
SeitsemänWel jestä.Kertomus.

A. Kiwi.Tehnyt

12—13. wihko. hinta 1:80.

-<«jo >^k.i4.i«.^k.t.H,^l<l.





( 52Y )

Kolmastoista luku(jatkoa)

saattaaksensa heitä turmion tielle. Hän heitä mii»
namyrkyllä, wielämakuwarillakin wiekoitteli;hän,
niinkuin he itse owat kertoneet, heitä johdatteli
ylös pyörryttäwiin korkeuksiin, kummalliseen ra-
kennukseen, siihen niinkutsuttuun Saapasnahka»
torniin, ja näytti heille maapallomme puoliskon,
näytti heille kaikki kauhistamassa sekamelskassa,
peloittaaksensa miehen aiwosta järjen pois. Sitä
hän tarkoitti, mutta hänen oma tuumansa löi
häntä häpeällä wastennaamaa, jouduttaenajoissa
poikien askeleet tien oikealle haaralle. Taisteloon
ankaraan he rupesiwat, astuiwat uljaasti kamp-
pailemaan omaa sydäntänsä, sywästi juurtunutta
laiskuutta, jäykkää, tylyä maata, kylmiä rämeitä
ja soita wastaan ja woittiwat kaikki oman tah-
tonsa järkähtämättömyyden kautta, Kerran Se-
baotin amulla. Eijaa! Tässä palaamat he takaisinihmisiin taas, mutta eimätpä ryömäreinä, maan
oimallisina miehinä. Komealla, juhlallisella jy»
ryllä he tulemat nopeasti pyörimillämankkureilla,
joita kaksi nuorta ja korskeaa tammaa metää, jaseuraa heitä wielä ammumat, hyljekylkiset lehmät
za mylmäilemä sonni, jukuripää. Näin he tule-
mat, eimät sissien luolista, maan heidän omien
kouriensa rakentamasta uudistalosta, ihanasta
Impimaarasta. Eijaa! Keidän kauttansa on Se-
baot saanut kunnian, mutta häpeän tuo sarmipää
saatana helmetissä.

Tässä he nyt seisomat ylistystä ansaitse-
mina miehinä ja tarjoomat entisille mihamiehil-
lensä sominnon kättä. Ia teidän, Toukolan ar-
moisat miehet, ei tarmitse enään katsoa häpeäksi

kut-
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kutsua ystäwiksenne Jukolan weljekfiä; sillä nyt
he wuodattawat ympärillensä kunnian loistetta,
waan ei häpeän tahraamaa lokaa. Ottakaat siis
wastaan sowinnon ylitsekuohuwa kalM ja muis-
takaat, ettette saata heitä turhaan kuroittamaan
teille kättänsä, jos wälttää tahdotte tulewaistawi-
haa. Huomatkaat: jo aurinkoinen laskee, katsoentaakseen lempeydestä riutumalla silmällä kohdentaiwaankaarta, joka idässä hohtaa. Katso: tämä
on Kerran armonliiton merkki ja nyt tärkeä wiit°
taus entisille wihamiehille käymään sowintoon,
ihanaan weljellisyyteen, ja antamaan perkeleelle
ja hänen enkeleillensä wasten otsikkoa tuikeampi
isku kuin koskaan ennen. Tämä on Jumalan
tahto ja tämä on myös minun tahtoni, ja hän,
joka ei nyt sanallemme kallista korwaansa ja sy-
däntänsä, hän olkoon anathema ja maranatha,
ja perkeleet hänen wiimein helwetissä korwenta»
koot. Kuule minua, Sebaot, kuule minua, kor>
keuden Herra, hosianna!"

iin puhui lukkari, ja woimalli°
nen oli liikutus naisten sydam»
messä. Killimättömässäitkussahyrisiwät nahkapeitturin emän»
ta. Männistön muori, nokkela
Wenla ja Najamäen nuuska»
naamainen Kaisa, hyrisiwät

niin»
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niinkuin lipeätiinussa pesijän kourissa hyrskähte»
lee uusi, neljäniitinen hursti. Mutta wastuksin
nyt astuiwat Toukolan ja Jukolan miehet ja
sowinnon merkiksi puristeliwat wahwasti toinen
toistensa käsiä. Sydämmellinen, wilpitön ja wa°
kaa oli tämä sowinto, waikka kankeastikin käsiäiskettiin, waikta jotenkin kyräilewillä silmillä kat°
sektiinkin toinen toiseensa. Mutta lukkari katseli
riemun myhäilyksellä pöydän päästä, jossa hänistui, edessään oluttuoppi ja höyryäwä knorri-
kuppi. Mutta ympäri tupaa kiertoili myösolutta
walkeissa haarikoissa, kiertoili miehestä mieheen
ja wiimein myös naisesta naiseen. Sillä olipa
jo kokoontunut joukko Toukolan tyttöjäkin Iuko»
lan tupaan. Heille, jotka kuiskutellen keskenänsä
seisoiwat tulitakan ja hawutukin waiheilla, kan»
teli kahwia Männistön muorin nopsa Wenla.
Eiwätpä ottaneet he wastaan juuri kerkeästi,
waan wasta wihdoin, kun kantaja itsepintaisesti
oli uudistanut tarjoomisensa kaksi, kolmekin ker°
taa. Ei tänä iltana Mikkoakaan unohdettu, waan
kannettiinpa runsaasti olutta ja wiinaa kaulan»
kastiksi soittomiehelle. Siitä rupesi hän wiulunsa
ruuweihin jyljeskelemään oikein ankarasti ja soin»
nuttelemaan tuota monin kerroin yhteenliimattua
konettansa. Ia helähtipä siitä wiimein wallan
ihana Nuotsiwkatrilli. Ketken aikaa hän tuossasoitteli, mutta koska ei kenkään astunut esiin laat-
tialle, seisautti hän katrillin säweleet ja hellitti
iloista ja uljasta polskaa. Sitä soitteli hän har»taasli ja kauan, mutta eipä yksi ainoakaan pari
pyörinyt permannolla. Siitä ukko wihdoin perin

har
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harmistui, antoi sompansa ihan seisahtua ja, kier-
rellen mälliänsä ja syljeskellen, rupesi hän tilkut-
telemaan wiulunsa kieliä.

änetönnä istui kansa. Lähellä
peräakkunata istui Aapo, tuol-
loin tällöin tähtäillen tarkasti
erästä pyöreäkaswoista, rus»
kea ihoista, mutta wakaata, si-
nisilmäistä tyttöä, joka Wen-
lankanssa haastelikuiskutellen,
huulillaan wiattomuuoen ja

kainouden kilttinipistys. Anteliaasti katseli häntä
Aapo, muistutellen sinne tänne, mutta eipä joh-
tunut hänen mieleensä neitosen nimi. Kysyi hän
wiimein lukkarilta, nyhkäisten häntä kylkeen, ja
aiwan nopeasti wastast lukkari: se on se Konk-
kalan Hinrika". Tästä kirkastui Aapon otsa ja
hetken päästä lausui hän Mikolle: antakaas
meille katrilli". Nupesi nyt Mikko uudestaan, ja
Aapo lähestyi Konkkalan kainoa tytärtä, pyy-
täin häntä pariksensa. Neito seurasi häntä, asettiitsensä hänen wiereensä, mutta ujostellen, my-
häillen ja punehtuen ankarasti. Kokoontui paria
laattialle myös toisilta puolilta, ja wiimein, Na»
jamäen wiulun kiljuessa, tanssittiin Nuotsin-kat»
rilliä lakeassa tumassa. Iloisesti loimotti walkea,
päre pihdissä liehahteli ja kowin jyskysi leweä»
palkkinen permanto, koska wakawina, totisilla kas-
woilla siinä tanssittiin juhlaisessa äänettömyy-
dessä.

Mutta
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utta pöydän takana lukkari is-
v tui, ja oli hän tyytywäi-
Asenä nauttinut kaksi knorria

kolme kylmääryyppyä.
sHän istui, hymyllä katsel»

len nuorten karkeloa per>
mannolla, ja korkea puner»
rus oli ilmestynyt hänen

poskillensa. Mutta koska wihdoin katrilli oli
loppunut, hirweän pitkä, nousi lukkari ylös ja
ilmoitti aikeensa lähteä. Ia otettuansa pienen
lähtönaukin ja pidettyänsä pienen jäähywäis-
puheen, jätti hän kiitollisna Jukolan talon. Ei
huolinut hän hewosesta, joka hänelle kaikella
hartaudella tarjottiin, waan läksi astelemaan,
pattisauwa kourassa. Seurasi häntä Juhani yli
awaran pihan ja aukaisi hänelle wikkelästi Ju»
kolan wanhan, huojuwan portin. Ia siinä sei-
soi wielä hetken mahtawa sowintomies, katsellen
kohden tähtikirkasta taiwasta, haastellen Juha-
nin kanssa ilmoista ja tuulista. Wiimein jätti
hän hywästi, ja sywään kumarsi Juhani, raap-
paisten jalallansa, ja ometan seinässä priiskah-
teliwat santa ja pienet kiwet. Siitä palasi hän
takaisin iloiseen tupaan, lausuen itseksensä: hän
on tehnyt suuren työn". Mutta kohden kirkon»
kylää, pattisauwa kourassa ja musta wannelakki
päässä, asteli lukkari myhäillen, ja somat ruusutpunersiwat hänen poskillansa.

Mutta
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,utta ilon ja karkeloinen hälinä
Jukolan tumassa eneni hetkiHeikeltä ja muuttui wiimein
ryskeisekfi riemuksi. Milloin
wiskeltiin katrillia, milloin
pyörryttäwää polskaa; tans-
sittiin melkein ilman lemäh-
dystä, ja permanto jymisi

ja sen jykewät palkit taipuiwat nuorten miesten
korkkojen alla. Aina iloisesti walkea leimusi, aina
iloisesti Mikon wiulu winkui, winkui että katto
naukui ja nokiset orret wapisiwat. Vmpäri mie-
hestä mieheen kiertoili kuohuma olut, naisesta
naiseen höyryäwä kahwi, ja kahwin saosta en»
nusteli Najamäen Kaisa weljetsille onnen päi»
wiä aina hautaan asti.

iiniloittiinweljesten tuliaisjuhlassa,
niin juotiin sowintomaljaa kuohu-
mista haarikoista, ja erottiinmasta
aamun tullessa.
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Neljästoista luku.

lähes kym»
wuotta weljesten

muuttamisesta Impiwaa»
erämaahan, joka nyt
muuttunut komeaksi

Mutta samankal»
ja wieläpä uh»

talona seisoi
pian entinen Jukola, kohottamana seitsemän vl»
jaan miehen. Ia kahteen osaan jaettiin wiimein
heidän rakas syntymäkotonsa. Ensimmäistä lu>
kolaa, tuota ikijuurta ja emää, hallitsi Juhani,
mutta Aapo sen toista puoliskoa, joka, oiwana
talona myös, seisoi lähellä ensimmäistä. Kah-
teen lohkoon jaettiin myöskinImpiwaara, joiden
isännyyteen päätyiwät Tuomas ja Lauri yhtei-sen suostumisen kautta. Timo sai Kekkurin ja
Eero Wuohenkalman torpan, joita sekä heillä
että heidän tapsillansa oli walta nauttia omana
ja ilman yhtään weroa aina kuolinpäiwään asti.
Kaikki käwiwät he awioliittoon paitsi Simeoni,
joka ei huolinut puolisosta eikä maatilasta, waan
päätyi oleentumaan wanhaksi-sedäksi luhani-Iu»kolan taloon. Keistä taitaa myös sanoa, että

he
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he eleliwät ja rakenteliwat aina kunnon miehinä,
kukin sijassansa; ja wieraanwaraisuudesta kehui
mierolainen niin Jukolan ja Impiwaaran taloja
kuin myös Kekkurin ja Wuohenkalman torppia.
Jos siirrät joukosta Simeonin ja Timon, niin
oliwatpa weljekset äimäksi hylänneet willitsewän
wiinan. loskuspa Simeoni, siiwo mies, horjah-
tui humalan huimaawalle tielle, ja tuolloin täl»
löin myöskin Timo, mutta harwemmin wielä,
noin wuodessa kerran tai kaksi.

autamies Mäkelän kuoltua, ken
astui hänen sijaansa? Jukolan
Aapo, aina sowinnon jaoikeuden
mies. Ken, wanhan jahtiwou-
din kuoltua, ylennettiin tähän
arwoon? Eero luhaninpoika
Wuohenkalma, wikkelä mies:

taisi lukea, taisi kirjoittaa, ja wieläpä hänelle sa-nomalehtikin kerran wiikossa singahteli Turusta.

ttiJuhaniwaimoksensaMän-
nistönWenlan ja wiettihä-
nen kanssaan hauskoja päi°
wiä, waikka tosin pientä

