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Neljäs luku(jatko)
uli marraskuu, ja nahkapeit-

turi oli kuorminensa Jukolan
pihalla ja »vastaanotti talon
hallituksen määrätyksi ajaksi.
Mutta weljekset, karttaak
rowastia ja hänen kässensa
kyläisiänsä, eleliwät tämän
talwen enimmin metsissä.
ympäri
ja
pyydystellen, ja majailiwat
hiihdellen
sysimajassa Impiwaaran aholla. Muutto ei km
tenkaan ollut wielä oikeammiten tehty hewosella
ja muilla malttamattomilla kappaleilla. Tämä
oli määrätty tapahtumaan koska suwi oli tullut.
Kuitenkin pitiwät he jo tulemasta pirtistänsä
huolta: hattafiwat hirret kewääksi kuiwamaan ja
wieritteliwät perustuskiwiä kantoiselle aholle, jyrkän wuoren alle.

iin meni talwi, ja sen kuluessa
ei joutunut lveljeksille rowastilta minkäänlaista käskyä, ei
muistutusta. Odottiko hän wai
oliko hän heittänyt heidät kohtalon huomaan?
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ewät oli tullut, kinokset oliwat
sulaneet, suojastipuhalteli tuuli,
maa rupesi wiheriöitsemään ja
?koiwisto käwi lehteen.

:ljekset nyt ret
keilewät muutto-

matkallansa Ju-

kolan ja Impiwaaran wälillä.
Kulkemat pitkin
kiwistä, polwel
Pyssyt
lista
olalla ja
tuohikontit seljassa, joissa on heidän
ampumawaransa. Edellä astuu lu^
hani ja hänen rinnallansa Jukolan
suuret, äkeät koirat, Killi ja Kiiski.
Heidän jäljessään, wetäen reteliä,
kulkee Timon ajamana weljesten silmäpuoli hewonen, wanha Walko.
Muttakuormaa seuraamat muut
weljekset, Pyssyt olalla ja kontit
seljassa,
autellen Malkoa tien
R>"
pa

M°
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pahimmissa paikoissa. Wiimeisenä käyskelee Eero,
kantaen sylissään Jukolan uljasta kukkoa, josta
eiwät weljekset mielineet erota, waan ottiwat
myötänsä päiwäntiedon antajaksi Impiwaaran
erämaassa. Nattailla näit arkun, suden- ja ketun
rautoja, padan ja padassa kaksi tammipöytyriä,
kauhan, seitsemän lusikkaa ja muita keittokonstiin
kuulumia kappaleita. Padalle peitteeksi oli pantu
karkea, herneillä täytetty säkki; ja ylimmäisenä
pienessä pustämän päällä putkisteli ja naukui
— Niin
fissa Jukolan wanha kissa.
läksiwät
weljekset entisestä kodostansa, waelsiwat alakuloisina, äänettöminä pitkin waikeata, kiwistä metsä
tietä. Taiwas oli kirkas, ilma tyyni ja alasmäkeä
länteen juoksi jo auringon pyörä.
lubani. Ihminen on merenkulkija elämän
myrskyisellä merellä. Niinhän mekin nyt purjehdimme armaista syntymänurkistamme pois,
purjehdimme wankkurilaiwallamme eksyttäwien
metsien halki Impiwaaran jyrNää saarta koh°
den. Ah!
Eihän paljon puutu, etten tuhri
kyyneleitä poskiltani, minä sammakko kanssa.

sen

lubani.

Sitä en ihmettele,

katsottuani

omaan poweeni tällä murheen hetkellä. Mutta
ei auta tässä maailmassa, waan olkoon miehen
sydän aina kowa kuin walkoinen harakankiwi.
Matkamieheksi on ihmislapsi syntynyt tänne,
täällä ei ole hänellä yhtään pysywäistä sijaa.
L^imo. Täällä käyskelee hän wähän azan,
keikkuu ja kiikkuu, kunnes hän wihdoin kännistyy
ja nääntyy kuin rotta seinän juureen.

Iv
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Judani. Oikein sanottu, wiisaasti juteltu!
Oimeoni. Ia jos olis siinä sitten kaikki;

mutta silloinpa wasta!
lubani. Tulee leiwisköistämme kysymys,
Totta!
tahdoit sinä
Himo. Silloin tulee sanottamaksi ilman
yhtään wilppiä ja wiekastusta: tässä olen minä
ja tässä on, Kerra, leiwiskäs.
Oimeoni. Aina pitäisi ihmisen muisteleman
loppuansa; mutta hän on paatunut.
Juliani. Paatunut, paatunut, sitä ei taida
kieltää. Mutta sellaistahan, Jumala nähköön,
olemme kaikki tämän taiwaan alla. Kuitenkin
koetamme täyttä päätä elää tästälähin niinkuin
hurskasten urosten tulee, kun jakerran olemme
tänne oikein ehtineet sijoittua
saaneet itsel
lemme lämpöisen rauhanmajan. Tehkäämme,
weljet, ankara liitto ja heittäkäämme pois kaikki
synnin eljet, kaikki wiha, riita ja waino täällä
lintukodossa. Pois wiha, waino ja ylpeys.
6ero. Ia prameus.

sanoa.

lubani. Niin!
Eero. Ia koreat, synnilliset
Juliani. Niin!

waatteet.

Sero. Letkuwat kirkkokäässyt ja kaikki koreat
kirkon kemputtimet.
Judani. Mitä? Mitä sinä puhut!
Oimeoni. Hän weistelee taas.
Katso etten
lubani. Minä huomaan
tempaa niskastasi kiinni, jos nimittäin huolisin
sitten oliskaan
houkon puheista, mutta enhän
mies, en totisesti oliskaan. — Kuinka pitelet,

sen.

sinä

148

Wiides luku

sinä peewelin kirottu nallitta, sitä kukkoa? Miksi

porahtelee elikko parka?
6ero. Korjasin waan sen siipeä, jokariippui.
Jubani. Kyllä minä sinun korjaan kohta.
Katso etten ota niskastas. Tietäkäät, että siinä
on paras kukko koko kihlakunnassamme wirkansa
toimessa; aina tarkka ja luotettawa. Ensi kerran
kiekuu hän kello kahdelta, toisen kerran neljältä,
aika. Siitä kukosta on
joka on paras
—
meille paljon hausketta täällä sydänmaassa.
Ia kissa sitten tuolla kuorman harjalla! Moi
poikaa! Siellähän keikut ja heilut
sinua Mattipussin
ja katselet
läwestä ulos, naukuen aiwan
rukka, wanha sukka!" eihän
äijä
surkeasti. Woi
ole sinulla enää juuri monta päiwää täällä tas
suteltawana. Silmäs käywät jo kowin tummiksi
za karhealta kuuluu naukumises. Mutta ehkäpä
kuitenkin kostut wielä, päästyäsi lihawien metsä
Toiwonpa niin. Mutta teitä,
hiirienjaniskaan.
Kiiski, armoittelen kuitenkin enimmin
Killi
kaikista. Niinkuin me itse, olette tekin siinneet,
syntyneet ja kaswaneet Jukolassa, kaswaneet
omina weljinämme. Ah kuinka palawasti katse
lette minua silmiin! Niin, Killi, niin, minun
Kiiski poikani, niin! Ia heittelette häntäänne
noin iloisesti! No ettehän tiedä, että nyt jätämme ihanaisen kotomme. Moi teitä kurjia!
Minun täytyy itkeä, täytyy.
Katsos, kuinka neuwoit äsken itse.
sydämmesi
jykewänä, sydämmesi jykewänä.
Pidä
lubani. En woi, en woi, heittäissäni kul
täisen kodon.
Tuo

nousun
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Lluomas. Painaahan tämä päiwä miehen
mieltä; mutta Impiwaarassa on meillä pian
toinen koto ja kohta ehkä yhtä rakas.
lubani. Mitä sanoit, weljeni? Ei
eikä taiwaassa ole paikkaa niin rakasta kuin se,
jossa synnyimme ja kaswoimme ja jonka tante
reillä pieninä piimäpartaisina piehtaroitselimme.
Aapo. Tosin musertaa sydäntämme jäähy
wäishetki, sillä kotopensas on jänöllekin rakas.
lubani. Kuinka sanoi emojänis ennen, koska
hän, huomaten itsensä uudestaan tiineeksi, käski
pienen poikansa luotansa pois,pois tulemientieltä?
»Lähdeppäs jo matkahasi, poikaseni,
pienoiseni, ja muista aina, mitä
missä
risu, siinä wipu, missä laukku, siinä loukku."
lubani. Niin hän sanoi pojallensa, ja läksi
poika taaputtamaan pois; hän taaputteli, töllit
teli pitkin ahoa ja nummen syrjää, töllötteli,hal
kinen huuli wilpittömässä irwissä. Niin asteli
hän kodostansa, ja murheellisesti paistoi ilta.
6ero. Se oli Jänis-Jussi.—
Niin hän
lubani. Anna olla waan.
myöskin
ja
niinpä
me.
läksi kodostansa
lähdemme
Porrastasi,
hywästi,
koto!
Jää
tunkiotasi tah

maassa

sanon:

se

toisin suudella nyt.

