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sen

amu oli kaunis,
taiwas sinisenä, kirkkaana kaarteli, ja metsissä ympärillä kuului raikkaan
Lihapatansa
koillisen kohina.
oljenteliwat
weljekset;
waiheilla
mikä istui kannon päässä, mikä
ahon kuiwalla kamaralla, naut-

tien runsasta aamullistansa.
koiratkin,
myös
Siinä
rehoittaen mahoillansa, hilsaartuwallista,
härjän
woimakasta lihaa.
loiwat
Kaikkein kaswoilla näkyi hilpeys ja jykewä rauha.
Himo. Kiitos Wiertolan herralle tästäkin
atriasta.
Juliani. Kiitos ja kunnia hänelle!
Aapo. Mutta luemmepa kalliiksikin wielä
tämän kestin. Warmaankaan ei heitä Wierto°
lainen asiaa juuri näin.
lubani. Laki on puolellamme; huomaa
kaiketi herrammekin ja heittää keräzänkäymisen

sen

hiiteen. Syökäämme lihaa, weljet, ja suruttomasti sulakoon se watsassamme; sillä selkämme
liikettä, pojat,
wapaa.
Mutta enemmin
enemmin liikettä ja marssia; härjänliha on lu°
jaa muonaa.
Eero. Iskekäämme käsi käteen ja weljes
rinkiä tanssikaamme, loiskikaamme, ja takaanpa
että watsa waipuu.

on

Juliani. Emmehän tässä harakoitse kuin

mätäkuun houkot, waan yhdymmepä toisenmoileikkiin. Ah! missä owat nyt poikuuteni
huikeat päiwät? Weljet, lyökäämme tulista kurraa kerran wielä, kuin löimme ennen Toukolan

seen

ZSY

Seitsemän
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tomuawilla teillä. Tässä on meillä sileä aho, ja
mitä kantoja on esteeksi, tempaisemme juurineen
pois, ja tuolta otamme tarhallemme jatkoa nummen tasaisesta pinnasta. Nyt welisarja kahteen
osaan, za
puolen miehet, jotka käymät taistappiolle,
nielkööt ehtoolla juhdan lihaa
telossa
kymmenen naulaa.
Tuomas. Olkoon sanottu.
lubani. Kymmenen naulaa, weljet?
Sero. Juuri niin! Kymmenen naulaa ran
gaistuksekst heille, joita wisainen kurra kaahaa.
lubani. Kolme kummallakin puolella,
olis suorin kauppa; mutta meitä on seitsemän
miestä.
Qauri. Pois luowun minä. Ennen katselen katupuita metsissä, kuin hurjapäisenä poikanallina tässä juoksen ja hikoilen. Lyökäät leikkiänne; minä käyn metsään, kirweskynä kaina-

sen

se

lossa.
iin haastellen he päättiwät
wiimein atriansa ja läksiwät rakentamaan kiekkotar-

haa.

Sen

raiwasiwat he

juoksemaan halki ahon ja
wielä matkan pitkin nummen
kamaraa ahon itäisellä puolella. Ia muutaman tunnin
päästä seisoiwat he walmiina leikkiin, kourissa
wahwat koiwuiset kanget; ja seisoiwat he jaettuina
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kahteen joukkoon: Juhani, Simeoni ja
toisella puolella, mutta toisella Tuomas,
Aapo ja Eero. Alkoi kiekko lennellä heidän wä°
lillänsä, ja kauas kajahteli tienoo, koska kanget
iskeiliwät wasten wisaista pyörää, joka huminalla juoksi edestakaisin.
tuma
Timo

utta salojen helmoissa astelee Lauri, kirwes kainalossa.
Witkoin hän käyskelee, kattarkasti ympärillensä,
sellen
ja ainapa seisahtuu kulkunsa
hetkeksi, koska silmänsä huomaa pahkoja, puitten haaruja, määriä, ja tuuheitten
koiwujen tai mäntyjen latwoissa hattapäitä tuu>
lenpesiä. Nyt hän kohtaa myrskyn murtaman
sitä katselee hän hetken,
kuusen korkeanjakannon,
tuumiskellen, rupeaa wiimein kirweellänsä nakylkeen. Tehtyänsä tämän
kuttelemaan läpeä
aattelee hän itseksensä: rakentaa mar' tulemana
kewäänä pesänsä tuohon läpeen punahäntäinen
leppälintu tai pikkuinen, kirjawa tikka. Niin hän
aattelee, merkitsee wisusti paikan, ja tiensä jatkaa eteenpäin. Mutta hetken kuljettuansa, huomaa hän riippuwaoksaisen koiwun, jonka rangasta puskee ulos waltainen pahka, kuperiainen,
aika joulukakun wertainen. Sen iskee hän irti,
ottaa
mukaansa ja määrää siitä ankaran
kou

sen

sen
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kousun. Lähtee hän jälleen waeltamaan, mutta
pianpa näkee tarkka silmänsä pienen kalliontielun syrjässä kummallisesti wääristyneen katajan.
Mitähän tuostakin tulis? hän aattelee, lyöpi
läimäyttää tuimalla kirweellänsä kerran ja kaksi,
ja katajan kaataa. Kän karsii sen, katselee sitä
myhäillen hetken, ottaa sen mukaansa ja lähtee
käymään taas. Kuulee hän kylien karjankelloja,
luihkaisee kerran huikealla äänellä, peloittaakseen
Käntyriä seuduilta pois. Hän luihkaisee ja ympäri walahtaa kaiku, ystäwällisesti wastaten.
Niin hän astelee ja ehtii wiimein kanerwaisen
harjulle,
hongan

kummun
näkee erään
latwassa
tuulenpesän keikkuwan, koska wiileä koillinen liehtoilee. Hän kaataa hongan, katkaisee
siitä ryhewän hatun ja istuu katselemaan löy-

suuren

töänsä.

iinä istui hän kauan, harkiten
ja tutkistellen sekä tuulenpesää
että pahkaa ja tuota monikou»
kullista katajaa. ,Millä tawalla oli luonto heidät saattanut matkaan? Mikä oli wääristänyt katajan noin moneen
kymmeneen mutkaan ja polween?" Ja kallistui
hän alas, nojaten päänsä wasten wanhaa, ruohoittunutta wiholaispesää. Siinä katsoi hän puiden latwoja, purjehtimia hattaroita, mietiskellen
maan
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maan ja taiwaan rakentoa; ja etäältä Impiwaaran aholta, kaikui hänen korwiinsa mäikynä
kiekkokankien iskuista. Wiimein tahtoi hän siir°
tää ainoastansa kaikki aatokset pois ja päätti
nukkua; waan eipä mielinyt uni häntä lähestyä.
Mutta mitä keinoa käytteli tawallisesti Lauri,
koska tapahtui, että Anonen wiipyi? Hän silloin
aatteli itsensä joko pieneksi myyräksi, joka möy-

riskelee rauhallisessa maan-alaisessa kartanossaan
ja nukkuu wiimein hienolle hietawuoteellensa;
tai kuwaili hän itsensä paksukarwaiseksi karhuksi,
lepääwäksi jynkässä sammaleisessa konnussansa
kuusten Murien alla, jonka päällä talwen tmskuawat myrskyt pauhaa. Niin aatteli hän, ja
silloin uni melkein aina pian painoi hänen silmäkantensa uneen. Samoin nytkin, koska hän aatteli itsensä myyrän poikaseksi, rähmästelewäkfi
sywällä maa-emon kohdussa.