! napinatakin tuolloin tällöin
kuultiin talossa. Sillä Wen°
la, waikka laatuunkäypä

emäntä, oli hieman suulas ja riitaisa nainen.
Aseinpa hän hetket pitkät mekasteli ja metelöitsi

mie
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miehensä päälle, tuon »köntin", tuon ukulin"
ja päälle, niinkuin oli tapa hänellälausua. Mutta taisipa Juhanikin närkästyä, ja
silloin remusi hän rajusti: käski ämmän, jolle
Jumala on antanut heikomman järjen kuin mie
helle", waieta paikalla. Niin hän menosi, löi
nyrkkinsä pöytään,pauhasi kuin ukkonen. Olipa
Wenla wiimein niinkuin wähän peljästywinänsä,
waikeni,naureskellen salaapiika weitikkansakanssa.
Salaa he naureskeliwat tulisijan waiheilla, koska
Juhani pöydän Päässä pitkätuolilla järmäili, ja
useinpa, kyyneleet silmissä, nupisi Jumalaa was-
taan, joka oli antanut ja kiinteästi määrännyt
hänelle niin turskin ja trumantin awiopuolison".— Mutta nousipa kerran ankara melske tuon
Karttulan Aapelin kautta. Kän, Juhanin ker-
ran ikään torellessa eukkonsa kanssa, istui Juko-
lan siwupenkillä jotenkin humalapäisenä miehenäja ryhtyi, hullu, miehen ja waimon asiaan, pi°
taen kiiwaastiJuhanin puolta. Juhani pärmänt»
täsi kowin, kutsuen Wenlaansa sen hälläkäksi",
mutta Aapeli, tyhmä mies, luullen oikein hywin-
kin tekemänsä, nimitteli häntä wielähurnukaksi",
»Nuokkomassaksi" ja töllmtetukst". Mutta äkis-
tipä käwiwät killim Juhanin silmät ja hän ryn-
täsi ylös kuin kauhistama karhu, karkasi kohden
ällistynyttä Aapelia, joka jäniksenä wilkkaisi ulos,
ja Juhani tulisesti hänen perässänsä. Owi ko-
lahti,porstua ja porras jyrisi, ja portaan äärestä
koirat, säikähtäen ja ärähtäen pahasti, leiskahti»
wat, hännät lyyhyssä, siwulle ja katsoiwat lui-
mistaen taaksensa, koska miehet wimmatusti juok»

si°
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fiwat yli kiwisen pihan. Edellä kaappasi Kark-
kulan Aapeli, mörätenhirmuisesti, ja wihoitettuJuhani, wääntäen rawia perässä; mutta lakeasta
tuwasta kaikuiWenlan japiikatytöniloisestikilah-
telewa nauru. Mutta Juhani ei kuitenkaan saa-
wuttanut Aapelia, waan kääntyi jo portilta ta-
kaisin, torellen itseksensä ja luwaten kerran oikein
kuranssata Karttulan nenäkästä nallikkaa. Tul-
tuansa sisään, löi hän «yrttinsä pöytään, lau-suen: hauku minua, mutta älä minun waimoani.
Ia onpa se waimo, jonka wertaista ei löydykuin
yksi ainoa Nuotsin kuninkaan waltakunnassa."
Niin hän haasteli, kerskaten; etkä tainnutkaan
tätä naista emännyydestä juuri moitiskella. Kah-
wia tosin hän nautiskeli jotenkin runsaasti, ja
kuultiin siitä useinkin morinata Juhanilta;mutta
eukko ei tuosta paljonkaan huolinut, waan antoi
niinkuin ennenkin turpearintaisen pannunsa ryö-
hätä. Ia kernaastipa aina otti utto wastaan
akkansa palleroisesta kourasta höyryämänkupin.
Wieläpä hän, kulkiessaan kaupungissa, aina
muisti ostaa Menkallensa kontillisen kahmia ja
aika möhkäleen sokeria.

ahjoittipa Wenla miehellensäreip-
paita, muhkeita perillisiä. Mutta
alussa ei käynyt siinä kohdassa
juuri Juhanin tahtoa myöten.
Hänen rakkautensa ensimmäinenhedelmä oli wiekassilmäinen tyt»
tölapsi, josta harmistui isä, när-

läs
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tästyi, koska ei suotu hänelle pulskia poikaa.
Mutta toiwoipa hän edes tulemalla kerralla käy-
wän toisin. Meni wuosi, meni wähän toistakin,
ja Wenla synnytti, mutta tyttären taas. Tä-
män nyt, käärittynä walkeaan riepuun, kantoi
anoppimuori, myhäillen makeasti, nähtäwäksi tui-
kealle isälle. Juhani ihastui, luuli jo toiwonsatäyttyneeksi jakysyi: »pottako waityttö?" »Katsoitse, wäwyseni", wastasihänelle muori. Hän kat»
soi, mutta ärjäisi pian: »wiekäät kakaranne hii-
teen!" HMn jäätyänsä, lausui hän yhtähywin
taasen hetken päästä: »Jumala siunatkoon sikiö»
täni kuitenkin!" — Niinmeni wuosi taasen, meni
kaksi, ja Wenla synnytti pojan, isän muotoisen,
aika jallm. Silloin oli Jukolan huoneessa iloa
ja riemua, ja Wenlakin tuntui Juhanille rak»
kaammakst kuin ennen. Ia nytpä eukot nimiä
walitsemaan poikaselle. Msi tahtoi häntä Nans-
siksi, toinen Florentiniksi, kolmas Erik Transla»
tukseksi, mutta Wenla Immanueliksi. Silloin
astui esiin Juhani itse ja, osoitellen kädellänsä,
lausui Wenlan wuoteen äärellä: »ei, Wenlaseni,
ei; luhannes on hänen nimensä." Ia niinpä
isänsä kaimaksi ristittiin piltti. Kowin piti hä-
nestä isä, kutsuen häntä milloin »tiitiäiseksi",
milloin pikku'warikseksi".

Oli
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li siis Juhanin perheen>elämä
enimmiten lämmintä päimäpais»
letta, mutta wälillämyöshieman
tuulta ja myrskyä. Ia koska pil»
wiäkohosikin, poistuiwat ne aina
pian japalasi zälleen pouta-ilma.
Mutta yhtä suopeasti ei kuiten-

kaan sowistunut hänen kohtalonsa hänen kylän-
miestensä ja naapuriensa kanssa yhteen. Ilmau»
sipa usein riitoja, tuimia nappauksia milloinmis°
täkin syystä, niinkuin raja-aidoista, aitureista
hewosista, rängittömistä sioista ja muista. Ia
aiwan kärkäs oli Juhani ratkaisemaan asiaa nyr»
killänsä, ja oli hänen kumppaninsa poski ja tukka
niin alati waarassa. Niinpä usein tahtoi nousta
kiiwaskinkeräjäntaynti, mutta ainapa silloinriensi
wälimieheksiweliAapo, totinenlautamies, jaasetti
riidan sowintoa-saattawalla kielellänsä. Eihän ol°
lut Juhanikaan hidas sowintoon, Marsinkin koska
huomasi olemansa määrässä. — Myös talon
töissä ja askareissa ulkona olihän toimekas mies.
Ei tainnut häntä wäkensä moittia, ei pellolla, ei
niitulla, ei metsässä, jyrisemän hirren kimpussa.

apahtui kerran heiniä tuimat-
taissa Wehkalan niitulla, —
joka niittu oli synkeän kuusis-
ton kohdussa, — että Juhani
näytti itsensä hirmuiseksi sekä
Jumalan että ihmisten edessä.

l Karhottu oli lakea niittu jo ja
la
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latopihalle käyskeliwät iloisina heinämiehet naut°
timaanpuolistansa. Mutta kamotenkatseli isäntähiottawia, tulenkarwaisia ukkospilwiä, jotka uha-
ten retkeiliwät taiwaalla. Seisoi nyt ladon ta-
kana koiwuinen kanto; tämän juurelle, kenenkään
huomaamatta, lankesi Juhani poltoillensa ja ru-
koili Jumalaa armahtamaan sateelta hänen nut-
tunsa mehukasta, hywänhajuista heinää. Niin
hän hiljaisuudessa rukoili; mutta tuskin olikaan
atrioittu, niin kuusten latwain takaa ryntäsi esiin
kohisewa pilwi, joka, iskien tulta ja jyristen, am»
mensi wallattomasti wettä alas. Niinpä toilauk-sessa heinä kastui läpi, ennenkuin ehdittiin saatta-
maan kokoon yhtäkään ainoata karhetta. Pianpa
nutulta takaisin kiirehti wäki,harawatkäsissä, la-
don suojahan taas, mutta nuhasta nokimustana
kastvoiltansa seisoi Juhani latopihalla keskellä
tulta ja sadetta, kiroillen kauheasti. Siinä, kor-
keuden pauhatessa, hän seisoi ja kiroili, paukut-
teli oikeaa nyrkkiänsä wasten wasemman kätensä
kämmentä. Mimmatusti hän sadatteli, kykistyi
waaksan alas aina, koska sana «perkele" tärähti
hänen tirisemästä hammastarhastansa ulos. Kat-
sahtaen ylös,huusi hän kertoen kiljumallaäänellä:
mitä on taiwaan sontaratasten tekemistä minun
hemäniitullani?" Toruen häntä, lausui silloin la-
dosta hänen waimonsa Wenla: mitä hirweitähaastelet, sinä syntisäkki?" Mutta tuosta ei mies
juuri huolinut, waan huusi wielä huikeammalla
äänellä kohden synkeitä, mustia pilwiä: «kysynpä
lujasti: wastako taiwas sontaa ajaa, koska minä
jo heinää teen?" Silloinpa eukot ja tytöt la»

dossa,
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dossa, kuultuansa miehen hurjaa puhetta, rukoi»
limat hartaasti Jumalaa hänen puolestansa, ta»
det kiinteästi ristissä. Niin he rukoiliwat; ja
salaman leimahtaissa kuului heidän suustansasiunaus, huokaama ja raskas, ja sywään nolkis-
tuiwat heidän polwensa. Mutta lapset, wienot,
liepeäsilmäiset, kätkiwät itkien kaswonsa, mikä
äitinsä poween, mikä hänen hameensa liepeisin,
itkien ja huoaten. Sillä tuulipa moni pienoinen,
että tuomion hetki oli tullut, koska tulessa uis»
kenteliwat maa ja taiwas, koska leimahteli, säläh'teli, ja koska kauas kiiriskeli kamoittawa jyrinä,
koska satoi ankarasti ja metsä murheisesti kohisi.Juhani, huomattuansa eukkojen toimen, koroitti
waan aina kirouksensa mahdin; mutta koroitti-
watpa naisetkin rukouksensa äänen.

limyösladossa Seunalan nuori
ja hoikka tytär, kainosti katsah»
telewa Anna, jonka silmät lois»
tiwat kuin kaksi tähteä kelmeän,
kimaltaman otsan alla. Asein,
niin kerrottiin, oli tämä neito-
nen nähnyt kummallisia näköjä,

joiden mallitessa hänen henkensä käyskeli sekä
autuaitten kirkkaissa tienoissa että tuomittuin pi-

meässä
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meässä alhossa, ja sieltäpä ihmeitä hän kertoili.
Asein oli hän myös ennustellut ihmislapsille tu°
höja kowia: sotia, nälkäwuofia, ruttotauteja ja
wiimein maailman lopun. Hänpä, aina wakaa,
äänetön ja lempeä impi, nyt äkisti, Juhanin
sadatellessa niitetyllä nurmella, loiskafi ladosta
ulos, lankesi poltoillensa maahan ja, huolimatta
walelewasta sateesta ja leimausten risteilewästä
palosta, rukoili huutamalla, melkein kiljumalla
äänellä. Kän rukoili Jumalala armahtamaan
tuota onnetonta, sokeaa miestä eikä iskemään
häneen pyhän wihansa liekehtiwää wasamaa.
Niinhän rukoili, katsahdellen ylöskorkeuteen, ja
ihmeellinen tuli säteili hänen silmistänsä ja ha»
nen otsallansa wäikkyi taiwaallinen walo. Mutta
katso: Juhani waikeni, hän waikeni, waikka mu»
lauttelikin silmiänsä wihaisesti wiistoon neitosta
kohden. Mutta wiimein, koska tytön askare hä-
nen mielestänsä käwi liian pitkäksi, tarttui hän
rukoilijan käsiwarteen ja talutti hänen takaisin la
toon, lausuen: mene sisään, rääsy, mene sisään
ja älä siinä turhaan kastele itseäsi, sillä en tar-
witse yhtään puolestani rukoilijata." Sisään as-
tui neitonen, mutta kaatui kohta heiniin alas,
antain lakkaamatta kaikua rukouksensa huutawan
äänen; ja kuumia kyyneleitä wuodattiwat naiset
hänen wieressänsä. Mutta ulkopuolella, nojau»
ten wasten seinää, seisoi Juhani ja hänen kas»
ivoillansa näkyi niinkuin katumusta, mutta wiha
puuskutteli kuitenkin hänen rinnassansa wielä.

Pian
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ian sade ja ukkonen siirtyi; jaseuraamana päiwänä korjattiin
Wehkalan niittu, korjattiin tu-
lisessa poudassa. Mutta itse
talon isäntää ei nähty siellä.Missä wiipyi hän? — Seuna-
lan tyttären ääni oli kaikunut
hänen korwissaan eikä suonut

hänen sielullensa rauhaa. Sentähden oli hän
aamulla warhain lähtenyt pappilaan synkeällä
mielellä ja katuen tunnustanut rowastille syn»
tinsä, kiroilemisensa Jumalaa ja taiwasta was-
taan. Tästäpä rowasti tosin ensin häntä wa-
kaasti nuhteli, mutta lausui myös pian hänelle
lohdutuksen sanoja, ja rauhallisella mielellä pa-
lasi Juhani kotiansa taas. Mutta tuostapa koh-
tauksesta, Wehkalan kolkolla nutulla, huomattiin
aina jotain muutosta Juhanin luonnossa ja käy-
töksessä. Ilmausipa hänen päähänsä ympyriäi-
nen patalakki, hänen takkinsa kaulus kohosi pys-
tyyn, sen liepeet katkaistiin ja jäljelle jätettiin
ainoastaan lyhykäiset körtit", niinkuin on he-
ränneitten miesten waatteenparsi yhdessä ja toi-sessa tienoossa Suomenmaassa. Käyskeli hän
puettuna näin ja käyskeli kirkossa useammin kuin
ennen. Peloittawan totisena istuihän aina mää-
rätyllä sijallansa temppelissä totisen Härkämäen
isännän rinnalla, tuolloin tällöinkarautellen kurk-
kuansa, niinkuin oli myös hänen kumppaninsa
tapa. Iaharweniwat myös tästälähin raju ilmat
sekä Jukolan tumassa että mainioilla, ja wiimein
melkein ihan tyyneesti kului weli Juhanin elon-
päiwä kohden rauhallista iltaa.

