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li tyyni kesäyö; tuli aawistus
immen poween, että nuorukainen käyskeli nummella, wartoen kultastansa. Wiimein,
koska hän arweli kaikkein jo
linnassa lepääwän sywimmässä unessa, läksi hän, kää-

rittynä awaraan, hienoiseen
huimiinsa, lemmenretkellensä, hiipi warjona ulos,

katosi metsän kohtuun, ja liehahti kerran kasteisininen liina. Mutta kaikki eiwät
sessa
wiidassa
maanneetkaan,
wacm seisoipa akkunan
linnassa
herra,
linnan
tähtäillen neitoa, joka
ääressä itse

siirtyi pois. Silloin wyötti hän
öisenä haamuna
miehustalle,
tempasi käteensä keihään
miekkansa
ja kiirehti ulos, katosi metsään neitosen jäljestä.
Wertajanoowa peto silloin wainosi lempeäfilmäistä karitsaa.

utta ylös nummelle kiirehti huohottama tyttöja
kohtasi ystäwänsä siellä,
harmaan kiwen zuurella.
Siinä he seisoiwat, syleillen armaasti toinen
toistaan, kuiskaillen rakkauden kieltä autuaana

Eiwätpä seisoneet he enää maan pinhetkenä.täällä,
nalla
waan heidän sielunsa käyskeliwät

tai
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taiwaan kukkasniituilla. — Meni niin muutama
silmänräwähdys, ja ryntäsi äkisti esiin linnan
hirmuinen herra, syöksi teräwän keihäänsä neidon
wasempaan kylkeen, että
kärki nuorukaisen
oikeasta kyljestä tunkeusi ulos, ja niin hän yhdisti
heidät kuolemassa. Ke kallistuiwat wasten kiweä,
ja yhtenä wirtana juoksi heidän werensä nummella, punaten kanerwakukkasten posket. Siinä,
teräksisen siteen yhdistäminä, he istuiwat kiwisellä
istuimella, äänettöminä, mutta aina armaasti syleillen toinen toistaan. Ia ihanasti kuin neljä
kultaista tähteä säteiliwät heidän silmänsä kohden
linnan waltiasta isäntää, joka kummastuen katseli
ihmeellistä, tyyntä kuivausta kuoleman kidassa.
Syntyi äkisti ukkosen ilma, wälähteli ja jyrisi
taiwas, mutta wäläysten sinertämässä loimossa
nuorten silmät säteiliwät onnenautuaasti, kuin
neljä kynttilää taiwaan salissa, pyhässä ilmassa
loistaa. Tätä katseli murhamies, kun korkeuden
päällänsä ja ympärillään.
wiha riehui hänen
Voimallisesti puhui hänen sielullensa nuorten
ihanasti riutuwat silmät, heidän koskena juoksewa
werensä, puhui jyrisewä taiwas. Hänen mielensä
liikkui, liikkui ensimmäisen kerran, koska hän, sy»
dämmessä katumus kylmä ja musta, katseli kuo»
lewien ihmeellisiä silmiä, jotka aina lakkaamatta
paistoiwat hymyten häntä wastaan. Hänen sydämmensä kammostui ja wapisi, kun salamat
leimahteliwat ja awaruus pauhasi, ja kaikkialta
karkasiwat hänen päällensä kauhistuksen henget.
Ääretön wimma saawutti hänen sielunsa.

sen

Kat
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atsoi hän wielä kerran nuoria
kohden: sieltäpä aina samat
hohtawat silmät, waikka jo
sammuwina, katseliwat hymyten häntä wastaan. Silloin
löi hän käsiwartensa ristiin ja

rupesi, kuin jäätyneellä katseella, tuijottelemaan itään
päin, ja niin hän seisoi kauan
mykkänä synkeässä yössä. Mutta wiimein ja
äkisti kohotti hän powensa korkealle ja huusi Pitkän huudon, pitkän ja peloittawan kowan, joka
jylisten kiiriskeli ympäri tienoota. Seisoi hän
taasen äänetönnä hetken, jona hän kuulteli tarkasti ja kauan, kunnes wiimeinen kaiku hänen
huudostansa oli waiennut etäisimmän kunnaan
powehen. Ja koska tämä oli tapahtunut, silloin
hän taasen, yhä tuijottaen kohden itää, huusi
hirmuisesti, ja kauan seuduissa kiiriskeli kaiku,
jonka juoksua wuoresta wuoreen hän kuulteli tarkasti. Mutta wiimein kuoli kaukainen, wapisewa
ääni, leimaus lepäsi ja sammuneet oliwat nuorten säteilewät silmät; ainoastaan raskas sade
huokaili metsässä. Silloin, äkisti kuin unesta heräten, tempasi linnan herra miekkansa huotrasta,
läwisti rintansa ja kaatui nuorten jalkain juureen. Ia leimahti taiwas kerran wielä, leimahti
ja jyrisi; mutta pian
hiljaisuus.

wallitsi taasen kaikkialla

Aamu
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>amu tuli, ja nummella

! löydettiin kuolleet harmaan kiwen juurelta;pois
he kannettiin ja sija heille

rinnakkain rakettiin hautaan. Muttakilvessä nähjälkeen
tiin
kuwansa; ja näkyiheidän
siinä kaksi
nuorta, syleillen toinen toistaan, ja heidän allansa
polwillaan eräs ankara, partainen uros. Ia neljä
ihmeellistä nastaa, kuin neljä kultaista tähteä,
kiwen kyljessä säteilee sekä yöllä että päiwällä,
muistuttaen rakastawain ihanasti raukenewia silmiä. Ia Pitkäsen nuoli, niinkuin tarina kertoilee,
piirsi leimahtaessaan kiween närnät kuwat. Ja
niinkuin tässä kuwauksessa, niin istuwat nuorukainen ja impi onnellisina korkeuden istuimilla;
ja niinkuin uros tuossa matelee, niin entinen
linnan herra paahteisessa ilmassa rangaistuksen
wuoteella. Ja koska soimat tornin kellot, teroittaa hän aina tarkasti korwansa, kuullellen kaikua
kiwestä; mutta yhä murheellinen on helinä. Kerran toki on kiwestä kuuluwa ihmeellisen lempeä
ja iloinen ääni, ja silloin on tullut miehen sowinnon ja pelastuksen hetki, mutta lähellä on myös
kaiken maailman hetki. Ia sentähden kuultelee
aina kansa erinomaisella lewottomuudella kaikua
kiwessä, koska kellot soi. Se soistwat miehen
winnon päiwän walkenewan, mutta muistelewat
kauhistuen maailman
tuomiohetkeä.
Tämä oli tarina, jonka Aapo kertoi weljillensä Sonnimäen nummella.
Timo

sen

so-
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Mutta saapa ukko hikoilla. Aina
tuomiopäiwään asti! Ohhoo!
Oimeoni. Sinä tomppeli, katso ettei juuri
tällä hetkellä möräise tuomion torwi.
Eero. Maailman lopusta ei ole yhtään pelniin
kauan kuin pakanoita maan päällälöytyy.
koa
No Jumala paratkoon! tässähän on seitsemän
willittyä pakanaa wallan kristikunnan helmassa.
Mutta eihän niin pahaa, ettei siinä aina jotakuta
hywääkin. Olemmehan maailman pylwäitä me.
lubani. Sinäkö maailman pylwäs? Kuustuumainen.
Oimeoni. Wapisetpa, Eero, wapiset kuin
perkele, kun lähestyy päiwä, jota pilkkaat nyt.
takaan minä.
Sitä ei hän tee,
on
ja
silloinpa
meteliä
mullerrusta.
Ohhoo!
Kaksi
mullerrusta on jo ollut, kolmas on wielä tulematta; ja silloin tapahtuu
suuri autuuden
merkki; silloin maailma on menewä tuhaksi ja
tomuksi kuin kuiwa wirsu. Silloinpa karja aholla
mörää ja siat kujalla kauheasti winkuu, jos nimittäin tämä tuho on tapahtuma kesäiseen aikaan,
mutta jos talwella tapahtuu, niin karjapa silloin ometassa teiskaa ja mörää ja läätin pahsikaparat winkuu. Silloinpa on melskettä,
noissa
pojat. Ohhoo! Kaksi mullerrusta on jo ollut, kolmas on wielä tulematta, niinkuin sokea-eno sanoi.
Oimeoni. Niin, niin, muistelkaamme tätä

sen

se

se

päiwää.
puliani. Waietkaa jo, weljet. Warjele Jumala! käännättehän perin nurinniskoin tässä miehen sydammen. Nukkukaamme, nukkukaamme!

