.
Niin, tuolla on entinen, armas Jukola,
tuolla Toukolan kylä, tuolla kirkontorni ja tuolla
Selwästi astuu nyt
taasen uhkea Impiwaara.
eteeni elonretkemme kohtaukset,
tuon menneen
nmosikymmenen helmasta. — Katso, kuinka
tiemme on juosnut. Me ensin, mutta perin
mahdottomina, koetimme pyrkiä kristillisten ihmisten yhteyteen, tehden onnettoman retken kohden juhlallista tornia tuolla ilman partaalla.
Oli kiusan kirottu retki, mutta siinä myös
woimakas ponnistaja, joka meidät tväkisinkm pakoitti metsien sylvyyteen. Tuonne, tuon harmaan, jyrkän wuoren kupeille me siirryimme
pois ja rakensimme itsellemme lujan pirtin.
Mutta ahne tuli poltti pirttimme tuhaksi, ja silloinpa pojat sudenpenikoina kaappaisilvat Jukolaan takaisin taas; ia leikki on kowa. Mutta emmehän tuostakaan zuuri paljon huolineet, waan
metsien haltuun taksimme taas ja rakensimme
itsellemme toisen pirtin, uhkeamman ensimmäistä.
Taisimme nyt taasen tvapaasti halutyötämme harjoitella; ja koirat reuhtoilitvat, tulilui

se

se
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tuikut paukahteliwat, ja runsaasti wuosi salojen
karjan raikasta werta. Mutta sielläpä äkisti nosti
meidät ankara kohtalo kamalalle Kiidenkilvelle
koetukseen aiwan hirmuiseen. Ia tuolla arwaten
nälän, waiwan ja armaan onnen kiwi,
on
tuolla, jossa alenee metsän himmeä reuna ja tuo
harlvaoksainen
kuusi korkeimmalle kaikista kohottaa huippunsa. Siellä on kiwi, joka saattoi meille
murhetta ja tuskaa, mutta jotamyöskintaidamme

se

onnemme kiwekfi. Huomatkaamme: sielläkutsua
hän, jatkaen aina, on syntyisin tämä ilon ja onnen hetki tässä Teerimäen harjulla. Kiwi hirweä
kortvessa matkaansaattoi ankaran huhdan, joka
taasen —antoi meille kosolta »viljaa.— Mutta tästähän pahasti, pahasti kyllä myös nousi
tuo muistossamme kowin murheellinen nmnakesti.
Maan äläppäs mitään! Tämä »viinan »villitty
mätinä mullersi ylös heltvetin ja kaikki perkeleet
meille kamoittawakst »varoitukseksi, Poikelaksemme
toiselle tielle. Kahdelta haaralta saimme uhkaawia muistutuksia: Simeonin kummallisen henkinäön ja Laurin merkittämän uneksumisen kautta.
Ia hywä meille, että otimme onkeemme nämät
tärkeät »viittaukset salatusta maasta! Kuin miehet me silloin päätimme heittää iankaikkiseksi juowuttawan, kirotun nmnajuoman, jossa päätöksessä, toitvon, jalosti seisomme.
Mutta kohtasipa meitä »vieläkin »vallan tuikea temppu. Ia tämä tapahtui sekä paljon »viinan että tuon häijyn ja jäykän sisumme kautta,
joka ei »vieläkään ollut tarpeeksi pehmitetty, »vaan
sylvyydessään keitti kostonhimoa. Meitä kohtasi

tuo

492

Kolmastoista luku
tuo wihan°kiljumisen, suden-ähellyksen, seilväsräiskynän ja werenwuodatuksen päiwä, tuo kuuma
päiwä Tammiston kartanolla. Niinpä meitä wiinan hummauksesta kuritettiin. Mutta tuostapa
juuri, tuosta rangaistuksen päiwästä rupesi on
nemme mirtaamaan. Kas, kun jo seisoimme
mustan kauhistuksen rinteellä, silloinpa armollinen Jumala kirkasti etehemme maailman; ja
hän teki tuon oimallisen tvallesmannimme kautta.
Mutta me itse, mitä teimme me? Astuimme
kuin miehet itsensäkieltämisen, työn ja toimen
tielle. Tosin kohtasi meitä rvieläkin moni puuha
ja ahdinko, mutta me notkistimme niiden niskat,
pyrimme wäkiwoimin
aina eteenpäin, ja tässä
—
nyt.
Kiitos Jumalalle, joka meitä
seisomme
johdatti, kiitos meille itsellemme, jotka tahdoimme
ajoissa nmsastua, kiitos äidillemme, joka lapsuutemme päitvinä muistutteli meille Jumalan tahtoa ja latia! Hänen lauseistansa painui aina yksi
ja toinen sydämmemme sywyyteen, josta waroittawa ääni alati kuiskasi meitä konnaan, kuiskasi
halki hurjimpain myrskyin, ja elomme alus ei

sen

waipunutkaan

haaksirikkoon.

Juhani. Ah! jos eläisi nyt äiti, käyskellen
tuolla Jukolan pihalla, niin, nähtyään poikiensa
lähestymän, kiirehtis hän meitä wastaan aina

Ojaniitun ahteelle tuolla. Mutta taitoaan salissa
istuu nyt eukko, wartoen lapsiansa. Kyllä tullaan, muori, lullaanpa Jumalan awulla mekin
sinne kerran. taas,Niin, nyt lähtekäämme, weljet,
tvaeltamaan
lvaeltakaamme alas kallioista
tietä.
Läk

—
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alas, tulimat pimeään
korpeen, siitä wiimein kulon poltI tamalle, korkealle Kiljaman nummelle, jossa kirkuwat haukat sinkoilimat ilmassa heleän taitoaan alla.
Kulkimat he jo moni-ahteisella tiellä
ohi Kuttilan lakean niitun.
Juliani. Pojat, pojat! tuntuupa jo sieraimissani kotonurkkien hazu, ihanampi Neitsytmaarian sänkyruohon tuoksua. Pojat ja weljet,
maatuskan kantamat ja synnyttämät kaikki,
Käskekäämme tuliaiskuulkaat yksi oiwa
juhlalle kanssamme Jukolaan joka ainoa mies ja
maimo, koiras ja naaras, jonka waan kohtaamme
tiellä ennen kotoa.
)3apo. Sen teemme.
Tuomas. Olkoon sanottu.
Himo. Kaikkihan käskemme, aina kruununmoudista NuokkoMassaan asti, jos heidät kohtaamme waan.
Judani. Aina maaherrasta Toukolan tallukkaan asti; ja nouseepa tästä iloinen kesti,
kas kun oikein tanssia leitotisesti. Iatyttöjen
kanssa, leitvotamme,
motamme Toukolan
jyskyää
että
Jukolan permanto ja katosta karikaarna! Tosin on laita niin, että ainoastaan
katrillia, me muut maan polsAapo meistä
kaa, mutta sitähän
kuin miehet. Ia olkoon menneeksi polskaa, paljasta polskaa. Mutta
mistä saisimme oikein huikean pelimiehen ja kiltin kahminkeittäjän?