Aapo. Niin, weljeni. Mutta koettakaamme
kartoittaa tämä mielen synkeys pois. Kohta on
meillä tekeillä tuima toimi ja työ, kohta jumise
wat hirret, kirweet paukkuu, ja ylös kohden tai
wasta kohoopi huikea pirtti Impiwaaran aholla,
keskellä jylhiä metsiä. Katsokaat: johan anka
korwessa, kuusten kohinassa retkeilemme.
Niin

rassa
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iin he haasteliwat keskenänsä,
matkustaen halki synkeän salon.
Mutta »vähitellen yleni seutu
ja heidän tiensä luikerteli ylös
korkealle metsäiselle maalle, zoka
Teerimäeksi kutsuttiin. Tuolla
ja täällä näkyi sammaltuneita
kallionkieluja, muodoltaan jättilaisten hautakumpujen näköisiä, joiden ympärillä
matalat, juurewat männyt humisiwat. Kowin
rawisteli rattaita ja wanhan Walkon lapoja kallioinen tie, jossa silmä paikoin tuskin taisi eroittaa
entistä raition rataa. <M mäen kulki tie; sillä
pohjattomia rämeitä lewisi sen molemmilla puo
lilla. Mutta weljekset itse tekiwät myös parastansa kewentääkseen wanhan yksstlmäisen wetäjän
kuormaa. Wiimein ehtiwät he mäen harjulle,
salliwat Walkon siinä hetken puhallella ja kat»
sahtiwat maailman lakeuksiin alas. Heidän silmänsä näki kaukaisia kyliä, niittuja, peltoja, sinertäwiä järwiä ja lännen metsien reunalla kirkon
korkean tornin. Mutta etelässä erään kunnaan
rinteellä kuumoitti Jukolan talo kuin kadotettu
onnen maa; ja riutuwat aatokset täyttiwät taas
weljesten rinnat. Mutta he käänsiwät siitä wih°
dom silmänsä pohjaan päin, ja siellä näkyi korkea
Impiwaara,
jyrkästi kaltuwa wiete, pimeät
luolat ja partaiset, myrskyjen repimät kuuset,
jotka seisoiwat wuoren kyljillä. Mutta wuoren
alustalla näkiwät he hauskan, kantoisen ahon,
wastaisen asuinpaikkansa, ja ahon alla korwen,
joka heille oli antawa salskeita hirsiä huoneitten

sen

ra
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Tämän kaiken he näkiwät, näki
wät mäntyin wälistä kirkkaan Ilwesjärwen ja
heleän auringon lähellä laskuansa loistaman muo
ren luoteiselta jyrkältä; ja toiwon ihana leimaus
wälähti heidän silmistänsä ja kohotti heidän rin
tansa taas.

rakentamiseen.

,iitä läksiwät he

taas eteenpäin ja
yhä uljaammalla wauhdilla rv
pesimat he kiirehtimään kohdetl
uutta kotoansa. Mäki aleni, ja
tuliwat nummelle honkien
he
pylmästöön, jossa tanerwa,
puolaimen warret ja kuihtumat
ruohonpiipat waihetellen peit
tiwät kumiseman maan. Tuli hietainen, rakettu
tie, joka johdatti Wiertolan kartanosta kirkkoon;
poiM, pitäen omaa metsätie
astuimat
he
tänsä, joka kulki pitkin nummen selkää.
Aapo. Tässä on nummi, jossa, niinkuin
wanhat ihmiset juttelee, ennen muinoin oli kär
meitten keräjäsali. Tuomarina siinä istui heidän
kuninkaansa, tuo ankaran Harmoin näkymä mal
kea kärme, päässä merrattoman kallis kruunu.
Mutta ryömästpä tämän kruunun heiltä eräs
rohkea ratsastaja, niinkuin tarina kertoilee.

sen

Ia
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seuraaman

a kertoi heille Aapo
tari
nan, heidän kulleissansa pitkin num
men harjua alas kohden autiota
Sompiosuota.

uli eräs ratsastaja ja näki
nummella kärmeitten kunin
kaan, jolla oli kimmeltäwä
kruunu päässä. Hän ratsasti
häntä kohden, noukkasi miekkansa kärjellä kruunun kuninkaan päästä, kannusti hewos
tansa ja kirmasi kalleuksillensa
pois kuin tuulissa ja pilwissä.
Mutta eilvät olleet kärmeetkään myöhäisiä, waan
läkstwät kohta kiukkuisesti wainoomaan julkeata
ryöwäriä. Se kiitiwät suhinalla päin, kierrettyinä
renkaiksi, ja tuhannen kurraa pyöri silloin ratsastajan jäljissä kuin kiekko maantiellä poikien heit
tämänä pyörii. Piansaawuttiwat he ratsastajan,
parweiliwat jo tiuhasti hewosen jaloissa, loiskeiliwat
lautasille ylös, ja suuri oli miehen

sen

waara. Ia hädissään wiskasi hän heille hattun
sakin syötiksi alas, jonka he paikalla repiwät kap
pateiksi ja söiwät wihansa wimmassa. Mutta
miestä ei auttanut kauan tämä keino, pianpa
kärmeet kiiriskelee hänen jälsissänsä taas ja santa
kiertoilee korkealle tieltä. Ia yhä Mwaammin

kan
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kannusti uros huohoittawaa hewostansa; wirtana juoksi weri uhkean orhin rikkiwiilletyistä
kyljistä, ja suusta roiskahteli sohisewa wahto.
Natsastapa pakeni metsään, mutta metsä ei estänyt hänen wihollistensa juoksua. Tuli wirta
wastaan, ja kohahtaen ratsasti hän
kierroksiin
ja weipä orhi hänen nopeasti
ylitse. Tuli
wirta karmeillekin wastaan, ja monen kosken
pauhinalla he syöksiwät itsensä lainetten kohtuun,
ylitse, ja korkealle
uiwat myrskyn wauhdilla
walkea
Mies
nousi
kuohu.
ratsasti yhä eteenpäin, ja yhä wainosi häntä kärmetten willitty
joukko. Näki hän matkan päässä hurjasti palawan kasken, ja kohden tulta hän nyt kannusti
hewosensa, ja kietoen itsensä wirran kylwyssä
läpikastettuun kauhtanaansa, ryntäsi hän liekkien
helmaan; waan kärmeet eiwät wilaustakaan wiipyneet häntä seuraamasta. Niinpä taiwaan ratsastawa sankari kultapilwien halki Mtää. Kerran
wielä iski hän kannukset orhinsa kupeistn ja kerran wielä hän kirmasi eteenpäin, sitten kaatui
pyrskiwä orhi, unohtaen ainiaksi elon kuuman
leikin. Mutta wapaassa ilmassa seisoi mies,
pelastettuna tulesta ja hirmuisista wihamiehis
tänsä: tulihan oli polttanut kärmeitten lukemattoman lauman. Siinä sankari seisoi riemuitse
walla katsannolla, kädessä ihmeellinen kalleus.
Aapo. Se oli tarina walkean kärmeen kruunusta Teerimäen nummella tässä.
lubani. Uhkea tarina ja wielä uhkeampi
mies, joka tempasi kruunun kärmeen päästä za
kilwoitti
wiimein omaksensa. Potra mies!
Timo

sensen

sen

sen
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Karmapa mies täällä näkee tämän
kärmeen, mutta se, zoka hänen näkee, tulee mer
rattoman wiisaaksi, niinkuin wanhatihmiset
Jukani. Sanotaanpa myöskin: joka kewäällä
ennen käen kukkumista tämän tuomarikärmeen ka
sittää,
keittää ja syö, hän ymmärtää korpin
tiedon, mitä hänelle siitä
puheen, josta hän
tapahtuma.
on
lähin
Sero. Sanotaanpa wielä niinkin: joka ke
wäällä jälkeen käen kukkumisen tekee kaiken tämän,
mies ymmärtää korpin puheen, josta hän
tiedon, mitä hänelle sitä ennen on tapahtunut.
Jukan». Woi weikkoseni, kuinka tyhmästi
nyt haastelit! Eikö tiedä sitä joka mies syömättä
murenaakaan kärmeen lihaa? Kas nytpä Eero
wasta näytti, minä miehenä hän järkensä puo
lesta oikeammiten käy, tyhmänä pässinä. Kän
tiedon, mitä hänelle sitä ennen on tapahtu
nut." Onko tämä aatos kotoisin miehen päästä?
Moi sinua poika parkaa!
?3apo. Äläs mitään, Juho. Kän joko Haas
tyhmyydestä
teli
tai konstaili ja koukisteli hän
taas; kuinka hywänsä, mutta kummassakin koh
dassa wiskasi hän eteemme merkittämän aatoksen.
Koettakaamme tarkastella hänen lausettansa, ja
luulenpa taitamamme onkia siitä jotakin miisautta.
Tietää, mitä on tapahtunut, sehän on eräältä

sanoo.