an nukkui, mutta uni jatkoi
hänen mielensä kuwailusta.
Koko hänen ruumiinsa, niin
hänestä tuntui,supistui äkisti
hienokarwaiseksi myyräksi, silmänsä käwiwät kowinPieniksi,
mutta kämmenensä pullistui-

nummen

kohdussa

wat senkaltaisiksi hansikkaiksi,
ja walmis oli myyrä, joka
kaiweli honkien juurien alla.
Siellä
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Siellä hän möyrieli ja kaiweli, kaiweli itsensä
lopulta ylöspäin pitkin hongan lahonnutta sydäntä, ehti latwan wiimeiseen huippuun ja huomasi nyt istumansa keskellä tuulenpesää
„Tässä on hienossa,
misammaleisessa
karsinassa.
iankaikkisesti",
nun hywä olla, tässä tahdon
aatteli hän, katsoa tirkistäen pienillä myyränsilmillään kammionsa pienestä akkunasta ulos. Ia
näki allansa synkeän maailman käärittynä
hän
syksy-illan ikäwään hämärään. Hän näki Impiwaaran jyrkän wuoren, mutta mittaamattomassa,
mieltä-polttawassa kaukaisuudessa, näki siellä
iltaisten metsien keskellä tuon alakuloisen pirtin,
ja wielä näki hän armaitten weljemsä heittelewän kiekkoa rowastin kanssa sumuisella, kaikuwalla aholla. Ia häntä miellytti katkerasti itkeä,
mutta kyynel ei tahtonut juosta, waan pyöriskeli lewotonna lähteessänsä. Kohden Impiwaaraa hän katseli; ja yli ahon ja wielä kappaleen
pitkin nummen pintaa oli lewitetty härjänwuotia, werifiä, tuoreita, lewitetty pitkään riwiin,
jota myöten hyppeli humisewa kiekko. Koiwui»
silla, tywistä wäärillä kangilla, weljekset uhkeasti
läimäytteliwät, mutta uhkeammin wielä iski ro»
wasti hengen-miekallansa. Ja sitkeimmästä raudasta, wanhoista hewosenkengistä, oli tämä
hengen-miekka taottu; niin kerskaili rowasti itse,
ylpeästi heiluttain asettansa ilmassa, heiluttain
ja kamautellen sitä wasten tuota tammista uskonkilpeänsä, joka riippui hänen rintansa
malla puolella.

asua

wasem-
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!ikipäin

he mäikytteliwät, edestakaisin lenteli kiekko heidän
wälillänsä, ja kauas kuului

! kowameno japaukkina. Mutta

wiimein huomasi rowasti, ettei kiekko ollutkaan tawallinen
kiekko, waan oli punakansinen aapiskirja, jota weljekset
käytteliwät kiekkona leikissä.
Tästä julmistui rowasti, kirosi ja sadatteli, huutaen tuhannen tulimmaista weljesten päälle.
Hän wiittasi läikkymällä miekallansa itään, länteen, pohjoiseen ja etelään päin, huusi korkealla
äänellä iijaa iijaa!" ja kaikista ilmoista läheni
mustia pilwiä myrskynkierroksissa, lähenihirmuimurheellista Impiwaaraa.
sella wauhdillakohden
Tuli tuhansittain tuulispäitä, ja weljesten ympärillä he töytäsiwät yhteen kaikki ja tempasiwat
heidät helmoihinsa. Ia pian kiiriskeli kuusi weljestä tuulen siiwillä korkealla ilmassa ylisniskoin
Niin käärittyinä tomuun
sekawassa rykelmässä.
pyöriwät
za pilwien
he winhasti ympäri
kuin loinpuut pyörii, joita kankurin wilkas käsi
wiskelee. Katseli tuota kauhistuen Lauri myyränhaamussa tuulenpesästä, kumartelewan hongan latwasta. Milloin näki hän pyöriwästä kierroksesta miehen kouran pistäwän ulos, milloin
leuan niinkuin Juhanin jykewä leuka, ja milloin
ylös karhea tukka hänen katsantaasen liehahti
kämäytti äkisti pappi miekalMutta
tonsa ohi.
laan wasten tammista uskon-kilpeänsä, ja siirtyi
kohta pilwipatsas, läksi kiitämään kohden hongis

se

sumuun
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gistoa, jossa Lauri kiikkui korkeassa kehdossaan,
ja siitäpä Pöllähtiwät hänen myyränsilmänsä
pystyyn. Kuitenkin lensi tuima tuulispää hänen
ohitsensa, ja äkisti kuului ja äkisti waikeni taaweljesten surkea rääkkynä ja rähinä. Ohitse
hän lensi, mutta peloittawalla
wauhdilla: metsä
kohisi kuin tuhannen koskea, kohisi ja ryskyi, za
honka, jonka latwassa Lauri tuulenpesässä lepäsi,
kaatui räikkynällä, josta mies, säikähtäen komin,
heräsi unestansa. Pahasti hän parahti, loiskast
ylös mättäältänsä ja huusi melkein itkemällä
äänellä: auta, Jumala, ihmislasta!" Kauan
tuijotteli hän ympärillensä, kohta muistamatta,
asettuiwat hämissä hän oli. Mutta wiimein taas,
nen aatoksensa entisille tiloillensa
Marsinkin
kun hän hawaitsi wieressään kapineet: määrän
katajan, pahkamollon ja tuulenpesän, röyheän
kuin Turkin keisarin hattu.

sen

opulta läksi hän, kirmes kainalossa, kalut olalla, astelemaan kohden Impimaaraa
jälleen, päättäen, ettei milloinkaan enää kumaist itseänsä
luontokappaleeksi, kun Jumala kerran oli luonut hänen järkewäksi ihmiseksi. Niin
mietiskellen käyskeli hän eteenpäin, huomasi mielii
kimisen polun marrella pienen koimun, joka hä-
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nen silmäänsä miellytti. „Mitähän tuostakin tuhywä kakkulakeppi", aatteli hän, iski kirlis?
weellänsä, ja oli miehellä oiwallinen katupuu
kakkulasauwaksi. Ja tällä taakan lisäyksellä hän
päästä seisoi
taasen kulkemaan; jaäkeänä
hetken ja
läksi nummella,
äänetönnä
katsellen
hän
weljesten iloista leikkiä, tulista kiekon heittoa.
Kowin siinä iskeiltiin ja juostiin, ja woittajina
taisteliwat Tuomas, Aapo ja Eero, jotka jo oli-

—

wat kartoittaneet wastusmiehensä tarhan itäiseen
päähän. Mutta kun raiwattu tie oli loppunut,
waihettiwat puolueet asemia kiistassaan, ja weljekset Juhani, Simeoni ja Timo rupesiwat pakenemaan kohden 'kotoa taas, waikka pinnisteliwätkin wastaan woimiansa myöten. Waikeata
oli wastustaa Tuomaan heittoa, koska kiekko loiskien ja parkuen kirmasi esiin; waikeata kiekon, taatullessaan takaisin, pyöriä ohi Eeron, ilman
Niin siinä kampsattumatta hänen
pailtiin, hikoiltiin ja kirkkuiltiin täyttä kitaa, ja
kamppausta katseli äänetön Lauri, seljassa Metsolan taakka, katseliwat myös Killi ja Kiiski,
istuen aina lähellä Juhania, awaten tuolloin
tällöinleukojansa wilahtawaan haukotukseen. Ia
kirkkaana kaarteli heidän päällänsä syyskuun taiwas, raikas koillinen hongistossa hymisi, ja korwessa, kuiwan kuusen kyljessä, nakutteli punaharjainen, keltasilmäinen tikka, ja wälistä helähteli hänen kileä ja kaunis äänensä.
Juliani. Nyt annappas kurrasi tulla ja
saapa hän seipäästäni otsikkoonsa, tietääkseen
mistä hän on tullut.

sen

sauwaansa.
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Tuomas. Kas tuossa! Siinä heitto, joka
soittaa teidät aina Ilwesjärwelle.
lubani. Sitä en juuri tahtoisi uskoa. Niin
koreasti.
tuossahan makaa, weikkoseni, wallan
Mutta Herran leimaus! nyt katso, poika, kinttus. Tuossa!
duornas. Lyö wastaan, iske häntä, Aapo!
Aapo. Meni kuin pääskynen ohitseni suhinalla. Mutta minä tiedän, että Eeron kanki kajahtaa taasen. Juuri niinkuin sanoin! Kywin
isketty, Eero, hywin!
Tuomas. Kunnia Eerolle, kunnia korkea!
lubani. Ilman sitä peewelin tiitiäistä siellä
hännässänne olisittepa jo metsän pohjassa, äijä

se

parat.