>äksiwät he

saman

sana:

nousee
see

osaa

osaamme

Aapo
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Tottahan wielä siihenkin neumoja
löytyy.
lubani. Tässä maailmassa. Niin, tottahan
maankin mielii siihenkin neumoja löytyy. Neuwoja ei ole meiltä puuttunut komemmissakaan
tempuissa, maan kaikkien on täytynyt kääntyä ja
lvääntyä, kiertyä ja koukistua tahtomme mukaan.
Ojentuahan
Aapo.

on kaikkien täytynyt, ja kymmenen
nmotta on mennyt kuin pyyhkien. Tralla, raa,
raa, tralla, raa! Kahmia en ole juonut sitten
kuin Karja-Matin häissä, mutta olkoon menjuhlan kunnioiksi, koska juomme
neeksi tänäpänä
meljenmaljaa
oikein
kaikki seitsemän poikaa, salskeata seitsemän miestä. Ia ensimmäisinä, aina
ensimmäisinä me kolme tässä astelemme: minä,
Aapo ja Tuomas, Impimaaran henkimartiapataljoona. Uhkeita poikia kaikki! Eipä Eerokaan
ole enää juuri niitä lyhimpiä Suomessa, ei suinkaan. Mutta mitkoin nousi hän naulastansa, pee°
melin mitkoin. Tulipa hänestä kuitenkin oikein
laatuunkäypä mies sekä sielun että ruumiin puolesta. Ia
teki muosien moima täällä metsissä, meidän meljesten amulla; pari pientä pieksiäisryöppäystä maan meidän muiden kädestä
ja mies oli kuin öljytty. Wai kuinka? Mitä
not sinä itse siellä takana?
Eero. Tosi mitä ruumiiseni koskee, mutta
sielu parassani, pelkään minä, löytyy mielii
paljon sinuakin marten maroilla tuota kirottua

sen

sa-

Manhan-Aatamin pirunpihkaa, joka usein kyllä
meimaa ja kiertää nurinniskoin koko maailman.
Niinpä hän nytkin kääntää silmäni, koska täältä

takaa

495

Seitsemän meljestä
takaa katselen teitä siellä eturimissä. Kas, kas,
kuinka Juhanikin silmissäni taasen pöllöttelee
tuolla Aapon rinnalla kuin pystyfilmäinen tallipässi wakawan Malakan rinnalla.
Judani. Niin, Eero poikaseni. Mutta tänäpänä kihisee ja irwistelee ilmassa ilon ja rie»
mun henget. Sentähden, mitä huolin minä?
Lauleskelen maan.

Fralla laa, tralla laa!
„Kuinka taidan iloinen olla?
Kuinka taidan tyytyä?"
Fralla, lalla, lalla, lalla,
Fralla, lalla, laa!

Kuka on mies, joka könöttää meitä mastaan
tuolla aholla?
Napo. Llkko itse, luulen minä.
Tuomas. Totisesti! No terme miestä!
lubani. Lukkari! Sama lukkari!
Terme miestä
Tuomas. Sama,
maan!
lubani. Kerran poika! Sama junkkari
juuri, pattisauma kourassa ja entisen romastimme isolippainen mannelakki päässä! No mie
sinun musta sonni itseäskin! Sama junkkari,
junkkari!
Meidän koulumestarimme.
sukani. Mutta kuinka koulutti hän meitä?
No, no, nythän sopii kysyä.
sinieoni. Hän käyköön ohitsemme kunnialla.
Tuo

sama.

sama
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Tuomas. Hän on käskettämä tuliaiskestiin
päätöksemme mukaan.
lubani. Peemeli! täytyy meidän tehdä.
Mutta minun tekee mieli häntä hieman muistu'
tella menneistä ajoista; sillä sydämmessäni on
aina jotakin pientä pistosta häntä kohtaan. Vh'
destä tahdon häntä muistuttaa, ja sitten astu»
koon hän seuraamme, jos häntä miellyttää. Hän
on minua opettanut. Kywä! Ehkä taidan minä
lvuorostani opettaa häntä nyt, ehkä taidan heittää hänelle pienen sukkelan kysymyksen testamen»
listani.
Jotain häneltäkysyn minäkin. Täällä
yksi
ongelma, täällä seinähammasten
tvikkelä
on
juurien alla, ja saadaanpas nähdä, kuinka hän
tuon selittää. Minäpä en häntä ensinkään wihaa; sillä tukkani on taasen yhtä sakea kuin ennenkin; mutta saadaanpas nähdä, kuinka hän
suorittaa solmun, jonka pistän hänelle awatta-

se

lvaksi.

Kapo. Maiti,weljet! jakohdelkaammehäntä
kunnialla, näyttäen, että tulemme kylään toisenmoisina miehinä kuin ennen sieltä lähteissämme.
Käyttäkäämme itseämme aina nmsaalla taivalla.
lubani. Mitä nmsauteen koskee, niin tahdonpa juuri tällä hetkellä parastani koettaa, wiskellen hänelle noin niinkuin leikin nmoksi pieniä
kysymyksiä raamatun sywyydestä. Olenpa lukenut testamenttiin kannesta kanteen ja ymmärtänyt
myös, toilvon minä. Mutta sanoppas,
Eero, mitä häneltä kysyisin noin
tamalla.
Eero

sen
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Eero. Kysyppäs, millä keinolla wiisi miestä
ja kaksi kalaa ruokittiin miidellä tuhannella leiwällä.
lubani. Kitas kiinni, sinä Lopen pahalainen, Kylmän ojanlörpöttätväpaara! Minä sinun
opetan. Kysyisin ja selittäisin asian, jota ei ymmärrä itse arkkipiispakaan. Mutta kyllä tiedän,
mitä kysyn; ja tuossa on ukko.
Tuomas. Minä maroitan sinua: kohtele
häntä kelpo lamalla.
lubani. Kyllä minä tiedän.
Oukkari. Päitvää, Päiwää, pojat!

Veljekset. Päitvää!
Qukkari. Majaa muutetaan, luulen minä.
Tuomas. Sitähän tässä niinkuin wähän
on tekeillä.
Qukkari. Wai niin, wai niin. Km. Niin,
niin. — Tuulemaan rupee. Tulleeko siitä sadetta?

lubani. Ehkäpä niinkin.

Qukkari. Puhaltaapa oikein raskaasti.

Tuomas. Naskaasti kyllä, raskaasti.
Qukkari. Niin tekee, jaa. Km, hm. Wai
noin nyt pojat muuttaa.
lubani. Näin hiljakseen. Mutta onkos
kanttorilla tähän aikaan yhtään koulupoikaa pöy°
dännokalla?
Qukkari. Eihän ole.
Juhani. Eikä yhtään ainoaa pörröpäistä

—

nallikkaa owinurkassa?

lukkari. Kehee! Ei, poikaseni, ei. Km.
Niin, niin. Wai noin nyt muutetaan. No tertvetuloa syntymätaloonne takaisin taas!

3u
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lubani. Tuhannet kiitokset, herra kanttori.

Metsän kormesta tullaan, ja niinkuin näette, on
tuossa
marsoillamme wedettäwänäankara kuorma,
jonka painoa lisää wielä seitsemän uutta-testamenttia, seitsemän Enklannin lahjaa. Ia luu°
lenpa, että juuri synnmmät, maikeimmat paikat
tässä kirjassa painaa nyt kuormaamme enimmin
kaikista. Mutta jos koettaisimme hieman kelvennellä tuota kuormaa, liewitellä muutamia solmuja, puntteja ja pusseja siellä. Taitaakos kant-

tori...
Tuomas. Juhani!
lubani. Taitaakos kanttori wastata minulle
yhteen kysymykseen, kysymykseen, joka on saattanut täällä monenkin aiwon aprikoilsemaan? Sa°
nokaas minulle: mitkä olilvat Sepeteuksen poikain
nimet?
Minä ja sinä yksi, keskiewarin
Antti ja Jussi toinen; kuinka monta meittiä ol»
laan?" kysyi minulta kerran Loimaan mies, ja
samoin kysyn minä kanttorilta nyt.
lubani. Timo hillitköönleipälaukkunsa.
Niin, herra kanttori, mitkä olilvat Sepeteuksen
poikain nimet? Se on kysymykseni; tuuttaat
päälle, pojat!
Himo. Minä ja sinä yksi, keskielvarin Antti
ja Jussi toinen; kuinka monta meittiä ollaan?
Se on ongelmani; kuulkaat päälle, pojat! —
Kuinka monta, herrani?
Qukkari. Kaksi, poikaseni, maan ei suinkaan neljä; niin, lillipoikaseni, kalsi, kaksi waan.
Ke, he!