Niin
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iin he haasteliwat, mutta
kanssapuheensa waikeni wiimein i,a uni kallisti heidät
alas toisen toisensa perästä.
Keistä wiimeisenä istui walweillansa Simeoni nojaten
wasten hongan pulitseänsäjuurta.
loista
Kän istui ja
mietiskeli hartaasti näitä maailman wiimeisiä
aikoja ja tuomion suurta päiwää. Ja punaisina,
kosteina, liepeinä paloiwat hänen silmänsä, mutta
ruskea punerrus hänen karheista poskistansa paistoi kauas. Lopulta nukkui myöskin hän; ja niin
he kaikki makeasti uneksuiwat nuotion ääressä,
joka loimotti wielä hetken, mutta wähitellen raukeni ja sammui.

sa-

äiwä hämärtyi ja hämärä
keni yöksi; ilma oli lenseä ja
paahteinen; wälähteli tuolloin
tällöin koillisessa taiwaan alla,
koska ylöskohosi tuima ukkosilma. Kotkan wauhdilla läheni
kirkonkylää, wiskeli kohdustansa tulta ja sytytti äkisti
pappilan riihen, joka kuiwaa olkea täynnä, leimahti pian waltaiseen tuleen. Nupesiwat kellot

se

pau
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pauhaamaan ja tuli liikettä kylään, kaikkialta kiirehti wäkeä hurjalle tulelle, wirtasi miestä ja
naista, mutta turhaan. Peloittawasti loimotti
riihi, ja weripunaiseksi muuttui taiwaan kansi.
Mutta ilma nyt ryntäsi kohden Sonnimäkeä,
jossa weljekset makasiwat sikeässä unessa; ja heidän kuorsauksistaan remahteli nummi. Nytpä
on heidät herättämä ja silloin
hirmuinen jyräyspahemmin
kuin koskaan eläishe säikähtäwät
Heidän
sänsä.
unihouriwa mielensä kauhistuu,
wiipymättä
pujahtaa heidän muistoonsa
koska
synkeä tarina, kuwailukset maailman lopusta,
luonnon riehuessa heidän ympärillään kolkossa
yössä. Ia mikä on waloa tässä yössä, on ukkospilwen salamista —ja kamala haame aaltoilemasta
Nyt wälähti ja wilauksessa
palosta kylässä.
jyräys,
joka paikalla herätti
werraton
seurasi
weljekset. Kuutaen kowasti ja kirkuwalla äänellä,
ja hiukset
loiskasiwat he yhtaikaa ylös maasta, kahila,
ja
pystyssä
kuin
kahisewa
Harreillaan
päässä,
tuijotteliwat
renkaina
silmät
he kohden
toinen toistansa muutaman silmänräpäyksen.
Oinieoni. Tuomiopäiwä!
Missä ollaan, missä ollaan?
Oinieoni. Jokos mennään?
Judani. Auta meitä, armo!
Kapo. Kirweätä, hirweätä!
Tuomas. Sirweätä kyllä.
Himo. Herra warjele meitä poika parkoja!
Oinieoni. Jopa kellot soiwat!
Ia kiwi kilisee ja tanssii! Hii,haa!
Oinieoni. Taiwaan kellot soiwat!"

Ju
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Jubani. Io waipuwat mun woiman'!"
Oinieoni. Ia näinkös nyt waan mennään?
lubani. Auta meitä, laupeus ja armo!
Zapo. Moi kauheutta!
lubani. Tuomas, Tuomas, tempaise tuosta
takinhännästäni kiinni! Xii, haa!

Oirneoni. Xii, haa! nyt mennään, mennään!
lubani. Tuomas, minun weljeni Kristuk-

sessa.Tuomas. Tässä olen; mitä

tahdot?
tässä.

sukani. Nukoile!

Tuomas. Niin, rukoile
lubani. Nukoile, Timo, jos taidat!
Tahdon koettaa.
lubani. Tee pian!
suuri, o Vetlehemin
O Herra,
armoistuin!
Lauri?
lubani. Mitä
Qauri. Enhän tiedä mitä
tässä kurjuudessa.
Kurjuus, ääretön kurjuus! Mutta
luulenpa kuitenkin, ettei ole loppu juuri wielä.
simeoni. Oi, jos annettaisiin meille armon
aikaa wielä yksi päiwäkin!
Tai yksi wiikko, kallis wiikko!
Mutta mitä aattelemme tästä kamoittawasta
walosta ja kelloin sekawasta kaikunnasta?
?3apo. Onhan tulipalo kylässä, hywät ih»

se suru
sanoo sanon

—

miset.

Judani. Niin, Tlapo, ja hätäkello moikaa.
Tulessa on pappilan riihi.
3u

Eero.
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Juliani. Menkööntuhannenriihtä kun waan

sen

tämä matoinen maailma ja me
seitsemän syntistä lasta. Kerra auta! Aihan koko
ruumiini kylmän hien wirrassa.
'dimo. Eipä ilman ettei minunkin housuni
wapise.
Juliani. Werraton hetki!
simeoni. Näin meitä Jumala rankaisee
syntiemme tähden. Te pilkkasitte häwyttömästi
Mikkoa ja Kaisaa!
lubani. Ettäs sanot! Mutta Jumala siunatkoon heitä! Hän siunatkoon meitä kaikkia, kaikkia, lukkariakin?
Sinieoni. Se rukous on taiwaalle otollinen.
lubani. Lähtekäämme tästä hirmuisesta paikasta. Tuoltahan leimuaa tänne palo kuin kadonuo
tuksen pätsi, ja tuolta kiilustaa kiwen kyljestä
Tietäkää,
niin
meitä
silmätkin
surkeasti
kohden.
että juuri Aapon kertomus niistä kissansilmistä
saattoi matkaan tämän rawistuksen
selkäluis»
Mutta lähtekäämme liesuun, ja älköön
kukaan meistä unohtako pussiansa ja aapistoansa.
Pois, weljet! Tammistoon marssitaan Kyöstin
luokse, Kyöstin luokse Kerran awulla, ja siitä
huomenna kotia, jos eletään. Mennään nyt.
Qauri. Mutta kohta on niskassamme roima
rotat.
sade ja kastummepa kuin
sukani. Anna kastua, annanyt!kastua! Saatiinhan wielä armo. Mennään

seisoo

samme.
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e

riensiwät pois, astellen kiimaasti toinen toisensa jäljestä, joutuiwat pian santäiselle tielle ja teroittiwat
suuntansa
kohden Tammiston
taloa. Tulen iskussa ja jyrinässä, joka monialle kiiriskeli taiwaan alla, he käyskehetken,

liwät
kunnes rupesi
matelemaan
rankka
Silloin
sade.
tuimensiheitä
wat he käymisensä juoksuksi ja lähemmät Kulo°
mäen kuusta", joka, korkeutensa ja tuuheutensa
tähden kuuluisa, seisoi juuri maantien marrella
suojana monelle sateessa kulkemalle. Tämän juurelle meljekset istuimat kuuron kestäessä ja pauhatessa
maltaisen kuusen; mutta koska ilma yleni,
jatkoimat he kulkuansa taas. Asettuipa luonto,
tuuli taukosi, pilmet pakenimat za kelmeänä kohosi kuu metsän latmoista ylös. Ilman kiirettä
ja huolta astelimat jo meljeksetkin läiskymällä
tiellä.
Tuomas. Olenpa usein aatellut mistä ja
mitä on ukkonen, tuo leimaus ja jyrinä.
Kapo. Siitähän sanoi sokea-eno syntymän
taimaalle tämän kapinan, koska pilmilohkareitten
mätiin on sijoittunut kuimaa hietaa, tuulenkierrosten nostamana ylös ilmaan.
Tuomas. Kuinkahan ollee.
Mutta lapsenpa mieli yhtäkin kumailee. Kuinkaspa ennen tuonpäimäisenä paitaaattelin ukkosesta minä? Jumalahan,
näetkös, silloin ajeli jyritteli pitkin taiwaan katuja

ressuna
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tuja, ja tulta iski kiwinen tie ja pyörän rautainen kenkä. Kähhäh! Lapsella on lapsen mieli.
Entäs minä? Samaan suuntaanhan
tuumiskelin minäkin, koska mokomana pienenä
peijakkaan peukalona kapsuttelin kujalla ukon jyskyessä, tapsuttelin, tapsuttelin paitatilkku päällä.
Jumala jyrää peltoansa, aattelin minä, jyrää ja
liwauttelee oikein makeita iskuja sonninsuoroisella
piiskallansa, ja iskuistapa noin nyt säkenöitsee
pulskin ruunan pullea reisi, niinkuin muhkean he»
won lautasilta näemme kipinöitä heltiäwän, koska
sitä pyhkeilemme. Niin, oliwatpa nämä mietteitä.
Sinieoni. Aattelinpa lapsena ja aattelen
wielä: taiwaan leimaus ja jyrinä on ilmoittama
Jumalan wihaa syntisiä kohtaan maan päällä;
sillä ihmisten synnit owat suuret, lukemattomat
kuin santa meressä.
puliani. Tosin tehdään täällä syntiä, sitä
ei taida kieltää, mutta kylläpä täällä syntistäkin
oikein suolassa ja pippurissa keitetään. Poikani,
muisteleppas kouluretkeämme ja mitä
keskynsi
ja
pöllytti
koimme.
meitä
täessä
Lukkarihan
kuin haukka;
tunnen wielä ja puren hammasta, mun poikaseni.

