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Ensimmäinen Luku.
Jukolan talo, eteläisessä Hämeessä, seisoo erään mäen

pohjaisella rinteellä, liki Toukolan kylää. Sen läheisin ym-
päristö on kiwincn tanner, mutta alempana alkaa pellot,
joissa, ennenkuin talo oli häwiöön mennyt, aaltoili teräi-
nen wilja. Peltojen alla on niittu, apila-äyräinen, halki-
leikkaama monipolwisen ojan; ja runsaasti antoi se heiniä,
ennenkuin joutui laitumeksi kylän karjalle. Muutoin onta-
lolla awaria metsiä, soita ja erämaita, jotka, tämän tilus-
tan ensimmäisen perustajan oiwallisen toiminnan kautta,
oliwat langenneet sille osaksi jo ison-jaon käydessä entisinä
aikoina. Silloinpa Jukolan isäntä, pitäenenemmän huolta
jälkeentulewainsa edusta kuin omasta parhaastansa,otti ivas-
taan osaksensa kulon polttaman metsän ja sai sillä keinolla
seitsemän wertaa enemmän kuin toiset naapurinsa. Mutta
kaikki kulowalkean jäljet oliwat jo kadonneet hänen piiris-
tänsä ja tuuhea metsä kaswanut sijaan. — Ia tämä on
niiden seitsemän weljen koto, joiden elämämvaiheita tässä
nyt käyn kertoilemaan.

Weljestcn nimet wanhimmasta nuorimpaan owat:
Juhani, Tuomas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero.
Owat heistä Tuomas ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo
ja Lauri. Juhanin, wanhimman weljen, ikä on kaksikym-
mentä ja wiisi wuotta, mutta Eero, nuorin heistä, on tus-
kin nähnyt kahdeksantoista auringon kierrosta. Ruumiin
wartalo heillä on tukewa ja hartewa, pituus kohtalainen,
paitsi Eeron, joka wielä on kowin lyhyt. Pisin heistä kai-
kista on Aapo, ehkä ei suinkaan hartewin. Tämä jälkimmäi-
nen etu ja kunnia on Tuomaan, joka oikein on kuuluisa
hartioittensa lewyyden tähden. Omituisuus, joka heitä kaik-
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kia yhteisesti merkitsee, on heidän ruskea ihonsa ja kankea,
hampun-karwainentukkansa, jonka karheus etenkin Juhanilla
on silmään pistäwä.

Heidän isäänsä, joka oli ankaran innokas metsämies,
kohtasi hänen parhaassa iässään äkistisurma, kun hän tap-
peli äkeän karhun kanssa. Molemmat silloin, niin metsän
kontio kuin mies, löyttiinkuolleina, toinen toisensa rinnalla
maaten werisellä tanterella. Pahoin oli mies haawoitettu,
mutta pedonkin sekä kurkku että kylki nähtiin puukon wiil-
tämänä ja hänen rintansa kiwäärin tuiman luodin lawis-
tämänä. Niin lopetti päiwänsä rotewa mies, joka oli kaa-
tanut enemmän kuin wiisikymmentä karhua. — Mutta näi-
den metsäretkiensä kautta löi hän laimin työn ja toimen
talossansa, joka wähitellen, ilman esimiehen johtoa, joutui
rappiolle. Eiwät kyenneet hänen poikansakaan kyntöön ja
kylwöön;sillä oliwatpa he perineet isältänsä saman woimal-
lisen innon metsä-otusten pyyntöön. He rakenteliwat sati-
rnia, loukkuja, ansaita ja teerentarhoza surmaksi linnuille ja
jäniksille. Niin wiettiwät he poikuutensa ajat, kunnes ru-
pesiwat käsittelemään tuliluikkua ja rohkeniwat lähestyä otsoa
korwessa.