Nai
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aimatonna miehenä eli Simeoni
Juhanin huoneessa, nauttien
talon ruokaa ja juomaa, teh-
den wäsymättä talon työtä
warhain aamusta iltaan myö-
hään. Säästäwäinen, kitsas
oli hänen luontonsa, ja kit°
saammaksi käwi se wuosi wuo°

delta aina. Saidan huomiolla seurasi hänen fil-
mänsä talon waiheita sekä miesten että naisten
toiminnoissa. Känenpä suustansa kaikui kerran
lause, joka wieläkin eleskelee naurettawana kansan
huulilla Jukolan ja Toukolan tienoilla. Eräänä
päiwänä, koska hän hawutukin ääressä weisteli
pienellä weistinkirweellänsä leipälapiota Wenlalle
ja wäki atrioitsi, harjallinen poytyri sianmuren»
nusta edessään, muistutti hän kaikkia yhteisesti:
«Kun panee hywin pikkuisen sianmurennusta lei-
wän Päälle, niin se särwittää niin." Lausui hänniin, ja tuostapa pyrskähtiwät nauruun sekä mie-
het että naiset, ja Juhani itse myösnaurettuaan
hieman, katsoi parhaaksi wähän nuhdella wel°
jeänsä liiasta ahneudesta. Mutta lausuipa tuo»
hon Simeoni taasen: «Kohtuullisuuteenhan minä
teitä kehoitan, waroitan teitä jumaloitsemasta
watsaanne, joka on synti, kuolemansynti. — Ia
kuka on luonnottoman kitsas? En minä, mutta
sehän oli tuo Kuninkalan Kalle, joka keuhkotau-dissansa, koska huomasi kuoleman warmaan lä-
hestywän, läksi polttamaan wiinaa omiksi maa-
hanpaniaisiksensa. Sillä liesihän poika itsensäparhaaksi polttajaksi Toukolan kylässä: menetti

wil
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wiljaa wallan wähän, mutta saipa aina kosolta
helmeilewää wiinaa. Niinpä nytkin. Kylmässä
saunanporstuassa istui kurja kääkkä wiinapannun
ääressä, yskien jaköhien,nenä teräwänäkuinnas-
kali ja silmät kuin kaksi lasipalloa päässä. Siellä
hän istui, ja wiinaakannettiin sisään koko kattilan
täydet. Mutta wiimeinkömppeili hän sieltä itsek-kin, kömppeili,kömppeilirapuista ylösporstuaan,
porstuasta tupaan, kiikahti koreasti alas wuoteel-
lensa, ja niinpä muutaman tunnin päästä makasi
kylmänä poika. Sehän, hywät ihmiset, oli kit-
sausta, kitsausta, joka ei hellinnyt miehestä wielä
haudanpartaallakaan, jasitäpä taidankutsua luon-
nottomaksisäästeliäisyydeksi." — Niinhänitseänsä
puolusteli, omistamatta koskaan saidan nimeä.

utta ainapa hän pysyi niin emän-
tänsä kuin isäntänsä suosiossa;
sillä olipa hän uskollinen, luotet»
tawa wartia talossa. Surutonna
taisiwat he wiipyä kodostansa
poissa, kun waan tiesiwät, että

kaikki oli Simeonin huomassa.
erran,iltahämärässä eräänä joulu»
juhlana, läksi Juhani emäntänsäza kahden nuorimman lapsensa
kanssa testailemaanImpiwaaran
kylään sekä Tuomaan että Lau-
rin luokse, ja huoneen haltiaksi
jätettiin Simeoni taas. Keli oli

hywä
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hywä ja kestimierasten matka joutui mieluisasti
halki metsien, kirkkaan taiwaan alla. Istui Iv»
hamn polwilla pieni Tiitiäinen", wakawana ja
lihawana,mutta Wenlan tukemalla polvella, hie-
non willahuiwin merhossa lepäsi nuorin lapsi,
tyttönen raitis ja kiltti, nauttien äitinsä nisää
lämpimän peitteen alla, koska helisten pitkin lu-
misia ahoja liukui reki, siirtyi Jukolasta kohden
Impiwaaran wainioita. — Mutta ilta tuli, ja
riensiwät Jukolan piiat ja rengit leikkeihin Tou-
kolaan, ja yksin wallitsi nyt Simeoni. Kahden
täytyi silloin oljennella hänen mattansa alla:
talon molempain wanhimpain tyttärien, joista
toinen oli yhdeksän-, toinen seitsemänwuotias
lapsi. Heitäpä ei päästetty kestiin isän ja äidin
kanssa, eikä päästänyt heitä setänsäkään leikkei-
hin muiden kanssa, josta he wihastuiwat aiwan
ankarasti. Mutta Simeoni ei siitä huolinut,
waan päätti nyt käytellä mattaansa ihan miel-
tänsä myöten.

li jo sakea pimeys, mutta tuli°
sijalla ei kohonnutkaan leimua-
maa iltamalkeaa kuin ennen
ehtoisilla. Tuostapa rupesimat
lapset tuskittelemaan ja tilläs-
telimat kiimaasti maloa ja mal-
keutta sedältänsä. Mutta hän
ei pitänyt lukua heidän lius-

keista maatimuksistansa, maan rauhassa makasi
hän
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hän tapansa mukaan tulitakan kiwellä, jonkareu-
nalta hänen karhea tukkansa riippui alas. Siinä
hän makasi, haastellen tytöillensä järjen kieltä.„Kylläpä sitten käskis, jos tässä waan lakkaa-
matta muuria haudottaisi. Hei, hei! eihän ollak-
kaan, luulenminä,Mantaan rautaruukissa tuolla.
Te hälläkät, tietäkäät että puu on kallista kalua;
ja sanokaapas mitä sitten poltetaan, koska metsäloppuu. Wariksen-warpujako? Niin, niin tässäkyllä on käypä, ellei kukin ajoissa eteensä katso.
Sillä wähempikin täällä piisaa tälle syntiselle
ruumishaaskalle, piisaa mar' joutilaille lapfiwe-
kamillekin. Menkäät wällyjen alle, siellä on läm-
mintä kylliksi. Wai niin! Kyllä sitten käskis."
Niin hän haasteli; mutta lapset, wikkelät tyttö-
weijarit, jotka eiwät juuri koskaan olleet tottu-
neet wääjäämään isänsä weljeä, toreliwat was-
taan, wäitteliwät wallan tuimasti,priiskahteliwat
ja näyttiwätpä hänelle tuolloin tällöinwieläham-
mastensa walkoisen riwin,pilkaten ja ängytellen
kiukuissansa. Mutta koska ei apua tuosta tul-
lut, uskalsiwatpa he lopulta iskeä kyntensä äijän
kurjaan tukkaan, joka riippui tulitakan reunalla.
Tukkaan he iskiwät ja wanuttiwat sitä aika lailla,
ennenkuin ehti mies parka kiweltä ylös. Plös
hoksahti hän wiimein, sieppasi nokisen haarun
nurkasta kouraansa, jolla hän, peloittaen pieniä
peijakkaita, kolisteli permantoon, kolisteli, uhaten
lakaista jalat heidän aitansa pois. Silloinpa
wilkkasiwat weitikat tumasta ulos, ja mäikkyi
Jukolan wisainen owi pienten pakolaisten juos-
tessa.

Mutta
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utta hetken mentyä, rohkeni-
wat he astua sisään jälleen,
waatien ehtoollista tuikealla
äänellä. Kauan antoi Si-
meoni heidän ärjyä ja tuis-
kahdella, nousipa kuitenkin lo-
pulta ylös,otti orsilta päreen,
halkaisi sen keskeltä ja wiritti

palamaan tuon kaitaisen pirstaleen. Tämän wa-
lossa ammensi hän padasta ryyniwelliä tytöille,
mutta ei juuri runsaasti, ainoastaan kaksi, kolme
kauhallista. Siitä kantoi hän pöytyrinlaukkutuo-
lille, käskien lapset syömään, mutta padan peitti
hän taikmasammion kannella ja asetti sen pai-
noksi wielä raskaan hawutukin nurkasta. Tä-
hän annokseenpa eiwät tyytyneetkään lapset, he
waatiwat enemmin, tahtoiwat ainakin leipää
lisäksi; ja heleätä itkua lasketti pieni Wenla,
nokkela tyttö. Puri silloin Simeoni leiwän syr-
jästä pienen, tuskin miehen peukalon suuruisen
palan ja tarjosi sen tytölle. Mutta tämä, näh-
tyään sen pienoisuuden, ei siitä huolinut, waan
luiskaisi wihaisesti kädellänsä, ja kauas perille
singahti leiwänpalanen Simeonin kourasta. Sii-
täpä mieskin nyt kiiwastui, nipisti huulensa yh-
teen ja niristi kahdella sormella tyttöä hieman
niskatukasta, lausuen: sinä lunttu! pilkkaatko
kallista Jumalan lahjaa? Wai niin! Kylläpä
sitten käskis."

Sil
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illoin tyttö itkemään yhä anka»
rammin, mutta tuosta ei aina-
kaan Simeoni huolinut, waan
rupesi wiimein laittelemaan
iltawalkeata pesään. Muuta-
masta »viheliäisestä kekäleestä
rakensihänkurjanpystywalkean,
lausuen torelewalla äänellä:

Suus kiinni waan, muutoin otan risun tuolta
nurkasta ja löylytän sinua oikein kelpo lailla.
Kas kun peijakas Miskasi kourastani Kerran lah-
jan nurkkaan. Noh, noh! Oleppas nyt perin
ilman leipää ja lippele welliä kiltisti makoos,
niinkuin, katsos, tekee wanhempi sisareskm tuossa.Ia kylläpä se lasten illalliseksi piisaakin. Eihänole meidän talossa wara mässätä ja elää rik»
kaanmiehen tawalla. Suus kiinni waan, sinä
knääkkä. Kyllä, kyllä waankin sitten käskis." Niin
hän haasteli, istuen kiwellä ja kyyätellen keh-
nosti palawata kekälepystyänsä; ei huomannutukko, kuinka pikku hälläkkä tyttönen, lusikka kou-rassa, hänelle wihaisesti irwisteli ja hänen pu-
hettansa myöten pientä leukaansa keikutteli.

uitenkaan ei antanut tässä tyttö-
jen itku, ei kiiwaat sanat, waan
täytyipä heidän tyytyä setänsä
annokseen. Ia wiimein saattoi
woimallinen uni pienoiset wuo-
teelle, ja he nukkuiwat pian
sikeästi pehmeän, lammasnah-

kai
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kaisen kaattuwan alle. — Mutta Simeonin wal-
kea saattoi tupaan kylmää, ei lämmintä; eikä
wartonutkaan hän kekäleiden palamista loppuun
asti. Aatelien: kelpaahan kallista puuta huomi-
seksikin säästää, rupesi hän sammuttelemaan hä-
myistä, mieltäsynkistäwää iltawalkeatansa, mäis-
käytti peltin lujasti kiinni, huolimatta karwaasta
Murasta, joka totosta suitsutti tupaan. Wiritti
hän taasen pärepirstaleensa palamaan ja söieh-
toollisensa: pienen, homeisen leiwänpalan ja tam-
misesta kupista seitsemän kuiwettunutta silakan-
päätä. Hartaasti ja palawasti seurafiwat koirien
silmät hänen atrioitsemistansa, hänen kätensä lii-
kuntoa kupista suuhun ja suusta kuppiin, mutta
eipä riittänyt heille murenaakaan Simeonin pi°
wosta. Mutta hän, atrioittuansa, läiskäytti kä-
tensä ristiin, lankesi kiwen juurelle polwillensa
ja, wuodattaen palawia kyyneleitä, kiitti Herraa,
Taawetin poikaa, joka aina ja sulasta armosta
oli häntä rawinnut, syntisäkkiä. Tästä nous-
tuaan, aukaisi hän owen ja rupesi könistelemään
koiria yöksi ulos wartioitsemaan taloa war°
kailta". Niin hän lausui, waikk'ei miesmuistoon
ollutkaan tietty warkaitten eljistä Jukolan ta-
lossa. Mutta ulkona puhalteli talwen tuiskuawa
tuuli, josta syystä koirat eiwät juuri mielineet-
kään jättää tuwan kahisewia olkia; ja tästäpä
nousi meteli, joka kuitenkin päättyi koirien pa-
haksi. Wingahdellen ja hännät lyyhyssä, pake-
niwat he wiimein ulos Simeonin nokisen aseen,
koiwuisen haarun alta.