sen

saa

saa

se

saa

kannalta katsoen miisaus suuri. Jos wisusti har
kitset, mikä kylwö menneistä päimistä saattoi

sen

hyödyllisiä, mikä mahingollifia hedelmiä, ja
mukaan asetat elämäsi, työs ja toimes, niinoletpa
miisas mies. Jospa meidänkin silmämme ennemmin
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min olifiwat auenneet, niin luulenpa, ettemme
näin nyt kahnusteliskaan siirtolaisina tässä.
sukani. Tässä kuin sudenpoikaset ilmitai
waan alla. Mutta tehty on tehty.
Tuomas. Mitä Jukolassa kadotimme, sen
kieppaamme takaisin Impiwaaran aholla. —
Tänne koko welisarja, ja iskeköönkyntensä kuormaan joka mies auttaen Maltoamme, niinkauan
kuin suota kestää. Tänne kaikki! Waipuuhan
wankkurien pyörä waaksan sywältä mutaiseen

maahan.

äin haastellen keskenään oliwat
he waeltaneet nummelta alas,
kulkeneet poikki Seunalan Matin lakean ahon, siitä halki tiuhan näreistön, ja seisoiwat nyt
Sompiosuon partaalla. Synkeältä näytti tämä suo, jonka
pinnalla waihetteli mutaisia.
aukkoja,
rämeistä
sammaleisia mättäitä, karpalon
kotoja, ja siellä ja täällä seisoi matala, kuihtuma
koiwu, alakuloisesti nyökytellen päätänsä iltatuulessa. Mutta keskeltä oli
taitaisin ja siinä
maa myös naweampi ja kiinteämpi. Seisoi siinä
lyhykäisiä mäntyjä sammaleisessa puwussa ja
mättäillä tummanwiheriäistä, wäkewästi hajahtawia juowukepensaita. Ja yli tämän taipaleen
juoksi waiwaloinen tie
toiselle rannalle,
pimeä
korpi.
alkoi
lossa taasen
Pitkin tätä tietä

suo

suon

ret
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suon.

retkeiliwät nyt weljekset yli
Mikä heistä
weti aisoista Walkon rinnalla, mikä taasen lykkäsi wankkureita. Wihdoin,ja waikka työläästi, eh
tiwät he
ranteesen matkustiwat taasen
tuimalla maalla korwen monijuurista tietä, jota
kesti noin wiisisataa askelta. Mutta wiimein
wälkähti heidän eteensä kantoisen ahon lakeus,
ja seisoiwat he määrätyssä paikassa, komeroisen
wuoren alla.

suon

ässäpä muinoin weljesten iso
isä, mainio raataja, oli wil
jellyt huhtia ja suitsutellut
ankaria sysihautoja. Monta
oli hän tämän wuoren ympärillä kaatanut ja
polttanut,

risuäkeellänsä

kar

hinut monen mustan, kylwe
tyn maall, ja wiimein korjannut riiheensä satoi
sat oljet. Aherrus ahon syrjässä tuolla osoitti
wielä paikan, missä oli hänen metsäriihensä sei

sonut, josta hän kohta kotiansa saattoi walmiin
wiljan, heittäen talwikeliksi oljet japahnat. Mutta
riihen aherruksesta kappale matkaa, tuolla ahon
ja metsän rajalla, näkyi musta syfihaudan pohja,
waltaisen suuri, jossa hän oli poltellut kilisewiä
sysiä huhtamaan teloista. Niin oli tässä entinen
Jukolan uhkea isäntä hyörinyt ja puuhaillut monen polttawan auringon alla, pyhkien otsaltansa
monen helmeilewän hien. Mutta yönsä lepäsi

hän
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hän turwekattoisessa majassa miilunsa wartijana;

majan oliwat nyt weljekset määränneet
saman
itsellensä wäliaikaiseksi asuntomajaksi.

ja

wara on kantoinen aho, mutta
reunoja ei kuiten
kauemmas
filmas; sillä idässä,
kaan näe

sen
sun
etelässä, lännessä sulkewat metsät
sun
silmäsi alan ja pohjoisessa
korkea wuori. Mutta jos astut

tämän wuoren harwoilla kuusilla
kruunatulle harjanteelle, niin kan
taapa silmäsi etäälle kohden kaikkia ilmoja. Sen
puolella näet ensiksi ihan jalkas alla
eteläisellä
mainitun,
juohewasti kaltewan ahon, kauem
tuon
takana taasen Sompio
pana synkeän korwen,
suon, ja tuolla ilman reunalla kohoo
ylös wai
Pohjaa
Teerimäki.
susti sinertäwä ja
kohden alenee
kamaralla,
jota
loiwalla
wuori,
wähitellen
käytetty,
oli
koiwisto
myös
ennen
huhtina
seisoo
nuori ja tiuha, jonka ruohottomilla poluilla teeret hyppelewät ja pyyt alakuloisesti wiheltelee.
Idässä näkyy
tasainen nummi hongistoinensa,
ryhmyinen,
sammalkallioinen maa, tuolla
lännessä
ja täällä, sammaleisella harjulla matala, mutta
kookas ja tuuhea mänty. Mäntyjen takana kiiltää
tuolla kirkkaana ja kalaisena Ilwesjärwi, noin tuhannen askelta ahosta pois. Mutta näetpä tus
kin muuta, maikka kauaskin katsot. Saloin tumma
ympärilläs kaikkialla. Näet
weri haamoittaa
toki

sen

sen

sun
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toki himmeän fiinnon Wiertolan kartanosta koil
lisessa ja kaukana tuolla luoteisen ilman rannalla
kirkon harmaan tornin. Tämänkaltainen oli seutu
ja
ympäristö, jonka lukolaiset oliwat mää
ränneet asumapaikaksensa.

sen

utta sysimajan waiheille
oliwat weljekset tänä il
tana asettuneet alas, laskeneet aisoista wäsyneen
Walkon kello kaulassa
laitumelle, ja tehneet kan
noista jakarangoista iloiwalkean aholle. Siinä paistoi Simeoni sila
koita, nauriita ja naudan lihaa yhteiseksi illalliseksi,
ja muut hyöriskeliwät wankkurien ympärillä, pur
käen kuormaa ja kantain kutakin kalua ja kapinetta
paikallensa. Mutta koska tämä oli tehty ja ruoka
rakettu walmiiksi, istuiwat he atrioitsemaan iltai
selle aholle; ja aurinko oli waipunut wuoren

sen

taakse.

Oimeoni. Tämä on siis ensimmäinen atriamme tässä uudessa kodossa; ja tuokoon
onnen ja Jumalan rauhan kaikille muillekin
atrioillemme täällä.
lubani. Onni, muhkea onni olkoon ainoa
towerimme täällä kaikissa toimissa ja töissä, joihm waan kyntemme pystyy.
Aapo. Tahtoisinpa lausua tärkeän aatoksen.
sydänkarsinastas
lubani. No puhkaise
ulos.

se

se
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Päätön ruumis ei käy päisin, sanon

Judani. Maan nuijailee seiniä kuin pää
kana.
tön
L^inio. Maikkei päätönkään, kun
waan
noin, noin,
tulee riiwiöön, niin pöllähtelee
Niinhän tekemät
sinne ja tänne, sinne ja tänne.
kanat,
ja silloin
Männistön
muorin
usein
muija noidannuolten lentelewän ilmassa.
Judani. Mutta puhdistappas suus, weli
Aapo.
Aapo. Tämä on tuuma aiwossani: Jos
tahdomme täällä jotain ja kunnokkaasti matkaansaattaa, niin yksi meistä olkoon aina ensimmäisenä
miehenä, keskustelemisten johtajana, ratkaisijana
riitaisissa
asioissa. Sanalla sanoen, yksi olkoon,
jonka ääni käy etunenässä järjestyksen tähden.
lubani. Minä olen tässä wanhin.
Aapo. Sinä olet Jukolan sarjan esikoinen,
ja olkoon sinulla
oikeus myös.
Olenpa
riwin
lubani.
ensimmäinen mies, ja
myös
tiedän
waatia teiltä kuuliaisuutta. Mutta
kun waan tottelisitte.
Aapo. Se on oikeus ja kohtuus. Mutta
jokaisen
ottakaamme kuitenkin aina kuullat
yhteisissä kysymyksissä.
lubani. Sinun neuwoillesi warsinkin tah
don aina ja kernaasti korwani kallistaa. Mutta
minä olen ensimmäinen.
Aapo. Tosi! Mutta mikä rangaistus mää
rataan hänelle, joka uppiniskaisuutta, auttamatonta wastakynttä osoittelee.

se

se

sanoo

sen

semme

sana

Iv
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Juliani. Hänen pistän tuonne wuoren ko-

meroon ja kannan kasan kymmenleiwiskäisiä kiwiä
teljeksi luolan kitaan. Siellä hän istukoon päiwän tai kaksi, aina kuinka asiat ja asianhaarat

waatiwat. Niin, niin, siellä imeköön hän kyn-

siänsä, muistellen mitä rauhaansa kuuluu.
Qauri. En

päätökseen minä.
suostu
Enkä minä.