Äiti kyllä koetti sekänuhteilla että kurilla saattaa heitä
työhön ja ahkeruuteen, mutta heidän uppiniskaisuutensa oli
jäykkä wastus kaikille hänen yrityksillensä. Oli hän muu-
toin kelpo waimo; tunnettu oli hänen suora ja wilpitön
ehkä hieman jyrkkä mielensä. Kelpo mies oli myös hänen
weljensä, poikien oiwa eno, joka nuoruudessaan oliuljaana
merimiehenä purjehtinut kaukaiset meret, nähnyt montakan-
saa ja kaupunkia; mutta näkönsäpä kadotti hän wiimein,
käyden umpisokcaksi, ja wictti ikänsä pimeät päiwät Juko-
lan talossa. Hän silloin usein, weistellen tunteensa wiit-
tauksen mukaan kauhoja, lusikoita, kirweswarsin, kurikkoja
ja muitahuoneessa tarpeellisiakaluja, kertoili sisarensa pojille
tarinoita ja merkillisiä asioita sekä omasta maasta että wie-
raista waltakunnista, kertoili myös ihmeitä ja tapauksia
raamatusta. Näitä hänen jutelmiansakuulteliwat pojatkai-
kella hartaudella ja painoiwat lujasti muistoonsa. Mutta
htä mieluisasti eiwät he kuullelleetkaan äitinsä käskyjä ja
nuhteita, waan oliwatpa kowakorwaisia wallan, huolimatta
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monestakaanpieksiäis-löylystä. Useinpa kyllä, huomatessaan
sclkäsaunan lähestywän, wilkasi weliparwikarkutielle, saat-
taen tämän kautta sekä äitillensä että muille murhetta ja
kiusaa, ja sillä omaa asiaansa pahentaen.

Tässä olkoon kerrottu eräs tapaus weljesten lapsuu-
desta. He tiesiwät kototalonsa riihen allakananpesän, jonka
omistaja oli eräs eukko, kutsuttu "Männistön muoriksi";
sillä hänen pieni mökkinsä seisoi männistössä lähellä Juko-
laa. Johtui kerran weljestenmieleen paistetut munat, ja
päättiwät he lopulta riistää pesän ja lähteä metsään naut-
timaan saaliistansa. He täyttiwätmyös päätöksensä, tyhjen-
siwät pesän ja läksiwät yksimielisesti metsään, kuusi weljes-
tä; Eero pyöri silloin wielä äitinsä jalkainjuurella. Mutta
koska he ehtiwät eräälle solisewalle ojalle pimeässä kuusis-
tossa, rakensiwat he walkean äyräälle, kääriwät munatryy-
syihin, kastoiwat ne weteen ja paniwat paistumaan kihise-wään tuhkaan. Ia kun herkut oliwat wiimein kypsyneet,
söiwät he maittawanatrian ja asteliwat siitä tyytywäifinä
kotiansa taas. Mutta kotomäelle ehdittyä, kohtasi heitä
hirmumyrsky; sillä olipajo heidän tekonsa tullut ilmi. Män-
nistön muori ärhenteli ja riehui, ja kiiwaalla katsannolla
kiirehti weljeksiä wastaan heidän äitinsä, kädessä winkuwa
ruoska. Mutta eiwätpä mielineetkään pojat käydä kohden
tuota wihuria, waan kääntyiwät takaisin ja pakeniwat jäl-
leen metsien turwaan, huolimatta äitinsä huudoista.

Meni nyt päiwä, meni wielä toinen, mutta karkureita
ei kuulunut; ja tämä heidän wiipymisensä saattoi äitin lo-
pulta kowin lewottomaksi; ja wihansa muuttui pian mur-
heeksi ja säälin kyyneleiksi. Hän läksi heitä etsimään, etsi
metsät ristiin rastiin, mutta löytämättä lapsiansa. Saipa
asia yhä kamalammanmuodon ja waati wiimein kruunun-
miehiä käymään asiaan käsiksi. Sana saatettiin jahtiwou-
dille, joka wiipymättä kokoon-kutsui koko Toukolan kylän ja
sen ympäristön. Ia nyt läksi joukko sekä nuoria ettäwan-
hoja, naista niinkuin miehiäkin, jahtiwoudin johtamana,
pitkänä riwinä urkkimaan ympäri metsää. Ensimmäisenä
päiwänä etfiwät he läheisimmillä tienoilla, mutta ilman
toiwottua seurausta; toisena päiwänä siirtyiwät he kauem-
mas, ja koska astuiwat korkealle mäelle, näkiwät he etäältä
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erään suon partaalta sinisen sawupatsaan kiertoilewan ylös
ilmaan. Tarkasti merkitsiwät he suunnan, josta sawu suit-
susi, ja sitä kohden jatkoiwat he retkensä taas. Wiimein
likemmin jouduttuansa kuuliwat he äänen, joka lauloi seu-
raamalla tawalla:

"Elettiinpä ennenkin,
Waikk' ojan takan' oltiin,
Ojapuita poltettiin
Ia ojast' oltta juotiin".