—

Timo
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Kas siinäpä seistiin. Niin mastasin
minäkin Loimaan miehelle. Mutta äläst! Siinä
rykelmässä on meitä neljä, herra korkeasti oppinut kanttori.
lubani. Etkö sinä riimattu woi hillitä lev»
kojasi, kunnes wanhin meljes on tehnyt tehtäwänsä? Tuhannen tulimmaista!
Älä Herran
älä Kerran täh»
tuuppaise
ja kolmatta
minua
toista
den
enää
poskelle.
kertaa
Sinä hunsmotti! olenko minä
edessäs,
tai mullikka? En suin»
masikka
wasikka
kaan, en suinkaan, maan olenpa kiimasta miestä,
kun kerran oikein kiimastun.
—
lubani. Suus kiinni nyt ja kuultele.
Mitkä olimat Sepeteuksen poikain nimet?
Qukkari. Milpitön kysymys. Mutta kysyi minulta kerran tuo entinen romastimme:
mikä oli Sepeteuksen poikain isän nimi?" ja
armaas, mcli Juhani, kuinka hänelle mastasm,
oikean mastauksen? Niin, suodaanko
antaissani
minun kysyä: mikä oli Sepeteuksen poikain isän
nimi?
jassoo . mai niin.
Juliani. Jassoo
Löytyykö sekin nimi testamentissani?
Qukkari. Löytyy tosin, löytyy jo kysymyk-

...

... . .
sessäni.
Judani. Mai niin... nonoh— ...hm ...
Mai
se testamentissani? Mutta —
löytyy

aikeissa kysyä teiltä,
mutta kysyin malttamattomuudessa hieman toisin. Ongelman olen kuullut, mutta enpä ole wiit°
sinyt kiehtoa siihen selkoa testamentistani. Minä
niinhän

juuri minäkin olin

en
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en oletkaan mikään korkea kirjanoppinut ja ju»
pisteen, en kuulu pappissäätyyn kuin esimerkiksi
lukkari. Hän kuuluu siihen, mutta säädyn wiihäntänä, joka kerran
meisenä häntänä,
ukko
oli leikissä
Miksarin kanssa.
Se olikin suntio eli torkka, joka ta-

samana

rinassa kutsui itseänsä pappissäädyn hännäksi ja
löylytti wähän Miksaria.
Sevo. Lukkarihan se oli.
lubani. Lukkari tai suntio, suntio tai lukkari; minä waan tahdon sanoa, etten kuulu siihen kunniaan, minulla ei ole malta kiekua kirkossa
kuin aamukukko orrella eikä pöyrytellä poikaköllien saimaristoa. Ia jos mielitte kuulla suustani

..

oikein totuuden . Tiedättekö kuinka mirolaisukko Korkki sanoi Hämeenlinnan miskaalille?
Qukkari. No kuinkaspa hän sanoi?
Judani. Mene elmettii, sinä pirkelee mias!"
ylinnä
Kmmh! Kenenkähän nyrkin luulisitte tässä
keikkuman? Häh? Smatrii, kubbe! ja huomaa
kuinka kymmenen nmoden kuluessa muuttuu täällä
maailman muoto.
Aapo. Juho, Juho!
Tuomas. Nyt, weli, tahdon minäkin
sanan;
ja oleppas maiti oman rauhas tähden.
— Kanttori
antakoon heille anteeksi; he eimät
ymmärrä. Olkaat huomaamatta ja tehkäät niin
hymin ja käykäät kanssamme pieniin tuliaispitoihm Jukolaan; sillä tämä päimä on meille päiwien päimä.
Qukkari. Minä kiitän, mutta aikani ei juuri
myönnä kuulemaan kutsumustanne nyt.
Si

sanoa
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simeoni. Tulkaat rakentamaan sominto mci
dan ja Toukolaisten Malille; tehkäät Jumalan

se

tähden.

Aapo. Me rukoilemme, tulkaat ja tehkäät
rauha. Eiköhän ole tämä työ teille melmollisuutta Mirkanne kirkollisuuden kautta? Siis ka
mahtakaat, ettei närkästy teille ainoastaan Jumala, mutta myöskin tuo oimallinen romastimme,
kuultuansa, ettette ole tahtonut käydä somintomiehen toimeen näin tärkeässä asiassa kuin tämä.
tuota paikkaa.
Katsokaas
Oukkari. Olkoon teidän tahtonne. Minä
ja tahdon koettaa parastani täritellä
Toukolaisten sydämmiä ja Kerran ja oman pv
heeni moimalla taimuttaa
heitä meljelliseen
puhukaamme
mintoon. Mutta
ensin
puhtaaksi. Minä näen teidän silmissänne tuon
kyräilemän, maikka jo kalsunkin mihan minua
syyn. Niin, olinpa teille
kohtaan, ja tiedän
tunnustan,
opettaja,
kiinteä
kiinteä ja koma,
ja katkerasti olen sitä jo katunut. Mutta samalla
kiinteällä keinolla on kerta minua itseäkin ope
tettu, samalla kouristelemalla keinolla, paratkoon
Jumala! Muttamitä tarkoitin kiinteydelläni teitä
tiekohtaan? Omaa etuanne, omaa etuanne;
täkäät. Ia olkaat myös mannat siitä, että juuri
tällä hetkellä, maikka hieman hämmästyikin mieleni tässä teidän nyt käydessä minua mastaan,
sieluni iloitsee, koska katselen teitä miehinä nyt
ja tiedän teidän tekonne ja taistelonne, mieriessä
kymmenen Kerran muoden.
Aapo. Tästä ylistyksestä kiitämme teitä.
Tuo

seuraan

sosuumme

sen

sen

se
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Tuomas. Me tiedämme teidät kunnian
että Juhani ja Timo PYYmieheksi ja tiedämmekierot
täwät teiltä anteeksi
Minä myönnän, että hän on kunnian ukko, maikka lomakin koulumestari.
ei juuri oikein tehlubani. Lukkari tunnustiteen
tunnuskohtaan,
minä
neensä meitä
ja
niin on
kohtaan,
puolestani
häntä
tuksen itsekuitti,
myönnän,
että
Malimme
Marsinkin koskaoppilaita, joiden
olimme hänelle aika misapäitä
komia kalloja masten hänen kärsimyksensä rintarauta mäkistenkin särkeytyi. Ia ken takaa, ken
takaa, kysyn minä, ettei saattanut meille myös
jotain hymää tämä tukkapään jauhoitus ja hiuskiemurojen pöllytys? Eihän yhtään takeita ole.
Kapo. Maan että kaikki on unohdettu. Siis
astukaamme miehissä eteenpäin. Tehkäät niin hymin, kanttori.

sanansa.

saman

M^"<H
MZ

M//

äksimät he kulkemaan, kulkimatPitkm ahteista tietä, joka meljeksille
kuitenkin oli soma ja rakas: sillä

rupesi käymään heitä mastaan
UH^^l^
lapsuuden ahoja, kinnä ja kan«"^)
toja; ja puhalteli—heidän syliinsä
«^>v^^UIraitis
länsituuli. Mutta äkisti