sen

sen

utta kului öinen tie ja läheni
Tammiston talo, johon weljekset astuiwat wakaasti si-

sään, ja Kyöstirakensi heille

sijat. TämäKyösti,
oiwalliset
hirsi,
jykewä

mies
kuin
oli
talon ainoa poika, mutta ei
mielinyt'koskaan astua isän-

nyy
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nyytensä waltaan, waan tahtoipa hän aina oleskella oloillansa, itseksensä. Oli hän myös kerran
käyskellyt kuin nimiössä pitkin kyliä, saarnaten
ja huutain; ja tähän tilaan, niinkuin kerrotaan,

saattoi hänen tuumaukset uskon asioissa. Iakoska
hän wiimein tuosta selkeni, oli hän taasen muu-

sama

toin
kuin ennenkin, mutta ei nauranut hän
milloinkaan enään. Ia
kummallinen kohta
myös tapahtui, että hän piti tästälähin parhaina
ystäwinänsä Jukolan weljeksiä, joita hän tuskin
oli tuntenutkaan ennen. Tämänpä miehen luokfi
nyt astuiwat weljekset ottamaan kortteeriansa
yöksi.

se
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euraawana pmwänä lä-

heniwät lukolaiset ko-

toansa

taas, astellen

toinen toisensa jäljestä.
Mutta wiheliäinen oli
heidän muotonsa: waatteensä pahoin rewityt, kaswonsa
kirjawat mustelmista ja haawoista.
Juhanilta, joka waelsi edellä, oli
silmä isketty melkein umpeen; kowin oliwat turpuneet
Aapon huulet, Timon otsasta oli
puhjennut ulos ankara sarwi, ja
ontuen käyskeli Simeoni toisten
perässä. Pää heiltä kaikilta oli
pahoin pehmitetty; ja mikä oli
käärinyt
ympäri tyhjennetyn

wasen

sen

ewäs-
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ewäspussinsa, mikä temmaisnut mekostansa ryysyjä haawoillensa. Tällaisessa tilassa he palasiwat kouluretkeltänsä; ja riensiwät heitä wastaan
koiransa Killi ja Kiiski, iloisesti liehakoiten.
Mutta weljekset eiwät juuri jaksaneet osoitella
hywäilystä takaisin uskollisia wartioitansa kohtaan.

utta ken oli heidän kans»
näin pahoin menetellyt? Ken oli woinut näin

saan

masentaa Jukolan wahwat

weljekset? Olihan tämä
Toukolaistenkostotyö. Ke,
saatuansa tiedon lukolaisten wiipywän Tammisyhtyiwät
tossa,
liittoon kahdenkymmenen miehen
woimalla ja käOwät itsensä tien warrelle pensastoon wartomaan wihamiehiänsä. Siinä he
kauan torkkuiwat ja wartoiwat, kourissa jykewät
aseet. Mutta wiimein, koulumiesten lähetessä,

karkasiwat liittolaiset heidän

päällensä

tulisella

wauhdilla, tien molemmilta puolilta he rynkäsiwät päin, ja nousi hirweä seiwäsleikki, jossa wel-

jekset piestiin pahoin. Mutta ilmaiseksi eiwät
Toukolaisetkaan taistelosta seljinneet, waan tun°
sipa monikin huimauksella weljesten nyrkkien waikutuksen. Kaksi heistä kannettiin pyörtyneinä ko>

tiansa
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Kuninkalan Eenokki ja Kissalan Aapeli.
liansa:
paistoi
Ia
silloin Aapelin pääkallo niskasta aina
asti,
kuin tinakannun pohja. Juotsaankoura paistoi
tehnyt
oli
tämän töykeän raiwaushanin
työn.

utta wiimeinpä toki istuiwat weljekset kotonsa awa-

tuwassa, wäsyneinä
rassa
kowin.

lubani. Kenen wuoro

on lämmittää sauna?

se

Juliani.

misee.

mi»
Himo. Onhan
nun.
Lämmitä sitten, että kiukaat ry-

se

Parastani tahdon koettaa.
lubani. Tee se aika-mekosta, sillä haawamme tarwitsewat löylyä, totisesti! Mutta
sinä, Eero, käyppäs Noutiosta tuoppi wiinaa,
määrään korwestamme parhaan
zonka hinnaksi
Tuoppi
wiinaa!
hirren.
Oimeoni. Siinähän ehkä liiaksikin.
lubani. Se tuskin riittää raswoiksi seitsemälle miehelle. Onhan tässä, Kerran tieten, haawoja kuin tähtiä taiwaalla; ja kowin kiwistää ja
potkii tämä silmä, mutta kowemmin wielä sappi
za sydän täällä sisussa. Mutta kaikki hywin, kaikki
hywin! Jukolan Jussi ei ole kuollut wielä.

Ilta
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lta tuli, alakuloinen syyskuun ilta.
Eero toi Noutiosta wiinan ja
Timo saattoi sanoman, että
oli walmis; ja muuttui hieman
leppeämmäksi weljesten äkeä mieli.
Läksiwät he kylpemään ja löylyä
heitti Timo, paukahteliwat kiukaan
mustettuneet kiwet ja pilwenä kii°
ympäri
höyry
kuuma
Kaikin woiriskeli
mäihäpehmeätä,
min käytteli nyt kukin
ihanata
lehtiwihkoansa; he kylpiwät ja hauteliwat haawojaan, ja kauas kuului saunasta wihtain winha
mätkinä.
Saamatpa nyt haawamme
turkinpolskan. Saunanlöyly, sehän sairaan ruumiin
ja sielun paras lääke täällä. Mutta kirweleepä
silmä kuin peeweli! No kirwele ja karwele, sitä
tuimemmin annan sinulle kuumuutta niskaan.
Kuinka on turpas laita, Aapo?
Aapo. Sulaapa tuo wähitellen.
Sutkiele ja nuiji sitä kuin ryssä
koniansa, niin kyllähän pehmiää. Mutta uutta
löylyä, Timo,
koska on wirkas tänä iltana meitä
palwella. — Kas niin, poikaseni! Annappas
tulla waan. Onpas siellä kuumaa, onpas siellä
kuumaa! Sillä lailla, sinä wekama-weljeni!
Qauri. Ottaa kynsiin.
Saakootpa kynnet kyytinsä myös.
Kapo. Kerkene jo heittämästä, poika; onpa
muutoin tiemme täältä ulos joka miehen.
Eero. Kiittäkäämme häntä wähän wielä, ja
olemmepa kartena pian.

sauna

saunaa.

sen

Iv
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—

Olkoon jo kylliksi, Timo. Äläppäs
heitä enään! Älä helwetissä heitä enään!
Lähdetkö alas, Simeoni?
Oimeoni. Lähdenpä minä poloinen poika.

lubani.

Ia ah, jos tietäisitte miksi!
lubani. Sanoppas.

sinieoni. Muistele, ihminen, kadotuksen
pätsiä ja rukoile yöt ja päiwät.
lubani. Mitähulluza! Salli ruumiis saada,
jos niin tahtoo; sillä jota kuumempi löyly, sitä
parempi
parantawa waikutus ja woima. Kylläs
tiedät.
simeoni. Kenen tämä lämmin West tässä
ämpärissä kiukaan juurella?
Juliani. Se on minun, sanoi seppä tupaansa. Älä koske siihen.
Oinieoni. Otanpa siitä pienen lirauksen.
lubani. Älä, weikkonen weli kulta, muutoin
paha.
on
Miksi et lämmittänyt itsellesi?
Tuomas. Mitä tuossa turhia ärhentelet?
Otahan minun sangostani, Simeoni.parwen rapTaikka minun, tuossa
pusen alla.
Juliani. Ota sitten waikka minunkin ämpäristäni, mutta jätäppäs ainakin puolet jäljelle.
Qauri. Eero! Sinä riiwattu, katso etten
wiskaise sinua parwelta alas. koukkuja
Mitä konsteja ja
on teillä
nurkassa,
te kaksi?
siellä
Judani. Mitä narinaa siellä? Käh?
Qauri. Toista selkään puhaltelee.
Kapo. Siiwosti waan, Eero!

se
sen
sen

Ju
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lubani. Heh, wihakiiski.

simeoni. Eero, Eero, eikö löylyn mojowa
kuumuuskaan tuo mieleesi helwetin tulta? Muistele Kemmolan Juhoa, muistele Kemmolan

Juhoa!
Hänpä tautiwuoteellansa näki sen
järwen,
josta hän kerran wielä pelastettulisen
tiin, ja siitä syystä, niinkuin hänelle sanottiin,
että hän—aina saunanparwella oli muistellut hel-

wettiä.
Mutta päiwänkö walo tuolta kiiltää
läpi nurkan?
Qauri. Kirkkaan päiwän.
Oi peto!
weisaa wiimeistä
wärssyänsä. Sentähden olkoon isännyyteni en°
simmäinen pyrkimys uusi
Japo. Llusthan tässä kyllä tarwitaan.
puliani. Llusi, uusi ilman kieltoa. Saunaton
talo ei käy laatuun sekä kylpemisen että emännän ja muonamiesten muijien lastensaamisen
sauna, haukkuma halli,
tähden. Niin, ryöhääwä
kiekuwa kukko ja naukuwa kissa, nehän oiwan
talon tunnusmerkkejä owat. Niin, onpa sillä tekejapuuhaa, joka meidän talon wastaanottaa.
mistä
— Tarwittaistinpa
hieman taasen löylyä, Timo.
Saaman pitää.
simeoni. Mutta muistelkaamme, että on
lauwantai°ilta.
Juliani. Ia katselkaamme ettei riipu nahkamme pian
kuin entisen piian. Sirwittapaus!
täwä
Oinieoni. Tyttöhän ei koskaan ehtinyt
naan toisten seurassa, waan kuhkaili ja kahkaili

sauna
sauna.

orressa

sau-

siellä
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muiden jo maatessa. Mutta eräänä lauwantai iltana wiipyi hän tawallista kauemmin.
Käytiinpä häntä etsimään; mutta mitä löyttiin
Ia oikeinpa
hänestä? Ainoastaan nahka
mestarin tawalla oli tämä nahka nyljetty, oliwat
silmät, korwat,
ja wielä kynsiinä hiukset,
jäljellä.
netkin
Olkoon tapaus meille . .. Kas,
kas, kuinka wihaisesti tuo selkäni ottaa löylyä!
Niinkuin et olis saanut maistaa wihtaa sitten
uuttawuotta.
Qauri. Mutta kuka oli hänen nylkenyt?
Himo. Kuka! Kysy sitä. Kukas muu kuin

siellä

orressa.
suu

se

se ...
Juliani. Pääukko.