Silloinpa Jukolan emäntä, kuultuansa laulun,ilahtui
suuresti; sillä hän tunsi sen poikansa Juhanin ääneksi. Ia
kumahteli usein metsä tulinuijan paukkeesta; josta kaikesta
etsijät nyt warmaan hawaitsiwat lähestywänsä karkulaisten
leiriä. Siitä antoi jahtiwouti käskyn piirittämään pojat
ja sitten heitä lähenemään hiljaisuudessa, mutta pysäymään
kuitenkin matkan päähän heidän majapaikastansa.

Tapahtui niinkuin hän käski. Ia koska joukko, pii-
rittäin weljekset kaikin puolin, oli heitä likeynyt noin wii-
fikymmentä askelta, seisahtui se silloin; ja ilmestyi nyt seu-
raawa näky: Rakettu oli kiwen juurelle hawuista pieni
koiju, jonka owella makasi Juhani sammaleisella sijalla,kat-
sellen ylös pilwiin ja lauleskellen. Kaksi, kolme syltää
koijusta loimotti iloinen walkea, ja sen hiilistössä korwen-
teli Simeoni ansalla PYYttyä teereä päiwälliseksi. Aapo ja
Timo no'etuilla kaswoilla-^ sillä oliwatpa he äskettäin ol-
leet tonttustlla — paisteliwat nauriita kuumassa tuhassa.
Pienen sawiropakon partaalla istui äänetönnä Lauri, teh-
den sawikukkoja, härkiä ja uljaita warsoja; ja oli hänellä
heitä jo aika riwi kuiwamassa sammaleisen hirren kyljellä.
Mutta tulinuijaa paukutteli Tuomas: sylki maakuvelle wal>-
toisen syljen, asetti siihen tulisen hiilen, ja tämän päälle
wiskasi hän kaikin woimin toisen kiwen, ja jyske, usein
tuima kuin tawallinen kiwäärin paukaus, kajahti ympärille,
ja nokinen sawu kuvien wälistä pyörähteli ilmaan:

Juhani. Elettiinpä ennenkin,
Waikk' ojan takan' oltiin

Mutta peijakas meidän kuitenkin wiimein täällä perii. Se
on »iinfuin kädessä, te mullisaukon pojat.
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Aapo. Senhän minä kohta sanoin käydessämme jä-
niksen passiin. Woi meitä hulluja! Sissit ja mustalaiset
tällä tawalla rähmästelkööt ilmi-taiwaan alla.

Timo. Jumalan taiwas kuitenkin.
Aapo. Asua täällä susien ja karhujen kanssa.
Tuomas. Ia Jumalan kanssa.
Juhani. Oikein, Tuomas! Jumalan ja hänen en-

kcleinsä kanssa. Ah! jos nyt taitaisimme katsoa autuaan
sielun ja ruumiin silmällä, niinselwästipä näkisimme, kuinka
koko joukko suojelemia siipi-enkeliä on meidän piirittänyt ja
kuinka itse Jumala harmaana äijänä istuu wallan keskel-
lämme tässä kuin armahin isä.

Simeoni. Mutta mitä aattelee nyt äitiparka?
Tuomas. Hän mielisi peitota meitä paistikkaiksi,

koska waan kynsiinsä joutuisimme.
Juhani. Ai poika, saisimmepa saunan!
Tuomas. Saunan, saunan!
Juhani. Kipinöitsewän saunan! Niin, kylläs sen

tiedät.
Aapo. Se wiimeinkin on saatawamme.
Simeoni. Hywin tietysti. Sentähden on parasta

mennä ottamaan se sauna ja päästä kerran näistä härkä-
päiwistä.