Tuomas.
Olenko minä piirtoposkinen metsäsika,
jonka asunto on wuoren tunkkainenluola? Pois
lubani. Te rupeette kapinoitsemaan.
Tuomas. Se rangaistuksen pykälä ei käy
Päisin, ei käy.
Ei käy kontoon",
sananlasku.
Minä en ole metsäsika, mäyrä.
lubani. Sentähden käytä itses aina Nltisti
ja siiwosti, wälttääksesi wihani rankaisemaa kau

se.

sanoo

histusta.
Mutta minä en ole mäyrä enkä
Hei,
susi.
hei! En ole karhukaan enkä mikään
rotta! Tiedä huutia wähän. „Tiedä huutia, sanoi Jaakkolan luuti." Hehheh!
Kapo. Sallitaanko minulle sananwuoro?
lubani. Kernaasti. Mitä mielit sanoa?
Aapo. Etten kiltaa minäkään tuota rangaistusparakraaffia, jonka tahtoisit käytettäwäksi
katsonpa

sen

Malillemme asettaa, waan
weljesten
kesken liian törkeäksi, pedolliseksi.
Jukani. Wai et kiltaa? Etkö kiltaa? Etkö
totisesti kiltaa? Sanoppas sitten wiisaampi parakraaffi, koska minä en milloinkaan käsitä, mikä
on oikein, mikä wäärin.
Aapo

s
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Aapo. Sitä en

sano.

lubani. Sanoppas se uusi, killattawa parakraaffi, sinä Jukolan tietäjä.

Aapo. Kaukana tietäjän armosta. Mutta
tämä
puliani. Parakraaffi, parakraaffi!
Aapo. Tämähän on
lubani. Parakraaffi, parakraaffi! Sanop-

. ..

pas

...

seAapo.
wiisas parakraaffi!
Oletko

hullu? Suutelethan tuossa

kuin istuisit tulisissa housuissa. Miksi kirkut za
keikuttelet päätäs kuin tarhapöllö?
Juhani. Parakraaffi! huudan minä hui
keasti. Se ihka uusi ja wanha, wiisas parakraaffi! Sanoppas se, ja minä kuultelen ääne°
törmä kuin särki sammakon motkotusta.
Aapo. Tämä on tuumani asiasta: Hän,
joka ylenkatsoo neuwot ja waroitukset, aina waan
ilkiwaltaisuutta osoittelee, kylwellen wälillemme
eripuraisuuden siementä, hän siirrettäköön liitostamme, tarkoitettakoon kauas pois.
Tämä olkoon asetus.

Siihen suostun.
Niin minäkin.
Oimeoni. Siihen suostumme kaikki yhteisesti.
lubani. Km! Olkoon päätetty. Ia muistakaat: joka tästälähin mielii wikuroita, hänellä
potkua pyllyssä ja
on jäniksen passi kourassa,
—
käpälämäki edessä.
Mihin työhön iskemme
kiinni,
murjaanit?
Kyllä minä teite
huomenna
Qauvi.

dät opetan.

Aapo
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Kapo. Hieman harmin wallassa; mutta
meidän tyynettä ja kireihän tuo nyt
kasta mieltämme tänä iltahetkenä.

samenna

sukani. Mihin raatamiseen rupeemme,

koska päiwä koittaa?
Kapo. Tietysti on

tässä pirttimme rakennus ensimmäinen.
lubani. Niin onkin. Huomenna warhain
käyköön neljä miestä, jokainen kirweskynä kou-

rassa, nurkallensa, ja olkoon nämät neljä miestä:

minä itse, Tuomas, Simeoni ja Aapo. Muut
palhikoot ja kiiritelkööt meille hirsiä ylös. Ia
koska pirtti ja pieni aittakoppa owat walmiit,
niin kohta pojat kaasinsa haalimiseen, metsästysja kalastusretkille. Se muistakaat!

äin päättiwät he wiimein atja käwiwät lepoon sysiriansa
majan suojaan. Tuli yö, pil°
winen, mutta tyyni toukokuun
yö. Korwessa huuteli huhkain
käheällä äänellänsä, Ilwesjärwellä narisiwat sorsat, ja tuol
loin tällöin kuului kaukaa kontion teräwä wihellys. Muutoin wallitsi luonnossa
rauha ja sywä hiljaisuus. Mutta weljeksiä turwemajassa ei mielinyt käydä terwehtimään hienosiipinen Anonen. Äänettöminä, mutta kierrellen
it»
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kyljellä kyljelle, mietiskeliwät he tämän
maailman menoa ja elämämme muuttuwaisuutta.
Aapo. Eihän ole luullakseni wielä ummistunut yhdenkään silmä.
Judani. Makeasti makaa jo Timo, mutta
me muut itseämme tässä wääntelemme ja kääntelemme kuin makkarat kiehuwassa kattilassa.
olemme näin wirkkuja?
MiksiAapo.
Elomme tie on tänäpänä tehnyt töy
keän käännöksen.
Juliani. Siitäpä mieleni lewoton, kowin
lewoton.
Oimeoni. Synkeä on sydämmeni tila. Mikä
olen minä? Tuhlaajapoika.
Juliani. Hm! Korpeen kadonnut lammas.
Oimeoni. Niin heitimme naapurit ja kris-

itseänsä

tiiliset lähimmäiset.
Tuomas. Tässä ollaan ja täällä Pysytään,
niinkauan kuin metsässä tuoretta lihaa löytyy.

Aapo. Kaikki onnistuu hywin, jos käymme
aina käsiksi järkewällä mielellä.
Oimeoni. Kuhkain tuolla korwessa huutelee, ja hänen huutonsa ei ennusta koskaan hy«
wää. Ennustaapa tulipaloa, werisiä tappeluksia
ja murhia, niinkuin wanhat ihmiset
Huomas. Metsässä huutaminen sillä wir°
kana ja ilman mitään merkitystä.
Eero. Tässä on kylä, Impiwaaran turwe
kattoinen talo.
simeoni. Mutta nyt on ennustaja muutta
nut sijaa, huutelee tuolla wuoren harjulla. Siellä
ennen, niinkuin tarina kertoilee, rukoili ,,Kalwea
impi"

sanoo.
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impi" syntejänsä anteeksi, rukoili kaikki yöt niin
talwella kuin kesällä.
Judani. Känestäpä on tämä wuori saanut
Impiwaara. Kuulin kerran lapsena tuon
nimensä
tarinan, mutta onpa
jo enimmäksi haihtunut
mielestäni. Weli Aapo, sinä juttele
meille
yömme
ikäwän
mietteeksi.
tässä
Kapo. Timo kuorsaa kuin mies; mutta
maatkoon hän rauhassa; minä mielin teille kertoa tarinan.

se

se

euraawan tarinan kalweasta
immestä kertoi nyt Aapo weljillensä:

sui muinoin tämän wuoren
peikko,
luolissa eräs hirmuinen
ja
ihmisten kauhistus surma.
Kaksi oli hänellä elämän himoa ja hekumaa: katsella ja
pidellä aarteitansa luolien sy»
wissä kätköissä ja juoda ihjota
werta,
hän ankarasti janosi. Mutta
misen
ainoastaan yhdeksän askelta wuoresta oli hänellä

woima
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woima wäkiwaltaiseen käytökseen, ja sentähden
täytyi hänen harjoitella kamaluutta retkillänsä.
Kän taisi muuttaa haamunsa, miksi tahtoi; ja
ympäri tienoita nähtiin hänen kuljeksiman milloin
kauniina nuorukaisena, milloin ihanaisena impenä,
aina sitä myöten kuin hän miehen tai naisen
werta janosi. Monen woitti hänen katsantonsa
helwetillinen ihanuus, moni sai henkensä heittää
peikon kamoittawissa luolissa. Niin tämä hirwiö
wietteli luokseen onnettomat uhrinsa.