tuumi peloittama meteli, ja Najamäen rykmentti
astui heitä mastaan. Näkyi Kaisan nuuskainen
naama ja Mmaat silmät tuon niustan kormamyssyn alla; ja aisoissa käyskeli eukko, torellen
ia
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ja kiroten. Mutta Seikka oli jo heittänyt keppiheponsa, Mörököllipullorattaansa, ja äitinsä rinnalla he astelimat, auttaen kumpikin aisastansa
eukkoa »vetämässä mankkureita. Mikkoitse, musta
huopahattu päässä ja poskessa ankara tupakkimälli, lykkäsi, niinkuin tapansa oli, saumallansa
perään. Mutta häntä seurasi kaksoispari, ratsastaen keppihemosilla, ja miimeisenä tapsutteli Mikon Pikkutallukkainen, metäen pullorattaita kylän
pöllyäwällä tiellä. Ia Maunuissa, siellä näit sinä
pikisäkin, sarmipussin ja masikannahkaisen repun,
jossa löytyi Mikon, Keikan ja Mörököllinweitset, ja näitpä siellä mielii mintunkin, käärittynä
Kaisan manhaan, punaiseen millahuimiin.
iin retkeili mastukstin kaksi kummallista matkuetta, ja nousi
tuosta metakka ja pauhu. Työläästi ja korskahdellen lähestyimät rykmenttiä Impimaaran
nuoret hemoset; Killi ja Kiiski,
niskaharjakset korkeallapystyssä,
remasimat ja ärhentelimät komin; ja silloin kaksoispari ja tallukka pieni juoksimat möräten mankkurien turmiin. Siinä Kaisa
kiroili ja toreli tiuskealla äänellä poikiansa; mutta
Mikko
heilutteli koirille, heilutteli ja
pahoin.
Pysähdyttiin
rämisi
kahden puolen,
äänettä toinen toistaan katseltiin kauan: asukkaat Najamäeltä tirkistellen niinkuin ihmeeksensä,

saumaansa

mutta
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mutta meljekset kotvin kömmähtäen, muistellespäätöstänsä tiellä. Kuitenkin astui miimein
esiin weli Aapo.
Aapo. Nauha teille!
Mkko. Sama teille, mutta suistakaat wähän koirianne. ja Kiiski,
Aapo. Killi
mait!
Terme miestä, sinä Najamäen
Mikko! Kuinka jaksat ja mitä uusia maailmalta?
Mkko. Sekalaista, sekalaista, sekä hymää
että pahaa; mutta ainapa, koira mieköön, hymä
kuitenkin täällä päällimmäisenä keikkuu, ja tämän
Niin,
elämän retkutus käy laatuun, käypä
pojat, mankkaahan täällä, Jumalan kiitos, aina
ja karsentähden wähän työtä ja tointa kylissä
yhtäkään
tanoissa. Jaa, jaa, Mikollaja ei ole piisaa hämaailtää, niin kauan kuin työtä tointa
massa, maikka täytyykin kulkea ja jamata talosta
taloon ja kylästä kylään työtä ja leipää hakeEi Mikolla ole mitään hätää.
uskomme; ja onnistukoon
Kapo. Kyllä
Mirkanne teille maan uhkeammin aina. Mutta
nyt, Mikko, nyt pistää meitä päähän tuuma,
ja tahtoisimmepa miipyä tällä erällä parissanne
enemmin kuin yhden hetken. Niin, kuulkaat yksi

saan

se.

massa.

sen

sana.Mkko.

Ahaa! Minä armaan asian, kun
johtuu mieleeni tuo manha, yhteinen olutjuustomme Sonnimäen nummen alla, juusto, joka
mieläkin teitä röyhtelyttää. Mutta hymä, että
seisomme kartteeratulla tiellä ja että on meillä
tässä herra kanttorissa oimallinen mierasmies.
Syr
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Syrjähtäkääs hieman simulle, hywät naapurit
ja ystämät, hieman siivulle.
Aapo. Kuulkaat meitä!
liaila. Pois tieltä, te sen wietäwät! Me
tahdomme kulkea. Pois tieltä, muutoin teidät
pyömeli perii!
Oukkari. Erhetys, sinä kunnioitettawa Najamäen perhe, erhetys jyrkkä! Kuulkaat, mitä
ja pyhästi takaan. Ah! toisin kuin ennen
on nyt Jukolan meljesten elämä sekä sielun että
ruumiin puolesta. Toisin, Jumal' awita! Tietäkäät, he omat kantaneet kääntymyksen ja parannuksen ihanimpia hedelmiä ja nyt he palaumat
syntymäkotoonsa riemun ja kunnian poirakkaasen
kina, tahtoen temmaista sylihinsä kaiken tämän
maailman. Sentähden kutsumat he teitäkin iloiseen tuliaisjuhlaan, somintojuhlaan
entiseen Jukolan taloon. Tämä on heidän sydämmensä yritys teitä kohtaan tällä heidän jupileerauksensa
hetkellä, ilskokaat, mitä teidän kanttorinne
lubani. Juuri niinkuin kanttori sanoo!
Aapo. Mikko ja Kaisa! me tahdomme näyttää itsemme miehiksi ja tehdä miesten töitä,unohtaen entisyyden. Mutta mitä lausui Mikko tuosta
olutjuustosta Sonnimäellä? Kylvä ystämä, sen
syödäkkin saimme.
keitimme itse ja itseppä
Niin juuri, ja muistelenpa wielä toistakin asiaa
tuosta Sonnimäen illasta. Ennustihan silloin
eukkonne meille ankaria tuhon päimiä. Sen hän
teki ja oikeinpa hän ennusti. Myrskyt tulimat
ja pieksiwät meitä komin, komin; mutta myrskyt
ia pilmet omat menneet taas ja ihana päimä
koit

sanon

sanoo.

sen

506

Kolmastoista luku

koittaa. No lähtekääs ennustamaan meille kerta
tvielä ja me toimomme silmänne näkemän mal-

keampia kumia. Olenpa kuullut teidän parhaiten
ennustaman kahmissa, ja kahmia ei pidä puuttuman tänä iltana Jukolassa.
sukani. Kahmia ja olutta!
Aapo. Kahmia ja olutta! Siis tullaat ja
ennustakaat meille onnen päimiä.
Mkko. Kaisa poumaa kahmissa ja minä
pelaan miulua juhlan koroitteiksi; sopiihan se
hyminkin.
Aapo. Mallan hymin.
lubani. Sinä uljas Mikko!
Mkko. Pelaanpa jo teille iloisen marssin

tullessamme Jukolaan.
lubani. Sinä merraton Mikko! Pelaa,
pelaa että maailma kimahtelee, pelaa, Jumalan
luoma.
Aapo. Kaikki

someltuu oimallisesti.
lubani. Kaikki paukahtaa kuin lukkoonmaan!

Mkko. Vankkurit ympäri, Seikka ja Matti
poikaseni! Ia sinä, Kaisa, heitä jo tuo tuimuu»
den äkeys naamastasi hiiteen ja teeppäs nätti
keikaus Jukolaan päin.
liatta. laa°ah! kyllä minä sinun keikautan
ja lähtisin
tässä. Jos niin hulluksi Päättyisinkin
tallustamaan takaisin manhoilla toimillani, niin

astelisinko heidän mikurien aasiensa sotkettamana
tuossa raitiolla? Könöttäkööthe edellä, me kah-

nustelemme perässä.
Mkko. Oikein, Kaisa! Sellittäkäät edellä,
meljet, antakaat mennä oikein pyrstötähdenmauhdilla,
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—
rässä.

dilla, me

muoria.

suhutamme suitsuamana häntänä pe»
Tuo meidän muori on mahan kiimasta

Juhani. Mutta onpa siinä muoria kuitenkin.
Kapo. Oimallinen muori!
Mkko. Onpa peijakas niinkin; minä uskallan
Se on minun muijani.
Muija
kuin patawaltti maan!
lubani.
Mkko. Onpa niinkin. Kiimasta eukkoa, kiimasta eukkoa; mutta kas, kun kerran ukkokin kar-

sen sanoa.

pörristää, niin paneepa silloin mamma
mansa
itsekkin suunsa koreaan, lilliseen nipistykseen, panee, ei auta. Mutta hempeä ukko olen kuitenkin,
olen, ja annan Kaisan maltikoita. Ia mitä huolin siitä, kun maan kaikki käy kuntoon? — Keleijaa, pojat! Perässä tullaan kuin suutari kraatarin perässä taimaasen. Perässä, maikka perolis", sanoi suutari, kiskoen pikilankaansa,
hana
hampaat irmissä. Niin, niin, mars ja anna

soida, anna soida!