Juhani. Härkä ei juuri käyskelekkään wapaa-ehtoi-
sesti teuraspenkkiin, weikkoseni.

Aapo. Mitä jaarittelet, poika? Talwi lähestyy ja
meille ei annettukaan syntyissämme turkkia niskaan.

Simeoni. Ei siis muuta kuin kotia mars! ja tulla
löylytetyksi, ja syystä kyllä, syystä kyllä.

Juhani. Säästyköön, weljet, säästyköön selkämme
wielä kuitenkin muutamat wuorokaudet. Emmehän tiedä
mitä pelastus-keinoa Jumala meille keksii wielä mennessä
parin kolmen päiwän. Niin, täällä, täällä pyllyilkäämme
wielä: tuossa päiwämme, tuon kantosen walkean ympärillä,
ja yömmehawuiscssa keijussa, röhötellenrinnakkain riwissä
kuin emän naskit pahnoilla. — Mutta mitä sanot sinä,
Lauri pokko, siellä sawilaukussa? Mitä? Käymmekökoreasti
pieksiäis-löylyyn?

Lauri. Ollaanhan täällä wielä.
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Juhani. Senhän minäkin parhaaksiharkitsen. Juuri
niin!— Mutta onpa sinulla siellä karjaa oikein aika lailla.

Tuomas. On sekä karjaa että siipi-eläimiä sillä
pojalla.

Juhani. Huikea liuta. Tulispa sinusta oikein kuk-
komaakari.

Tuomas. Oikein stäätälä.
Juhani. Oiwallinen stäätälä. — Mikä ryssän-

kukla sieltä nyt taasen heltii kynsistäsi?
Lauri. Tämä on waan tuommoinen pikkuinen poika.
Juhani. Kas tuota nallikkaa!
Tuomas. Tekee poikia kuin mies.
Juhani. Poikia kuin terwaskannon päitä; ja ruok-

kii kuin mies sekä pojat että karjat. — Mutta weljet, wel-
jet, jouduttakaa jo päiwällinen pöytään; sillä mahani rupee
motkottelemaan. Pane mujua, pane kiehumaa mujua tuon
nauriin paistawalle kyljelle tuossa. — Kcnenpä on wuoro
lähteä nauriita warkaifin?

Simeoni. Minunpa on taasen käyminen synnin
työhön.

Juhani. Henkemme piteiksi täytyy meidän hieman
nypistellä toisen omasta. Jos tämä on syntiä, niin on se
niitä pienimpiä kuin tehdään tässä matoisessa maassa. Ia
katso, jos kuolen ilmanmuuta synninmerkkiä kirjassani,niin
eihän tuo pieni wariksen-jalka minua juuri estäisi pääse-
mästä wähän parempaan elämään. Siitä oikeasta hääsa-
lista minua piankin nääsättäisi ulos, sen mä kyllä luulen,
mutta ainahan annettaisi pojalle siellä jokin owenwartijan
wirka, jasekin olisi hirmuisesti lystiä.

— Niin, uskokaamme
niin, ja ottakaamme suruttomasti mitä kerralla kupuumme
mahtuu.

Aapo. Mutta katsonpa jo parhaaksi että heitämme
Kuokkalan naurismaan ja etsimme itsellemme toisen. Wä-
hentyminen paiwä päiwälta saattaa pian omistajan warti-
oimaan maatansa yöt ja päiwät.

lahtiwouti. Ei yhtään surua siitä juonesta enää,
poikaset, ci yhtään. No no, miksi hätäilette? Katsokaa:
joukko suojelemia enkeliä on teidän piirittänyt aiwan sukke-
lasti.
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Niin haasteli wouti weljeksille, jotka pahoin peljästy-
neinä rynkäsiwät ylös ja kaapasiwat juoksemaan mikä min-
nekkin, mutta huomasiwat pian kauhistuen tiensä teljetyksi
kaikkialta. Silloin lausui taasen wouti: "apajassahan olette,
luikkarit, koreasti apajassa, josta ette pääse ennenkuin on
teitä hieman suomustettu muistoksi, pieneksi muistoksi teille,
mitkä jalkajuonet olette meille saattaneet, luikkarit. Tänne,
muori, koiwun-oksallanne, ja antakaat heille oikein lämpöi-
sestä kourasta. Jos niin,että kohtaisitte wastakynttä,niin
onpa tässä teille apumuijia". Seurasi nyt kuritus äitin
kädestä, käyden miehestä mieheen yli koko poika-parwen; ja
kowa oli Kuokkalan korwessa rähinä. Kiiwaasti kyllä käyt-
tikin witsaansa muori, mutta jahtiwouti wakuutti heidän kui-
tenkin saaneen liian liepeän saunan.