li lempeä kesäyö. Wihe
riällä nurmella istui eräs
nuorukainen, syleillen lem
mittyänsä, nuorta neitoa,
joka hohtawana
lepäsi hänenrinnoillansa.
Tämä oli heidän jäähy
wäisMeilyksensä; sillä pois tuli pojan matkustaa
ja erota ajaksi sydämmensä ystäwästä.
Im
peni", niin haasteli nuorukainen, nyt lähden
sinulta pois, mutta tuskin ehtii sata aurinkoa
nousta ja laskea, ennenkuin sun kohtaan taas."
—
Lausui neito: »Eikä aurinko lasteissansa heitä
niin armasta jäähywäissilmäystä maailmallensa,
kuin minä mun kultaselleni koska hän poistuu,
eikä noustessansa säteile niin ihanasti taiwaan
loimo, kuin säteilee mun silmäni, koska taasen
kii

ruusuna

—
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kiirehdin sua

wastaan. Ja mitä kirkkaan päiwän
pituuteen sielustani mahtuu, on aatos sinusta,
ja unieni —himmeässä maailmassa käyskelen
Niinpä neito; mutta taasen nuo
kanssas."
rukainen lausui: „Ihanasti haastelit; mutta miksi
aawistaa mun sieluni pahaa? Impeni, nyt wan
nokaamme toinen toisellemme iäinen uskollisuus
tässä taiwaan kaswoin alla." Ia he wannoiwat
pyhän walan, wannoiwat Jumalan ja taiwaan
edessä, ja hengähtämättä kuulteliwat heidän
jansa metsät ja wuoret. Mutta wiimein aamun
koittaessa syleiliwät he wiimeisen kerran ja erosiwat toinen toisestansa. Pois riensi nuorukai°
nen, mutta kauan käyskeli neito yksin metsän ha
märässä, muistellen kaunista kultastansa.

se

sun

sano-

oska näin hän käyskelee tuuhean männistönkohdussa, mikä
ihmeellinen haamu käy häntä
wastaan? Hän näkee nuoren
miehen, jalon kuin ruhtinas ja
ihanan kuin tämä kultainen
aamu. Kuin tulen liekki wäikkyy ja kimmeltää hänen hattunsa höyhentöyhtö.Hänen hartioillansa riippuu
kauhtana, sinertäwä kuin taiwas ja kuin taiwas
kirjawa kiiltäwistä tähdistä. Hänen ihotakkinsa
on walkea kuin lumi, ja miehustalla on hänellä

purp
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purppuranpunainen wyö. Impeen hän katsahtaa ja katsannosta wirtaa liekehtiwä rakkaus, ja
autuaasti kaikuu hänen äänensä, koska hän neidolle haastelee: Älä mua pelkää, suloinen impi,
ystäwäs ja saatan sulle äärettömän
olenpa
onnen, jos waan kerran
sinua syleillä. Minä
mies,
olen woimallinen
on minulla aarteita ja
kalleita kiwiä ilman lukua ja määrää, ja taitaisinpa ostaa maikka kaiken tämän maailman. Tule
komeaan
mun kullakseni, minä tahdon wiedä
linnaan ja asettaa sinun wiereeni loistamalle
istuimelle." Niin hän haasteli miehättämällä
äänellä ja hämmästyneenä seisoi neito. Kän
muisteli äsken mannottua malaansa, ja poispäin
hän kallistui, mutta kallistui taasen mieheen päin,
ja eriskummallinen häiriö käsitti hänen mielensä.
Miestä kohden hän kääntyi, peittäen kädellään
kasmonsa kuin paistaman auringon edessä; pois
hän taasen kääntyi, mutta katsahti kerran mielii
ihmeelliseen haamuun. Woimallinen ihastus säteili sieltä häntä mastaan, ja äkisti maipui neito
kauniin ruhtinaan syliin. Mutta pois riensi ruhtinas saaliinensa, zoka niinkuin houreessa lepäsi
hänen käsimarsillansa. <M jyrkkien mäkien, halki
symien laaksojen he lakkaamatta kulkimat, ja yhä
pimeämmäksi muuttui metsä heidän ympärillään.
Lemottomasti tytkyi immen sydän ja tuskan hiki
juoksi hänen otsaltansa alas; sillä miimein hän
huomasi niinkuin jotain pedollista, hirmeätä haamun silmien lumoomassa liekissä. Hän katsahteli
ympärillensä, ja nopeasti sinkoilimat ohitse syn»
keät kuuset, hänen kantajansa minhasti juostessa;

sun

saan

sun

hän
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hän katsahti nuorukaisen kaswoihin, ja kamoittawat wäristykset karfiwat hänen ruumistansa,
mutta kummallinen ihastus wallitsi kuitenkin hänen sydämmessään.

ulkiwat he alati eteenpäin halki

metsien, ja näkyi wiimein korkea
pimeät luolat. Ia
wuori ja
nyt, koska he oliwat ainoastaan
muutaman askeleen wuoresta, ta
pahtui hirweätä. Mies kunin
kaallisessa puwussa muuttui äkisti
hirmuiseksi peikoksi: sarwet tun
keusiwat ulos hänen päästään, hänen niskaskahisiwat kankeat harjakset, ja kurja tyttö
nyt tunsi kipeästi powessaan hänen teräwät kynsiinä onneton impi huusi, reutoili ja
tensä. Iatuskissansa,
mutta turhaan. Ilkeällä
tempaili
kiljunalla raahasi hänen peikko sywimpään luoweren aina wiimeiseen
laansa ja imi hänestä tapahtui
pisaraan asti. Mutta
ihme: henki ei
lähtenytkään neitosen jäsenistä, waan hän jäi
elämään werettömänä, lumiwalkeana, murheellikuoleman haamuna Kalman maasta. Kummastuen huomasi tämän peikko, käytti uhriansa
kohtaan kynsiään ja hampaitansa kaikin woimin,
mutta eipä woinutkaan häntä kuolettaa. Wiimein
päätti hän pitää häntä ainian luonansa uumen
tojen yössä. Mutta mitä palwelusta taisi hän
tehdä, mitä hyötyä matkaansaattaa peikolle?
Tämä

sen

sansa

sena
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Tämä määräsi immen puhdistamaan aarteitansa
ja kalleita kiwiänsä, niitä hänen eteensä lakkaa
matta pinoilemaan; sillä eipä hän wäsynyt niitä

ihaellen katselemasta.

äin wuosia elelee kelmeä, weretön impi wangittuna wuoren
kohtuun. Mutta yöllätokinähdään hänen seisoman äänettömänä rukoilijana wuoren harjulla. Ken antoi hänelle tämän wapauden?
Taiwaanko
woima? — Mutta yöt kaikki,
myrskyssä, sateessa ja kireässä pakkasessa hän seiwuoren kiireellä, rukoillen syntejänsä anteeksi.
Werettömänä, lumiwalkeana ja kuin kuwa, niin
liikkumattomana, äänetönnä hän seisoo, kädet rinnoilla ja pää kallistuneena rinnoille alas. Ei
kurja nostaa otsaansa kohden taiwasta
rohkene
yhtään ainoata kertaa; waan päin kirkon torniin,
metsien etäiselle reunalle, on hänen silmänsä laklaamatta teroitettu. Sillä ainapa toki salainen
ääni hänen korwaansa toiwosta kuiskaa; waikka
kaukaisena kipenänä, kuin tuhansien peninkulmien
päästä, pilkoittaa hänelle tämä toiwo. Niin hän
yönsä wuorella wiettää, eikä kuulu hänen huuliltansa walitusta milloinkaan; ei nouse, ei waiwu
huokauksista rukoilewan powi. Niinkuluu synkeä
yö, mutta aamun koittaessa tempaisee hänen taa
luoliinsa armoton peikko.
Tus

soo

sen
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uskinpa oli sata» aurinkoa
ehtinyt walaistamaata, en°
nenkuin nuorukainen, neidon lemmitty, palasi iloisena kotiinsa matkaltaan.
Mutta ihana impensä ei
rientänytkään häntä wastaan terwetuloa toiwottamaan. Hän kyseli, missä
wiipyi,
kaunoinen
waan ei saanut tietoa keltään.
Kaikkialta hän etsiskeli häntä yöt ja päiwät wä°
symättä, mutta aina turhaan; impi oli kadonnut
ilman jälkeä kuin aamun kaste. Wiimein heitti
hän kaiken toiwon, unohti kaiken elämän ilon ja
käyskeli täällä wielä ajan mykkänä warjona.
Kerran wiimein, koska hohtawa päiwä oli nousnut, pimitti kuoleman yö hänen silmänsä walon.
lutta wuosia hirmuisen
pitkiä wiettää kalwea
impi: päiwät peikon
luolissa lakkaamatta
puhdistellen ja latoen
aarteita julman kmsaajansa silmäin alla;
I mutta yöt hän wuoharjanteella
ren
kuluttaa. Verettömänä, lumija
walkeana
kuin kuwa, niin liikkumattomana,
äänetönnä hän seisoo, kädet rinnoilla ja pää kal»
listuneena rinnoille alas. Ei rohkene hän nostaa
otsaansa kohden taiwasta, waan päin kirkon tornia
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nia, metsien etäiselle reunalle, on hänen silmänsä
lakkaamatta teroitettu. Ei hän walita; ei nouse,
ei waiwu huokauksista rukoileman powi.
In waalea kesäyö. Wuo°

rella seisoo taasen neito,
muistelee aikaa, jonka hän
on wiettänyt tuskallisessa
wankeuoessansa; ja wuosia sata on mennyt siitä
jona hän erosi
isydämmensä ystäwästä.