Teh
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ehtyänsä tämän, telki hän tar-> kasti porstuan tuimat owet,
irwistäwissä hampaissa loi»
mottawa päre. Astuihän taa-sen tupaan, kohotti loimonsawasemmalle, katsahtaen tyttöi-
hm, jotka makeasti uneksuiwat' wuoteellansa pehmeän peiton

alla, uneksuiwat poski wasten poskea, werewinä
kuin kaksi nuorta kesäyön ruusua. Keihin nyt
katsahti mies, katsahti myhäillen ja asettain kaat-
tuwan millaista reunaa lähemmäs wasten pie-
nen Wenlan kaulaa; ja koska siirtyi hän taasenkohden tulitakan kiweä, lausui hän hupsuttawalla
äänellä: hätäpäs oli teidän maatessanne, kun
makonne on welliä täynnä". Niin hän sanoi,
ja päättyi myös itse kallistumaan wihdoin yöl-
liseen lepoon. Mutta lankesi hän kerran wielä
polwillensa, iski nokiset kyntensä lujasti ristiin
ja, wuodattaen palawia kyyneleitä, kiitti Ker»
raa, Taawetin poikaa, kaikesta nautitusta hy-
wyydestä ja rukoili hänen warjelewaa kättänsä
tämän huoneen suojaksi tulewana yönä. Hän
rukoili itsensä puolesta, noiden pienten puolesta
tuolla wuoteella ja wieläpä kaikkein ihmisten
puolesta maan piirin päällä. Siitä kallistui hän
lepoon rakkaalle kiwellensä, nukkui wiimein, ja
lämmin hiilistö hautoi herttaisesti hänen jal-
kainsa anturoita.

Mutta
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utta kylmä oli tupa, kylmä
l ja kolkko renkien ja piikojen
! maata, koska he puolen yön

palasiwat leikeistä
l Toukolassa, ja siitäpä seu-

raamana aamuna kyräiliwät
he wihaisesti Simeonille. Ia. koska nyt palasiwat kestiret-

kettänsä talon isäntä ja emäntä, niin kanteliwat
hänen päällensä kiiwaasti niin piiat kuin lapset.
Mutta Simeoni ei tuosta ollut juuri millään;
weistellen hawutukin äärellä, haasteli hän waan
joutilaalla äänellä: Ei piisaa meidän talossaherrastella; kyllähän sen tiedätte. Ei maankaan
meidän talossa herrastella piisaa."

liinpä eleskeli Simeoni entisessäkodossansa, wanhassa Juko-
lassa, työksennellen ahkerasti
ja käyden aina wahtia, pitäin
tarkalla silmällä huoneen halli-
tusta sekä sisällä että ulkona
mainiolla. Mutta olipa kuiten-
kin hetkiä, joina mikään maail-massa ei häntä huolettanut. Tapahtuipa joskus,

että hän täydessä humalassa tuli kylästä, tuli
iloisena miehenä, rähisi komin ja pasteeraili edes-
takaisin permannolla humiksi janauruksi sekä nuo»
rille että manhoille talossa. Mutta seuraamana
päimänä oli hän taasen sangen sairas sekä sielun

että
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että ruumiinpuolesta. Huokaillen,kädet ristissä,
hän makasi tulisijan kartisella kiwellä, ja sydäntä
kaiweli kauhea katumus. — Mutta tapahtui asia,
joka paljon harwensi häneltä humalahetket ja
katumuksen pitkät päiwät. Kantoipa kerran Ju-
hani hänen käteensä kalliin kaupunkilahjan: suu-ren, kankeakantisen, melkein leiwiskänpainawan
piplian. Suuri oli Simeonin ilo ja ihastus; ja
tuostapa hywänteosta ei hän koskaan wäsynyt
kiittämästä ja ylistämästä weljeänsä. Mutta
tästä ajasta unohti hän melkein ainiaksi wiehät°
täwän wiinalasin.

>Yt hän lakkaamatta sunnun-! talien ja pyhien iltapäiwinä
nähtiin istuwan pipliansa
ääressä, tutkiensanaa, janäin
hän joutui harwemmin kuin
ennen mieltämuuttawan juo-
manpariin. Muttaniinpä ta-
pahtui kerran kuitenkin eräänä

pyhäinmiesten iltana. Iloisessa huimauksessame-
lasteli, käyskeli ja pyörähtelimies, ja nukkui wii°
mein makeasti kiwellensä; mutta seuraamana päi°
wänä tunsi hän synkeän katumuksen polvessansa
taas. Mitäpä teki hän silloin? Seisten pöydän
päässä, edessään awattu piplia, kutsui hän kor-
kealla, saarnaamalla äänellä kokoon kaiken talon»
wäen wanhimmasta nuorimpaan asti. Ia asetti

hän
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hän kaksi sormea piplian päälle ja, mulautellen
silmiänsä kohden taiwasta, wannoi pyhästi, ettei
milloinkaan enää nauttisi juowuttawia juomia, ei
pisaraakaan täällä eläissänsä.

em wuofi, meni kaksi ja meni
wieläkolmekin wuotta, jaaina
lujana seisoi Simeon: wan-
notussa malassansa. Mutta
kerranpa kuitenkin oli hän
wieläkin lankeewa tuohon kiu-
sattawaan helmasyntiinsä, ja
tämä lankeemus saattoi ta-

loon peloittawan hälinän. Walapattoisena, sie-luttomana matona piti nyt itseänsä kurja mies,
rikottuaan lupauksen, jonka hän oli tehnyt kaksisormea kirjan päällä". Sentähden tahtoi hän
lyhentää wiheliäiset päiwänsä. Kiiwaasti,mutta
wakawilla askeleilla ja mielellä kylmällä kuin
jää, läksi hän tuwasta, astui ylös tallinparsille
iakiertoi kaulaansa wanhanPilkkutamman loimi-
wyön, jonka toisen pään hän kiinnitti katon ylim»
maiseen orteen. Ia niin hän asetti itsensä lewol-
lisesti riippumaan, nukkumaan kuolon uneen; ja
kankeasti tuijotteliwat eteenpäin miehen silmät,
wimmatulla waudilla paisuiwat hänen poskensa
ja yhteenlikistyiwät hänen kouransa kiinteiksi nyr-
keiksi. Mutta hänen elämänsä mitta ei ollut täy-
tetty wielä.

Läk
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Msihän talon wanha anoppimuori
katsomaan kananpesäänsä tallin-
parwella, näki miehen nuorassa
ja antoi, huudolla ja kiljunnalla,
kohta tiedon taloon. Hätäpaik-
kaan kiirehti nyt Juhani wiipy-
mättä ja pelasti weljensä kuole-
man kidasta. Yhdellä tempauk-

sella katkaisi hän loimiwyön, kantoi, roihkaten ja
kummitellen, weljensä sisään, mutta heidän ym
parillaan parweiliwat naiset ja lapset, itkien,
huutaen ja käsiänsä paukutellen. — Kammariin,
Wenlan hyllyäwälle ryijylle kantoi Juhani wel-
jensä, jossa tämä pian tointui, mutta synkeänä,
huokaillen ja tirkistellen alas permantoon istui
hän sängyn laidalla, sanaakaan lausumatta. Ju-hani, hampaissa ryöhääwä nysä, kiirehti nyt
Aapon luokse, astelikiiwaastijaroihkaten, ilmoit-
tamaan weljellensä kamalaa tapausta ja kysele-
mään neuwoa käytettäwäksi Simeonia kohtaan.
Hänen omasta mielestään olisi pieni, kohtuulli-
nen löylytys, annettu salaisesti ja kaikessa hil-jaisuudessa omien weljesten kädestä, ja sitten
kiiwasta manausta Jumalan nimessä, ollut mie-
helle parasta. Mutta kurituksen katsoi Aapo tur»
haksi, japäätti käyttää häntä koh-
taan ainoastaan sanan woimaa. Ja koska myös
hän oli wirittänyt nysänsä, läksiwät molemmat
weljekset Aapo-Jukolasta yli pellon luhani-Iu«kolaan, järjellisesti haastelemaan Simeonin, tuon
murheen pojan kanssa.

Ter



Neljästoista luku

559

erweisiksi rawisti Aapo rak-
kaasi: Simeonin kättä ja,
ladaten piippuansa, rupesi
hän juhlaisella muodolla ja
äänellä lausuilemaan ran-
gaistuksen ja pian myöskin
lohdutuksen kieltä. Sitä kuul-
teli Simeoni mykkänä kauan.

kuulteli, killistellen surkeasti alas permantoon.
Mutta Aapo wiritellen ehtimiseen sammumaapiippuansa, osoitellen kädellään ja sulamilla sil-
millä katsellen akkunasta ulos kohden taiwaan
reunaa, kiihoitti waan aina puheensa mahtia. Ia
hohtawana kultasateena lenteliwät sanat hänen
suustansa ulos. Nytpä ilmestyi äkisti katkeran»
suloisia poimuja ympäri Simeonin huulten, ja
kyyneliä-wirtaawan itkun ääneen paukahti miehen
kurkku. MyösJuhanin leuka nyt järähti ja wää°
ristyi pahasti, ja pian hyrisi itkussa hänkin, ja
Aaponkin silmistä säteili kostea kiilto.

iinkääntyi Simeonin sydän koh-
den eloa ja toiwoa taas. Ia
kiitollisuudesta loistamilla kas-
woilla likisti hän jäähywäisikst
weljensä Aapon kättä. Myös
kiitti hän Jumalaa, joka ker-
ran wielä oli häntä armahta-
nut, ja päättyi wähitellen ta-

wallisiin toimiinsa Jukolan talossa. — Niinpä
siiwo
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fiiwo Simeoni, koskaan enää lasia kallistamatta,
wiettirauhalliset päiwänsä: milloin tukin nokalla
weistellen, milloin nysä suussa, nolkkien hawuja
raikkaasti tuoksuawassa tarhassa, ja milloin taa-sen istui hän pipliansa ääressä, tutkien sanaa.

utta Äapo isännöitsi Jukolan
puoliskossa, joka

Aapo-Jukolaksi;
seisoiwat sen huoneet

sata askelta emä-
Waimoksensa otti

Whän Kuokkalan Kinrikan;
Wse oli siewä ja kaikin ta-

woin kiltti nainen; toimekas emäntä ja lauhkea-
mielinen waimo. Häneen tyytyi myös Aapo,
katsoen kuitenkin parhaaksi tuolloin tällöin oikein
opettajan muodolla ja äänellä antaa hänelle tär-
keitä muistutuksia ja neuwoja sisällisestä huo-
neenhallituksesta. Näitä kuulteli waimo joko lau-
sumatta sanaakaan tai naurain silmät tirissä, yk-
sinkertaista, iloista naurua. Myös piikojansa ja
pieniä piikatyttöjänsä opasti usein isäntä Aapo,
koska niin, että hieman karstoi hänen silmässäänheidän toimensa ja askareensa. Kerranpa talon
wanhin piika, lakaistessaan laattiata, sai isän-
nältään kiiwaan läksytyksen. Sillä Aapo, jonka
mielestä tyttö lakaisi wallan tuiskien ja heittäin
tunkiota nurkkiin, kiiwastui äkisti, sieppasi piialta

luu
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luudan ja rupesi uudestaan ja nopsalla kädellä
lakaisemaan tupaa periltä kohden owea. Mutta
koska hän oli ehtinyt noin puoleen permantoon,
pisti hän jälleen luudan piika raiskan kouraan ja
lausui: joinhan kiltin tytön lakaiseman pitää".
Silloin emäntä, joka tulipesän ääreltä katseli
kuinka Aapo, luuta kourassa, hyöripiian kanssa,
nauroi wilpitöntä, sulawata nauruansa, nauroi
tiristäen silmiänsä, kämmenet wasten polwia, ku-
marruksissa. Mutta tuostapa Aapo, kun oli jät'
tänyt piian, antoi waimollensa wakawasti ran-
kaisewan katsannon. — Kuitenkin harjoitti hänaina oikeutta ja kohtuutta sekä piikojansa että
renkejänsä kohtaan; sen kiitoksen sai hän kaikilta
yhdestä suusta.

yös harjoitteli hän parantajan
ammattia, niinkuin hän oli
oppinut eräästä wanhasta
lääkärikirjasta, jota hänellä
oli tapana ahkeraan tutkis-
tella. Onnistui hän useinkinl rohtoinensa, joista moni oli
hänen oma keksimänsä, maan
yrteistä rakettu. Marsinkin

oli hän mainittu wallan mahtawaksi paranta-
maan ruusua, ruiskutautia, pyörrytystauteja,
siannappeja ja syhelmää. Kieroja oli hän wer-
raton; ja olipa monikin mies ollut hänen käm-
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mentensä alaisena ja saanut liewityksen. Wat-
sankiwistyksiä, tukituiskattuja polttoja paranteli
hän usein ainoastaan hieromisensa sukkelalla kei-
nolla. Iakoska hätä ei muistele lakeja eikä sään-töjä,niin tapahtuipa kerran, tapahtui useammin,
että naisenkin täytyi kaatua alas Aapon käm-
menten siweltäwäksi, koska rintasen alla lakkaa»
matta kierteli ja poltti.

li eräs nainen, tuon rättiukon,
Terwakosken Matin waimo,
jota waiwasi itsepintainen pai»
najainen. Se häntä ratsasteli
rasittawimmalla tawalla usein
joka ainoana yönä monet wii-
kot perätysten. Wälistä, kunse jonkun aitaa oli wiipynyt tulematta, hän toi-

woi olewansa pelastettu tuosta yöllisestä wam°
masta. Mutta sitten se taas äkkiä ilmautui ja
akka sai taas oljennella kiusanhenkensä kanssa.
Kulki hän monenkin puoskarimuijan luona, kulki
lääkäreissä, kuitenkin turhaan aina. Mutta jou-
tuipa hänenkin korwiinsa wiimein maine Jukolan
Aapon suuresta taidosta ja woimasta paranta-
maan tauteja; ja läksi hän etsimään apua kerran
wielä. Mytty käfiwarrella ja sukankudin käsissä,
waelsi hän pitkän, waiwaloisenmatkan Jukolaan,
mutta sielläpä sai hän myös elinkautisen paran-
nuksen Aapon keinojen kautta.