Tuomas. Ota wastaan kurra, mies, ja älä
siinä löpertele kuin lapsi.
Eero. Seleijaa! Meneepä ohitse taas.
Aapo. Ei kohtaa häntä yksikään sauwa, ei
yksikään.
Tuomas. Ei enemmin kuin lentäwää tähteä taiwaalla. Weljet, mitä sanotte?
Eero. Aikapa siinä enää sanaakaan hiiskua,
juoksewat,
kun
hännät lurpassa, kadonneen lam°
paan jäljessä.
Tuomas. Lystiä! Laula, Eero, laula, iloleikkiä lyödessämme. Laula Najamäen rykmentistä, joka toitotus ei anna tätä heittoa perään,
waan kestää meille wielä woitonwirreksikin ahon
toisella rannalla tuolla. Laula Mikon ja Kaisan
retkistä pitäjällä.
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Ottoonhan laulua ja riemua, ja saasaumamme wauhtia laulustani.

Eero.
koot

Najamäell' korkealla

Asuu

pariskunta,

Harjoitellen wirkaa wiisi,
Ammattia monta.
Mikko, ukko wilttihattu,

Kuoharina kulkee,
Asein pelimiehenäkin
polkee.
Laattiata

Kantelee hän, kauppailee hän
Pikipalleroita,
Katsoo kaiwot, sulkee weret,
Mallan kiltti noita.

Kaisa, akka nuuskanaama

Imeskelee sarwee,

Askarrellen saunanlöylyss'
Keskell' ämmäparwee.

heitä poikaa wiisi
Kaikiss' matkan waaroiss',
Keikka, wanhin, ratsastellen,
Keppihepo haaroiss'.
Seuraa

Toinen poika, harjastukka,
Matti nimen kantaa,
Maailma nimen Mörökölli"
Weitikalle antaa.
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Sitten tulee kaksoispari,

Nalliaista kaksi;
Nuorimpansa kutsuu Mikko

Pikkutallukaksi".

Siinä onpi rykmenttimme

Lähtemässä reissuun;
Walmihina wankkurit jo
Tunkiolla seisoo.

Karsitaan nyt kulkemahan

<Wös, alas mäkii,
Kuohimahan, kuppaamahan,
Kauppoilemaan pikii.

nuuskanaama
Aisoiss' Kaisa tykkää;
Itse olla

Mikko, purren mälliänsä,
Sauwall' perään lykkää.
Kuormana on rattahilla
Kolme nalliaista,
Pikisäkti, sarwipussi,
Pientä kaikellaista.

Poikanallit wankkureissa
Kirkkuu kitaa täyttä,
Kaisa heille huutaa, kiroo,

Mikko nyrkkins näyttää

552

Yhdeksäs luku
Edelläpä konillansa
Keikka poika kaahaa,
Mörökölliwiimeisenä

Pullorattait' raahaa.

suureen

kylään
Tullaan wiimein
räikkyy,
paukkuu,
Portit
Lapset parkuin piiloon juoksee,
Koirat kiljuu, haukkuu.
Onpa Mikkoon monen Sallin
Syytä katsoo karsaast;
Ahattu on Mikon weitsell'
Lasta piimäpartaist.
Siitä talon koirat reuhuu,
Siitä lasten kauhu,
Nykmentti kun Najamäen
Astuu sisään pauhull'.

Laattialla lentoo juoksee

Seikka orhins kanssa,
Mörököllijyrittelee

Pullorattaillansa.
Nytpä aika potkauksen
Antaa orhi hurja:

Pirstaleiksi Köllin rattaat,
Möräämähän kurja.
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Tuima Kaisa tunkiolta
Nuoskan hirween tuopi,
Jolla Keikka-peijakasta

Ankarasti suomii.

Mutta tuolla kaksoispari
Kiskoo tukkanuottaa;
Keitä taasen wuorostansa
Kaisan hulja suoppaa.

Keikka woihkaa, Kölli mörää,
Nääkkyy nalliaiset,
Kaisa huutaa, lyöden jalkaans:
Peikot, Mustalaiset!"
Woittaisipa kirku tämä
Kurjet Pohjan soilla,
Woittais juoppowaihettajat
Kewosmarkkinoilla.

lubani. Mitä tuumiskelee Aapo siellä?

Katso, poika, ettet teloittanut kiekkoani wisaista
ja wahwaa.
Tuomas. Tuonnehan kanerwistoon popysähtyi mielestäni lähelle tuota
lulta pöllähti ja —
Päiwää, Lauri! No
pientä närettä.

se

miksi

seisot tuossa noin äkeänä ja äänetönnä?
Sero. Mitä kuuluu metsästä, Lauri?
lubani. Kysy häneltä. Siinä hän seisoo

kuin entinen Paijulan Keikki, se Myllymäen
Kessu, röykkiö kenkärajoja seljassa. — Mutta

Aapo
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Aapo, Aapo, sinä peijakkaan pokko, mitä kuhnailet siellä?
L^imo. Tee joutua, tee joutua, Aapo
weljeni.
sukani. Tirkistelee ja haeskelee siellä kuin
kissa poikaansa ...

Tuuli

se puhaltaa ja puunlatwat taipuu ..."

koiraSiirryppäs hieman tieltä pois, mun Kiiski
—
käpäläsi
Kuuseni, muutoin owat
letko sinä? Pois tieltä.

waarassa.

„Tuuli puhaltaa ja puunlatwat taipuu,
Kultani ääni kaukana kaikuu."

se

se

Jaa, jaa, Kiiski parka, tässä ei auta armot.
Kyllä
tiedät. Siinä mahdat istua ja haukotella, niinkuin parhaiten maistaa. lörri sinä.
ja katsella
Sehehee! Siinä —saat istua rauhassasaakeli,
kurran juoksua.
Mutta soikoon
ellei
löydetä!
joka
kiekkoa
mies?
tässä
Etsimään sitä
Eero. Tässä on kalu.
Tuomas. Saatappas
tänne peukaloni
ja etusormeni pihtiin.

sen

se

Aapo.
kourasta.

Ia lähetä

se heille

oikein miehen

lubani. Juuri niin! täällä on myös was-

tassa miehen kanki.
Tuomas. Pois

sarwenAapo.
otsaan.
Ohipa

alta, muutoin annan

se humisee!
555
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Sero. Woi, sä Juho weikkoseni! miksi Piektuulta noin?
tyhjää
set
Jubani. Iske wastaan, Simeoni, läimäytä
nurin, että tanner soi! Oh sinä nahjus itseäskm! No,
kankesi pau— Timo poikani, katso ettäTarwitsisitpa
kahtaa! Peeweli sinun nahkaasi
wiisi paria witsoja, werkkasen wekama!
Tuomas. Mars waan! Eihän siinä muuta.
Mutta saatetaanpas Najamäen rykmentti kylästä
ulos. Muistathan, Eero, kuinka Hemmon

sauna

sawuaa?
Cerc». Mutta

sana kulkemahan

Eipä ollut myöhä:
Tullut onpi Kuppa-Kaisa,
Hemmon sauna ryöhää.

sauna

täysi
ämmii
neljäst';
ilmast'
Joka
Maailmat kumoon juttelemat,
seljäss'.
Sata

Kohta

sarwee

Kaisan huulet massahtelee,

Napsuttelee kirwes,
Kreeta muori Kaisan kynsisj"
luttuu hampaat irwiss'.
Mutta tuolla tarhan puoless',
Mikä pauhu? Keisaa!
Kyltät, kaltit saarnailewat,
Pikkuporsaat weisaa.
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Miksi kyltät rähisewät?
Miksi naskit kirkuu?
Katso: läätin owen alla
Mikon weitsi wilkkuu.
Kywin Mikko kaikki teki,
Kaisa hywin kaikki;
Sitten akka niinkuin ukko
Karjaista nauttii.

taasen kulkemahan
Kohden kylää toista;

Sitten

Mikko, aina lystipoika,

Lähtömarssin soittaa.