Kän kauhistuu, aatoksensa

pyörtyy ja kylmiä hikihelmiä kiirahtelee hänen
kamaralle,
otsaltansa alas wuoren sammaleiselle
koska hän kuwailee menneitten wuoskymmenien
pituutta. Silloin rohkeni hän ensimmäisen kerran katsahtaa korkeuteen ylös, ja hetken päästä
huomasi hän ihmeellisen walon, joka lentäwänä
tähtenä näkyi häntä lähestymän kaukaisista awaruuksista. Mutta jota lähemmäs tämä walo
häntä ehti, sitä enemmin muutti muotoansa.
Eikä ollutkaan
mikään lentäwä tähti, waan
nuorukainen,
kirkastettu
wälähtelewä miekka käKajastipa
niistä
kaswoista ihana tuttadessä.
wuus, ja kiiwaasti rupesi sykkimään neidon sydän, sillä nyt hän tunsi entisen ylkänsä. Mutta
miksi lähestyi hän miekka kädessä? Tämä neitoa
arwelutti, ja hän lausui heikeällä äänellä: Tämäkö miekka mun tuskani wiimein lopettaa?
kirkTässä on poweni, nuori sankari, iske
kaalla

se

se

sun
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taalla teräkselläs tänne, ja jos taidat, lahjoita
mulle kuolema, jota jo kauan, kauan olen ikä»
wöinnyt". Niin haasteli hän wuorella; mutta
eipä tuonut hänelle nuorukainen kuolemaa, waan
elämän suloisen liehauksen, joka jo tuoksuawana
aamutuulena hymisten kierteli ympäri kalwean
immen. Lemmekkäästi katsahtawa nuori mies otti
syliinsä, suuteli häntä, ja kohta tunsi wehänen impi
retön
hienon weren wirran suloisena kos
kena juokseman suonissansa, hänen poskensa hohti
kuin aamuruskon pilwi, ja ilosta läikkyi heleä
Ia hän heitti kiharaisen päänsä yli ylkänsä
otsa.
käfiwarren, katsahti ylös kirkkaasen korkeuteen,
huoaten polvestansa ulos wuoskymmenien tuskat; ja nuorukaisen sormet harhailiwat hänen
kiharissaan, jotka somasti liehahteliwat hiljaisessa
tuulessa. Ihana oli pelastuksen hetki ja pääsinpäiwän aamu. Linnut wiserteliwätkuusissa tuon
jylhän wuoren reunoilla ja koillisesta nousi auringon hohtawa wiilu. Oli tämä aamu
aamun
kaltainen, koska ystäwykset kerran wiheriällä nurmella erosiwat pitkäksi ajaksi.

sen

utta nytpä äkeä peikko,
wihan pyrstöt pystyssä,
kiipesi wuorelle ylös,tem»
mataksensa impeäkomeroihinsa taas. Maan tuskin
oli hän kuroittanut kynkohden, niin
tensä neitoamiekka,
nopea
nuorukaisen
kuin
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kuin salama, hänen rintansa läwisti; ja wuorelle
roiskahti musta werensä. Pois käänsi impi kas
tästä näystä, painaen otsansa wasten
ystäwänsä powea, koska peikko, pahasti kiljahtaen, heitti henkensä ja putosi wuoren rinteeltä
alas. Niin pelastui maailma kamoittawasta hirwiöstä. Mutta hopeaisen pilwen kirkkaassa helwäikkyiwät nuorukainen ja impi ylös korkeuden tienoihin. Vlkänsä polwilla lepäsi morsian
ja, painain otsansa wasten hänen poweansa, hy
myili onnellisna. Halki awaruuksien he Mtiwät,
ja alas kaukaiseen sywyyteen jäi heistä metsät,
wuoret ja laaksoin monipolwiset haarat. Ia kaik
kipa wiimein heidän silmistänsä katosi kuin sinertäwään

wonsa

massa

sawuun.

!ämä oli tarina kalweasta
immestä, jonka Aapo kertoi weljillensä turpeisessa
majassa sinä unettomana
yönä Impiwaaran aholla.

lubani. Mutta he-

räyypä Timo juuri tarinamme päättyessä.
Himo. Miksi ette makaa rauhassa, pojat?
—
lubani. Tässä tarinoitaan wahwasti.
Niin, siinähän oli tarina entisestä tytöstä ja

peikosta.

Si
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Oimeoni. Mutta sanotaanpa tuon hirweän
peikon eleskelewän wieläkin. Metsämiehet owat
nähneet; ja hänellä onkin waan yksi silmä,
hänen
joka yön pimeydessä loistaa kuin hehkuma hiili.
lubani. Mitastapa tapahtui muutama wuosi
takaperin Kuokkalan wanhalle ukolle, joka nyt
Kerran huomassa lepää, yhtenä kewäänä, ollessansa metsonsoitimella ja wartoessaan puoli»
yön hetken kulumista nuotionsa wieressä tässä
aholla, näki hän tuolla wuoren juurella
loistawan hohteen ja kuuli äänen, joka lakkaamatta kyseli: nakkaanko ma, nakkaanko ma?"
Niin hän kyseli monet tuhannet kerrat, että ukko,
joka olikin sitä wanhaa juurta ja jonka sydän ei
pamppaillut juuri turhasta, lopulta wihastui ja
wastasi häntä tiuskealla äänellä: nakkaa, sen
tulla ja wiedä!"
Himo. Mutta kas silloin ei muuta tarwinnut.
lubani. Niin, jutteleppas Timo, kuinka
käwi.
Himo. Kas kun tuli hetken päästä irwis°
täwä luuranko ukon nuotiolle, että ropsahti, tuli
kuin kymmenen miehen kourasta ja sammutti tulen aina wiimeiseen kipenään asti. Mutta ukko°
pas nyt sieppasi kiwäärin kouraansa ja tapsutti
koreasti pois koko wuoren näkymistä, maikka,
niinkuin Juhani sanoi, hän olikin sitä manhaa
juurta eikä sydämmensä juuri turhasta pamppaillut.
simeoni. Olemme siis muuttaneet tänne
peikkojen ja paholaisten kaupunkiin.
Aapo

saman
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asumme

Kapo. Tänne muutimme ja täällä
ilman pelkoa. Peikko, jos hän olisikin hengissä
wielä, on jo perin woimaton; senpä juuri osoitti
hänen käytöksensä Kuokkalan ukkoa kohtaan. Wihoissaan taisi hän ainoastaan sammuttaa tulen,
luwalla. Känen
senkin wasta miehen omallapyhän
mahtinsa masensi ainiaksi
nuorukaisen
miekka.
lubani. Mutta tyttöä uumentojen pimey
minun armoitella, tyttöä tuon rii
dessä täytyy
harjasniskan
watun
kanssa.
simeoni. Miksi ei hän seisnut kiusausta
wastaan.
niin! KuinkaJudani. Ai, poika, älä
käwis,
jossain
jos
han
esimerkiksi
kukoistamassa
rauhanlaaksossa sinua wastaan astelisi kuninkaantytär, kaunis kuin
ja kukkanen, kepsauttelis
silkissä,
luokses
saaleissa ja pumaatan hajussa,
kultahepenessä
kuin riikinkukko, ja tälhehkumassa
lainen epeli astuis sinua wastaan ja tahtoisi halailla ja suudella sinua, niin kuinkahan kurjan
sydämmes käwisi? Minä kysyn, Simeoni.
Simeoni. Minä rukoilisin woimaa uskossa.
Judani. Sm.
Minä en päästäisi häntä halaile
maan itseäni ja wielä wähemmin suuta muiskuttelemaan. Pysy minusta pois, sanoisin minä,
pysy peijooni matkan päässä, otanpa muutoin
karahkan tuolta wiidasta ja roitelen että selkäsi
huomenna loistaa kirjawammalta leppätertun siipiä. Niin minä tekisin ilman yhtään armoa.
Kyllähän sitten kelpais.