Myös
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lyös lautamiehen wirassa oli
Aapo kunnon mies. Ma-
kaana, ja usein kämmen
korwantakana, tarkastikuul-
lellen asiain luonnistumis-
ta, istuihän penkillänsä la-
keassa keräjäsalissa. Siellä> hän istui,miehekkäästi Pys-

tyttäen Päätänsä, ja tuolloin tällöin wäikähteli
hänen huulillansa hieno, itsetyytywäinen myhäi-
lys. Mutta wiisas, tasapuolinen, oikea oli aina
hänen tuomionsa. Sen tiesi tuomarikin ja kuul-
teli aina kärsiwällisyydellä hänen jotenkin pitkiä
lauseitansa, koska hän, lewitellen käsiänsä, antoi
asiasta aatoksensa ilmi.

iin eleli hän rauhaisessa talossansa,
lkelpo isäntänä ja reippaitten lapsiensa
«elvo isänä.

utta Impiwaaraa, ensin raket-
tua, hallitsi omanansa Tuo-
mas, mieshartewa jawahwa.
Missä löytyi se uros, joka
lolisi rohjennut röyhistäärin-
! tansa <M°3mpiwaaran isän-
nän edessä? Suuri oli hä-
nen woimansa, ja mahtia,

makuutta oli hänen olentonsa täynnä. Talonsa
töissä
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töissä ja toimissa ei hän käynyt käsiksi menolla
ja pauhinalla; kuitenkin piti hän kuria ja Her-
ran nuhdetta yllä sekä huoneessa että ulkona
mainiolla. Hän oli anteliain kaMsta weljekfistä
ja kohteli aina laupeudella ja hywyydellä kärsi-
wiä, kowan onnen lapsia. Ei hän tuossa kysel-
lyt, ei hän tutkistellut juurta ja perustusta apua
etsiwän kurjuuteen. Ei käynyt hän moittimaan
miestä, jonka käteen oma syynsä oli saattanut
kerjäläissauwan. Kaikille hän antoi, antoi ilman
mälitystä, aatelien: olethan kuitenkin onneton.
Enimmin kaikista hellitteli hän pieniä käypäläis
tyttöjä, jotka, kainosti katsellen, astuiwat pelosta
wawahtelewalla sydämmellä mieron tietä. Kaksi
tällaista matkustajaa olihän ottanut huomaansa,
ja heitäpä kaswatettiin ja suosittiin yhtä armaasti
kuin omia pienoisia talossa, ja oliwat he ramak
kaita poikia kaikki.

aimona oli hänellä Härkä
mäen ainoa tytär, jalo jawa
kawanainen, ansaitsemanne
heksensä Impiwaaran oiwan
uroon. Salskea,yht'aikaarii-
peä, wakawa ja tyyni oli tä-
män naisen muoto ja olento.

Uljaasti kohosi powensa; hiuspalmikko, paksu,
pellamankeltamen, nähtiin somasti leiskahteleman
hänen tukemilla hartioillaan malkeapohjaisen, pu-
naristillisen liinan alta. Nauha asui hänen ot-

sal
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sallaan poistumatta ja hänen sydämmessään
zumalanpelko, ankara ja wilpitön. Känpä oli
Impiwaaran emäntä, hän talon pienten, sekä
omien että ottolastensa, oiwallinen kaswattaja.
Usein hänen silmänsä, jalot ja laupiaat, lepäsi-
wät uneksuen wienon tyttösen päällä, joka or-
pona ja suojatonna kerran oli joutunut heidän
huoneesensa.

>äin kulkiwat Tuomaan päiwät
tyyneesti kohden haudan tyyntä
satamaa. Wirtaan werrataan

lusein ihmisen elämää täällä.
Mutta Tuomaan elinkauden,
hänen isännyydestänsä Impi>
waarassa aina kuolinhetkeensä

asti, tahtoisin werrata kymiin, joka juhlaisesti,
rauhaisesti retkeilee kohden ääretöntä, iankaik-
kista waltamerta.

uomaan talosta kaksi, kolme am
pumamatkaa itään päin seisoi
nummella Laurin uutistalo; ja
oli se Impiwaaran toinen puo-
lisko, myös kutsuttu Laurilaksi.
Siinä asui äänetön mies, wiljeli
maatansa täysin toimin, askarteli

ahkerasti pelloillansa, mutta mielemmin wielä
saloilla ja soissa.

Wai
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aimon oli hän nainut Kuok-
kalantalosta. OlihanKuok-
kalassa tyttäriä kaksoispari,
joista Lauri otti toisen,
mutta toinen joutui annoksi
Timolle, emännäksi Kekku-> rin torppaan. Oli tuossaeukkoa, Laurin akassa: le°

weärintainennainen, jotenkinlyhyenjänttärä war-
rettansa myös. Hänen kimakas äänensä kaikui
kauas kuin kiljuman klaneetin ääni, kaikui Mar-
sinkin, koska hän, tuimuutta täynnä, tiuskahtelimiehellensä, ja tulta iskiwät hänen mustanrus-
keat silmänsä.

iutta äänetönnä, weistellen is-
tuiLauri, huolimatta, waikka
ärhentelikin akka, tuulispäänä
tuiskahteli. Iatämä olikiusa,

! joka paisutti eukon sappea
yhä enemmin ja enemmin.
Tapahtui kuitenkin tuolloin
tällöin,että miehen kärsimys
katkesi, ja silloin ei olluthywä

häntä katsoa wasten naamaa. Waikenipa eukko
äkisti, kieppasi ulos, miten jaksoi, ja kätki itsensä
ometan nurkkiin, suojelemiin soppiin ja soliin.
Siellä hän oljenteli hetken lymyssä, wälilläkat-
soi hän luimistaen kätköstänsä ulos, tietääksensä
miten luonnistui huoneessa oma°synnyttämä'nsä

ärjy
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ärjy. Niin hän wiipyi, kunnes wiimein oli aset-
tunut wihaisenmiehen mieli. — Mutta harwoin
kuitenkin nähtiin näin myrskyisenä rauhallista
Lauria. Aseinpa, koska taasen akka riehui ja me-
kasti, läksi ukko metsään, nysä hampaissa ja kir°
weskynä kainalossa, läksi etsiskelemään katupuita,
kenkätuohia ja pahkaleita. Kernaasti wiipyi hän
niillä retkillänsä, etsien, katsellen ja arwellen. Ja
wasta koska aurinko jo kauan aikaa oli laskeunut
ja kaikki päätyneet lepoon, asteli hän kotia len-sean kesäyön hämärässä, kantain olallansa juu-
ria, wääriä ja kenkätuohia ankaran pallon.

illoin tapahtui myösusein, että
hänkotomatkallansa kohtasiro-
tewan sonninsa, leweäniskaisenHällin, joka, pyrkien kiiwaissa
aatteissa kohden kylää, tuli

!häntä wastaan illan sumussa
hietaisella tiellä,lähestyihäntä
kyrääwillä silmillä. Ia nytpä

kowa iski wasten kowaa; mutta Lauri, rämäis-
ten karmealla äänellänsä ja heristellen kirwes
warttaan, pakoitti kuitenkin itsepintaisen elikon
kääntymään lopulta. Ia siitä nyt asteltiin Lau-
rilaan päin, Hälli edellä, isäntä perässä. Hälli
yrittäisi kääntyä oikealle, mutta Lauripa kohta
oikealta hänelle kirweswarttansa heristää; kään-
tyisipä Hälli kerran wielä wasemmalle, mutta
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wasemmalta uhkaa häntä kiireesti taasen Laurin
kirweswarfi. Ja niinpä katsoi sonni parhaaksi
kulkea kotoa kohden, kuitenkin rawisteli hän pää-
tänsä wihaisesti ja puhalteli ulos sieraimistansawoimallisen sydämmensä hohdetta.

!uljettiin wiimein ohi Tuomaan
talon, jossa piika wuoteellensa
kuuli töminätä, askelten sihinätäja tapsutusta hietaisella tiellä.
Ken liikkuu näin myöhäänsiellä
ulkona?" aatteli hän, nousi ylös
ja unipörryisenä, paitasillaan,
asteli kohden akkunaa, tirkisti

ulos ja näki naapurin sonnin ja isännän, jotka
wakaasti ja totisina käyskeliwät toinen toisensa
perässä. Edellä kulki sonni, wastakynsin, isäntähänen jäljessänsä, tuolloin tällöinheristellen kir-
weswarrellaan ja kantain olattansa katupuita ja
kenkätuohia, kerättyinä siewään, ympyriäiseen
palloon. Ia niin katosiwat he wiimein piian sil-
mistä. Mutta antaisipa sonni turpansa ja hel-
litti wihoissaan kidastansa hirmuisen, kiljuman
laulun, ja nummi järähti, maa ja taiwas raikkui.
Lausui silloin Lauri: „Kyllä minä sinulle annan.
Wihoitteletko? Ahaa, junkkari, käyppäs koreasti
kotia waan; sillä tässä ei auta nyt sukkelan suk-
set eikä Kaura-Matin konstit ja koukut. Sen
tiedätkin." Niin hän haasteli kulteissansa, koska

edellä
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edellä käyskeli sonni, puhaltaen ylpeätä, peloit-
tawaa marssia, joka läpi tyynen yön kajahteli
kaukaisiin kyliin.

utta Lauri telki Hallinsa lv»
jasti tarhaan tomeriksi oman
talon karjalle ja astui tu-
paan, jossa jäähtynyt eh-
toollinen wartoi häntä Pöy-
dällä. Tuwassa lepäsiwät
jo kaikki makeassa unessa,
ainoastaan emäntä walwoi

kiukkuisena kammarin sängyssä, odottaen mies-
tänsä. Mutta Lauri, koska hän oli atrioinnut,
astui wibdoin kammariinsa, josta taasen äkeä
wihuri pieksähti häntä wastaan. Eukkohan siellä
wuoteeltansa kiljahteli, pisti wallan kiiwasta kik-
akakaa" miehellensä, räiskyi kuin tuli kuiwassakatajassa tuon köllin kirotusta kuhnailemisesta
metsän korwissa". Äänetönnä liikkui ukko, riisuiPäällänsä, wiritti nysänsä ja kallistui lopulta
wuoteellensa akkansa wiereen, joka lakkaamatta
toreli ja ärhenteli. Mutta koska nyt piippu oli
poltettu pohjaan asti, asetti Lauri sen warok-
kaasti waiheillensa alas laattialle, nihkaisi peittoa
ylemmäs hieman ja lausui sitten lujalla äänellä:
Oleppas jo waiti, siunaa itseäs ja nuku Kerran
nimeen hywän sään aikana; muista: hywän sään
aikana." Maikeni silloin toraisa waimo, waikka
ponnistelikin sydän hänen powessansa; ja niin

hän,
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hän, temmaisten wihaisesti peittoa puoleensa,
lvihdoin nukkui ja samoin mies hänen wieres-
sänsä.

iinpä wiiwyskeli Lauri aina
pimeihin öihin hupaisilla ret»
killänsä metsissä. Iamitä hän
siellä näki huomaittawaa, ih°
meteltäwää ja mietittäwää,
siitä hän harwoin kelienkään
sanaakaan wiikon kuluessa lau-
sui. Wasta hän seuraamanasunnuntaina, tawallisesti murkinapöydässä, ker-

toili rengeillensä yhtä ja toista.

apahtui kerran, koska hän
metsästä palasi, että hänen
aiwonsa hartaammin kuin
koskaan ennen mietiskeli, tuu-
miskeli; mutta mitä hän
noin kiinteästi aprikoitsi, ei
tuota kenkään woinut ar°
wata. Äänetönnä ja äkeäm-

pänä yhä päiwä päiwältä, hän liikkui talonsa
pihoilla, ärähdellen tiukeasti sekä miehille että
»vaimoille, joka Harmoin oli hänellä tapana en°
nen. Mutta sywien tai kiusallisten aatosten
pilwi peitti lakkaamatta hänen otsansa, heitti

hä-
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hänen silmäkuoppiinsa synkeän warjon. Tämän-
kaltaisena nähtiin hän kuluessa pitkän wiikon.
Tuli wiimeinsunnuntai; pöydässäistuiwat Lauri
ja hänen miehensä, mutta äänettöminä wallan.
Lopulta aukaisi isäntä suunsa ja lausui, kysyen
seuraltansa: „Miehet, yhtä mielin teiltä kysyä;
antakaat minulle selitys. Koska wiisi päiwää
sitten käyskelin yli Koiwislon niitun sileän töy-
rään, äsken tulleessa lumessa, joka ohkaisena
peitti maan, niinkuin se nytkin sen peittää hie-
nolla puuwillawaipallansa, näin minä merkin,
jota ei aiwoni woi käsittää. Kirous! jo yöt ja
päiwät, sinne tänne, kohden tuhatta haaraa olen
leiwottanut aatostani tämän asian tähden. —
Mutta kuulkaat: Näin minä nutulla jälkiä, aika-
miehen sotkemia jälkiä, joita seurasin, astellen
hiljakseen. Mutta äkisti katkefiwat nämä jäljet,
josta katkosta, jatkamalla yli töyryn ja alas wii-
taan, alkoi ketunjälkiä, selwiä ketunjälkiä, joita
ei tähän asti löytynytmaassa, ei ainoata. Mi-
hin oli kadonnut mies? Ei ollut hän käynyt ta-
kaisin, ei eteenpäin, ei oikealle eikä wasemmalle,
ei, waan taiwaasen oli hän astunut ylös ja tai-
waasta alas oli astunut kettu jatkamaan hänenjälkiänsä lumessa. Tai oliko mies kantanut ket-
tua sylissään ja sitten siinä, jossa hänen omat
jälkensä loppuiwat, astunut itse heilahännän sel-
kään ja ratsastanut halki wiidanulos kirkkotielle?
Mahdottomia juonia; mutta mahdollisempaa kei-
noa en keksi, päästäkseni tästä seikasta selwille
poluille. Mitä sanotte, miehet? Löytyyköwielä
noitia meidän pitäjässä? Oliko mies perkeleen

woi
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woimalla muuttanut itsensä ketuksi?" Niin hänhaasteli, mutta kummastuen kuulteli wäki, eikä
woinut kenkään selittää tuota arwoitusta, waan
päätyiwät he wiimein siihen uskoon, että noitia
oli käyskellyt Koiwiston töyräällä.