Aisoiss' Kaisa nuuskanaama
Itse olla tykkää,
Mikko, purren mälliänsä,

Sauwall' perään lykkää.

Tuollapa jo retkeilewät
Auden pellon alla,

Koirat heitä saattelemat
Kiiwaall' haukkinalla.
Nallit winkuu, Kaisa kiroo,
Mörää Mörökölli,
Mikko koirii kiwittelee,
Santa tiellä pöllyy.
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Mutta wiimein loppu tulee
Kirweest' pauhinasta,
Kotihin jo koirat käywät

loukkoo saattamasta.

Loppunut on lasten tuska,
Kurjain itkuhyrsky,
Koska onpi ohimennyt
Najamäen myrsky.
Kerran wiel' tok' rähinätä
Korppimäelt' kaikuu;
Akonilma pakenema
Taiwaan reunall' raikkuu.

Niinpä hirmurykmentistä
Laskettelin laulaa;
Aika onpi kastamahan
Lauluniekan kaulaa.

Men loppui Eeron laulu, loppui myös leiskaus woimihin
kosewa, ja aurinko waipui
länteen sammaleisten mäntyin
kohtuun. Kikifinä asteliwat

weljekset nyt kotia, niin woittajat, Tuomas, Aapo ja Eero,
kuin woitetut, mutta wiimei-
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senä käyskeli Lauri, olalla waltainen taakka.
Siitä tultuaan pirttipihalle, asettiwat he padan
tulelle lihaa täynnä ja keittiwät sitä. Nupesiwat he yhteisesti atrioitsemaan, mutta Juhanin,
Simeonin ja Timon oli nieltäwä härjänlihaa peloittawa mitta, kymmenen naulaa, niinkuin leikin
yhteisesti määrättiin. Ilman armoa
alkaessa
täytyi heidän tehdä tehtäwänsä, kun Tuomas

heidän edessään uhaten seisoi. Jalosti he puriwat ja nieleskeliwät, waikka usein hyökkäsikin
heidän watsansa wastaan ja silmänsä weriponnistuiwat. Täyttiwät wiimein määränsä Si»
meoni ja Timo, ja silloin he, puhkaten ja surkeasti irwistäen, astuiwat wiipymättä pirttiin
ja kaatuiwat nukkumaan kaislaisille muoteillensa.
Mutta hetken wielä wiipyi tuikeassa atriassaan
Juhani, waikka hän ahkeraankin pureksi ja jäy»
rasi. Äänetönnä, katsahdellen kankeasti korpeen
alas, istui hän kannolla ja söi, wihaisena, warsinkin kuullessaan Eeron wäkiwaltaista naurun
tirskumista. Lopulta nielaisi hän wiimeisen kerran, ja kaswonsa pullistuiwat ja punehtuiwat
hirmuisesti, mutta alaspa lotkahti kuitenkin kurkusta pala, puoleksi purtu. Ia silloinpa hän
wiipymättä, puhkaten, surkeasti irwistäen ja
pidellen watsastansa, astui wääntäin pirttiin ja
kaatui nukkumaan kaislaiselle wuoteellensa; za
seurasiwat häntä myös muut weljet yölliseen
lepoon.
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he wiimein aamulla herasiwät sikeästä unestansa, seisoi
! pirtissä lautamies Mäkelä wieTuli hän
rasmiehen kanssa.lähettämänä,
Wiertolan herran
käskien heitä keräjiin härkien
tuisurmaamisesta. Äänetönnä
weljekset

zotellen kuulteliwat
käskyä, nousiwat tuosta wihdoin,
pukiwat päällensä, wähitellen seljiten unen häiriöstä. Kyhneili tukkaansa äkeä Juhani ja lausui morisewalla äänellä.
lubani. Tämä on ankara asia; olihan siinä
kilpana seitsemän henkeä. Ia mitä on tuhannen
nautaa yhden ainoan miehen werosta?
Mkelä. Karjat käyskeliwät koreasti Wiertolan omalla, aidatulla maalla.
puliani. Mutta karhu, joka on sekä ihmisen
että harjan wihamies, kaiken esiwallan wihamies,
ei käyskelekkään yhtä koreasti, tultuansa Wiertolan herran maalle, waan pistää koreasti poskeensa niin herran kuin minun itsenikin ja Mäkelankin; ja kaikki olemme, toiwon minä, kalliisti
ostettuja sielu parkoja. Katsokaas tuota paikkaa.
Ai, ai, Mäkelä! täällä on tallessa monta koukkua, punttia ja pykälää, täällä hampaan kolossa,
ja milläpä kerran koreasti kylläkin tukkeen Wierkidan. Nyt en niitä mieli juuri ilmoittolaisen
taa; mutta tuomarin edessä hellitetään täältä
yhtä ja toista, aina kuinka asiat waatii, asiat ja

lautamiehen

asian haarat.

560

Yhdeksäs luku
Emme oletkaan juuri lapsia keräjä-

asioissa.
Astuimmehan esiin, Jumala paratkoon,
parhaina pokkoina siinä ankarassa prosessissa,
jonka Koiwulan Kaisa nosti lapsen elatuksesta.
Ainapa muistan wielä, kuinka huudettiin: lu°
hani luhaninpoika Jukola ja hänen nuorempi
weljensä Timoteeus!"

waikene paikalla
Juliani. Timo, waikene,
—
Niin,
Mäkelä,
kuin myyränpoikanen.
asia on
juuri
laatua,
niinkuin
sanon.
sitä
Mkelä. Ette siis yrittelekkään maksamaan

hywällä

Wiertolaisen wahinkoa?
nun äyriä! Me seisomme oikeuden kannalla,

Judani. Ei äyriä, ei äyriä, ei yhtään kruu-

ja

wiimcin on meillä woitto, waikka mätänis.
Mkeiä. Mutta olenpa kuullut, että syödään täällä lihaa kuin kekrinä waan. Mitä lihaa
niin runsaasti?
mässätään täällä
Kärjänlihaa,
härjänlihaa, WiertoJuliani.
lan härkien muhkeata lihaa. Eikä olekkaan meillä
juuri tapana mässätä; mutta syömme noin waan
koreasti, niin paljon kuin kristillisen ihmisen näl-

käiseen maaruun mahtuu.
Käkelä. Koskitte siis kuitenkin lihoihin, joikanssa,
den
niinkuin lause on omasta suustanne
kuulunut, ei ollut teidän mitään tekemistä.
Juliani. Lihat olisiwat muutoin mädäntyneet ja lewittäneet syhelmät ja syymät, rutot ja
rupitaudit ympäri koko Suomen. Mutta mehän
pelastimme isänmaamme sellaisesta surkeudesta.
Ia jos taasen kysyisitte, miksi emme selkämme
wissimmän wapauden tähden kuopanneet lihoja
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—