äksimät hemiehissä kulkemaan eteenpäin; ja myrskyksi tuimeni tuuli,
toimisto humisi ja taipui, ja mil-

loin paistoi aurinko lempeästi,
milloin peittyi
taasen ihanien
hattarien kohtuun, jotka milkkaasti
korkeudessa lentelimät pohjoisen
ajamina kohden kaukaista, kaaremaa taimaan reunaa. Maelsimat he mäkiä ylös
ja

se
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ja alas, ja suloinen oli weljeksille tämä tvaellus
ja tämä myrsky, kun lähemmät kotonsa kunnasta

lounaisessa.

ulta tulipaheitä ivastaanwanha

!ukko, Kolistimen mustatukkainen, äkeä taatto. Harmaat,
pensaiset kulmakarmat, kuin

kaksi huhkaimen siipeä, melkein
peittilvät hänen tuikeat sil°
Oli hän aikanansa ol> mänsä.

lut kunnon ampuniekka, kaata»
nut monta karhua ja sutta. Tuli nmmein ankara
tauti, joka wei häneltä kuulon woiman, ja kuuli
hän enää ainoastaan huutaman puheen, huikeasti
huudetun hänen korwaansa. Tämä onneton kohtaus sulki häneltä ainiaaksi karhunampujan tien,
ja silloin päätyi hän pauloilla pyydystämään.
Niitä hän syksyin ja talloisin nnritteli summalta
metsiin lintujen, jänisten ja orawien kuolemaksi.
Oli hän wakaa, jyrkeämielinen ja törmäsanainen ukko; tuli pian tuittupääksi, katsellen elämää
omalta kannaltansa. Hänpä nyt syyssunnuntain
iltahetkenä käyskeli tveljekstä ivastaan ahteisella
tiellä.
Juhani. Terwe, sinä tvanha!
Terwe, taatto, terwe!
Jukani. Seis, kunnioitettama äijäkarru!
liolistimen ukko. Häh?

Iv
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Juliani. Termeistä metsämaailmalta.
dkko. Mitä tahdot?

Tuomas. Kuuda häntä korwaan ja wah°
wasti.
Juliani. Tässä me ollaan nyt!
dkko. Niinpä, hiisi wie! olettekin, ja tästälähin armahtakoon meitä taimaan ukko täällä kylissä taas.
puliani. Mitä?
Aapo. Nyt ei ole poika hymällä tuulella.
Juliani. Mitä sinä meinaat?
Niin, niin, kyllä,
dkko. Armaatpa
kyllä tässä nyt
meille toiset juonet. Kylvin tietty.
Juliani. Weljet, tämä leikkaa kunniaamme.
Aapo. Ole huolimatta ja käske häntä maan

nousee

sen.

kanssamme Jukolaan.
Juliani. Kuitenkin kaikitenkin, ukko, kun olet
tuommoinen potra ukko, niin käskemme sinua nyt
Jukolaan mieltämään kanssamme oikein ryskeistä

tuliaisjuhlaa.
dkko. Mitäs tulit, sinä peikko? Miksi et
pysynyt tuolla muortesi komeroissa aina kurjaan
kuolemaas asti? Mitäs tulit?
Juliani. Jassoo! tämäkös on kiitos käs°
kystani?
dkko. Tulistunpa kiusasta ja harmista,
koska muistelen ansojani. Kirous! onpa yksikin
aika metso menemä tästälähin paulastani toisen
pussiin. Te köllit! niistä naappailtiin jo kylliksi
ennenkin.
Juliani. Sanotko sinä meitä martaiksi?
Akko
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Sanoinko ma, sanoinko ma? Mutta
sinä ymmärrät yskän, ymmärrätpä, maikka olet'
km tuommoinen tuhma käenpoikanen tai mullistelewa metsonpoikanen.
Juliani. Sanotko sinä meitä warkaikfi, koska
sinua kestiin käskemme?
dkko. Mitä sanoit? Kuuda kowemmin,
pruukkaa, ja älä tuossa
mies
huuda janiinkuin
—
rääky.
Mitä sanoit, poika?
mingu
Juhani. Kestiin minä teitä käsken; sillä
olemmepa kaikki niinkuin teidän kummipoikianne.
dkko. Sinäkö minun kummipoikani?
Juhani. Minä ja nämät kuusi weljestäni
tässä. Sentähden: tulkaat kestiin, kummi.
dkko. Suus kiinni! minä en ole sinun
kummis.
Juhani. Olette juuri missiin.
(Ikko. Minä en ole sinun kummis, en!
Juliani. Juuri missiin,
(lkko. Suus kiinni,
minä.
Juliani. Juuri missiin, ellei Männistön
muori ole malehdellut.
dkko. Kuka?
Juhani. Männistön muori, tämän kylän
(lkko.

sanon

yhteinen lapstmuija.
dkko. Minä annan palttua Männistön
muorille, maan etten ole sinun enkä noiden muidenkaan kummi. Minä sinun kummis? Kuuri!
Juhani. Huuti? Wai niin! Mutta minua
ei oletkaan kannettu papin eteen hammassuisena, umpisilmäisenä penikkanulkkina, ei koskaan.
Mutta kuinka hymänsä: minä käsken teitä kestiin.
illko
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län

dkko. Mutta minä en tule, en, maan kiel-

sinun käskemästä.

Juliani. Minä käsken waan.

dkko. Mutta minä en tule, sinä riimattu!
Pidä kitas!
sukani. Minä käsken waan.
Oukkari. Pojat, pojat! olkoon ukko rau-

hassa.

Mkko. Hän menköön meistä herraansa,
yksinkertainen ja töykeä äijä! katselee silmiimme
kuin nnllakoira; hän menköön. Mars, ukko!
Juliani. Mutta kuitenkin niiden yksinkertaisten, harmaitten jörösilmienpohjasta kurkiste»
lee mielestäni ylös niinkuin jokin pieni klippari»
mikko; ja —hän on wähä'n paisuttanut minun
sappeani.
Minä käsken sinua kestiin, huikeaan hummaukseen. Olutta naamaas pinnailemaan minä sinua käsken. Olethan kuitenkin
hywä taatto.
dkko. Mitä sanoit? Huuda kowemmin.
Juliani. Kywä taatto, maikka wähän uute»
lias. Mutta onhan tuo synti ainakin ollut kuu°
roin perisynti.
dkko. Häh?
Juliani, ilutelias, nyyfiiki, ukkorässy, sanoi
ruotsalainen; mutta muutoin kelpo taatto.
dkko. Köntti, hämytön köntti! Mutta
onko, onko, onko metsonpoikasilla järkeä päässä?
Ei tuumaakaan. Höh! tuossahan lentää ylös
jaloistani aika parwi, metsopartvi ...
Juliani. Esimerkiksi seitsemän metsonpoikaa.
dkko. Mitä sanoit?