sano

ruusu

Iv

180

Wiides luku

Woi, weikkoseni! luulenpa, että
haastelisit wähän toisin, jos hieman enemmin
olisit katsellut ympärilles tässä maailmassa, jos
esimerkiksi olisit käynyt Turun kaupungissa. Sen

olen minä tehnyt, koska ajoin sinne härkiä Wiertolankartanosta. Näinpä siellä yhtäkin ihmeekseni,
näin, kuinka prameus ja komu woi panna pyörään ihmislasten päät. Woi teitä, woi pauhaawata kylää, woi häilywäistä elämää kumminkin!
Tuolta jyrisee waunut, täältä jyrisee waunut, ja
wietäwiä wiiksinaamaisia
waunuissa istuu
narreja, istuu tyttöjäkuin posliiniwauwoja, tuoksuttaen kauas ympärillensä sakean hajun talleista
öljyistä ja raswoista. Mutta katsoppas tuonne!
lestä ja warjele! sieltähän nyt hipsuttelee esiin
kultahöyhenissä oikein aika wekama mamsselli
tai röökinämitä hän lie. Kas hänen kaulaansa!
Walkea kuin rieskamaito, poski ruttopunainen, ja
silmät palaa hänen päässään kuin päiwäpaisteessä kaksi rowiotulta, koska häntä wastaan käy
oikea kekkale mieheksi, hatussa,
hän— kiiltomustassa
pir...
nystakissa, ja tirkist
no
wie
sinun
kele itseäskin! — tirkistelee läpi nelikulmaisen
lasin, joka wälkkyy wekkulin wasemmalla silmällä.
Mutta— kas nyt
no sinun seitsemän seppää!
nytpä keksautetaan kummaltakin puo»
lelta, ja kas kun naara nyt oikein rypistää
mansikkasuuksi ja liwertelee kuin pääskynen päiwäsellä katolla, ja teikari hänen edessänsä wiskelee kättänsä ja häntäänsä, heilauttelee hattuansa
ja raappaisee jalallansa, että kiwikatu kipenöit
see, kas sepä wasta leikkiä oli. Moi te harakat
it

sen

... —

suunsa
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itseänne! aattelin minä, poika nalliainen, seistes-

säni kadun kulmassa,

suu

rykelmä tuoreita härjän-

wuotia olalla, ja
Mareissa katsellen tuota
teerenpeliä.
Tuomas. Kerrat owat narreja.
Ia lapsettaita kuin piimänaamaiset
Niinpä
syöwätkin, —ryysyt rinnoilla, ja
kakarat. —
eiwätpä
koira wieköön!
lusikkaansa
kaan nuolla, koska pöydästä nousemat; sen olen
nähnyt omilla silmilläni suureksi ihmeekseni.
Oimeoni. Mutta peijata ja nylkeä talon
poikaa, siihen kyllä owat miehiä.
lubani. Tosi, että löytyy herrasmaailmassa
paljon ämmällistä ja naurettawaa, sen huomasin
Turku retkelläni. Mutta kas, kun meitä lähenee
oikein raswojen hajussa ja liehumissa krooseissa
tuollainen liehakoitsewa lunttu, niin eipä ilman,
ettei hemmahtele ihmislapsen sydän. Jaa, jaa,
pojat! maailman hekuma houkuttelee wahwasti;
huomasin Turkuretkelläni. Ia sanonpa ker
ran wielä, että sydämmeni surkuttelee tyttöätuolla
wuorella. Ia oli hänellä jo aika pelastua hel
metistä ja seilata ystämänsä kanssa rauhan sata
maan, jonne Jumala meitäkin miimein auttakoon.
Siinä toimossa koetamme nukkua nyt. Tosin on
tästä muoresta mielä yksimerkillinen tarina, mutta
toistaiseksi, ja koettakaamme nukkua
jääköön
— Meneppäs
kuitenkin, Simeoni, peittänyt.
mään hiilustaa tuhalla, ettei minun tarwitse huo
men aamulla karkkua kilkuttaa ja heinäwihkoa hei
lutella, waan pääsen kohta nakuttelemaan hirren
päätä kuin punaharjainen tikka. Meneppäs.

osaa

sen

se
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Simeoni tekemään Juhanin käskyä, mutta astui pian
takaisin, tukka pystyssä ja silmät selällään päässä. Mököttaen haasteli hän jotain eräästä
kummallisesta, palamasta silmästä siellä ulkona wankkurien
ääressä. Tästäpä muutkin Pöl

ähti

lähtiwät,siunasiwat sieluansa ja
ruumistansa, ja astuiwat miehissä ulos majas
tansa; ja muistutti heidän tukkansa tuulenpesää

Liikkumattomina, mykkinä patsaina he
tuijoitellen suuntaan, jonne Simeonin
sormi osoitti. Ke katsoiwat rämähtämättä ja nä
kiwätkin warmaan ratasten takana kummallisen
kiillon, joka wälimmiten katosi, mutta pian taas
näytti hohtaman matonsa. Tämän olisimat he
kenties pitäneet hewosensa Walkon ainoana silmänä, mutta eihän sieltä haamoittanut mitään
malkeata, maan päinmastoin jotakin mustaa, eikä
kuulunut kellon tilausta. Näin arwellen seisoiwat weljekset järkähtämättä; mutta Miimein toki
tuikealla äänellä:
lausui Tuomas jotenkinpuuttuu?
Tuomas. .Mitä

koiwussa.
seisoiwat,

lubani. Älä Kerran tähde»: rupea praa
kailemaan hänen kanssansa niin turskisti. — Se
on hän! Mitäs nyt teemme, meljet? Se on

hän!

Mitä sanoisimme hänelle?
?3apo. Enhän totisesti tiedä.
L^imo. Nytpä mirrenmärssy hymää tekis.
ulkoa
lubani. Eikö kenkään meistä
yhtään ainoata rukousta? Lukekaat, armaat meljet

osaa
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jet, hellittäkäät, Kerran nimessä, mitä waan Päähän pistää, ilman yhtään sowittelematta raamatunkappaletta ainetta myöten. Lukekaat maikka
hätäkasteesta, weljet armaat.
Olenpa tainnut yhden ja toisen jakwirfikirjasta, mutta nyt on niinkuin hirweä
puskuri pääni owella.
Oimeoni. Henki ei salli sinun puhua enemmin kuin minunkaan.
L^imo. Eipä hän salli.
Juliani. Tämä on hirmuista!
Aapo. Hirmuista.
Himo. Totisesti hirmuista.
lubani. Mitä tehdä?
Tuomas. Luja käytös häntä kohtaan on
luullakseni paras. Kysykäämme, kuka hän on ja
mitä hän tahtoo.
Juhani. Annas kun minä kysyn. Kukas
olet? Kukas
olet? Kukas olet ja mitä tahdot
—
meistä?
Ei sanaakaan wastimeksi.
Qau^i. Otamme tuliskekäleet.
lubani. Otamme tuliskekäleet ja peitnimeäs, sukuas
toomme sinun paistiksi, ellet
ja asiaas.
Qauri. Ei, mutta tarkoitinpa iskeä kekäleifin

son

sano

kohta.

lubani. Kun uskaltais.

Tuomas. Pksi kuolema Kerralle welkaa.
lubani. Niin, yksi kuolema Kerralle wel°
kaa! Kekäleet kouraamme, pojat!
Sei
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leisoiwat he pian riwissä, tuliset kekäleet aseina käsissä.
Etunenässäseisoi Juhani,silmät ympyriäisinä kuin huhtaimen, ja katsellen silmää
wankkurien takana, joka erinomaisella hohteella katseli
häntä wastaan. Niin sei»
soiwat weljekset säkenöitseöisellä aholla; ja hyypiö huuteli
wissä aseissa
wuoren kuusilta, kolkko korpi heidän allansa hohifi raskaasti, ja pimeät pilwet peittiwät taiwaan kannen.

Judani. Kun minä sanon: nyt, pojat! niin
silloin lentäkööt kekäleet kouristamme perkeleen

niskaan.
Oimeoni. Mutta koettakaamme wielä wä°
manausta.
hän
lubani. Oikein harkittu! Wähän manausta
ensin. Mutta mitä sanoisin hänelle? Kuiskaa
minulle, Simeoni, sillä itse olen tällä hetkellä
typerä. Mutta kuiskaa sinä minulle
merkillisen
sanat, ja heitänpä ne hänelle wasten naamaa
että korpi kaikuu.
Oimeoni. Suomaa sitten kuinka sanelen. —

Tässä seisomme.

Juhani. Tässä seisomme!

Oimeoni. Kuin uskon sankarit,

tuliset miekourissa.
lubani. Kuin uskon sankarit, tuliset miekat
kourissa!
Oimeoni. Mene tiehes.
kat

Iv
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Juliani. Mene helwettiis!

Oimeoni. Me olemme kastettuja kristittyjä,

Jumalan sotamiehiä.
puliani. Me olemme kastettuja kristittyjä,
Jumalan sotamiehiä, Kristuksen soltaatteja.

osaa.
osaa.