joka oliskin oikean tompmaan sywyyteen,
—
pelin kysymys
mutta jos niin kysyisitte, niin
siihenpä wastaisimme näin: Me emme tahtoneet
tehdä niin suurta syntiä, menettäin isäinmaaltamme ja esiwallaltamme niin woimallista, mehukasta särwintä kuin härjänliha, Marsinkin muistellessa, kuinka moni poika on tänäkin wuonna
kuin pukki.
saanut purra männyn kylkeä
Käkelä. No, totta sanoen, niin oikeinpa
teitte korjatessanne, mitä Wiertola ylpeästi hylkysymyksen ratkaisu; mutta
käsi. Siinä on
mitä koskee warsinaiseen seikkaan, wahingon palkintoon, niin pelkäänpä, että
teiltä wiimein

sen

se

kiskotaan ulos.
sukani. Ei leikin, ei leikin. Menkööt enja talot aina nurkkakiwiin asti.
tanteret
nen
Mkelä. Minä olen tehnyt työni ja
nut, mitä asiasta uskon. Kywästi!
Judani. Sanokaat uskonne wielä toisestakin asiasta. Mitähän rowastimme meistä aattelee tähän aikaan?
Mkelä. Siinä kohdassa hotisee maailma
hirweästi, mutta mainetten huutoihin ei ole
paljon luottamista. Mutta yhden asian taidan
teille kuitenkin warmaan makuuttaa,
nimittäin, että rowasti on teidän tähtenne kiiwaassa
keskustelussa piispan
kanssa ja että piispan toimesta tulee kohta pitäjäämme wiisikymmentä ka

sano-

sen

sakkaa.

lubani. Karasoo!

Käkelä. Niin, wiisikymmentä hewosta ja

miestä.
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lubani. Karasoo! Kasakkojen piikkejä on

Suomen poika ennenkin taitellut.
Mkelä. Ikäwä asia ainakin. Mutta eihän
tuo kuitenkaan ole niin hirmuista kuin huudetaan. Olisko tämä enään laitaa? Komppania
kasakoita, pöllyäwä komppania keihästettyjä ka»
sakoita, hosurit muassa." Niin, mitä mä tuommoista joutojuttua uskoisin! Wiisikymmentä
miestä tulee, ei enemmin.
lubani. Anna heidän tulla.
Käkelä. Sinäkö niin sanot? Junkkari! Ia
minä kun antaisin wiist plootua päästäksemme
heistä, päästäksemme häpeästä. Mitä hulluuk-

sia! Sotawoimia pitäjäämme seitsemän miehen
tähden? Hulluuksia, hulluuksia! Mutta niinhän

on piispamme toimittanut.
Jubani. Hywin kaikki!
Mkelä. Pahoin, pahoin, peewelin pahoin.
Mutta hywästi nyt!
Judani. Jumalan haltuun,Mäkelä! ja sinä,
Karilan Taawetti, mene Herran huomaan ja

nimeen.
Tuomas. Oliskohan tuossa aihetta?
"Judani. Kas niin, Pojat! Neljäkymmentä
ja komppania kasakoita! Ota minua kohhärkääIlwesjärwi!
tuus,
?3apo. Epäilenpä kowin
lubani. Neljäkymmentä härkää ja patal»
joona kasakoita, hosurit muassa, mulkosilmäiset
hosurit! Ota minua kirkkaasen kohtuus, järwi!
?3apo. Malta mieles, mies, ja älä riehu.
lubani. Sinä kuulit, mitä hän sanoi.
Lauri

...
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Qauri. Hän »valehteli. Sen näin hänen silmistänsä, waikka koettikin ukko ottaa päällensä
wallan totisen muodon. Hän walehteli;
wan-

sen

non minä.
Aapo. Suuri junkkari koko Mäkelä. Kasakoita pantakoon liikkeille Karjan ryöwäriä ja
Nurmijärwen roswoja warten, waan ei kohden
kunniallisia miehiä, joiden papinkirjassa ei löydy
wielä yhtään ainoata häpeän pilkkua. Mutta
Mäkelä on suuri junkkari.
Tuomas. Ia kuitenkin aina kunnian ukko.
Aapo. Kunnian ukko, rehellisyys itse, mutta
woipa hän sukkeloita, koska hän waan tahtoo,
ja hienolla, hienolla tawalla, ettet tiedä asioistakaan, ennenkuin pyristelet hänen werkossansa.
Ah! olis siinä rinnassa kylmä sydän ja pahansuopa mieli, niin woittaispa hän itse perkeleenja
kin pimeyden juonissa. Mutta nyt hän
tekee paljasta hywää, waikka sommaileekin tuolloin tällöinoikein riiwatusti. Äh sinä! kuinka
ja lausees tässä historiassa. Eihän
wititkin
ilman, etten hieman kömmähtänyt minäkin.

suo

so-

sanas

lubani. Minähän, poika parka, peljästyin
perin hukille tuon suurikelmin jaarituksista; mutta
nytpä huomaan, että kaikki oli puhdasta waletta.
Kasakoita tänne? Mitä wielä? Sähhäh!
Aapo. Mutta olipa siinä sutkausta
tan alle. Meneppäs jo, Lauri, ja tee walkea
tuonne keitinkiwen juurelle; sillä watsa
että
atrian aika lähestyy.

suurus»
sanoo
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aksi Lauri ulos aholle, teki
leimuaman tulen, ja hetken päästä astuiwat muutkin pirtistä ulos, asettiwat
itsensä keitinkiwen ympärille; ja keitettiin taasen
murkinaksi padallinen tuoretta lihaa. Nuwettiinpa
atrialle, mutta Juhania,
Simeonia ja Timoa ei

miellyttänyt tänäpänä härkä.
6ero. Syökäät lihaa, pojat. Juhani, syö
härjänlihaa.
lubani. Syö itse!
Minua ei miellytä tämä härkien
lihawuus, ei sitä wastenkaan.
simeoni. Tunnenpa wäristyksen syntisessä

ruumiissani, koska heitän silmäni tuonne pataan.
Himo. Söisinkö enää koskaan tuoretta li-

haa? Pois se!

puliani. Niellä kymmenen naulaa harjasta
naulaa! Suttahan
matoonsa. Kymmenen
muistuttaa. Mutta nyt olen saanut tarpeikseni,
ja suljettu on elämäni tie, koska ei enää liha
maista. Ia lihan, lihan nojallahan on meidän
täällä elettäwä. Mutta nyt on mielestäni tuo
pata kuin mustia sammakoita täynnä. Ah! ei
paljon puutu, etten itke.
Himo. Mitä auttaa itku? Asko minua,
niin en ole tuhrinut silmiäni sitten kuin emoeukkoni haudalla, koska muori peitettiin maan
mullan rakojeen, silloinpa wähän pihauttelin.
Muu

se
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Muutoin, koska poikarässyä kowan onnen päiwä
uhkaa, niin aattelenpa aina: eihän tuosta kuolemata wihaisempaa tule. Mitä suremme? Aika
antaa uusia neuwoja.
lubani. Oikein! Sen tempun näytän teille
kohta, näytän, peijakas wie! Sillä tähän pääkalloon syttyy pieni aatoksen kipenä. No, noh! Ei
tyhmä Pääkään, ei tyhmä Päätään ole juuri
tyhmin tyhmä. No, noh! Aatokseni kipenä syttyy.
L^imo. Mimmoinen kipenä?
lubani. No, noh!
Mimmoinen kipenä?
lubani. Ehkä owat täällä kaikki kotona.
No, noh!
Oletko keksinyt keinon?
Juliani. Onhan tässä, Kerran nimessä, terwaskantoja kuin mustia tonttuja tuhansittain ympärillämme.
Himo. On kyllä. Mutta mitä autuutta
antaa meille terwaskanto?
Juliani. Sinä heikkouskoinen sielu parka!
Kannoista keitämme kihisewää terwaa, terwasta
pikiä, kiiltäwänmustia lohkareita, joista
rahaa. Sen konstin tunnen yhtä hywin kuin
Najamäen Mikkokin. Mutta kiitos Eerolle, joka
eilen hänestä loilotteli ja saattoi nyt mieleeni
tämän terwaskantokeinon; sillä keinoa muuta ei
löydy meillä rahansaantiin. Otuskinmetsissämme
ja rahaksi käytettynä
wähenee jo wähenemistään,
eipä riittäisi
leipään ja muuhun särpimeen,
koska lihasta kerran, niinkuin luulen, olen ottanut ikuiset jäähywäiset. Mutta kaikki nyt palkit-

se

se

saamme

se

see
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piki ja terwa.
see
Mikosta waari.