Iv
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lubani. Seitsemän metsonpoikaa!

dkko. Olkoon heitä kuinka monta hytvänsä;
tuolta he katsella töllöttämät koitvun-okfilta.
wastaan yksi kuin sonni
Tuossa nyt mällistelee
porttia,
ja
uutta
wasta hän pöllähtää,
kohden
paukahtaa;
kun
mutta silloin on hän pussissa.
Samoin nytkin mällistelee tässä seitsemän könt»
tiä kohden Kolistimen Maaria juuri niinkuin seitsemän könistlmäistä metsonpoikaa. Köntit! Mitä,
mitä, mitä minusta tahdotte?
oikein wakaalla mielubani. Tahdon
lellä ja kielellä, etten ole mikään waras enkä
metsonpoikanen enkä köntti, ja
wielä yksin
tein että eräs lvanha karru, eräs förpiiskatun
ukko, joka ei seiso minusta juuri kaukana, ei mon»
takaan mirstaa tällä saniaisella maantiellä, että
tämä mies, tämä häpeemätön karru on suuri lurjus ja hunstvotti; ja olkoon
sanottu kaikella

sanoa

sanon

se

kunnioituksella.

dkko. Kuka mies, kuka mies, sinä töpö
käenpoika kuiwan hongan nenässä? Ole, ole,
ole, ole, olenko minä hunstvotti edessäs? Sa>
noppas. Kuka mies, sinä käenpoika?
lubani. Mitä peijakasta puhaltaisin hänen
kirottuun korlvaansa?
Aapo. Älä enää mitään puhalla, waan

lähtekäämme.

lubani. Ei juuri tvielä; sillä hän on suurikelmi ukko. Mitä peelvelin puskua puhaltaisin

hänen korwaansa?
Eero. Annas minä
sinä tuota sonnipulkkia.

koetan. Mutta pidä
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lubani. Niin, puhallappas
jowa sana.
dkko. Kuka mies? Häh?

sinne

yksi mo-

Sero. »Kukakhaar!" sanoi pieni käenpoika
kuiwan hongan nokassa. Kukakhaar!
dkko (lyö häntä korwalle). Tuossa on käki!
Sero. Sinä riilvattu!
lubani. Kas tuota perhanaa! Paukahtipal
Sero. Paukahti, ja korwa lukkoon.
Kapo. Oikein tehty, sinä Kolistimen körri,
oikein!
Sero. Hiiteen äijä! Siwalsi että kipenöitsee.
lubani. ilkko, ukko! huomaas mitä teit: tem»
Pasit nyrkilläsi poskelle kunniallista miestä wallan
maantiellä ja pyhänä sapattina. Ai, ai, ukko!
Aapo. Oikein tehty, sinä Kolistimen riihi'
tonttu, oikein.
dkko. Mitä lörpöttelet sinä siellä?
Sero. Oikein sanottu, sinä Kolistimen nurkkajulli, oikein!
ilkko. Suus kiinni sinäkin, kärppä. Minä,
minä opetan poikia nenälleni loiskeilemaan. Sillä
Kolistimen waari ei siinä juuri kauankaan sie»
kaile, ennenkuin hän iskee.
puliani. Minä häntä isken tuohon takkuija kiskon äijän ilman armoa olutkaulukseen
Keisaa,
ukko! Nyt marssimme!
kestiin.
(lkko. Kellvettiin sinä!
lubani. Olutta juomaan että mahas repeel
(Ikko. Kellitä kaulukseni, saatpa muutoin
lvasten klanias. Etkö sinä, perkeleen juuti, hel»
litä?

seen

Iv
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Juliani. Ämpäri olutta!

Tuomas. Mitä hulluutta, Juho, taas?
Kapo. Olkoon ukko oloillansa.
lubani. Kerra »varjele! Kän on meitä
haukkunut kuin koira. Mitä hänelle tekisimme?
Hän on tuommoinen wanha äijäreppu. Mutta
tulkoon hän Jukolaan riemujuhlaan juomaan
olutta nnhoissansa. Niin, ukko, minun sydämmeni ei anna perään, ei!
dkko. Hellitä kyntes!
Tuomas. Mielitköhellittää? Katsos tuossa,
kuinka koreasti hänen päästät. Menkäät, äijä!
Jukani. Ah! minä olisin kantanut hänen
kantanut kuin pienen lapsen;
iloiseen kalaasiin,
säihkyy
karwainen poweni. Kerran
sillä säkeniä
poika! kenen paulasta olen minä naappaisnut
lintua? Lintua tai jänistä?
Tuomas. Kitas kiinni!
Juliani. Olenko minä lvaras, minä?
Qukkari. Sitä ei hän sanonut, poikani.
Juliani. Sitä kohden hän sommaili kuitenkin. Ah, olisi hänen päänsä lakeelta parin kolmen kymmenen talwen lumi poissa, niin Kerran

poika!
Tuomas. Menkäät, ukko!
dkko. Köntit! Ole, ole, olenko minä keppikoni edessänne, te korwen hallamat, päähännuijittamat sudenpenikat? Mutta kyllä, kyllä,
kyllä, kyllä teidät opetan wielä; minä, minä teidät opetan, köntit!

Siir
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iirtyi heistä wiimein Kolisti»
men äkeä ukko; mutta kauan
jupisi hän unhoissansa, syljeskeli ja jupisi itsekseen, astellessaan ahteellista tietä. Kulkemaan taasen läksitvät myös
weljekset ja heidän seuralaisensa lukkari ja Najamäen rykmentti, joka nmmeisenä retkeili. Mutta kun he
näin olitvat hetken kulkeneet eteenpäin, tuli heitä
ivastaan kaksi naista: entinen Männistönmuori
ja nokkela, palleroinen tyttärensä Wenla; ja asteliwat he kiireesti, aikeissa puolainmetsään, walkeat tuokkoset käsissä. Tämä kohtaaminen saattoi
tveljekset ällistymään kowin, ja äänettöminäkat
maimoja, seisahtuimatpa
selimat he lähestywiä
eteensä;
ja tvastuksiin nyt tuijokuitenkin heidän
teltiin hetki, rengassilmin kummaltakin puolelta.
Mutta nmmein astui esiin Aapo, ilmoitti heille
Teerimäen nmorella tehdyn lujan päätöksen ja
käski heitä nneraiksi tuliaiskestim. Epäillen mitä
heidän piti tehdä, nyt seisoiwat äiti ja tytär, seisoimat ja myhäilimät salaa toinen toisellensa ja
mytistelitvät luikaroiten huuliansa. Mutta koska
myös lukkari kehoitti heitä kuulemaan »veljesten
kutsumista ja käymään kahlvinkeittäjiksi pitoihin,
päättilvät he tvihdoin lähteä iloisen matkueen
Ia niin oli Jukolan pojilla lukkarissa
mahdikas lvälimies ja sonnttaja Toukolaisia war»
ten, muorissa ja hänen tyttäressään kiltit kahlvinkeittäjät, ja Najamäen Mikossa oli heillä
iloisen tulomarssin soittaja ja pelimies karkeloissa
Tou

seuraan.
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Toukolan tyttöjen kanssa.

—

Muistellen kaikkia

näitä etuja, astelimat he yhä uljaammalla wauh°
dilla kohden matkansa päätä ja seisoiivat nmmein
Ia
Jukolan Pohjanpellon santaisella töyräällä.
takana taanäkyi heidän edessään Ojaniittu,
Kotopelto, mutta ylempänä itse Jukolan talo,
äänettöminä ja
ihanasti surkumielinen. Kauan
kosteilla silmillä katseliwat weljekset kotoansa wiheriällä, kumisemalla kummulla; ja länteen kallistui aurinko. Mutta winhemmin aina puhalteli
pohjoinen, kohisten männistössä, kittnsellä mäellä
talon eteläisellä puolella.
Tuomas. Tuossa on siis Jukola.

sen

sen

lubani. Oletko sinä Jukola?

Aapo. Onpa ryhtis jotenkin rauennut ja
sammale tarttunut kiireellesi, kotomme armas.
lubani. Sammale on tarttunut kultaiselle
kiireellesi, kmmioitettama äitimme Jukola.
Terwe, Jukola, joka nyt istut, kökötät edessäni tuossa, kauniina kuin lerusalmi

ennen.

Juliani. Oletko sinä Jukola? Sinä? Ah!
enhän woikkaan estää kyynelkarpaletta karhealta
naamaltani, koska sydämmeni kiehuu ja kuohuu.