utta Lauri ei tuntenut rin-nassansa rauhaa; syötyänsä
läksi hän astelemaan kohden
Koiwistonniittua taas. Tul-
tuaan sen sileälle kummulle,
huomasi hän, että sama ilmiö
oli taasen uudistettu: mie-
hen- ja ketunjältien waihetus

äsken-tulleessa lumessa. Hän wimmastui ja lau-
sui kiukkuisella äänellä: rikeeraako tässä itse il-
minen saatana?" Niin hän, suu irwissä,kiljahti,
potkaisi jalallansa erästä lantakasaa, joka haa-
moitti läpi lumen, mutta sielläpä leimahti esiin
kirkasta rautaa. Sieltä wilauksessa hienoa lantaa
ja ruumenia pöllähti korkealle ilmaan ja samassatulisten ketunrautain tiiltäwät kehät isliwätkiinni
miehenkinttuihin ja likistiwät ankarasti. Tästäpä
leweniwät Laurin silmät, hän kumartui kiireesti
alas hellittämään karwastelewasta, paisumasta
äärestänsä itsepintaista konetta, jonka hänkirouk-
en kirkunalla wiskasi kauas tanterelle. Nytpä
)än huomasi tosin, mitä wirityksiä oli rakettu hä-
nen niittuunsa, mutta jälkien kummallista muu-
tosta lumessa ei hän kuitenkaan ymmärtänyt
wielä. Wihaisena rupesi hän taasen käymään

koh
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kohden kotoa, ontuen pahoin ja purren ham-masta, astuessaan rautain iskemällä jalallansa.
Ia pian huomasi hän tarwitsewansa tuetta kul-
teissansa ja rupesi etsimään itsellensä sauwaa
wiidasta lähellä kirkkotietä. Pensaassa näki hän
kaksi loimuista kankea, ja koska hän oli kiskonut
ne kätköstä ulos, hawaitsi hän ne kahdeksi puu-
jalaksi, joiden kummankin alapäähän oli siewästi
kaawattu hywin luonnollinen ketunkäpälä. Sil-
loin kirkastuiwat hänen kaswonsa ja kaikki sel-weni hänen eteensä. Nyt ymmärsi hän, että ke-
tustaja, poistaaksensa ketun silmistä kaiken syyn
epäilykseen, oli, käydessään katsomassa rauto-
jansa, aina lähestynyt paikkaa tämänkaltaisilla
puujaloilla. Ia tiimiinpä keinon kautta jätti hän
peräänsä ketun-, waan ei ihmisenjälkiä, ivita tie°
tysti karttelee mäkimaiden wikkelä Mikko. Oli
siis Laurilla asiasta selko; ja liewitetyllä sydam-
mellä, waikka karwastelewallasäärellä, astui hän
pois, käytellen puujalkaa saumanansa.

apahtui silloin, että Kolistimen
äkeä ukko, käyden orawapau»
loillansa, joita hän wirittelisei-
wäsparien wäliin niittujen ja
huhtien aitoihin, huomasiLau-
rin jäljet lakealla aholla ja
rupesi tuumiskelemaan kowin.,Onhan tuosta käynyt mies
ja koira, mutta — mitä aat-

telen tästä tempusta? — yksijalkainen koira. No
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peeweli ja kumma! <Mfijalkainen koira on harp-
paillut isäntänsä rinnalla yli tämän kantoisen,
Jumalan ahon. Mitä riiwattua aattelisin tain-
kaltaisesta tempusta? Owatko noidat ja Lappa-
laiset liitteillä? Häh?" Niinhän aholla seisoi ja
aprikoitsi, kouristeli mustaa, karheata tukkaansa,
mykerteli tupakkimälliä etuhampaillensa wälissä
ja rypisti noita harmaita kulmakarwojansa hir-muisesti. — Wiimein kuitenkin läksi hän taasenkäymään, mutta käsittämättä ilmestystä aholla:
yksijalkaista koiraa, joka hyppeli herransa rin-
nalla. Tuota hän arweli kauan, ilmoittamatta
kelienkään, ennenkuin kuolinwuoteellansa, jossa
hän kysyi hellältä miniältänsä, mitä aattelis hän
tästä ihmeestä, joka hänelle ei wielä kuoleman
leuwoissakaan antanut rauhaa. Silloin nainen,
kyyneleet silmissä, haasteli hänen korwaansa,
pyysi hänen poistamaan mielestänsä kaikki sel-
laiset mietteet ja muistelemaan ainoastaan kuo
lematonta sieluansa. Tuohon ei ukko sanaakaanlausunut, waan tuijotteli eteensä lakkaamatta; ja
niin wei hän kummallisen pulman aholta ilman
selitystä myötänsä hautaan.

utta pian parani Laurin jalka,
I sankojen purema, ja entistä
lmyöten askarteli hän talos-sansa taas, milloin metsissä,
milloin awarassa pirtissänsä.
Niin hän eleli uljaan wai»monsa ja lastensa kerällä. Ia

lap
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lapsilta, niin kauan kuin he oleskeliwat äitinsähuomassa, ei puuttunut koskaan paita, ei sukka,
ei jokapäiwäinen ruoka eikä ruoska.

torppaa hallitsi Timo, ja)awiona oli hänellä Kuokkalan
kaksoissisaruksista toinen. Sekä1mielenlaadultansa että ulkomuo-
don puolesta oli hän sisarensa

i wertainen:tukewarintamen,keik-'
kanokkainen ja ruskeanahkainen

töpsä. Sanottiinpa kuitenkin, että oli hänellä
hieman Hellempi sydän kuin sisarella, weli Lau-
rin waimolla. Paljon piti hänestä Timo, maik-
kapa joskus pöllähtelikin hänen tukkansa tiiwaan
puolison jykewissä kourissa; sillä hywä ei ollut
häntä wastaan ylwästellä. Koetti myös Timo
aina kaikin tawoin tehdä waimonsa tahdon, ja
hywin käwi talossa työ ja toimi. Mutta yksi
oli seikka, joka tuolloin tällöinhieman hämmensi
huoneen rauhaa. Olihan Timolla tapana, ko-
lvin juurtuneena tapana, kerran wuodessa, noin
kekrijuhlan aikoina, naukkia päänsä humalan hu-muun, wiipyen kylässä päiwän tai kaksi iloisten
kumppanien seurassa. Mutta nousi tuosta me-
lakka, koska hän wiimeinhuomasi parhaaksi käydä
kotiansa taas.

Ker
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erran eräänä sunnuntaina loka»
kuun ja marraskuun rajalla
joutuimies taasen hiemanhar»hateille, liittyi iloiseen hum-maukseen, TammistonKyöstin
ja Karttulan Aapelin pariin.
Tammiston wiileässä ullakko»

kammarissa he kallisteliwat mustaa, kiiltäwätä
pulloa, haasteliwat hartaasti, lauleliwat ja ha-
lailiwat armahimpina ystäwinä. Niin he wietti-
wät kaksi yötä japäiwää, hurraten ja lauleskellen
ja huolettomasti heitellen hareita silmiänsä kor-
kean kammarin tuulisesta akkunasta ulos. Katse-liwat he yli lantaisen tarhan, yli olkisen ometan,
yli kiwisen mäen, yli peltojen ja nuttujen, aina
Lemmilän kaukaiseen suohon, jonka kohdalla, yl-
häällä pilwienrajalla,sinkoiliwat joutsenet,kiertoi»
liwatsinne tänne muuttoretkellänsä eteläisiin mai-
hin. Niinpä he wälinpitämältömästi katseliwat,
laimeilla wuohensilmillänsä katseliwat, rallailiwat
ja keikutteliwat päätänsä, jossa ihanasti läimäh-teli,huimahteli;za kaukana heistä oljenteliwat kur-
jan, tawallisen ihmislapsen surut ja mielimurteet.

,utta koitti wiimein kolmas
päiwä, ja ystäwykset hera»siwät kiwistelewällä Päälläkolkoilta wuoteiltansa. Lo-
pussa oli sekä rahat että
wiina, ja mitään keinoa
ei löytynyt enään saattaa> aukenemaan emäntien leilit.
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Äänetönnä ja karmealla naamalla päättyi Timo
nyt astelemaan kohden kotoa: asteli kihnustaen
pitkin kujaa, asteli murheellista mäkeä ylös,muis-
tellen Kekkurin kiimasta emäntää. Surkeasti riip-
puiwat miehen werkahousut, ja housujen sekä
punaraannollisen liiwin wälistä molkahteli paita
julmasti ulkona; pieninä, werenponnistamina tui-
zotteliwat silmät hänen päässään, koska hän,tukka
tuhannessa taakelossa, käyskeli Kekkuriin päin;
ja kauas kajasti miehen awoin rinta, kajasti ja
punersi kuin kuparikattilan kuurattu kylki. Niin
asteli hän jynkallä mielellä, ja wihaisesti katsoi-
wat häneen metsät, wuoret ja laaksot. Kellastu»
nut koiwu tuossa kanteli hänen päällensä kotvin,
synkeä kuusi hänen päällensä kanteli, ja mustana,
purewana tonttuna seisoi tienwieressä terwas-
kanto; koko luonto, ennen niin armas, näytti ha»
nellenyt emintimän armottomanmuodon. Mutta
puihin, kiwiin ja kantoihin ei hän nyt juuri luo»
nutkaan silmiänsä, teroitti waan katseensa yhä
eteenpäin, muistellen Kekkurin kiimasta emäntää.
Ken ikänä tuli häntä wastaan tiellä, nuori tai
wanha, mies tai nainen, tuskinpa wiitsi hän yh°
tään ainoata kertaa mulauttaa silmäänsä heidän
puoleensa, ja waiwoin olisi hän enemmin tällä
retkellä tehnyt, maikka itse Suomen suuriruhti-nas olisi käynyt hänen ohitsensa kiwisellä po-
lulla. Äänetönnä, hämyisesti muistellen kotoa,sen emäntää, sen wäkeä ja lapsiansa, asteli hän
eteenpäin, ja tuolloin tällöin tunkeusi ulos hä-
nen polvestansa äkkinen, mutta hiljainen puh-
kaus.
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utta wihdoin ehti hän kotonsa
pihalle, ja silloin seisahtui
hän tuumiskelemaan, kuinka

ihän uskaltaisi astua tupaan
ja löytyisikö wielä keinoa tä-
män auringon alla, joka woisi
hieman lepytellä unhoitettua> akkaa. Siinä hän nyt piteli

päätään, piteli kauan, katsoi tuonne, katsoi tänne,
huomasi lopulta halkopinon majassa, ja pian lei-
mahti aate hänen päähänsä ja hän lausui itsek-seen: nyt olen keksinyt keinon". Ia kohta rupesi
hän latomaan käsiwarrellensa halkoja pinosta.
Ia nyt, koska oli hänellä sylissä aika jättiläis-
taakka, läksi hän kömppeilemään kohden tupaa,
toiwoen tällä juonella miellyttäwänsä kiinteätä
waimoa. Napustaen astui hän rapuista ylös,
tuli porstuaan ja huusi wilpittömällä äänellä:
Awatkaas owi... awatkaas owi, lapset siellä
sisällä, poika tai tyttö." Tuli wiimein pieni poi-
kanen, pieni piimäparta Jooseppi, awasi owen,
ja sisään astui Timo taakkoinensa, äänetönnä,
katsoen oikeasti, rämähtämättä eteensä. Ia koska
hän oli laskenut puusylin kolinalla nurkkaan, lau-
sui hän: Kalkopinokin rupeaa jo hassusti ale-
nemaan, mutta mitämaks, onhan Jukolassa met-
sää." Sanottuansa tämän, rohkeni hän heittää
pikaisen silmäyksen emäntänsä puoleen, mutta
sielläpä katsoi häntä wastaan rangaistuksen uh-
kaawa ukkospilwi.
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owa hetki oli käsillä. Tuskin oli
eukko ehtinyt kiljahtamaan suus-
tansa kysymyksen: missä olet
ollut, sinä riiwattu?" ennenkuin
läiskähti Timon molemmille pos-
kille, läiskähti wallan tulisestioikealta, wasemmalta. Mutta

pian kuitenkin waikeni iskujen pauke ja seurasikamoittawa äänettömyys, jona Timon tukka oli
tuimassa löylyssä, ja maailma pyörähteli ym-
päri hänen silmissänsä. Mutta wiimein hännärkästyi, ryhtyi waimonsa käsiwarsiin turpeilla
kourillansa, asetti hänen istumaan rahille jasiinä
piteli häntä koreasti hetken. Siinä Timo, tukka
hirweässä pörrössä, ja turkinpunaisena kaswoil-
tansa, haasteli äkeälle naiselle: «Katsos nyt, jos
antaisin sinulle oikein aikamekon kädestä, sinä
lunttu, sinä aasintamman warsa. Luuletko mi-
nua waan tällä tawalla uskaltamasi kuranssata?
Ahahl petyitpä koreasti. Ne owatkin harwat
pokot, joita minä tukkaani lasken, waan enpä
kaikkia ämmiä tässä. Sillä olenpa, peijakas wie,
kowin kiiwasta miestä, niinkuin, sen pahempi,
nyt usein kuullaan ja nähdään. Niin, niin, kat-sos, jos nytkin sinua wähän tuhtaan." Noin
hän tuossa uhkaili, mutta täyttämättä uhkaus-
taan. Eiköhän raatsinut? Sillä paljon piti hän
kuitenkin waimostansa. — Mutta kiukkuisena kil-
jahteli waimo: «hellitä, sinä kirottu mies, hellitä
paikalla!" Timo hämmästyi kowin häiriölle, ar-
weli hetken, hellittäisikö hän wai hillitsiskö euk-
koansa kauemmin. Eukko kirkaisi kerran wielä ja

aina
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aina tuikeammin; Timo hellitti kouransa, mutta
kohta olimiehen tukka jauhatuksessa taas. Nytpä
närkästyi hän uudestaan ja kowin, päätti jättää
akkansa peijakkaan haltuun ja läksi kopeasti astu-
maan ulos. Witkoin kuitenkin ja wääntäen taisi
hän siirtyä tuwasta; sillä eukko pyristeli niskoilla
kuin pieni, ruskea käkihaukka punoittaman koiras-
metson niskoilla teuhaa ja höyhenet tuoksuivatilmassa. Mutta tuosta suuriakaan huolimatta,
raaksi hän itsensä ulos, raatsi wäkiwalloin, ja
wasta porstuan kynnyksellä hellitti akka nappauk-
sensa, uhaten opettaa miehensä kerran wielä; ja
alas rapuista astui wakaasti Timo, lausuen pois-
tuissansa: niin minä ämmiä opetan". Pois hän
käyskeli, katosi humaliston taakse; mutta sieltä
teki hän, suu Mareissa, aiwan wikkelän kaarrok-sen kohden tallia ja astui ylös parsille. Sieltä
tuuppasi hän heiniä pari käärämää alas hewosillehinkalossa, kallistui siitä pehmeälle, kahisewalle
wuoteelle ja hetken mietiskeltyänsä waimonsaMwasta sydäntä", nukkui raskaasen uneen.