Niin.—San, joka käy ympäri kuin
kiljuwa jalopeura.
Kauhea tapaus!
Pistäppäs,
Timo poika, tuo pailubani.
tani tuolta orrelta kouraani.
Ia tämäkö?
tarjoo
lubani. Noh! Eeron tilkkusta
— Tuo hän
Moi
keskimmäitässä miehelle.
sinua!
nen tuossa.
'Timo. Ia tämäkö?
Juliani. Siinähän aikamiehen mekko. Tatminäkin,
tis waan. — Kauhea tapaus,
mentyäni wielä äskeiseen. Mutta olkoon
meille
että »aatosta juhla korkein".
— Nytmuistimeksi,
peskäämme itsemme puhtaiksi, kuin olisimme lähteneet napamuijan nopsista kourista;
ja sitten tupaan paita kainalossa, ja tulehtunut
ruumis saakoon niskaansa oikein raikasta ilmaa.
Mutta

sanon
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—

Mutta luulenpa, tuo

filmatulta kuultelee
hieman.
Simeoni. Mutta eipä kuultele tuo jalkani,
waan särkee ja mojoo kuin kiehumassa mujussa.
Mihin joudun sen kanssa, minä kurja?
Sero. Pane koreasti maata tultuamme tupaan ja rukoile jalkain woidetta, ja sitten kiitä
Luojaas, joka sinun tänäpänä warjeli, „ettet ole
jalkaas kiwehen loukannut", niinkuin luemme

ehtoorukouksessa.
Oimeoni. Minä en

kuule sinua, minä en

kuule.
Eero. Nukoile sitten korwaraswaa myös.
Mutta astuppas jo liikkeelle, jäätpä muutoin
tänne peijakkaan saaliiksi.
Oimeoni. Korwani owat sinua kohtaan ummessa,
hengellisellä tawalla. Ämmänä,

ummessa

ihminen!
Eero. Tule nyt, onpa muutoin pian nahorressa,
ja oikein ruumiillisella tawalla.
kasi

lastomina ja warikuumina he

tupaan; ja
ruumiinsa ruskoittiwatkuin päi°
wänpolttamakoiwunkuori. Tultuaan sisään, istuiwat helewähtämään hetkeksi, hellittäen hikeä

astuiwat

saunasta

runsaasti; ja siitä pueskeliwat

he wähitellen päällensä. Mutta

Juhani rupesi nyt keittämään raswoja koko haa-

woitetulle weljeskunnalle. Hän asetti tulelle wan-

han
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han, malmisen ja warrettoman pannun, kaatoi

wiinaa ja wiinaan sekoitti hän kaksi
siihen tuopin
ruutia,
korttelin tulikiwijauhoja ja suo»
korttelia
loja saman werran. Ja koska tämä oli kiehunut
noin tunnin, nosti hän keitoksen jähtymään, ja
raswa, pikimustan wellin kaltaisna, oli walmis.
Kaawojansa, warsinkin niitä, jotka löytyi heidän
päissään, woiteliwat he tällä woiteella ja pyhterwaa päälle. Ia
käisiwät uutta, keltaruskeata
silloinpa kowin likistyiwät heidän hampaansa
yhteen ja kaswonsa mustemmat hirweästi; niin
karwasteli haawoissa ankara lääke. Mutta Simeoni rakensi ehtoollisen, kantoi pöytään seitsemän reikäleipää, kuiwan naudankontan ja har»

jallisen pöytyrin naurishautaa. Mutta ruoka
tänä iltana ei kowin heille maistunut, maan
pianpa siirtyiwät he pöydästä, riisuiwat päältänsä ja painuiwat alas muoteillensa.

ö oli pimeä ja kaikkialla wallitsi äänettömyys ja hiljaisuus.
Mutta äkisti walkeni awaruus

Jukolan ympärillä:

sen sauna

oli syttynyt tuleen. Sillä kuumaksi oli Timo lämmittänyt
harmaakiwisen uunin, jostaseinä
rupesi kytemään ja lomahti wiimein liekkiin. Ia niinpä ihanassa rauhassa paloi
rakennus tuhaksi, yhdenkään silmän näkemättä.
Ia koska aamu koitti, löytyi Jukolan saunasta
jäljellä ainoastaan muutama kytewä kekäle ja
uunin
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uunin hohtawa raunio. Wiimein, puolipäiwän
aikana, heräsiwät myös weljekset, nousiwat jotenkin raittiimpina kuin menneenä iltana, pukiwat
päällensä ja rupesiwat murkinalle, joka nyt tuntui heille makuisaksi. Kauan he atrioitsiwat
naakaan lausumatta, mutta lopulta nousi juttu
tuosta jyrkeästä tapauksesta tiellä Tammiston
ja Toukolan wälillä.
totisesti; mutta
lubani. Aika
saimme
ryöwäreinä he karkasiwat päällemme seipäillä ja
karangoilla. Mutta ah! olisi meillä myös ollut
aseetsahautettaisiinpa
kourissa ja waara silmissämme waroilla,
tänäpänä Toukolan kylässä
niin
arkunlautoja ja haudankaiwajalla olis työtä. Kissalan Aapelille annoin kuitenkin
Tuomas. Walkea, hiukseton linja juoksi
hänen otsaltansa niskaan alas kuin linnunrata
syksytaiwaalla.
lubani. Sinä näit sen?
Tuomas. Minä näin
lubani. San on saanut. Mutta muut,
muut, Herran Kiesus!
Sero. Keitä kostamme aina ytimiin asti.
Lyökäämme kaikki yksimielisesti
päämme yhteen ja nouskoon siitä tuuma werrattomaan kostoon.
?3apo. Miksi tekisimme iankaikkiset tuhot?
Käykäämme lakiin ja oikeuteen, waan ei omankäden työhön.
Ensimmäisen Toukolaisen, jonka
kynsiini, syön kitaani elämältä nahkoineen
za karwoineen; siinä on laki ja oikeus.
Si

sa-

saunan

osansa.

sen.

saan
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Oimeoni. Kurja weljeni! aiotko sinä koskaan joutua taiwaan perilliseksi?
Judani. Mitä huolin taiwaasta, ellen
nähdä Tuhkalan Matin werta.
Oimeoni. Moi hirmu itseäs, woi hirmu!
Täytyy itkeä.
lubani. Itke sinä kissan kuolemasta, waan
älä minun tähteni. Kmmh! Minäpä teen makkaroita.
Tuomas. Tämän raatelemisen kostan minä
kerran,
lupaan ja wannon. Susihan miestä
menettää.
näin
Willisusi. Minä wannon
walan.
?3apo. Se kosto lankee takaisin omalle niskallemme; mutta lain tuomio rankaisee heidät ja
palkitsee meidät.
lubani. Mutta lain kautta ei tule kärsimään heidän selkänsä näistä haawoista, joita
kannamme.
Japo. Sitä hullummin heidän kukkaronsa

saa

sen

saman

ja kunniansa.

Oimeoni. Pois mielestämme werinen kosto,
ja turwatkaamme lakiin. Niin tahdon, maikka
mieleni kowin kamookin keräjätalon menoa ja

hälinää.

lubani. Jos siihen tulee, niin eipä juuri
kömmähdy tämä poika siinäkään paikassa. Tosin
pamppailee sydän hieman, koska ensi kerran seikorkean oikeuden pöydän edessä, mutta
pianpa itsensä röyhistää aikamies. Muistanpa
wielä, oltuani wierasmiehenä Koiwulan Kaisa

somme

rv
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rukalle, joka etsi elatusta lapsellensa, muistanpa
koska komsarjus huusi: „Juhani luhaninpoika
Jukola, Toukolan kylästä!"
nuorempi weljensä Timo»
Himo. Ia
teeus!" Minähän olin siellä myös; ja saipa
Kaisa lapsellensa isän että paukahti. Minähän
olin wierasmiehenä myös, Juhani.
puliani. Olit, olit. Mutta sielläpä wasta
wäkeä porstua, porras ja piha täys. Porstuassapa istuin minä ja juttelin Tammiston Kyöstin
kanssa, mitä ja kuinka pojan piti lain edessä lauHartaasti juuri haastelinkin hänelle, nyppien takkinsa nappia noin, tuolla tawalla, koska
komsarjus eli sudenkutsija huusi korkealla äänellä,
että kyllä monen silmät ja korwat pöllähtiwät
pystyyn: „Juhani luhaninpoika Jukola, Toukolan kylästä!"
Ia nuorempi weljensä Timoteeus!" Ia saipa, koira wieköön! Kaisa lapset-

suman.

lensa isän.