Moi! kaikkialta, mihin silmäni isken, annetaan
pojalle takaisin hellän ystätvän katse. Kas kuinka
lempeästi tuo musta ometan akkunaläpikin myhäilee minua wastaan. Terwe, sinä toimon tähti,
terwe!
Eero. Terwe, terwe, sinä toiwonmusta tähti!
lubani. Terwe, armahin lantakasa siinä
alla, ihanampi onnen kukkulaa! Ah!
Timo
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Kyllä

mutta miksi
seoleonjokaunista,
aikapäimiä kiskottu

ei tuota lautakasaa
pellolle? Niin, niin, kasa siinä ilmoittaa, to°
dislaa ja merkitsee nahkapeitturin juuremata, perin auttamatonta laiskuutta: Onkos tämä laitaa: syyskuussa lautakasa kotona kököttää? Minä
närkästyn komin tälle nahkapeitturille. No, noh,
saatpa kuitenkin anteeksi Marsinkin tänä päimänä,
joka on Jukolan juupelijuhla.
Juliani. Terme, hallama lantakasa, terme!
minä maan, huolimatta mitä se todistaa
za meriteeraa. Terme, Jukola kasoinesi, peltoi»
nesi, niittuinesi, kaunis niinkuin taimas!
Taimas on kuitenkin koreampi.
Juliani. Suus kiinni! Ihanin Paratiisi
tämä on.
simeoni. Älä lausu syntiä.
Juliani. Kieleni lausuu, mitä sydämmeni
kuiskaa.
Qauri. Minäkin nyt jotakin lausuisin, mutta
tämä merkillinen hetki on perin masentanut kieleni entisen mikkelyyden.
lubani. Sano kielin, puhu mielin, luihkaise
riemu rinnastasi ulos! Muoret roikkaa, metsä
kaikaa ja taimaassa ollaan äänettä hetki aikaa,
lyhykäinen. Siinä on märssy, Juhetki pyhä ja sepittämä
kolan Jussin
riemuissansa.
Aapo. Mutta olkoon tässä jo kylliksi, ja
rientäkäämme tarkoituksemme perään.
Judani. Niin, nyt toumatkaamme miimei»
perään kuin kutema särkijoukko rysän takim»
maiseen nieluun. Mennään nyt, etteimät ikä»

se

sanon

seen

mysty
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löysty armoisat wieraamme tähän riemuumme
ankaraan. Eihän ole Jukola tuossa heidän kotonsa, ja toiseksi, he omat
nähneet myö»
Te,
kanttori,
kuin
Männistön
te,
me.
hemmin
muori tyttärinenne ja sinä Najamäen kunnioitet°
tawa perhe, älkäät nyt panko pahaksenne tätä.
Oukkari. Sitä ei sinun tarmitse rukoilla.
Kylläpä käsitämme, mikä tämä hetki on teille;
on korkea, juhlallinen hetki, täynnä juomuttamaa iloa.

sen

se
—

sukani. Ihanasti sanottu, potrasti sanottu!
Mennään nyt!
Tuomas. Paukahtakoot pyssymme ja soi»
koon Mikon miulu.
jospa saataisiin nyt mahan
Jukan».
— Niin,ammunto,
meljet, yksi huikea
musiikkia.
Vsi
ammunto. Vht'aikaa!

iljahti nyt Mikon miulu ja
melkein yhtaikaa pamahtimat
Juhanin, Tuomaan ja Aapon
pyssyt. Uljaat hemoset silloin
korkealle leiskahtimat mankku»
tiilien läksimät
riensa edessä;
naudat kirmaisemaan, yksi
sinne, toinen tänne. Mutta
eipä yksikään heidän johtajistaan hellittänyt lei»

kissa
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kissa nuoraa kourastansa, ei Simeoni, ei Timo
ja kaikkein mähimmin heistä Eero. Purren hammasta he seurasimat, maikka melkein raahaten,
seurasimat kukin elukkaansa, ja pilmenä pyöriskeli
pellolla kuiwa hieta. Seisahtua täytyi huiskahännän ja kääntyä miehensä kanssa oikealle raitillensa jälleen. Niin retkeili matkue alas, katosi
Ojaniitun alankoon, mutta ilmestyi taahetkeksi
pian,
käyden ylös pitkin jyrkkää ahdetta ja
sen
astuen Kotopellon »veräjästä sisään. Mahtawasti soitti Mikko wiuluansa, kotvin reuhuiwat
ilosta, uhosta Killi ja Kiiski, joiden haukkmaan
mastasi taasen nahkapeitturin laiha, kämäleukainen rakki, tuman nurkalla nilkutellen, wapisewa
kurja, illos kutsui meteli Jukolasta kaiken kansan, ulos mierulle, kimiselle tanterelle. Mutta
lapset, nähtyänsä Najamäen rykmentin lähestymän taloa taasen, kirmasimat takaisin tupaan kiireesti, parkuen komin, ja pistimät itsensä piiloon,
mikä sänkyyn, kaattuman alle, mikä uunin päälle,
kolisemien kalupuitten sekaan, sydämmessä kaupelosta maikeni äkisti rakki, kouhistus. Samastakoipien
kisti häntänsä
Maliin ja mateli piiloon
nyt pihalla
ja
penkin
nurkkaan
alle. Oli
menoa
meteliä. Siinä miesten huudot, koirien mekastelo, lehmien ammuminen, pienen palleroisen
nin mörinä ja miulun kiljuma ääni kiimoin kaikui
ympäri, koska lähestyi Jukola» taloa maeltama
joukko; ja huminalla ramisteli pohjoinen Kimimäen tuuheata männistöä. Mutta meljekset, syriutuma liepeys, kämimät esiin termehdämmessä
timään huoneen mäkeä entisen kotonsa armaalla

son-

Pl
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pihalla. Ia koska käsiä oli puristettu, elikot ja
kuorma korjatut, astuimat he nmmein miehissä
talon awaraan tupaan.

utta Toukolaan läksitvät lukkari ja Aapo sominto- ja tv
liaisjuhlaan kutsumaan miehiä, jotka niin kauan olitvat
eläneet nuhassa ja tvainossa

Jukolan welzesten kanssa.
Ia koska he mukamilla, lukkarin lausumilla sanoilla oli-

wat saattaneet kutsumuksen ympäri sekä miehille
että naisille, riensilvät he takaisin auttelemaan
muita rakentamassa pitoza. Lakeaksi tehtiin permanto Jukolan hauskassa tumassa, kuohuwaa
olutta wetäwissä haarikoissa kannettiin pöydälle,
ja tulisijan ympärillä liekiöitsikiltti Wänla äitinsä
kakanssa. Pilwenä palloili kahwiwalkean
alla,
myllyn
hampaissa
pie»
ton nokisten ortten
neni räiskynällä poltettu jywä, ja tulella höyrysi
nahkapeitturin emännän pannu. Ia mikä nyt lakartanoa, mikä kanteli halkoja pinosta tukaisi
paan, mikä hakkasi hanmja koristeiksi laattialle ja
mikä mitäkin teki. Ia akkunan ääressä, leweällä
rahilla istui iloinen Mikko, antain silloin tällöin

sawu

nnulunsa nnngahdella.

Mutta
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utta miksi kuiskuttelee nyt
Männistön muori noin

kanssa
hartaasti Juhaninjämiksi
tuolla porstuassa
Juhani,silmät Harseisoo
kuin
reillaan,
totisena

' tuomiolla? Muori antaa hänelle

tiedoksi noin

puolesmäja
sydämmen
Menlan
taan estettä hänen
huokailee,
puhkailee,
lilla. Tästä ällistyy poika,
pyyhikoilee ja niskatukkaansa kouristelee kotvin,aikaa.
täen lopulta muorilta hetken tuumauksen
Muori lähteehänestä loistamilla kaswoilla,mutta
ulos pihalle astuu Juhani, astelee kuin huoneeton tonttu, tietämättä minne hän astuis. Tuolla
Jukolan seinän takana hän nyt pasteerailee edes»ja
takaisin, hikoilee, huokailee, hohtaa ja höyryää
niskatukkaansa kouristelee komin. Mutta miimein
rientää hän porstuaan takaisin, aukaisee tuman
huohottamalla, melkein
nariseman omen ja lausuu
»jos
itkemällä äänellä:
kanttori olis niin hymä
ja tulis pikkuisen tänne nurkan taakse, ja sinä
myös, Aapo; tule, armas meljeni!" Ke täytti»
mat hänen pyyntönsä, ja Pian seisoimat he kol°
asiaa,
misin Jukolan seinän juurella, tuumiskellen
jonka Juhani oli heille ilmoittanut. Siinä tuu»
miskeltiin, keskusteltiin ja päätettiin, että Juhani
ottaa Menlan, joka kuitenkin on kelpo tyttö. Silloin kiimaasti ja lujilla askeleilla astuu Juhani
sisään ja tarttuu Menlan käteen, lausuen: ol°
koon sanottu". Silloin Menla hieman kainos-

kautta ranteen, ettei löydy enään heidän

te
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telee, peittää silmänsä ja myhäilee, mutta sallii
kuitenkin kätensä miipyä Juhanin turpeassa kou»
Tästä ihastuu muori ja antaa heille äidit»
siunauksensa,
lukkari loimottaa heille onnea
lisen
ja menestystä ja muistuttaa heitä lyhykäisellä
puheella amiokäskyn tärkeistä welwollisuuksista.