Ottakaamme Mikosta waari,

Ottakaamme niin. Mutta siihen pitäis sitten myöskin yhdistää tuo Mikon toinen
wirka, jos uusi elämämme leiwille lois. Minä
kyllä tiedän, että kissa pistetään nahkahihaan ja
koira nelikkotynnöriin, jos heistä kunnon tawalla
pohdin otat, mutta siinä tarwitaan wielä monta
muutakin wiisautta. Ja wirka pidetään wähän
niinkuin häpeällisenä. Muistakaamme kanssa.
lubani. Mene sinä hiiteen kuohariweitsinesi! Minä poltan terwaa, minä, ja keitän pikiä; ja sinun pitää wielä näkemän, kuinka pikikäärämistä rahasummia kiepataan. Aapo, mitä
aattelet tuumastani?
Aapo. Olenpa sitä aiwossani aprikoinnut,
eikä ole juuri ilman järkewyyttä, mutta leipää
ei helli siitä kylliksi. Kaikkein wähimmin woimme
rikasten herrojen kanssa lakia käydä pikijähkäleitten perustalla. Ia onnettomat olemme, jos
käymme wiimein asiassa alle!
lubani. Niin, niin; mutta mitäs tehdään?
Oikeuttansa kukin täällä etsii.
Kapo. Tehkäämme sowinto ja heittäkäämme
keräjänkäynti.
lubani. Poika! millä sowitamme Wiertolan tulisen herran ja maksamme härkänsä?
Aapo. Eihän riitä siihen piki, ei terwa eikä
metsän otus, joka jo wäheneekin peloittawalla
tawalla. Mutta katsos nyt, kuinka syntyy aatokKoska haastelit tersesta aatos ja sanasta
waskannoista, niin johtui mieleeni Jukolan ääret-

se

se

sana.
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tömät salot,

sen tuuheat koiwistot, männistöt ja

Woihan seitsemän miestä kaataakas»
kuusimetsät.
kymmenet tynnörinalat

kea
muutamana päiwänä.
Kasken poltamme, kylmämme ja leikkaamme wiimein ja jywät wiemme härkien hintana Wiertolaan, jätämme kuitenkin aittaamme
omiksi
tarpeiksemme. Ia siinä on leipää heille, joita
liha ja weri peloittaa. Taasen mitä Wiertolaikoskee, niin ellei härkien hinnaksi riitä entoinen, tekee kol»
simmäinen huhta, niin tekee
mas kaikitenkin. Mutta siksi kuin wilja lainehtii
huhdassamme, puristelemme kaikin woimin metsän antimuoria; ja meille kolmelle maistaa liha
kylläkin wielä. Niin kuluessa kahden wuoden;
mutta koska huhdassamme seisoo walmiina teräinen laiho, niin aumoja rakentelemme ja riihiä
kolkkeilemme, no niinhän silloin työksentelemme
kuin oikeassa talossa. Mutta katso: jos päätämme astua moiseen juoneen, niin lähteköön
meistä kiireesti yksi tai kaksi tuon Wiertolan
kanssa keskustelemaan, ja luulenpa, että hän
wiimeinkin lauhtuu ja päättää odottaa satoa
huhdastamme; sillä häntä sanotaan kuitenkin wähän kelpomieheksi.
Tuomas. Sitä neuwoa kelpaa harkita.
lubani. Kelpaa tosin. Onpa neuwo kotoisin miehen kallosta, waan ei hatsaleen ämmän

osan

seen

sen

se

Pääkkösestä.

Kapo. Sitä harkitkaamme, ja
päättyköön, mitä Päättyy.

huomenna
Meni
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eni päiwä, tuli yö ja nousi taa»
toinen Päiwä, ja Päättiwät weljekset seurata Aapon
neuwoa. Kaksi heistä, Juhani ja Aapo, läksiwät puhelemaan sowinnon kieltä
Wiertolan Mwaan herran
Mutta pian muutkanssa.
tui liepeäkfi peljätty herra ja
mieltyi wartomaan wahinkonsa palkintoa mainiosta huhdasta. Miksi ei olisi hän suostunut
kauppaan, koska Jukolan jylhissä metsissä monenkaltaiset ja summattomat hyödyt oliwat hänelle
tarjona? Mutta wallan tyytywäisinä kääntyiwät
weljekset takaisin kartanosta, saattaen kotiansa

sen

iloisen

sanoman.

eni taasen päiwiä kaksi, kolme,
ja läksiwät weljekset miehissä
metsään, kiiltäwät kirweet
olalla; mutta, kourassa wesuri, wanha katkennut sirppi,
asteli wiimeisenäEero.Määrättiin huhdaksi awara, päiwänkaltewa ja tuuheamäntyinen mäki, jonka yläpuolella nähtiin korkea hongisto. Ia niinpä kasken kaataminen aljettiin:
kirweet paukahteliwat, metsä kaikui, ja rytinällä
kaatui mänty männyn hartioille. Mutta aina
edellä riensi Eero, leikellen poikki wesurillaan tai-
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sitkeitä wesoja. Niin kaatui ryhewätä
metsää usea tynnörinala, ja ympäri tuoksusi wi»
heriän hawun ja tuoreitten lastujen raikas haju.
Ia siinä nyt makasi päiwänrinteisellä mäellä Imawara;
puwia,

piwaaran kaski, ankaran
tuskin oli nähty
wertaista ennen. Ia työ oli tehty wiiden
syyskuun päiwän kuluessa. Siitä lepäsiwät he
makeasti taasen pirtissänsä, kuorsaten kolme yötä
ja päiwää. Mutta koska ruumiinsa oli tarpeeksi
lewännyt, läksiwät he ulos ajoreitillensä kellas°
Iymisewiä mäkiä he samosi»
tuneisiin metsiin.korpia
koleita, kiehtoen tarkoilla
wat, samosiwat
luodeillansa Tapiolan karjaa tulewan talwen wa°
roiksi. Mutta kowin jo rupesikin wähenemään
metsänwilja noissa tienoissa Impiwaaran ympä»
rillä; ja aika oli jo weljesten käydä kokemaan
toisenkaltaista elonkeinoa.

sen

alwi tuli, lumi peitti maan,
aholla kiertoili winkka tuuli
ja rakenteli kinoksia wasten
pirtin seiniä. Mutta pir°

tissä, parwen hiottamassa

lämpymässä oljenteliwat
weljekset, lewäten menneen
kesän monesta puuhasta ja
waiwasta. Ahkeraan he kylpeiliwät, hauteliwat
jäseniänsä pehmeillä wihdoilla herttaisessa löylyssä. Humisten kuumalta kiukaalla koyost löyly,
hajosi kiiriskellen ympäri huonetta, tunkeusi wii°
mein
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mein rei'istä ulos ja haihtui kylmän-kiljuwaan ilmaan, alakuloisen, waalean taiwaan alle. Niinpä
wiettiwät uniset miehet sekä
kaislawuoteillansa
päiwät että yöt. Siellä he monenakin talwiyönä
katseliwat pienestä
akkunaläwestänsä kelmeittenrewontulten wälkkynätä pohjoisessa. Silloin tuolla
wuoren harjulla, partaisten kuusten takaa, kajasti
kaari. Siellä säihkyen jaäänekauas-haamoittawa
syttyi
ja sammui ja syttyi taasen,
tönnä soitto
ajeli,
tuli tulta
ehtien aina Pohjolan waljulta
portilta ylös korkeuden kumoon, za wälimmiten
wawahteli ympäri taiwasta himmeä walo. Tuotapa leikkiä katseliwat weljekset pirttinsäparwelta,
tänne tämän juhihmetellen ja arwellenjatuonne
syytä.
alkua
Mutta he arwelallisenjailmiön
liwat tuumiskeliwat turhaan.