Sai kyllä.
Maikka ei meitä malallekaan laskettu.
Ei laskettu, tosi; mutta wakawa ja
wilpitön puheemme waikutti paljon.
Ia nimemme on kulkenut protokolja
suplikaaneissa
aina keisariin asti, heh!
lissa
Kywin tietty. — Niin huusi kom-

lubani.

sarjus, ja silloinpa wähän hetkautti pojan sydänketoissa, mutta pianpa hän perehtyi ja lasketteli
totuuden järkähtämätöntä kieltä kuin
suustansa
apostoli itse, huolimatta koko keräjäkunnan naurusta ja tirskunnasta.
Timo
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Niinhän keräjissä leiwotetaan; ja
käy
hywin.
kaikki
Mutta wedetäänpä siellä kuiyhtäkin
wetonuoraa ja yksikin wikkelä kamtenkin
purajalka

heitetään.

puliani. Tosi; mutta oikeus ja totuus kieppaisee itsellensä lopulta wäkistenkin woiton monen konstin Päästä.
Monen konstin ja koukun päästä;
niin kyllä, ellei itse peijakas ole asiamiehenä, joka
tekee yön päiwäkst ja päiwän yöksi ja piimäksi
mustan terwan. — Mutta yksi asia on yhtä hywä
kuin kaksikin. Miksi ei Jumala asettanut oikeuden

lujemmalle, ja perinpohjin lujalle
perustalle täällä? Miksi wierasmiehet, waikeat
tutkinnot ja lainoppineitten koukut? Tämähän
mielestäni olis suorin tie oikeuteen ja totuuteen,
koska asia näkyy hämäräksi, eikä saata sitä pohtia.
Koko keräjäkunta, ja itse tuomari etunenässä,
astuu pihalle, jossa komsarjus eli jahtiwouti soittaa ankaran suurta koiwutorwea, jota kutsuttaisiin keräjätorweksi; sitä hän soittaisi toitottaen
muutaman kerran ja pitäen sen kitaa kohden Kerran korkeutta. Mutta silloin aukenis taiwas ja
oikeuden enkeli ilmestyisi kaikelle kansalle, kysyen
korkealla äänellä: mitä komsarjus tahtoo?" mutta
häneltä kysyisi komsarjus takaisin korkealla, huutawalla äänellä: onko kannustettu miefi wiaton tai
syyllinen?" Nytpä kirkastettu enkeli antaisi wastauksen, jonka oikeutta ei kenenkään tarwitsis epäillä
ja jonka mukaan tulisi miestä joko päästää Kerran huomaan tai sukia oikein aika lailla. Niinpä,
luulen minä, käwisi hywin kuntoon kaikki.

ratkaisemista

Iv
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lubani. Miksi niinkään paljon komentoa ja

hunööriä? Katsokaapas kuinka minä olen tuumiskellut asiaa. Olisinpa Luojana asettanut näin:
Syytetty mies wahwistakoon sanansa walalla,
pyhällä walalla, ja jos hän oikein wannoo, niin
lähteköön wapaana miehenä marssimaan kotiansa

suus-

taas, mutta jos häntä miellyttäisi pistää
niin auetkoon hänen allansa matoitansa walhe,
nen maa ja nielköönhänen helwettiin alas. Siinähän totuuden suorin tie.
Aapo. Se keino woisi käydä päisin; mutta
ehkäpä kuitenkin parhain kaikki niinkuin
ker-

sen

asetti itse wiisauden Isä.
Judani. Parhain. Tässä istumme rewittyinä, rupisina, silmäpuolina kuin kollikissat maaliskuussa. Onko tämä herttaista? Peeweli! tämä
maailma on suurin hulluus, mikä löytyy auringon alla.
Oimeoni. Niin on hän asettanut, Herra,
sillä hän tahtoo koetella ihmislapsen woimaa
uskossa.
Jubani. Woimaa uskossa. Hän koettelee
ja kokee, mutta hänen koetustensa kautta menee
sieluja siihen iankaikkiseen saunaan niinkuin sääksiä
waan; sinne, johon en soisi kärmettäkään minä,
waikka syntinen ihminen.
ja
ran

Tuomas. Kowa leikki on tämä elämä
maailma. Wähänpä on kunkin toiwoa niin pienestä osasta kuin losua ja Kaalepi kuudensadan

tuhannen miehen seassa.

lubani. Oikein! Mitä on siis tämä elämä?
Selwetin porstua.
Si
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Oinieoni. Juhani, Juhani, malta mieles ja
kieles!
minä, jos
Jubani. Kelwetti walmis,
oikein pahan PääniPäälleni otan. Minäpä täällä
olen kärsimä sielu ja Toukolan pojat perkeleitä,
haarut kourissa. Häijyjä henkiä owat ihmiset
meitä kohtaan.
?3apo. Astukaammepas hieman omaan polveemme. Ihmisten wihan olemme kenties
reksi osaksi itse wirittäneet ja woimassa pitäneet.
Muistakaamme kuinka olemme heidän naurispeuhailleet, sotkemaissaan ja hernehuhdissaan
heinän,
jokirantojensa
onkiretkillämme
neet
heidän
piirittämänsä
ampuneet usein heidän
karhut ja
tehneet,
monta muuta sellaista temppua
huolimatta lain uhkauksista ja omantunnon äänestä.
Oimeoni. Olemmehan wihoittaneet taiwaan
ja maan. Aseinpa maata pannessani ja muistelnuoruutemme ilkiwaltaisia töitä, pistelee
lessani kipeästi
kurjaa rintaani tuo omantunnon
aiwan
tulinen miekka, ja tuntuupa kuin kuulisin eriskummallisen
kohinan kuin kaukaisen, huokaileman
sateen, ja kuin synkeä ääni wielä kuiskaisi minua
korwaan: lumalan ja ihmisten huokaus Jukolan seitsemän pojan tähden". Tuho uhkaa meitä,
weljet, eikä kiillä meille onnen tähti, ennenkuin
on meidän ja ihmisten wäliparemmalla kannalla.
Miksi emme siis käwist pyytämään anteeksi, luwaten tästälähin toisin eleskellä?
Sero. Minä itkisin, jos taitaisin. Simeoni,
jaa, ei palSimeoni! ei paljon puutu, ettet"
„
jon puutu. Mutta mene tällähaawallamatkaas."
Si

sanon

suu-

...
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simeoni. Niin, niin kyllähän wiimeisenä
päiwänä nähdään.
Kääntyisikö minun pääni anteeksipyyntöön? En usko sitä.
Tuomas. Ei, niin kauan kuin korppi on

musta.
Eero. „Tuomiolle tullessamme" siis tapahtuu toimi. Silloinhan on korppi walkea kuin
lumi, niinkuin lauletaan iloisen pojan ja kultamuorin weisussa. Kernaasti minun puolestani
olkoot wiimeiset tuutissa, ennenkuin tässä rukouk-

se

seen rupeemme.Asko

minua, Simeoni, täällä ei
käy kuntoon lakkaamatta katsella, kuinka on sielumme laita, alati muistella tuota tulista uumentoa, perkelettä ja pieniä perkeleitä. Sellaiset
aatokset joko myllertäwät sekaisin miehen pään
tai kietomat nuoran hänen kaulaansa. — Noita
entisiä hurjapäisyyksiämme on enemmin pidettäwä nuoruuden hulluutena kuin synteinä ankarimmassa tarkoituksessa. Ia toiseksi, olenpa tullut siihen uskoon ja makuutukseen, että täytyy
täällä wälimmiten ummistaa silmänsä eikä olla
mitä näkee, ja tietäwänänsä mitä
näkemänänsä
tietää. Niinpä täytyy täällä miehen, jos hän
turkilla elämän huhmatahtoo päästä— eheällä pöllistelemättä;
resta ulos.
Olkaa
tässä ei
—
yhtään
pöllistystä.
Tarkoitanpa
tarwita
noita
pienempiä syntejä Jumalaa kohtaan, waan ei
naapuriani. Naapuri ja lähimmäinen on keikkanokka, näpäkärsä ja tarwitsee oman parhaansa
yhtä hywin kuin minäkin; mutta Jumala on

pit
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pitkämielinen ja laupias mies, ja antaa wiimein
aina anteeksi, jos wilpittömästä sydammesta rukoilemme. Jaa, jaa, minä tarkoitan: ei käy kuntoon aina ja joka paikassa hiuskarwan tarkkuudella wertoa omia töitämme ja pieniä tuommoisia
ja käskanalja-wikkelyyksiämme Jumalan
kyjen rinnalla, waan parasta Pysyä siinä keski»
wälissä. Törkeitä syntejä tulee meidän karttaa,
kaikella muotoa,
minä, ja rukoilla silmäin
woidetta, mutta niitä pienempiä, nimittäin pienempiä lumalata kohtaan, ei aina laskea omantunnon ongen nokkaan, waan seistä siinä keski-

sanan

sanon

wälissä, keskiwälissä.