rassa.

oli siis Juhani, wanha
rakkaus oli uudestaan miritetty
hänen polvessansa. Mutta sulja hikoilee, kathanen puhkailee tällöin,
tuolloin
sahtaen
salaisesti
morstantansa kohden. Äkisti kii-

hloissa

rehtii hän katsomaan hewosia

Ojaniitulla, näkee siellä Impimaaran molemmat
nuoret tammat; hän näkee, mutta ei kuitenkaan
näe. Olisipa hän pitänyt hemosina kaksi kurkeakin siellä niitun äyrähillä. Niin miehkeilee aatokmorsiamessa, jota itseltänsä oleman hän
tuskin woi uskoa wielä. Tämä päiwä on hänelle

sensa

ihmeellinen. Pian kirmaisee hän takaisin taas,
himoiten katsella Menlan kuwaa. Wahwasti hän
astuu ja kuulee Mikon miulusta pellolle huikean
Puolan-marssin. Silloin wääristyy äkisti hänen

suunsa, kyynel kastaa hänen silmänsä, jonka hän

tuimaa jykemällä nyrkillänsä; ja tuntuu kuin olisi
hän taimaan ilossa. Tultuansa pihalle, ei näe
hän edessään Nazamäen kaksoisparia, jotka keppihemostllaan ratsastella milkkaisemat ramia tanterella; ei huomaa hänen silmänsä huoneen por>
taalla
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taalla Mikon pientä tallukkaa pullorattainensa.
Sisään hän llyasti astuu, ja hänen katsannosnäkyy salaisesti pohtawa uho, totisuus iankaikkinen.

saan

>uttakokoontuipawähitellen Toukolan poikia Jukolan mäelle.
Puutvajan ja tallin wälillä jo
seisoskeli heitä joukko, nysät
hampaissa, katsellen rekiä ja
rattaita ja nahkapeitturin let»
> kakääsyjä, Linnan markkinoilta
ostettuja. Siinä he seisoskelitvat, tarkastelitvat
ja arwosteliwat joltisen hetken, mutta astuiwat
wihdoill yli pihan kohden asuntohuonetta, yksi
silloin, toinen tällöin. Asettuitvat he seisomaan,

muutamat masten seinää kahden puolen porrasta,
muutamat porstuaan, kuullen hyörinää ja pyörinää siellä sisällä. Mutta ttnhdoin aukeni olvi,
ulos astui Aapo, käskien mieraita sisään.

,isään astuitvat Toukolaiset, ko! koontuiwat masemmalle, owen
ja siwuakkunan lvälille. Siinä
he seisoiwat wakawina, pidellen
kukin lakkiaan huultensa edessä.
Näkyi heidän joukossansa Kis»
salan Aapeli, joka nmstoon kohDen owea katseli taaksensa, näkyi Kuninkalan
Eero,
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Eero,

seimästellen silmillänsä laattiata. Lähellä

heitä akkunan ääressä istui Mikko miuluinensa,
kierrellen mälliä poskessaan ja syljeskellen. Ka»
nen polmiensa nojalla seisoi pikkutallukkainen,
isänsä silmäterä. Mutta pöydän edessä, pattikourassa, seisoi lukkari, lvalmiina alka»
maan puhettansa, joka rawistelisi selkämunia; ja
tuikea oli hänen muotonsa. Karautellen kurk»
kuansa ja siwellen etusormellaan ja peukalollaan
leukansa alle, hän katsahteli, mulautteli ankarasti
oikealle Toukolan miehiä kohden, mulautteli wasemmalle, jossa pöydän japohjoisen sinmakkunan
Malissa seisoimat Jukolan meljekset, äänettöminä,
tuijotellen permantoon alas. Likellä tulitakkaa
nähtiin myös nahkapeitturin perhe, Männistön
muori tyttärinensä ja Najamäen Kaisa, joka,
nuuskatoosa kourassa ja naama nuuskassa, istui
rahilla, huiskutellen ruumistansa. Mutta kolkassa
tulitakan ja omen malilla, hamutukin ja mesisaamin maiheilla seisoi Najamäen poikaset; siinä
Keikka, Mörököllija kaksoispari seisoimat, kum»
mastuksella katsellen äänetöntä seurakuntaa Jukolan tumassa. Mutta pöydän ääressä lukkari
seisoo. Mallan totisena, äänetönnä hän leu°
kaansa pitelee, amaa miimein suunsa, mutta
pidättää
kerran mielii, karauttaen kurk»
kuansa.
Kirmuisen katsannon miskaisee hän taa»
oikealle, miskaisee masemmalle ja irmistää,
kuin pureskelisi hän koiruohotukkoa. Mutta mii»
puhe:
mein kuuluu hänen suustansa
„Perkele, joka käy ympäri kuin kiljuma jalo»
peura, puhallellen myrkkyä maailmaan, on myös
nai

sauma

sanansa

sen

seuraama
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näiden naapuristen sydämmessä sytyttänyt toija mainon liekin. Se ensin mienosti pilkahhan risurykelmässä,
teli
mutta lemeni ja kohosi Pian
kaskenpaloksi.
hirmeäksi
Ensin oli kuin pieni
kärpänen, mutta kasmoi ja paisui kuin syötissä
ja peitti synkeällä samullansa taitoaan
härkänenNiinpä
tvalon.
musta perkele sai maltan ja nyrkit pystyssä käytiin aina toinen toistansa mastaan ja erottiin tviimein kauhistaman rähinän
perästä mustelmilla, irtvisteletvillä haatvoilla ja
sarmitetuilla otsilla. Mikä surkeus! Taitvas huokaili, tvuoret ja laaksot huokailitvat ja järjettömät
luontokappaleetkin puhkailimat, maan pimeys ja
päätänsä
helmetti riemuitsimat. Aattelihan moni,
nyökytellen: tässäpä mielä kahleet kilisee, raippamitsat minkuu ja Sipirjan kylmille tuntureille
marssii poikia rakkaasta syntymämaasta. Ennusja
tipa moni niin, mutta määrinpä hän ennusti,
—
ja
siitä olkoon Sebaotille kiitos kunnia. Katkummallista temppua: Keittimätpä
sokaamme
tveljekset ihmisten nurkat, kylänmiehet ja kaiken
kansakunnan ja karsimat kaappaisemaan metsien
yöhön, ja mietiskeli taasen monen mieli näin:
tällä lailla sissejä tehdään, seitsemän mertajanoomata, kiukkuista sissiä Suomen metsiin. Mutta
Sebaotille kiitos ja kunnia, että he näyttimät
profeetoillensa syllän pitkän nenän.
Saattoiko heitä metsään perkele, niinkuin
ennen Tuusulan papin, mai metikö heitä sinne
korkeuden moima niinkuin Johannes Kastajata
korpeen, sitä en käy päättämään nyt. Mutta
parastansa koetti perkele heitä kohtaan sielläkin,

se

saat
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