Oimeoni. Maikka emme lukeakkaan
Juliani. Maikka emme lukeakkaan
Oimeoni. Mutta uskomme kuitenkin.
Juliani. Mutta uskomme kuitenkin ja luotamme lujasti siihen.
Oimeoni. Mene nyt.
sukani. Mene nyt!
Oimeoni. Kohta kukko kiekuu.
lubani. Kohta kukko kiekuu!
Oimeoni. Ia Kerran walkeutta huutaa!
Juliani. Ia Kerran lebaothin walkeutta

huutaa!

Oimeoni. Mutta

nansa.Juliani.

hän

ei ole

huomaami-

Mutta hän ei ole huom .. .
Niin, hän ei huoli, maikka kirkkuifin hänelle enkelin kielellä. Herra siunatkoon meitä, weljet!
nyt
sillä ei nyt muuta tällä erällä kuin
pojat!

—

Sil
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Iilloin he kaikki wiska^
! siwat kekäleensä koh

wasaman

den kummitusta, joka
wauhdilla läksi
juoksemaan pois neljän jalan jytinällä, ja kauan
wilahtiwat hohtawat hiilet hänen seljassansa
Niin hän pakeni tulisesta
halki öisen pimeyden.
kahakasta, ja ehdittyään ahon reunalle alas, roh
keni hän lopulta seisahtua, puhaltaen kerran, kaksi
kaikuwasti. Ja weljesten aawe, kamoittawa körri
oli kuitenkin heidän ykssilmäinen hewosensa, joka
mus
hetkeksi oli kadottanut walkean wärinsä
mutarapakoissa,
joihin
waipunut
kaiketi
oli
tissa
ja kauan niissä kiiriskellyt, ennenkuin pääsi kui
walle jälleen. Siinäpä piehtaroimisessa oli hän
myös temmaisnut kellon kaulastaan, joka seikka
tällä hetkellä paljon saattoi weljesten luulon
harhateille. Tämä oli silmä, joka wankkurien
takaa yön hämärässä loisti, niinkuin monen eli
kon silmä loistaa pimeydessä. — Mutta wasta
hetken mentyä, ja silloinkin waroten, rohkeniwat

suon

wel-
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weljekset lähestyä Maltoansa, ja huomasiwat
erhetyksen wihdoin. Tästä he akeilla kaswoilla
palasiwat majaansa takaisin; ja wiimein aamun
waljetessa lepäsiwät he jokainen sikeässä unessa.
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li wihdoin walmis weljesten pirtti.
pituus ja
Wiisi syltää oli
leweys; itään päin ankolme
toinen, länteen toinen
toi
pää. Tultuas sisään owesta, joka
oli huoneen itäisessä päässä, seisoi oikealla suuri kiuasuuni, wa
Wal
semmalla hinkalo, rakettu
koa warten talwekfi. Kynnyksestä
eteenpäin, lähes keskelle huonetta,
oli allasi hawutettu maa, mutta
peripuolella oli uhkea permanto
leweistä palkeista rakettu ja ylös
tämän kohdalle wäljäparwi. Sillä
sekä asuintupana että
käytteliwät weljekset uutta pirt
tiänsä. Asuntohuoneesta noin kak
sikymmentä askelta seisoi heidän
aittansa, liitetty yhteen pienistä,

sensen

sen

saunana

ympyriäisistä

kuusista.

li siis weljeksillä
oiwallinen suoja
sadetta, myrskyä
ja talwipakkasta
wastaan,olimyös

warahuone hei

dan
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dän ruoka-aineitansa warten. Ja nytpä taisiwathe
täyttä tointa käydä käsiksi metsästämiseen ja kaipyydystykseen. Ialähestyi silloin
keltaiseen
metsoille, teerille ja pyille, jäniksille, orawille ja
jynkkämielisille mäyrille, niin myös Ilwesjärwen
sorsille ja kaloille. Silloin kiimaan Kiliin ja Kiiskin haukunnasta ja pyssyjen jyskeestä kajahteli
wat mäet ja äärettömät kuusiset salot. Kaatoi
myös weljesten luoti tuolloin tällöin pöyreäkarmutta ei kuitenkaan ollut wielä
maisen kontion;pyyntiin
oikea aika.
mesikämmenen

surma

uli hallaöinen syksy, ja kuoliwat
tai pakeniwat sywiin kätköihinsä
heinäsirkat, sisiliskot ja sammakot,
ja olipa aika pyydystellä kettuja
kiiltäwillä sangoilla; tämän konstin oliwat weljekset oppineet isältänsä. Saipa nyt moni wikkelä-

jalkainen Mikko maksaa hienolla
nahallansa muu—
makean
palan.
taman
Jänisten tiedetään
metsässä polkeilewan teitä pehmeään lumeen, ja
näillenpä teille wiritteliwät weljekset sadottaisin
messinkipauloja monen walkeaturkkisen surmaksi.
Wielä oliwat he rakentaneet itsellensä oiwallisen,
kaltewa aitaisen sudentarhan pensastoiseen ojankoon ahon itäiselle reunalle. Ia paitsi tätä oli
wat he, suden pyyntiä warten myös, kaiwaneet
kuopan, waltaisen sywän, kappaleen pirtistä kuiwaan, santaiseen tantereesen päin. Paisti wietteli jykewään aitaukseen monen nälkäisen suden;

ja
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ja silloin koska weljekset huomafiwat saaliinsa
ahdingossa, nousi tarhassa pauhua ja ryskettä
pimeänä syksy-yönä. Silloin yksi weljeksistä seisoi
aidan nojalla, pyssy kädessä, kiehtoen luodilla
kaataaksensa karheakarwaista petoa; toinen hänen
rinnallansa, pitäen tulta, terwaskalikallista, loimottawaa soittoa. Mikä taasen heistä autteli
Killiä ja Kiiskiä ajelemaan pensastosta ulos synkeänaamaisia, irwistelewiä petoja, wäikkyen terwasloimomensa tuonne tänne. Kowa oli meteli
miesten huudoista, koirien reuhusta ja pyssyjen
paukkinasta, ja wäsymättä remahteli korpi ja
Impiwaaran komeroinen seinä. Niin temmellet
tim, lumi tahraantui, punertui yhä enemmin ja
enemmin, sotkettiin tuhanteen suuntaan, kunnes
wiimein kaiNi häntyrit makasiwat weressänsä.
Ia siitä saattoi taasen saaliin nylkeminen weljeksille työtä ja tointa, mutta olipa
heille kuitenkin
—
tämä toimi wallan hauskaa. Myöskuoppaan,
ahon läntisellä partaalla, kiiruhti yksi ja toinen

metsän wiistosilmä.

silmänsä

apahtui kerran, että warhain
eräänä aamuna, muiden wielä
maatessa, Timo läksi katsomaan
wiritettyä kuoppaa, jonka puoleksi wajonnut peite jo matkan
päästä antoi miehelle hywän
toiwon. Ja ehdittyänsä kuopan
reunalle, näkikin hänen iloinen
sywyydessä hallawan esineen, näki aika

su
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suden, joka kuono painettuna wasten maata, ma-

kyräten silmillään
kasi liikkumatta,
—

ylös kohden
Mitä päätti nyt Timo? Yksin nymiestä.
kistää sudelta hengen ja muiden suureksi huwiksi
astua pirttiin, karwainen taakka olalla. Käwi
hän juoneen, kantoi esiin tikapuut pirtin seinykfeltä, asetti ne waroten kuoppaan, ja itse, raskas
halkonuija kädessä, astui hän alas pitkin pykäliä,
aikoen rouhaista myrskäksi pedon pään. Kauan
huhtoili hän nuijallansa, hampaat irwissä, mutta
ainapa waan tyhjää ilmaa. Suden pää pujahteli aiwan wikkelästi, pujahteli oikealle,
malle, koska mies läimäytteli hankalalla aseellansa. Wiimein pudotti hän nuijansa sudelle
eikä keksinyt silloin muuta neuwoa kuin astua
ylös ja rientää pirttiin ilmoittamaan, mitä oli
tapahtunut.!

wasem-

!iitä hetken Päästä läksiwät weljek! set, warustettuinaseipäillä, köysillä
l kuristimilla, saawuttamaan saa>

Mutta tyhjä oli kuoppa
listansa.ehdittyänsä
heidän
esiin. Pitkin
tikapuita, jotka Timo oli jättänyt
jälkeensä kuoppaan, oli heidän sukoreasti
astunut
ylös ja wilkaisnut tiehensä,
tensa
kiittäen onneansa. Sen huomasiwat weljekset paikalla, ja kiroten ja kiristellen hampaita nyt etsi
heidän julmistunut silmänsä Timoa; mutta hän

ei ollutkaan enään saapumilla. Hän juoksi jo
paeten tuolla metsän reunalla, jossa pian peittyi
män
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