illoin tällöin läksiwät he kuitenkin lyhykäisen päiwän waljetessa
ulos tuulien temmellykseen, läksiwät hiihtelemään liukkailla suksillansa halki hyyrteisten metsien. Ia miten onnistui,
wuttiwat he milloin wilkkaan
teeren, milloin harmaakarwaisen orawan ja milloin Metsolan asujamista jonkun muun. — Kohtasiwat he korwessa ilweksen pyöreät jäljet, jotka
wiiwana juoksiwat piMn hankea, ja kiihtyi heti wimmatusti koirien into, joka näytti,
ettei otus heistä kaukana kaarrellut. Pian kuului

saa-

somana
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lm Killin ja Kiiskin wingahtelewa haukunta, ja
kiiwaasti siirtyi ajo, kiiwaasti rienfiwät myös
weljekset
jäljessä. Halki korwen nyt kaahattiin, korwesta kiwistä mäkeä ylös, ja kallioitten
kyljistä piestiin lumi ja sammale kauas. Edellä
karkasi ilwes, jonka silmät kirkkaina wälähteliwät,
kirkkaina kuin kaksi peiliä päiwäisen walossa.
Häntä wainosi koirien kiljuwa kiukku ja suksien
suhinalla seitsemän miestä. Nyt winhasti kirmaistiin Kamajan korkeata harjannetta myöten
riutuwa tähti kuulounaasen päin, josta päiwänwastaan;
wälistä
kuumoitti
ja raikkui
sien
heitä
oikealla pohjoiset alankomaat, raikkui wasemmalla
alankomaat, kun Killi ja Kiiski ilmoiteteläisettulta-hengittäwän
tiwat
kimmansa. Mutta pysähtyiwät äkisti kilpailemat äänet, koska lvääräkynsinen ilwes waaran kowimpana hetkenä kiipesi
nopeasti ylös kuusen latwaan. Mieluisasti otti
kuusi hänen helmaansa, mutta ei kuitenkaan woinut häntä kuolemasta suojella. Siinä reuhuiwat
koirat, kärkkyen leimuamilla silmillä ylös korkeuteen, josta hiljainen murina kuului, ia kuusi ra°
misteli tukkaansa, uhaten mainoojia. Mutta pau»
hinalla, räiskynällä rynkäsiwät weljekset hiihtäen
esiin, ja tulena heidän poskensa hohtimat ja rinnat liehtoi. Silloin lausui Tuomas: »nyt hillitkäät koiria, meljet, pääsemästä määrälliseen taisteloon, jossa pian heidän mahansa miillettäisiin".
Niin hän lausui ja kohta iskimät muut kouransa
lujasti koirien turkkiin, koska Tuomas tuikkunsa
ojensi ja ampui. Alas kellehti kuusesta mennen
ilwes, ja koirat kohta kiljahtaen reutomaan, päästäk

sen
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täkseen uhrinsa kimppuun, mutta eiwätpä pääs-

neet kuitenkaan. Makasi nyt lumisella tanterella
ilwes, teiskaten ja temmeltäin, ja kaikkialle temmoili hän kynsillänsä teräwillä. Mutta toinen
luoti hänen tuskansa lyhensi, läwistäen aiwot, ja
hän raukeni. Silloin kuusi uhaten rawisti kihaalas latwastansa
riansa kerran wielä ja kylwipoikansa
peitteeksi,
kimmeltäwää lunta kuolewan
koska weren kuumassa wirrassa pakeni sydäm»
mesta raitis henki ja hälweni höyrynä ilmaan.
Ia niinpä loppui waltainen ajo tuolla Kamajan
kuusisella mäellä, jonne luoteisesta haamoitti Impiwaaran wuori ja himmeänä kantoinen aho
alla. Sinne nyt weljekset iloisina saaliinensa
taasen iskiwät suuntansa.

sen

iinpä hyyrteisissä metsissä hiihteliwät he mäkiä ylös ja alas,
hiihteliwät tasaisia tantereita;
ja kauas paistoi miehen awoin
ja ruskea rinta. Niin heidän
aikansa wiettyi, enimminkuiten. kin pirtin lämpymässä, koska
säteetön, unelias aurinko wiipyili etelän helrei»
sessä
maailmassa. Kauas oli se siirtynyt, elon
tulinen lähde; tuskinpa eräänä päiwänä enää
nosti otsaansakaan ylös metsien sinisestä helkääntyikin
masta. Mutta silloinpa se
ja alkoi taasen matkansa Pohjolaan.

se

samassa

Kesä
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esä

oli tullut, kaski karsittiin; ja
kuumina poutapäiwinä kuiwisummaton risurykelmä, ja poltonaika
lähestyi. Mutta rajanaapureille

saattamatta, kelienkään
sanomaa
antamatta,
weljektietoa

läksiwät

polttamaan kaskeansa. Tuli
pistettiin warwistoon ja ankara liekki kohosi jyrinällä korkeuteen ja pian pyöriskeli ruskea
aina pilwien ääriin. Eteenpäin retkeili palo, ja
tuhaksi poltti kasken auringon heleässä paiskasken
teessa. jaMutta ei tyytynyt ainoastaan
myös
puuhun,
rynkäsipä
waan
wiimein
risuun
jylinällä hongiston pylwässaliin. Silloin weljekkauhistuen riensiwät kaikin woimin wastus»
set
tamaan wallatonta woimaa: he lakaisiwat ja
pieksiwät kanerwaista tannerta, ja heidän kuusiluutansa milloin wäikähteliwät, wingahteliwat
ilmassa, milloin löiwät raskaasti maahan, että
humahteli santainen mäki. Mutta tuostapa ei
kuitenkaan riehuwa liekki ottanut masentuakseen,

set

sawu

se se

sewiimein
kiirehti

yhä waan pohtaen eteenpäin. Kuusi
Juhani korkealla äänellä: „housut kouraamme joka mies, ne kastakaamme lähteesen
ja niillä kuloa huhtokaamme!" Tempasiwat he
päältänsä housut, upottiwat ne helluwaan, kylmään lähteesen, ja rupesiwat huhtomahan, peittoomahan nummen palawata pintaa. Korkealle
singahteli tulinen tuhka ja noki; maa tömisi,
kuin joukko ratsastajoita olisi kiitänyt täyttä
laukkaa sen ylitse; ja hämmentyiwätpä hurjat
loimot. Mustina kuin murjaanit, ja uistellen

hiessä
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kaatuiwat miehet woimattomina alas
hiessä
maahan, puuskuttaen, huohottaen tulisesta lei-

kistä.