Mutta koska tämä wiimeinen toimi oli tehty, läksiwät
he kukin kotiansa, niin myös äiti poikinensa. Kaiken tien
hän pauhasi ja toreli karkulaisia; eikä wielä heidän kotia
tultuansakaan lakannut myrsky. Wieläpä rakentaessaan po-
jillensa atriaa laukkutuolille metelöitsi eukko, uhaten heitä
uudellapieksiäis-saunalla. Mutta nähtyään, millä nälän ah-
neudella he iskiwät hampain leipään ja silakkaan, käänsi
hän kaswonsa heistä, pyhkäisten salaa kyyneleen ruskealta,
karhealta poskeltansa.

Niin päättyi poikien karkuretki. Ia tämä oli tapaus
heidän lapsuutensa ajasta, johon kertomuksestani poikkesin.

Weljesten parhaita huwituksia oli myös kiekon-lyömi-
nen, jota leikkiä he wielä miehuutensakin iässärakasteliwat
harjoitella. He silloin, jaettuina kahteen joukkoon, taisteli-
wat kiiwaasti, kumpikin puoli pyrkien kohden määrättyä esi-
nettä. Kowa oli silloin huuto, juoksu ja temmellys, ja tul-
wana wirtasi hiki heidän kaswoiltansa. Humisten hyppeli
kiekko pitkin tietä ja ponnahti usein kartusta miehelle was-
ten kaswoja, niin että kun he palasiwat leikistä, oli yhden
ja toisen otsa warustettuna aika sarwella, tai poski ajettu-
neena simpukaksi. Niin kuluiheidän nuoruutensa päiwät:
kesät metsissä tai maantiellä kiekkoa heittäessä, talwet kodon
uunin päällä hiottawassa kuumuudessa.

Mutta huomasiwatpa weljetkin aikojenmuuttmvan. Ta-
pahtuipa asioita, jotka saattoiwat heitä enemmän kuin ennen



12

muistelemaan huomis-päiwän ja siirtymään wähän entisistä
menoistansa. — Heidän äitinsä oli kuollut, ja tuli nyt yh-
den heistä astua isännyyteen, hillitsemään taloapääsemästä
perin kumoukseen ja huolta pitämään kruununweron mak-
sosta, joka Jukolan awarien maiden ja metsien suhteen ei
kuitenkaan ollut suuri. Mutta puuhaa ja tekemistä on ai-
nakin häwinneessä talossa. Tuli wieläharjaksi kaikelle tälle,
että pitäjän uusi rowasti oli kaikessa wirkansa toimessa pe-
loittawan ankara mies. Liioinkin laiskalukijoilleolihän ar-
moton, käytellen heitä kohtaan kaikkia keinoja, myös jalka-
puun rangaistusta. Niinpä oli hän Jukolan poikihinkin te-
roittanut tarkan silmänsä. Oikeinpa lautamiehen kautta oli
hän antanut heille kiiwaan käskyn, että he tawallistawik-
kclämmin saattaisiwat itsensä lukkarin luotsi oppiaksensa lu-
kemaan. — Muistellen näitä seikkoja, istuessaan kotonsaawarassa tuwassa eräänä iltana syksykesällä, haasteliwat wel-
jekset keskenänsä seuraamalla tawalla:

Aapo. Sanonpa: tämä hurja elämä ei käy päisin,
waan on sen loppu wiimein häwitys ia turmio. Weljct!
toiset tawat ja toimet, jos toiwommc onnea ja rauhaa.