uli yö, kylmä hallayö, mutta
Timoa ei kuulunut. Kowin

!lewotonna päätyinyt emäntä
wuoteellensa ja käyskeli syn-
keissä aatoksissa miehestänsä.Kentiesi on hän mennyt,
hurja, hirteen; ehkä on hän! wimmoissansa wiskannut it-
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sensä Nummenniitun pohjattomaan lähteesen;
tai on hän nukkunut metsään, ja warmaan nyt
palelluttaa itseltänsä nenät, kynnet ja kääpät, se
poloinen poika." Niin hän mietiskeli ja hyrs-
tahti pian katkeraan itkuun maatessansa wuo-
teella ilman armasta awiota. Siinä huokaili ja
tihkaifi hän yhden hetken, kaksi tuskallista hetkeä,
ja lewotonna korwa odotti portaan ja porstuan
kolinaa. <W kului aina enemmin, mutta ei kuu-
lunut askeleita lähestymän miehen. Nousi hän
lopulta ylös, puki päällensä ja wiritti lakkisen,
moninastallisen lyhdyn, aikeissa käydä etsimään
kadonnutta. Mutta yksin ei hän uskaltanut läh-
teä ulos öiseen pimeyteen; kowin hän pelkäsi
aina tonttuja, aaweita ja kaikenkaltaisia kummi-
tuksia. Kamoitti häntä myös hirweästi heidän
oma saunansa johon oli äsken kuollut wanharuotiukko, waahtopartainen Honkamäen lisakki.
Sentähden herätti hän piikansa, Taawan, kump-
paniksensa retkelle; Taawa nousi, puki päällensä,
mutta tuiskeana, wihaisena seurasi hän emän-
täänsä ulos kylmään, kolkkoon yöhön.Ensiksi etsi-
wät he saunan, sitten riihen,mutta ilman hyötyä.
Tuliwat he pihalle taas, emäntä itkien pellon-
pientarelle ja rupesi hartaasti huutelemaan mies-
tänsä nimeltä. Hän huuteli huikeasti, ja metsäkaikui, riihi lakealla loutilla kaikui. Wiimem
kuuliwat he wastaukseksi tallinparwelta jotain
karheata, käheätä morinaa, ja sinne riensiwät
nyt naiset. Alös parsille, lyhty kourassa, astui
emäntä, löysi Timon, joka unipöyryisenä, kohot»
taen itseänsä istumaan kahisematta sijalta, pöllis-

teli
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teli häntä wastaan kuin aholla susien riiwaama,
pyöräpäisekfi saatettu wanha oinas. Ei Pysäy
hän miehen turmiin, joka hänen pelasti petojen
kidasta, waan äkisti, kenenkään luulematta, läh-
tee hän, hullupäinen, kepoittaen juoksemaan sut-
ten jälkiä; tuolloin tällöin seisahtuu, töpsäyttää
jalkojansa ja pöllistelee wallan tuikeasti. Niin
katsahti nyt myöskin Timo, tuntematta kohta
omaa waimoansa; olipa kenties wielä jotain poh-
meluksen samenneita hänen aiwoissansa jäljellä.

Vaimo. Mitä sinä täällä istut? Tule
sisään; eihän sinun, Jumalan luoma, täällä pak-
kasen kynsissä tarwitse itseäsi kärwennellä; kun
ma sanonkin. Tule sisään, Timo.

Kukas te sitten olette?
Vaimo. Kenestä warjele! Oletko jo niin

hukassa, ettet tunne enään minuakaan? Ko, hoo!
Kas noin, kas noinpa synti ja perkele täällä wil-
litsewät sielu paran. Ko, hoo sentään!

Himo. Mitä siinä nyt itkua puserratte? —
Kukas te oikeastaan olette?

Vaimo. Ah kuitenkin, ah, woi! Timo,
Timo!

Häh?
Vaimo. Etkö tunne enään minua? Olen-

han minä Ma, sinun waimos.
Jassoo! Niin oikein!

Vaimo. Tule sisään ja älä itseäsi täällä we°
tele, kylmällä tallinparwella. Woi sinua kurjaa!

Himo. Niin mar' jo sitten herra tallinpar-
wella makasi. Ole maiti ja älä tuossa lapsekkaita
juttele. Eihän miehen täällä hätääkään ollut.

Piika
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piika. Eiwätpä, sen wietäwät, anna Piika
rukalle yön lepoakaan, waan tässä pitää hänen
kuhkailemaan pitkin nurkkia, etsien juopunutta
miestä.

Vaimo. Niennä nyt. Anna kourasi tänne
ja astu koreasti alas.

piika. Anna wielä koura; koiwesta hänen
tempaisin ruomena mäelle.

slimo. Mitä se Taawa niin wihoittelee
siellä alhaalla? Ole maiti, tyttö, eihän tässä
ole hädän pipanaa eikä papanaa meillä kellään.

piika. Minähänen papanoitsifin, jos olisin
ruiskumahainen muorin musta lammas.

Vaimo. Suus kiinni sinä, ja pidä tuota
lyhtyä. — Etkö sieltä jo pääse sinäkin?

Himo. Kyllä minä täältä hiljakseen tulen;
astukaattepas te nyt waan edellä tupaan.

uliwathe tupaan, edellä emäntä
ja piika, wiimeisenä Timo.
Wuoteellensa riensi kohtapiika,
jupisten äkeästi itsekseen, mutta
emäntä rakensi kerkeästi ehtool-
lisen miehellensä. Pöydälle
pani hän reikäleipää, woita,
naudanmurennusta ja suuria,

kokonaisia perunoita; ja mieluisasti rupesi Timo
atrioitsemaan. Mutta mielimurteisena, silmät
kyynelissä, katseli häntä waimo pöydän toisesta
päästä.

Waimo
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Vaimo. Kun ma sanonkin; miksi et pysy
koreasti kotonasi, kumma mies, koska tiedät mi-
nun tällaiseksi tuittupääksi Mustalais Kaisaksi?
Newinhän sinua tukastakin taas. Mikä kynsii-
nikin, mikä waankin ämmän kynsiin? Minähänsinua rewin taas!

Niin mar', jo sitten herran tukasta
repi. Mitä tuossa lapsekkaita waikertelet, koska
ei ole tästä yhtään hätää? Mutta olipas se
tulinen pinnistys, ja könistitpä minua aikame-
kosta. Xi, hih! Perhana kuitenkin! Menes las-
kemaan kaljaa.

Vaimo. Miksi lurwailet sitten kylissä ja
kylien krouweissa öitä ja päiwiä, öitä ja päi°
wiä? Onkos tämä laitaa?

I^imo. Onhan sitäkin siinä ollut noin ker-
ran wuodessa, onpa niinkin, sitä ei taida kieltää.

Vaimo. Missä olet uisakoinnut taas ja ke-
nen kanssa? Sanoppas. Kenen weijarin kanssa?

Olihan noita kumppania, oliniinkin.
Vaimo. Missä ja kenen kanssa olet räh-

mäillyt? Sano kohta.
Isimo. Ka Tammiston Kyöstin ja Kark-

kulan Aapelin kanssa tuolla Tammiston ullakko
kammarissa.

Vaimo. Mitä joitte?
Wiinaa waan, ei sen kalliimpaa ta-

waraa. Niin,mistähän meillerommit tulisi,rom-
mit ja lipparit?

Vaimo. Jumalattomat! Iskis nyt kuolema
kimppuus, niin alimmaiseen helwettiin waipuisit
alas ilman armoa ja laupeutta.

Timo
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Himo. Harmoinpa, Harmoinpa täällä, lu>
mala nähköön,walmiita ollaan. Mutta mitähän
tässä nyt kuoltais, parhaassa iässämme? Olep-
pas waiti kuolemasta ja laske minulle kaljaa.

luskeata, kuohumaa kaljaa laski
! akka tynnöristä miehellensä,

joka, syötyänsä oikein aikanne-
hen atrian, tyhjensi melkein
koko haarikan. Ia siitä läksi-
mät he molemmat yölliseen
lepoon.

utta kerrottawa on wieläkin
toinen kaista tämän

luonnosta. —
taikka pyhä-

koska hänen oli

kanssa,anelihän aina,
Wwuodattaen tulisia kyyne-

leitä, anteeksi kaikilta perheensä jäseniltä, mitä
hän suinkin olisi rikkonut heitä mastaan. Ia
tämä hetki oli Kekkurin huoneessa liikutuksen
hetki. Olipa
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lipakerran taas samankaltainen
tilaisuus eräänä suwisenasun-nuntai-aamuna. Sulawam-
millä sanoilla jakuumemmilla
kyyneleillä kuin koskaan ennen
oli emäntä tehnyt anteeksi-
pyyntönsä,alkaen miehestänsä
ja käyden aina paimenpoi-

kaansa asti. Silloinpa Timo, suu tyytywäisyy-
den myhäilyksessä, läksi ulos jouduttamaan he-
wosta ratasten eteen, asteli onnellisna, paidan-
kaulus kohotettuna korkealle niskaan, kohotettuna
oman eukon kapealla kouralla. Iarenkinsä kanssa,
joka waljasteli hewosta pihalla, hän haasteli.„Kyllä tuo meidän akka on sentään kelpo akka,
on totisesti; sitä ei woi kieltää. Mihinpä joutui-
sm minä poloinen lapsinulikkojeni kanssa ilman
häntä, emäntien emäntää? Eihän, peijakas, kol-
mesataa ruplaa maksaisi tarpeiksi sitä wahinkoa,
jos kuolis tämä akka; ei neljäsataakaan siinä pii-
saisi. Asko minua, Kaape poika." Niin hän jut-
teli, ja mitä hän sanoi, sen myönsi heti wilpit-
tömästi wikkeläKaape, waikka, aina koska joutui
ruunan toiselle puolelle, ilmestyikin weitikannau-
ruhymyä hänen kaswoillensa. — Mutta astui
wiimein emäntä ulos uudessa, kohisemassa ha-meessa, hohtawissa liinoissa ja itkusta pussis-
tuneilla kaswoilla; hän lähestyi rattaita, kiipesi
totisena ylös ja istui huoaten istuinlaudalle. Ia
hänen rinnallensa oikealle istui, ohjat kourissa,
Timo,punoittawana, kuin syksykesäinen täysikuu,
punoittawana, myhäilewänä jaonnellisna,täynnä

ter
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terweyttä, werta ja woimaa. Nytkäisi hän ohjia
hieman, massautti kerran suutansa, ja kohta no-
pea ruuna rawia juoksemaan pitkin kirkkotietä.
Pian katosiwat he koiwiston warjoiseen aukioon,
ja hetken aikaa wäikkyi hietainen sawu poutai-
sella tiellä.

uttaWuohenkalmantorpassa,
Wirkkotien warrella kiwisellä
«näellä,asui jarakenteliEero,
Iweljeksistä nuorin. Oli hän
Mitäjän toimekas ja wiisas«ahtiwouti, jonkaasettamain
Myyntien kautta moni susi,
Dmoni ilwes ja karhu sai

heittää henkensä tarkasti johdetussa apajassa.
Paljon käytteli häntä nimismies käskyläisenänsä
läänissä, sillä hywinpä tawallisesti onnistuiwat
hänen ajamansa asiat. Hänen kuntonsa kirjoi-
tuksessa ja luwunlaskussa saattoi myös hänelle
paljon tointa ja askaretta, ja myöskin sisääntu-
loja. Mutta eipä lyönyt hän sentähden taimiin
maansakaan wiljelystä, waan johdatti aina jär-
jestyksellä ja tulisella wireydellä töitä ja raata-
misia; ei kenkään saanut werkastella hänen pihoil-
lansa. Alati kiehtoili hänen silmänsä teräwästi
ympäri kuin koukkunokkaisen haukan tarkka silmä
tuiwan koiwun oksalta aholla tähtäilee kesäaurin-
gon heleässä paisteessa.