utta puhtaaksi oli palanut kaski,
joka kylmettiin ja kynnettiin,

! risuäkeelläwoimalla,
karhittiin seitsemän
ja »viimei-

miehen
seksi luja aita pantiin sen ym»
parille; ja ennen talwen tuloa
rehoitteli huhdassa oiwallinen

oras. Mutta aitaanpa jätettiin sopimia läpiä ja
reikiä, joihin rakennettiin raskaita loukkuja mo»
nen jäniksen kuolemaksi.
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ului päiwiä taasen, tuli
toisenkesän leikkuuaika,
ja huhdassa kiikkuili laiho loistoisa ja uhkea, jonka
wertaista tuskin oli nähty. Silloin weljekset sä°
teilewän auringon helteessä leikkasiwat huhtansa,
ja pian oli muuttunut kuhilaiksi läikkywä olki.
Mutta wähitellen katofiwat kuhilaat taasen, siirrettyinä pirttiin. Siellä parwen lämpymässä
wilja kuiwattiin, alhaalla seinään lyötiin ja puhdistettiin. Ia oli wiimein huhta ihan lakea, jywiipymättä saatet°
wät korjatut, joista suurin
tim Wiertolaan, mutta omiksi tarpeiksi jätettiin
kuitenkin kaksikymmentä tynnöriä. Tuli nyt jywien kautta maksetuksi noin puolet weljesten
maksettawasta; ja lupasi Wiertolainen kuitata
heidän welkansa kaiken, jos heittäisiwät huhdan
hänelle kerran kauralla wiljeltäwäksi, antaisiwat
metsästä hirret uuteen, uhkeaan
hänelle Jukolan
ja
riiheen
saattaisiwat takaisin neljäkymmentä
härjänwuotaa. Ja weljekset suostuiwat kauppaan.

osa
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iin oliwat he pääsneet kiusalli, sesta seikasta, joka kuitenkin oli

saattanut heidän aittaansa jy-

wiä enemmin kuin tulewan talwen tarpeiksi. Mutta toi
heille wielä tärkeämpiäkin kohtauksia. Tuosta wiljasta,noista
pulskeista huhtajywistälennähti
Juhanin aatos wiinanpolttoon ja kohta suostui
hänen tuumiinsa myöskin Timo. Muut tuota
yritystä alussa kyllä iskiwät wastaan, mutta
woittipa wiimein Juhanin ja Timon tahto. Juhani lausuili, kuinka uninakin, jos sitä taidolla
ja kohtuudella nauttii, on iloksi ja onneksi etenkin
heille, kaarneenpoikasille synkeässä sydänmaassa.
Ia käwiwät he juoneen, rakensiwat pienen kölsän sudentarhan ojankoon ja saattoiwat sinne Jukolasta wanhan wiinapannun; sillä nahkapeitturilla itsellään ei ollutkaan waroja wiinankeittoon.
Mutta nytpä Impiwaaran ojalta
suitsuilemaan taiwahalle; ja runsaasti antoi keitto kirkasta miinaa.

se

sawu

upesiwat nyt weljekset huwittelemaan itseänsä, naukkien
päiwät aamusta iltaan, ja heidän aikansa meni kuin wirran
juoksu. Iakahden, kolmen päiwän päästä jo kaikui heidän
korwissaan lakkaamaton, hu-
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misewa soitto, kuin kaukaisen pasuunan ääni, ja

iloisesti pyöri maailma ympäri heidän silmispirtissä, josta
sänsä. Paitasillaan he oljenteliwat
alati kuului hirweä meteli ja toitotus, milloin
taasen painimisen jytinä, milloin tappeluksenkin
ja jyske. Silloinpa usein lennähti äkisti
rähinä jykewä
pirtin
owi auki ja kaappasi ulos mies
jaksoi
ja
miten
samoin hänen perässänsä toinen,
wilkkaisten kaikin woimin. Ämpäri huoneen juosja
paita, lyhyt,
ja
tiin,

neljäniitinen,
kelkkui
wikirmaistiin,
ruskeat
koiwet.
Niin
kunlahteliwat
nes iskettiin yhteen tai kunnes muut weljekset
riensiwät wäliin sowintoa ja rauhaa rakentamaan.
Siitä astuttiin miehissä pirttiin taas, ryypättiin
ystäwyyden ryypyt ja laulettiin iloinen laulu,
wallattomasti loilotettiin.

ri yksin ei liittynyt tuohon humhurjapäistä
maukseen. Muistellen
Siidenkiwellä, oli hän
humalaansa
tehnyt päätöksen jalon ja pyhän,
ettei sinä ilmoisna ikänä laskisi
huulillensa juowuttawaa juomaa;

ja Piti hän myös Päätöksensä.
Nyt hän äänetönnä käyskeli metsissä, katsellen
puitten wääriä, haeskellen katupuita talon tarpeiksi. Ahkerasti askarteli hän myös huhdassa
loukkuinensa, ja useinpa sieltä palasi hän, kantaen jänön poikaa pullistuneessa pussissansa.
Tapahtui kerran, koska hän taasen asteli katso-

massa
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pyydykfiänsä, että hän loukussa näki erään
massa
ruskean eläwän. Tyytymäisenä lausui
hu-

hän:

malan kiitos, että ketun sain!" mutta pian kuultiin jälleen hänen suustansa karhea, morahtawa
ruskea kissa ja saatana!"
huuto: Wiertolan
huusi,
Niin hän
Miskasi kissan wihaisesti metsään, wiritti loukun ja läksi taasen kulkemaan
rimillensa ja teerentarhoillensa. Niin wietti hän
päimänsä metsien wiileydessä, sill'aikaa kuin muut
killisilmin peuhailiwat paahteisessa pirtissä.

sa-

ähestyi Mikkelinpäiwä, ja miellytti weljeksiä wiettää juhla oikein
oiwallisesti. Warustettiin kaupunkiin rahallinen kuorma, jonka
hinnalla piti ostettaman pöhnää
juhlan kunnioiksi: rommia, puteliolutta, nahkiaisia, sillejä ja mehTuima
oli ratasten ympärillä miesten
näsiä.
liike ja toimi raikkaana syyskuun aamuna. Siinä
säkkejä nosteltiin ja aseteltiin, köyttä kiskottiin ja
wahwoja siansolmuja lyötiin. Kaikki tapahtui
maltan kemeästi, tapahtui tulisella mauhdilla;
sillä jokainen heistä, jos siirrämme joukosta Laurin, oli kumonnut
huikean aamuryypyn. Pian seisoi kuorma walmiina pihalla, ja
läksiwät Simeoni ja Eero matkustamaan kohden
Hämeenlinnaa, rattailla tynnöri rukiita ja kymkannua miinaa, ja aisoissa wanha Walko.
menen
— Mutta
pirtissä jatkettiin iloisesti pauhaamaa
elä

naamaansa
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elämää, wiinaa haarikasta keikautettiin, ja meni
päiwä päiwän jäljessä. Meni jo wiikko ja tois»
takin, mutta matkamiehiä kaupungista ei näkynyt, ei kuulunut, ja rupesiwat weljet arwelemaan
asiaa sinne tänne. Ia heidän näin arwellessaan
koitti wiimein kymmenes päiwä, mutta aina
malla tietämättömyyden tiellä wiipyiwät Simeoni
ja Eero.

sa-

urinko nousi, ja korkeimmillaan kierteli pirtissä reuhuawa ilo; ja woi°
makkaasti siellä lausuiltiin, koska
kukin kerskaili woimiansa. Mutta
äänetönnä kolkassaan istui Lauri
ja weisteli wisasta pyssyntukkia.
Siellä woimakkaasti lausuiltiin.
«Töppöset tainiinkuin
«Poika kohden, nurkanpää!"
wasta
koska mies lyö!" «Muistatteko,
weljet, kuinka makeasti Kolistimen Antti sai tästä
kämmenestä tuonne wasten leukaperää? Hän sai
kuin mies, ja tanner soi ja taiwas kimahti, kun
kaatui salskea poika." Niin siellä kilwan haasteltiin, ja wälimmiten taasen kumautettiin hel°
meilewää nestettä haarikasta. — Mutta nousi
äkisti kiiwas kina Timon ja Juhanin wälille, ja
kotvin siinä sydämmystyi lopulta wanhin weli.
Sillä Timo ei nyt ollenkaan mielinyt antaa pe»
rään, waan wäitteli lujasti wastaan sananlaskuilla, raamatun wärssyillä ja pahoin ontuwilla
wertauksilla. Tuostapa Juhanin sappi paisui,

ha
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