Oimeoni. Suuri Jumala! noinhan saatana
ihmistä korwaan kuiskuttelee.
Himo. Juuri niinkuin Ollin muori wiinaemännälle.
himossa pistää tuiskujuttuja Mäkelän sanan,
?3apo. Juhani lausui muutaman
jota
ja
kuultelin.
Weli,
närkästyksellä
niinkö
ihmeellä
opettaa meitä Jumalan käskyt? Niinkö opetti
meitä äitimme? Ei suinkaan! Wsi seisoo lumalan edessä tuhantena ja tuhannen yhtenä. Mitä
siis leksottelet pienemmistä synneistä, mitä keskiwälistä, puolustaen kahden herran palwelusta?
Sanoppas, Juhani: mikä on synti?
Juhani. Mikä on totuus, sinä Jukolan Salomoni, herra Jupisten ja ilkko-Paawo Sawosta? „Mikä on synti?" Aih! „Mikä on synti?"
Kas kuinka wiisaasti kysytty, merkillisen wiisaasti.
Onpas siinä päätä, siinä meidän pojassa", onpa
tottakin. Niin, kuka enää puhuukaan? Mikä on
synti?" Ahhah! Mikä on totuus? kysyn minä.
Tuo
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Tuomas. Mitä wenailet ja koukistelet,
poika? Tiedä että oppi, jonka ilmoitit, on pa°
hanhengen oppia.
sukani. Tahdonpa teille kertoa eläwän esimerkin, joka puolustaa uskoani lujasti. Muistelkaapas entistä kirkonkylän nahkuria. Mies tuli
kummiin aatoksiin sielustansa, synnistä ja maailman mammonasta ja rupesi paljon muuttelemaan
entistä elämäänsä. Niinpä lakkasi hän äkisti ottamasta wastaan ja antamasta nahkoja sunnuntaija juhlapäiwinä, huolimatta siitä, kuinka tärkeäksi
talonpoika katsoi yhden tien ja kaksi asiaa. Turhaanpa waroitteliwat häntä ystäwänsä, koska
päihuomasiwat työn häneltä wähenewän päiwä
wältä, mutta hänen wirkaweljellensä naapuritalossa ehtimiseen enenewän. Ainapa waan wastasi hullu mies: minun kätteni työn Jumala
kylläkin siunaa, maikka oliskin sitä wähemmin,
mutta hänen, joka luulee nyt tempaamansa leiwänpalan suustani, hänen Pitää wiimein niittämän kirousta otsansa hiestä, koska ei hän Kerran
sapattia kunnioita". Niin hän lausui, käwellen
töllötellen pyhäpäiwinä wirsikirja kourassa, silmät ympyriäisinä päässä ja tukka Pystyssä kuin
tukka. Mutta mitenkäs tuossa
Pommin Pietarin
käwi miehen lopulta? Sen tiedämme. Tulipas
piankin hänen käteensä raskain puu, kerjuusauwa
tuli hänen käteensä, ja hänen tieksensä kruunun
pitkä sarka. Nytpä hän käyskelee kylästä kylään,
kallistellen lasia, koska waan taitaa. Kerranpa
kohtasin hänen tuolla Kanamäen harjulla tien
wieressä; siinä hän istui kelkkansa taustalla, ja
ko
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kowin oli päissään kurja mies. Kuinkas on laitanne, karwari? kysyin minä; on, niinkuin on",
wastasi hän, kerran katsoa mukauttaen kankeasti
minuun. Mutta kysyinpä häneltä wielä: kuinkas
„Jaksan, niinkuin
nyt mestari oikein jaksaa?
jaksan", lausui hän taasen ja läksi tiehensä, lykäten kelkkaa edellään ja tollottaen jonkunmoista
oli hänen loppunsa. Mutta
hullua weisua. Siinä
toinen karwari? Hänpä oikein wasta rikastui ja
rikkaana ja onnellisena miehenä kuolikin.
Japo. Ahdaspäinen usko ja hengellinen
ylpeys häwitti nahkurin, ja niinpä käy kaikille
hänen kaimoillensa. Kuinka hywänsä, mutta
oppis on wäärää oppia ja uskoa.
sinieoni. Määrät profeetat ja wiimeiset
maailman ajat.
Kän tahtoisikiusatameitäturkkilaisten
uskoon. Mutta etpä järkähdytä minua; sillä minä
olen wissi ja luja, wissi ja luja kuinkirween silmä.
lubani. Annappas, Tuomas, tuo leiwän»
„Määrät
puolikas tuolta pöydän päästä.
profeetat." En kiusaa ketään syntiin ja wääryyteen, ja itse en warastaisi naskaliakaan suutarilta
enkä neulan silmää kraatarilta. Mutta sydämmeni kipenöitsee, koska tarkoitukseni aina kierretään pahimmaksi, tehdään pikimustaksi, waikka
mustanruskea karwa olisi jo kylliksi.
Aapo. Kaastelitpa niin selwästi, harkitsit
asian niin pykälästä pykälään ja haarasta haa»
raan, ettei tainnut sitä wäärin ymmärtää.
Pääni panen pantiksi, että hän tahtoi saattaa meitä turNilaisten uskoon.
Si

—

sun

—
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Oinieoni. Jumala armahtakoon häntä!
lubani. Kitanne kiinni, ja paikalla! Ju-

malaa minun tähteni rukoilla, nuhdella minua
kuin laimeasilmäinen pappi,
ei käy kuntoon.
Sillä minulla on juuri tarpeeksi järkeä, waikken
oletkaan wallan paljasta wiisautta kuin esimerkiksi
tuo meidän Aapomme.
Aapo. Jumala paratkoon! enhän ole tarpeeksikaan wiisas.
lubani. Paljasta wiisautta, paljasta wiimuu»
sautta! Ia pidä leipäläpes kiinni, saatpa
ja
toin tästä konttaluusta wasten kuonoas wähän
paremmin kuin eilen. Sen
ja taukoon syömästä, koska säkkini on täysi.
Talaanpa, että olemme jo kuin kiitiainen joka mies.
6ero. Mutta miksi en näe saunaa?
puliani. Mitä tuommoinen lyhyt aidantakuinen?
Mutta
mennyt
onhan

se

sanon

—

helwettiin.
Sero.
Maunuissa.

—

sauna

Ei, waan taiwaankorkeuteen tulisissa

palanut?
se
Sero. Mistä minä tiedän, ja mitä on minun sen kanssa tekemistä? Se on Jukolan isännän sauna, waan ei minun.

lubani. Olisiko

Juhani. Ottipa Eeronkin ruumis löylyä
eilen illalla, ellen wäärin muista. Niin, niin,
kaikki aina waan isännän hartioille,
mä luukäykäämme
len. Mutta
katsomaan. Missä on
lakkini? Käykäämme katsomaan, weljet. Minä
tiedän että
on tuhkana.
Läk

sen

saunamme
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äkfiwät katsomaan kuinka oli

saunan
enään

laita. Siitä näkyi
jäljellä ainoastaan
musta kiuas ja
ku»
aherrus. Ia häwityksen
wausta katseliwat weljekset
hetken kiusallisella mielellä ja
palasiwat wiimein pirttiinsä
takaisin. Wiimeisenä asteli Juhani, kourassa
kaksi rautasarantoa, jotka hän wihaisesti wiskast

sawuawa

pöydälle.

lubani. Niin, Jukolan talo on nyt sauIa saunaton talo ei käy laatuun",
sanoi Juhani.
lubani. Kuumaksi lämmitti Timo sen rakkaan uunin ja tuhaksi meni armaat nokiset orret
naton.
Eero.