Juhani. Haastcletpa oikein, sitä ei taida kieltää.
Simeoni. Jumala paratkoon! hillitön,willitty on

elämämme ollut aina tähän pniwään asti.
Timo. Onpa tässä elämässä elämää jamaailmassa

maailmaa. Kyllä kelpaa, jos käskeckin. Ohhoo!
Juhani. Liian hurjasti, tai oikeammin sanottu,

liianhuolimattomasti olemme eläneet, sitä ci taida kieltää.
Muistakaamme toki: "nuoruus ja hulluus, wanhuus ja
wiisaus".

Aapo. Mutta jo on aika wiisastua, aika on panna
kaikki halut ja himot järjen ikeen alle ja etunenässä tehdäse, joka tuo hyötyä, waan ei sitä joka makeammallemais-
tuu. Nyt wiipymättärakentamaan taloamme kunnialliseen
kuntoon taas!. Juhani. Oikein haasteltu! Ensiksi käykäämme lan-
nan kimppuun niinkuin sontiaisct, ja paukahtelkoon hawu-
tukki Jukolan nurkissa aamusta iltaan; karja, uhkea karja
antakoon moskaa puolestansa korotteeksi myös; ja nouskoon
tarhaamme kasat korkeat kuin kuninkaan linnan kultaisrt
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muurit. Niin teemme. Ensi maanantaina aloitamme ja juu-
resta jaksain.

Aapo. Miksi ei jo huomenna?
Juhani. Wasta ensi maanantaina. Eihän ole wa-

hinko harkita asiaa wielä kypsemmäksi. Niin,olkoon sanottu:
ensi maanantaina.

Aapo. Mutta yksi pykälä on meillä kohta suoritet-
tawana. Tämä on laita: Jos talonpitoomme toiwommc
järjestystä japysywäisyyttä, niin yksi olkoon esimies jaisäntä.
Me tiedämme, että tämä oikeus ja welwollisuus on Ju-
hanin sekä hänen esikoisuutensa että äitimme määräyksen
kautta.

Juhani. Niin, niin se oikeus, walta ja woima on
minun!

Aapo. Mutta katso, että sitä sopuisasti käyttelet ja
yhteiseksi hyödyksi.

Juhani. Parastani tahdon koettaa. Mutta kun waan
tottelisitte ilman könistämistä ja ruoskaa! Mutta parastani
tahdon koettaa.

Aapo. Ruoskaa?
Juhani. Jos niin tarwitaan, näetkös.
Tuomas. Puhu koirillesi ruoskasta.
Timo. Et pehmitä kruununmaatani sinä, et koskaan;

sen tehköönlain ja oikeuden hulja, jos selkäni syystäsyhyy.
Juhani. Miksi iskette kiinni löysään sanaan? On-

han meillä tässä onnemme sijaa, jos waan sowinto wallit-
see ja sarwet pannaan syrjään.

Eero. Tarkasti kuitenkin määrättäköön keskinäiset
suhteemme.

Aapo. Ia kuulkaamme jokaisen mieli.
Juhani. Mitä sanot, Lauri, harwasanainen aina?
Lauri. Sanoisinpa jotain. Muuttakaamme metsään

ja heittäkäämme hiiteen tämän maailman pauhu.
Juhani. Häh?
Aapo. Mies hourii taas.
Juhani. Muuttaisimme metsään? Mitä hulluuksia!
Aapo. Ole huolimatta. — Katso näin olen tuu-

maillut. Sinulla, Juhani, on ensiksi walta astua isännyy-
teen, jos niin tahdot.
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Juhani. Minä kun tahdon.
Aapo. Me toiset, niin kauan kuin wiiwymme ko-