Mutta
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utta sunnuntai» ja pyhäpäi-
winä hän joko tutkisteli sa-
nomalehteänsä tai kirjoitteli
itse kuulumisia ja yhteiskun-
nallista asioita pitäjästä, lä°
hetettäwiksi samaan lehteen.
Ia mielisti otti aina toimi-
tus wastaanhänen lähetys-

kappaleitansa, joiden sisältö oli ytimellistä wal-
lan, esitystapa nasewaa ja selwää, useinpa ne-
rokastakin. Ia tämänkaltaisista harrastelemisista
laajeni hänen katselmansa elosta ja maailmasta.
Synnyinmaa ei ollut hänelle enään epämäärää
nen osa epämääräisessä maailmassa, ilman mi-
tään tietoa missä ja minkälainen. Maan liesipä
hän, missä löytyi se maa, se kallis maailman-
kulma, jossa Suomen kansa asuu, rakentelee ja
taistelee, ja jonka powessa lepääwät isiemme
luut. Kän tiesi sen rajat, sen meret, sen salai-
sesti hymyäwät järwet ja nuo risuaitoina juokse-
wat hongistoiset harjanteet. Kotomaamme koko
kuwa, sen ystäwälliset äidinkaswot oliwat ainiaksi
painuneet hänen sydämmensä sywyyteen. Ja
tästä kaikesta syntyi hänen tahtoonsa halua ja
pyrkimistä kohden maamme onnea ja parasta.
Känenpä uljaasta, wäsymättömästä toimestansa
rakettiin pitäjään jonkunmoinen kansakoulu, joka
oli ensimmäistä Suomessa. Ia wieläpä yhtä ja
toista muutakin hyödyllistä laitosta matkaan-
saattoi hän seurakuntaansa. — Myös oli hä-
nellä huoneellisten askartensa ja puuhiensä ali-

tui
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luisena silmän-osoitteena wanhin poikansa, josta
hän oli päättänyt kouluttaa tiedon ja taidon
miehen.

wiona olihänellä Seunalan
hoikka tytär, liinatukkamen,
kainosilmäinen Anna, hän,
jokaolinähnyt kummia nä-
köjä jahouraillen ennustel-
lut paljon ihmeitä. Sanoli
emäntäWuohenkalmanwa°paassa, uhkeassa torpassa;

mutta aiwan awaralle kuitenkaan ei ulettunut
hänen emännyytensä walta. Enimmin isännänhuolesta ja toimesta käwi tässä huoneenhalli°
tus. Känenpä taskussansa kilkahteliwat ruislaa°
rin awaimet, hän itse määräsi ja mittasi tawarat
sekä wäkensä että karjansa tarpeiksi ja maksoi
niin piiat kuin rengit. — Aseinhan tuo emäntäi-
nen alakuloisena käyskelee, seisoo tulisijan ääressäpatansa waiheilla,mietiskellen äänetönnä. Mutta
koska hän taasen pienoisensa tuoksi kyykistyy keh°tohon alas, silloin säteilee hänen silmänsä iha-nasti. San iloitsee, koska kultakäpynen" hänen
helmassansa werewänä rikostaa ja reutoo. Ia
häntä ruokkia rintansa maidolla, häntä hoitaa,
waatehtia, ja, niinkuin hän itseksensä lausuili,
«hänestä pyhien rauhankaupungin perillistä kas-
wattaa", siitähän säteilee kainon emännän katse.

Ker



Seitsemän weljestä

592

»erranpa kesällä, eräänä sun-
Inuntai-iltana, koska aurinko
kallistui luoteiseen ja tyyni
oli ilma ja metsä, istui hän
yksin lapsensa kanssa, istui
rahilla,pöydän päässä. Nut-
tujansa, huhtiansa katsomassa
käyskeli Eero, ja kylään oli-

wat lähteneet huoneen palwelijat kaikki. — Oli
nyt ihana rauha sekä ulkona että sisällä torpan
sunnuntai-lakeassa tumassa, ja lehditettynä laat-
tia hymysi. Oli rauha ja hiljaisuus; ainoastaan
tuolloin tällöin kuului karjankelloin kaukainen
kilahdus koiwuiselta mäeltä. — Mutta rahilla
istui emäntä nuori ja haasteli lapsellensa, joka
hänen helmastansa katseli häntä wastaan kuin
hehkuma aamu. Sanoppas, pienoiseni", hänhaasteli, hyräillen laulun ja puheen wälillä, sa»noppas, pienoiseni, mistäpä tiesit kotiasi tulla?— Tulin pitkin Turun tietä, lirputtelin Hämeen»
maitten härkäteillä. — Mutta mistä kotosi tunsit,
pienoiseni? — Koirasta hallawasta portin alla,
tunsin kartanon kultaisesta kaiwosta, ja olipa
wielä pappien hewoset heinäladossa, ja olkila»
dossa oluttynnöri.— Mistä tunsit äitisi armaan,
mistä isäsi tunsit? — Äiti wierrettä ammenteli
loimottaman liekin waiheilla, hän ammenteli ja
lauleli heleällä äänellä, kaulassa liina, liina kuin
lumi ja taiwaan kaari. Mistäpä tunsin isäni?
Weisteli hän kirweswartta, weisteli kultaisen ak-
kunan wieressä. — Niin löysit tien, niin tunsitkodon, niin tunsit tumassa äitis ja isäs. Mutta

missä
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missä ollee isäsi nyt, missä, ja muisteleeko hän
meitä? — Muistaahan toki, ja ellei muistele
hän sinua, niin sinua en unohda minä, en sinä
ilmoisna ikänä, en kuolemassa, sinua, mun sie-luni aamun paiste ja illan riutumus, mun iloni
ja murheeni ihana. No miksipä murheeni sinä?
Ah! tämä maailma on kawala ja myrskyinen,
ja moni purjehtija täällä on waipunut sen me-
rien ikuiseen kohtuun. Sanoppas, lapseni, mun
suwen-ihanaiseni, sano: etkö tahtoisi täältä pur-
jehtia rauhan ikisatamaan pois, koska wieläpuh-
taana wäikkyy lapsuutesi walkea wiiri? Nannallasumean, tyynen järwen seisoo Tuonelan kartano
tumma; siellä himmeän lehdistön helmassa, kas-
teisen wiidankohdussa on lapselle walmiinakehto
ja walkeat liinat ja waipat. Sentähden kuule
mun lauluni; se johtaa sun Tuonelan ruhtinaan
maahan. Oi kuule mun sydämmeni laulu!

Tuonen lehto, öinen lehto!
Siell' on hieno hietakehto,
Sinnepä lapseni saatan.
Siell' on lapsen lysti olla,
Tuonen herran mainiolla
Kaitsea Tuonelan karjaa.
Siell' on lapsen lysti olla,
Illan tullen tuuditella
Kelmassa Tuonelan immen.
Onpa kullan lysti olla,
Kultakehdoss kellahdella,
Kuullella kehräjälintuu.
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Tuonen wiita, rauhan wiita!
Kaukana on waino, riita,
Kaukana kawala mailina."

,iinhän lauloi lapsellensa; eikä
niin heleästi helisekuin hänen äänensä silloin

sunnuntai-lakeassa tumassa.Mutta koska hän oli lakan-
nut laulamasta, katseli hän
ääneti kauan ulos akkunasta
korkeuteen päin;ylöspyhään,

pyörryttämään korkeuteen hän katseli, ja hiilakas
ia puhdas oli taiwas, ei nähty yhtään pilwen
haitaletta kaarewan kannen alla; ainoastaan pou-
tapääskynen, tuskin silmin näkywä, siellä wäik-
kyi, lentäin sinne tänne, keweänä ja wilkasna
kuin onnenlapsen aatos. Siinä hän istui, ja
poski, päiwän polttama, painui wasten uneliaan
lapsen ohausta; mutta siniset silmät ylös sini»
sim awaruukfiin katsoiwat, ja rauhasta wäläh-
teli otsa.

alasipa metsästä mies jakuuli
pihalle waimonsa laulun, joka
hänestä ei wielä koskaan ol»
lut kaikunut niin ihanasti.
Kän astui sisään, käyskellen
perille, ja istui waimonsawiereen; se oli ystäwälli-
syyttä, jota hän harwoin

en
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ennen oli osoittanut. Kerkeästi kääntyi waimo
hänen puoleensa, laski lapsen hänen polwillensa,
painoi otsansa wasten miehen rintaa za hyrskähti
wäkiwaltaiseen itkuun. Mutta heittipä mies nyt
kästwartensa ympäri hänen kaulansa, pyhkien
erään suikulan tuosta pellawakeltaisesta tukasta
hänen korwansa taakse. Siinä he istuiwat tyy-
nenä sunnuntai-iltana walkealla rahilla walkean
pöydän Päässä.

iineli jarakenteli torpassansa
Eero, weljeksistä nuorin; za
olen nyt kertonut kappaleen
kunkin weljen elostaerittäin,
wanhimmasta nuorimpaan
asti. Ia tahdonpa wieläker»
toa erään joulujuhlan Iv-
Hani-lukolan talossa. Sillä

oliwatpa weljekset päättäneet kerran wielä yhtyä
joulu oljille entiseen kotoonsa.

laikki oliwat he myöskokoontuneet
waimoinensa,lapsinensa; jaolipa

j wilinätä Jukolan awarassa tu°
! wassa, koska lapsia ankara joukko
! piehtaroitsi ja kiiriskeli kahise»
willaoljilla. Tuolla taasen, tuli-
sijan ympärillä, istui kälysten
joukko hauskassa kanssapuheessa

keskenänsä, ja Kekkurin uhkea emäntä, Timon
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wakawa waimo, siellä liikutteli kiltisti Wenlan
wellipataa, joka täysinäisenä walkeassa waah»
dossa kiehui. Siellä myös tulitakan juurella,
wirsikirja polwella, Simeoni nähtiin, walmiina
alkamaan yhteistä jouluwirttä. Mutta perillä
pöydän ympärillä istuiwat muut weljekset, Haas»
tellen entisistä ajoista, päiwistä metsien yössä
ja Impiwaaran kantoisella aholla, komeroisen,
kohiseman wuoren alla. Ia muistot menneistä
waaroista, taisteloista ja töistä suliwat suloi»
sesti yhteen heidän mielessänsä kuin metsät, laak-
sot, wuoret ja korkeat nummet kaukaisuuden stni-
hämärässä yhteensulaa. Kaikki liittyi tummaksi,
ihanaksi uneksi, ja hiljainen riutumus miesten
powessa tuntui. Niin he katseliwat takaisin ol»
teisiin päiwiin. Niinpä syksy-iltana, koska luonto
on käynyt lepoon ja kellastuneena seisoo lempeä
lehto, katselee paimen matkan päästä armasta
ahoa, jossa hän kerran kesänä kilwoitteli, tus-
kitteli, hikeä wuodattain. Päiwä oli kuuma ja
helteinen, etäällä ukkonen jymisi ja sumuna par-
weiliwat parmat ja kärpäset, saattaen karjan M-
liwään kimmaan. Mutta ennen iltaa oli hän
koonnut karjansa taas ja asteli iloisena kellojen
kilinässä kotia. Sitä Päiwää hän nyt muistelee
ja hymyää. Niinpä myösmannermaalla harme-
newa merimies johdattelee mieleensä muinoista
myrskyä merellä. Pilwet haahden pimeyteen kää»
riwät, kuohuwa aalto uhkaili kuolemalla; mutta
ennenkuin yöoli tullut, waikenituuli, aalto miih-
tyi ja nukkui ja kirkastumasta lännestä säteili
aurinko taas, osoittaen tien satamaan. Tätäpä

myrs
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myrskyä muistelee merimies hiljaisella riemulla
nyt. Niinmuisteliwat weljeksetkin menneitä päi-
miänsä, kultaisena joulu-iltana istuissaan ympäri
Jukolan pöydän ja haastellessansa keskenään.

utta tulelta nostettiin pata,, tehtiin tuohisista haloista
oiwallinen pystywalkea, jasen loimottamassa walossa
alkoi nyt juhlallinen wei-saus. Silloin kohta waikeni
lasten metelöitsewä liuta,
waikeniwat myös weljekset
juttelemastapöydänääressä,

koska Simeoni alkoi ihanan wirren ja naiset, kir-
jat helmoilla, yhtyiwät kaikki yhteen ääninensä.
Kauniisti palawan pystywalkean huminassa kai-
kui laulu, ja kauniimpana kaikkein ääntä heloitti
aina muiden joukossa kainon Annan puhdas ja
lempeä ääni. — Mutta koska lakattiin miimein
laulamasta, astuimat he ehtoollispöytään,ja siitä
kallistuimat mihdoin laattian oljille öiseen lepoon.— Mutta marhain heräsimät he seuraamanaaamuna, heräsimät lähteäksensä loistoisaan kirk-
koon, joka tuhansista palamista kynttilöistä kim-
melsi kuin taimas tähdessä. Sieltä, koska päimä
oli täydeksi maljennut, he palasiwat kilman kii-
täen taas ja miettimät entisessä Jukolassa iloisenjoulupäimän.

Mutta



Seitsemän weljestä

600

utta tässä on kertomukseni
loppu. Ia niin olen ker-
tonut seitsemästä weljek°
sestä Suomen saloissa; ja
mitäpä kertoisin enää hei-
dan elämänsä päiwästä jasen waiheista täällä? Se

!kulki rauhaisesti puolipäi-
wän korkeudelle ylös ja kallistui rauhaisesti alas
illan lepoon monen tuhannen kultaisen auringon
kiertoessa.
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