ja seinät, joiden suojassa kaikki olimme astuneet
maailman walkeuteen. Timo kuumensi uunin
ankarasti,
minä.
Käskysi mukaan, käskysi mukaan;
kyllä
tiedät.
lubani. Minä annan peeweliä käskyillesi,
waan että olemme saunattomia miehiä, ja tämä
on kiusattawa asia; huoneenrakennus ei lisää
leipää.
Aapo. Kiusattawa asia; mutta
oli
täynnä;
wanha,
ja
kuitenkin
nurkat reikiä
itsehän
päätit eilen piankin rakentaa uuden.
lubani. Tosin oli wanha ja
hirret
haudotut aina ytimeen asti, mutta olishan tuo
wielä ritkunut tuossa wuoden tai kaksi. Talolla
ei

sanon

sen

sauna

se
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ei ole wielä woimia menettää saunojen rakennukseen; pellot, pellot owat tässä ensiksi kynsiin
otettawat.
Tuomas. Jääpä sinulta pellot niinkuin
mennä kesänä huikea Aroniittu, jonka muhkean
heinän annoimme lakastua ilman yhtään ainoata
wiikatteensiwallusta. Mutta omatahtos. Ainapa,
niittämisestä, waskoska muistuttelin sinua
„
tasit tuohon: emmehän lähde juuri wielä; heinä
kaswaa wielä että rotisee".
lubani. Se on mennyt asia eikä parane
kaswaa sitä
siitä että sitä leksottelet. Aroniittu
— Mutta
tulewana
kuka
uhkeammin
kesänä.
mies,
joka
astelee kohden taloamme tuolla
on
pellolla.
Tuomas. Lautamies Mäkelä. Mitä tahtoo
mies?
lubani. Nyt peijakas on irti. Kruunun
nimessä hän tulee, za tuon kirotun tappeluksen
tähden Toukolaisten kanssa.
Aapo. Jälkimmäisessä ottelossa on laki
puolellamme, mutta edellisessä katsokaamme
eteemme. Sallikaat minun tehdä hänelle asiasta

sen

selko.
lubani. Mutta minä, weljeksistä wanhin,
tahdon myöskin sananwaltaa, koska yhteinen etu
on puheena.
Aapo. Mutta katso ettet haastele itseämme
säkkiin, jos täytyisi meidän niinkuin wähän mut-

kistella.

lubani. Kyllä minä tiedän.
Si
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isään astui Mäkelä, oiwa ja suo-

>

peamielinen lautamies. Kuitenkin tuli hän ajaen toista
asiaa, kuin sitä, jota weljekset
arweliwat.

Mkelä. Päiwää!

Veljekset. Päiwää.
hirweyksiä
Mitä
näen minä? PoMkelä.
jat, kuinka on laitanne? Newittyinä, simmarloissa,
ja ryysyt päässä! Moi teitä

ruwessa

wiheliäisiä!

Judani. Kyllä koira haawansa nuolee",
katsokoot sudet itsensä. Tästäkö syystä
seisotte huoneessamme nyt?
Mkelä. Mitäpä tiesin minä tästä? Mutta

mutta

weljeksetkö raatelemat toinen toistansa tällä tawalla? Käwetkäät!
Juliani. Te erehdytte, Mäkelä. Weljekset
owat kohdelleet toinen toistansa kuin enkelit;
tämä on naapurien työ.
Mkelä. Kuka on sitten tämän tehnyt?
Jubani. Hywät naapurit. Mutta saanko
kysyä, mistä syystä olette käynyt meitä terwehtimään?
Mkelä. Tuikeasta syystä. Pojat, pojat!

onpa nyt edessänne tuhon päiwä.

lubani. Millinen on tämä Päiwä?
Mkelä. Häpeän päiwä.

lubani. Koska se nousee?

Mkelä. Nowastilta olen saanut tuiman
käskyn, saattaakseni teitä tulewana sunnuntaina
kirkolle.

Iv
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sukani. Mitä tahtoo hän meistä kirkolla?

Mkelä. Istuttaa teitä jalkapuuhun, suoraan sanottu.
lubani. Mistä syystä?
IVläkelä. Hänellä on monta syytä. — Te

hurjat ja hullut! särjitte lukkarin akkunan ja karkasitte häneltä kuin sudet!
Judani. Meitä lukkari raatelikuin willisufi.
Mkelä. Muttamitä onrowastiteille tehnyt?
lubani. Ei kirpun kipeätä.
IVläkelä. Ia kuitenkin olette häntä pilkanneet ja häwäisneet tuon awosuisen, häwyttömän
Kuppari-Kaisan kautta. Lähetitte Najamäen kau°
heata rykmenttiä myöten sikamaisimpia, oikein
konnan lauseita terweisinä ylhäiselle miehelle ja
seurakuntamme paimenelle; sepä werrattoman

zulkea rohkeus!
lubani. Kyllä

on totta, mutta se tose
Kassisten Jaakko, mutta niin

distettakoon", sanoi
minä.
en
Mkelä. Mutta nyt, tietäkäät, että teitä
rowastimme ankarin kosto kohtaa. Nyt on hän
teille armoton mies.
?3apo. Istukaat,Mäkelä, niin keskustelemme
—
laweammalta ja sywemmältä.
asiaa
wähän
Katsokaapas tätä paikkaa: taitaisko rowasti ruuwata meitä jalkapuuhun Najamäen Kaisan wal»
heistä? Ei suinkaan! Näytettäköön asia laillisesti toteen, mitä olemme lausuneet ja millä
tawalla hänen kunniaansa leikanneet.
Judani. Ensin asia tutkitaan, ennenkuin
miestä hutkitaan", on tietty
Mä

sano

se

se.
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Mkelä. Mutta toinen kysymys, tuo lukemisen seikka, sepä kuitenkin antaa hänelle joltisen
wallan kirkkolain kautta, jota hän nyt warmaan

wihoissansa käyttämä teitä kohtaan.
Judani. Lukupuuhassa on puolellamme Jumalan asetus ja laki, joka lyö sitä yritystä wastaan. Katsokaas, hän on jo äitimme kohdussa
antanut meille niin kowat päät, että lukemaan
oppiminen on meiltä mahdoton asia. Mitäs teh>
on

dään, Mäkelä? Kowin epätasaisesti lankeewat
täällä hengenlahjat Päämme päälle.
IVläkelä. Päänne kowuus on teiltä tyhjä
luuloitus. Ahkeruus ja jokapäiwäinen harjoitus
woittaa wiimein kaikki.
Isänne oli parhaita
lukijoita.
Aapo. Mutta äitimme ei tuntenut yhtään
ainoata kirjaintakaan, ja kuitenkin oli hän totinen
kristitty.
Jubani. Ja kaswatti ja kuritti poikiansa
Jumalan pelossa. Jumala siunatkoon muijaa!
Mkelä. Eikö koettanut hän teitä kohtaan
apua muiden taidosta?
Koetti kyllä parastansa; hän koettikin Männistön muorin kautta. Mutta äkeä
ämmä rupesi kohta löylyttelemään selkäämme, ja
tupansa muuttui silmissämme hirweämmäksi peikkoin luolaa; emmekä lopulta astuneetkaan mökkiin sisään, maikka he meitä pieksiwät kuin tulta
pohtaen.
Mkelä. Olittepasilloin ymmärtämättöminä,
mutta nyt seisotte miehinä kannallanne; ja järkewä, terwe mies woi, mitä hän tahtoo; sentäh-

—

Den
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—

den osoittakaat sekä rowastille että koko maailmalle, mitä miehuus woi.
Sinua, Aapo, jolla
järkewä
ja
jolta
mieli
ei puutu yhtä ja
on niin
toista tietoakaan, waan jonka tarkka muisto säilyttää kaiken nähdyn ja kuullun, sinua minun
täytyy ihmetellä, ettet jo ole tehnyt toisin.
Aapo. Wähänpä tiedän minä; noh, tiedän
toki yhtä ja toista. Sokea eno wainaammehan
kertoili meille monta asiaa, kertoili raamatusta,
ja maailman rakennosta, ja silmerimatkoiltansa
loinpa aina häntä kuultelimme hartaalla mielellä.
sukani. Kuultelimme korwat pystyssä kuin
jänikset, koska ukko meille jutteli Mooseksesta,
Israelin lapsista, tapauksista kuningasten kirjassa
ja ilmestysraamatun ihmeistä. Ia heidän siipeinsä Hamina oli kuin ratasten kituna, koska he
sotaan juoksemat". Kerrajesta! me tunnemme
paljon ihmeitä ja asioita, emmekä oletkaan juuri
niin willittyjä pakanoita kuin luullaan.
Käkelä. Mutta aapiskirjasta täytyy teidän
alkaa, päästäksenne kristillisen seurakunnan oikeiksi
jäseniksi.
?3apc>. Mäkelä, tuolla laudalla näette seitjotka owat ostetut Linnasta,
semän aapiaista,
ja tämä ilmestys todistakoon meidän pyrkiwän
oppia kohden. Nowastimme osoittakoon meitä
kärsimystä, ja minä luulen,
kohtaanhieman wielä
että asiastamme sikiää, syntyy ja kaswaa jotain.
Juliani. San osoittakoon kärsimystä, za tahdonpa maksaa hänelle kymmenykset kahdenkertaisesti, ja nuoren linnun lihaa ei pidä hänen kupistansa puuttuman lailliseen aikaan.
Mä
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IVläkelä. Eipä auta tässä, luulen minä, rukous ja koreat lupaukset, koska muistelen hänen
kiiwasta ja oikeata wihaansa teitä kohtaan.

Juliani. Mitä tahtoo hän sitten meistä ja
mitä tahdotte te? Sywä! Tulkaapas seitsemänkymmenen miehen kanssa, ja werta pitää sittenkin
ruiskuman.
Mkelä. Mutta sanokaat, kuinka aiotte käydä
käsiksi, oppiaksenne aapiaista ja wähääkatkismusta,
joka on rowastimme tärkein määräys.
Juliani. Kokea tässä kotona Männistön
muorin tai hänen tyttärensä Wenlan opetusta.
Kywälukijoita naisia molemmat.
Käkelä. Tahdonpa ilmoittaa aikeenne rowastille. Mutta oman rauhanne tähden käykäät
pyytämään häneltä anteeksi häwytöntä elkeänne.
Juliani. Sitä pykälää tahdomme harkita.
Käkelä. Tehkäät, niinkuin sanon; ja tietäkäät: ellei hän teissä huomaa wilpitöntä, ahkerata harrastusta, niin jalkapuussa, jalkapuussa
istutte koreasti joku sunnuntaipäiwä kirkon kiwijalan juurella. Sen
ja jääkäät hywästi!
Kywästi,
hywästi!
Juliani.
Tuomas. Täyttä päätäkö sinähaastelit hänelle Männistönmuorista ja hänen tyttärestään?
Täyttä päätäkö sinä puoleksi melkein lupasit käydä
tonttimaan rowastin edessä.
Juliani. Ei ollut siinä merkiksikään täyttä
päätä, ja todentekoa ei merkiksikään. Ajan woittamisen tähden poika lörpöttelinäin. Männistön
muori tai Wenla johdattamaan tässä kirjatikkuamme! Sitähän jo naurelisiwat kaikki Toukolan

sanon

siat
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Te kuulitte, meitä uhattiin warmaan
jalkapuulla, häpeän hirsipuulla. Tuhannen tv»
limmaista! eikö ole miehellä walta elää rauhassa
ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa, koska ei
hän seiso kenenkään tiellä, ei loukkaa kenenkään
oikeutta? Kuka woi sen kieltää? Mutta sanonpa
kerran wielä: papit ja wirkamiehet kirjoinensa —ja
protokollinensa owat ihmisten häijyt henget.
Woi Päiwää kirottua täällä! Niinpä nyt ylisniskoin meitä kohtaa kowan onnen nuijaukset ja
ihmisten kiusanteot, että olen walmis juoksemaan
pääni seinään. Oh sinä musta sonni! Wenla
meille antoi rukkaset; tehneet owat he meistä
myrkyllisen pilkkaweisun; lukkari meitä rääkkäsi
kuin paholainen itse; Toukolan pojat meitä hakkasiwat kuin nummea waan, selkäämme saimme
kuin jouluporsaat ja oikeinhan joulupukkeina
käyskelemme tässä ykssilmäisinä tonttuina, ryysyt
päässä. Mitä wielä? Onhan kotomme nyt ilman
köyhän ainoata kestiä, ilman kiukaan kohisewaa
löylyä. Tuollahan kytee ja sawuaa entisen armaan
aherrus. Ia sittenhän on jäljellä wielä peikoista pahin. Kmh! Kymmenellä
läwellä irwistelee meitä wastaan kirkonporstuassa
jalkatukki. Kirkas tuli! Ellei tämänkaltainen kiusantemppujen rykelmä wie partaweistä miehen
kurkkuun, mikä sitten? Oh sinä sarwipää sonni!
Sero. Nyt muistat hieman wäärin; jalkapuussa ei oletkaan kymmentä läpeä.
lubani. Kuinka monta sitten?
?3apo. Kuinka monta tähteä otawassa,
kuinka monta poikaa Jukolassa?

siatkin.

saunamme
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lubani. Seitsemän poikaa meitä on. Siis
seitsemän läpeä ja seitsemän poikaa. No sitä
hullumpi. Seitsemän läpeä! Aina sitä hullumpi
waan. Kas kuinka ihmiset ja kowa sallimus owat
yhdessä juonessa meitä wastaan. Seitsemän lä°
peä kuin myllynkiwen silmää! Mikä pilkka ko-

tvalta onnelta! Mutta ampukoot he meihin kaikki
läpikiusatut
kiukkunsa nuolet, mehän puremme
kipenöitsewä
sydämmemme kowakst kuin
teräs.
joka
myrk°
meitä
Puhaltakoot
kohtaan
haaralta
kyä kuin kärmeet, ja taiwas satakoon päällemme
paljasta sappea, me kuitenkin, silmät ummessa,
kiristäen hammasta ja myristen kuin willit Härjat,
ryn-

(I?Y)
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ryntäämme päisin. Ia jos wiimein kiskottaisiin
meitä jalkapihtiin kruunun woimalla, niin ihanalla ilollapa istuisin konttipuussa minä.
Aapo.

Miksi ilolla? käsitä,
mun weljeni,
Judani. Ethän sinä
tuomiowoimaa.
Koston
tuuma saattaisi
wihan
pojan unohtamaan kaiken häpeän; ja häpeähän
on heidän tarkoituksensa. Aatos weristää tuota
herra rowastiamme, sehän maistuisi nuhaiselle
mielelleni kuin hunajakaste. Enkä tuossa weistä,
en pyssyä käyttelis, kuin entinen Karjan mies,
en, waan kynsillä ja hampailla iskisin hänen
kurkkuunsa kuin susi-ilwes. Kappaleiksi, tuhanneksi
kappaleeksi repisin miehen, ja niinpä saisin oikein
maiskutellakostoni herkkua. Tekisinpä niin, maikka
olisin kymmenen hengen omistaja ja jokaista henkeä kymmenen wuottarääkättäisiin piikkitynnyrissä.
olis koston hekuman suhteen.
Eihän tuo mitään myllerrät
Aapo. Sinä
ylös kaiken olentosi
perinpohjin. Waleleppas, kurja weli, sydämmesi
kattilaa wiileällä wedellä kärsitultakuohuwata
wällisyyden lirisemästä ojasta, joka halki niitun
waeltaa eteenpäin, koukistellen hiljaa.
simeoni. Onhan muotos pikimusta, ja we°
ripunaisina, pistäwinä pyörähtelee silmäs. Ar-

mahda itseäs.

Tuomas. Tosin kostaisimme, jos pantaisiin
meidät istumaan häpeän istuimelle, mutta olkoon
sydämmemme rauhassa, kunnes tämä on tapahtuma. Eihän ole wielä kaikki toiwo mennyt.
Judani. Wdestä maailman kulmasta kuumoittaa meille wieläkin rauhan päiwä. Ilwesjärwi

140

Neljäs luku

se

järwi tuolla Impiwaaran kupeilla on satama,
jonne purjehdimme myrskyistä pois. Nyt olen

päättänyt.
Oauri. Sen teinminä jo menneenä wuonna.
6ero. Minä
teitä waikka Impiwaaran sywimpään luolaan, jossa, niinkuin
notaan, wanha wuorenukko keittelee pikiä, päässä

seuraan

sa-

kypärä sadasta lammasnahasta.
Tuomas. Sinne tästä siirrymme kaikki.
Judani. Sinne siirrymme ja rakennamme
uuden maailman.
Kapo. Eikö käsittäisi meitä sielläkin esiwallan koura?
Judani. Metsä penikoitansa suojelee. Siellä
wasta kannallamme seistään; sywälle kuin tirisilmäiset myyrät siellä itsemme kaimamme aina
maan ytimeen asti. Ia miellyttäiskö heitä sielläkin ahdistella poikia, niin pitää heidän hawaitseman, miltä— tuntuu häiritä seitsemää karhua
kaupat kirkonnossansa. Nyt nahkapeitturille
jallisesti wahwistamaan. Kymmeneksi wuodeksi
menköön talomme toisen kouriin.
Oinieoni. Kalaanpa minäkin rauhan kammioon. Weljet, uusi koto ja uusi sydän luo
kaamme itsellemme metsien kohdussa.
lubani. Kaikki yksimielisesti!
?3apo. Kuinka päätät, Timo?
Siinä minä, missä muutkin", sanoo

sananlasku.

?3apo. Te muutatte, ja minäkö jäisin tähän
yksinäiseksi hongaksi Jukolan pihalle? Ah! kowin
lujasti owat olentoni kaikki juuret ja oksat yhty-

neet
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neet teidän piiriinne. Olkoon menneeksi ja toimokaamme parasta tästä retkestämme. Minä

seuraan.
Jubani.

Oiwallista! Nyt nahkapeitturille
joka mies laillista wälikirjaa tekemään. Kaikki
yksimielisesti!

wälikirjan
tekoon, wourasiwattalonsanahkapeitturille kymmeneksi muodeksi; ja kirjallisesti määrättiin
seuraamat pykälät. Nahkapeitturi hallitsee ja miljelee taloa
kymmenen muotta, kolme ensimmäistä ilman yhtään mouraa, mutta siitälähin maksakoon hän meljeksille
seitsemän tynnyriä rukiita muodelta ja rakentakoon uuden
ennen moura ajan loputtua.
Mapaasti ja jokapaikassa Jukolan metsissä pyydystelkööt meljekset, ja mitä otuksia hymänsä,
joihin maan on laillinen lupa. Talon piirin pohjoisessa osassa, Impimaaran seudussa, olkoon
heillä malta tehdä ja elää tahtonsa mukaan sekä
maalla että metsissä. Pyhäinmiesten päimänä
ottaa nahkapeitturi haltuunsa talon; mutta meljeksillä, jos heitä niin miellyttää, olkoon syntymäkodossaan mielä tuleman taimen suoja. Nämät
olimat pääehdot mälikirjassa.
Tuli

äksiwät he miehissä

saunan
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