tomme rakkaissa nurkissa ja olemme naimattomia miehiä,
teemme talon työtä, syömme talon ruokaa ja saamme ta-
losta waatteet. Kuun ensimmäinen maanantai, paitsi kyl-
wö- ja leikkuu-aikana, olkoon aina oma päiwämme, mutta
tulkoon meille silloinkin talosta ruoka. Wuosittain anta-
koon talo meille kullekin puolen tynnyrin kauroja kylwöön,
ja wuosittain olkoon meillä walta raketa yhteishuhta, jonka
suuruus on wähintäkin kolmen tynnyrin ala. Näin owat
tuumani kotomme ja naimattomuuden kannalta. Mutta
minä tiedän, ettei yksikään meistä kernaasti siirry Jukolan
annaitten alojen waiheilta pois, ja eihän pakoita siihen ti-
lamme ahtaus, waan onpa wäljyyttä seitsemälle weljelle
näillä mantereilla. Mutta hän, joka aikaa woittain tun-
tisi halun perustamaan itsellensä oman asunnon ja perheen
eikä kuitenkaan mieli tässä lain woimalla ja maamittari-
kustannuksilla käydä pirstoilemaan taloa, eikö taitaisi hän
tyytyä seuraawaan etuun? Periköönhän talosta kappaleen
maata, johon hän rakentaa huoneensa ja pellot sen ympä-
rille. Saakoon hän myös osaksensa jonkunmoisen niittulo-
hon, ja olkoon hänellä walta raiwata itsellenjä metsästä
heinämaata lisäksi, niin että woi elättää pari hewosta ja
neljä, wiisi nautaa. Ia ilman yhtään weroa ja ulostekoa
wiljelkööntilaansa ja nauttikoon sen tuotteitaniinhänkuin
hänen lapsensa, eleskellen rauhassa omalla pohjallansa.

—
Niin olen minä asiaa aprikoinut. Mitä sanotte.

Juhani. Jotenkin järkewästi aprikoittu. Ottakaamme
punnittawiksi ne pykälät.

Lauri. Mutta toisin tehty wielä järkewämmintehty.
Muuttakaamme metsien kohtuun ja myykäämme wiheliainenJukola, tai pankaamme se wuokralle Rajaportin nahkapeit-
turille. Hän on meille ilmoittanut halunsa siihen kaup-
paan; mutta wähintäkin kymmeneksi wuodekst tahtoo hän
haltuunsa talon. Tehtaamme niinkuin sanon ja muutta-
kaamme hewosinemme, koirinemme ja pyssyinemme juurelle
jyrkän Impiwaaran wuoren. Sinne rakentakaamme itsel-
lemme iloinen pirtti iloiselle päiwankaltewalleaholle, ja siellä,
pyydellen salojen otuksia, elämme rauhassa kaukana maail-
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man menosta ja kiukkuisista ihmisistä.
—

Näinpä olen it-
sekseni tuumiskellut yöt ja päiwät wuosien kuluessa.

Juhani. Onko peeweli riiwannut sun aiwos, poika?
Eero. Ellei peeweli, niin metsaneito.
Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen. Siellä eläi-

simme wasta herroina, pyydellen lintuja, orawia, jäniksiä,
kettuja, susia, mäyriä ja pöyrykarwaista karhuja.

Juhani. No peijakas! annapas mennä koko Noakin
arkki aina hiirestä hirween asti.

Eero. Siinä wasta neuwo: sanoa jäähywäiset suo-
lalle ja leiwälle ja imeä werta, hilloa lihaa kuin hyttyset
ja Lapin noidat. Ia söisimmekö wielä kettua ja suttakin
Impiwaaran komeroissa kuin karwaiset wuoripeikot?

Lauri. Ketuista jasusista saamme nahkoja, nahoista
rahaa, rahalla suolaa ja leipää.

Eero. Nahoista saamme waatteet, mutta liha, we-
rinen, höyryäwä liha olkoon ainoa ruokamme; suolaa jalei-
pää eiwät tarwitse apinat ja papiaanit metsässä.

Lauri. Niin tuumailen ja kerran teen.
Timo. Ottakaamme asia harkittawaksi juuresta jak-

sain. Miksi emme taitaisi pureskella metsässäkin suolaa ja
leipää? Miks' emme? Mutta Eero on irwihammas, aina
tiellämme, aina pitkänä kantona kaskessamme. Ken woi
kieltää metsän asukasta tuolloin tällöinlähestymästä kylien-
kin nurkkia, tuolloin tällöin,aina kuinka tarpeet waatiwat?
Wai isketkö minua silloin puulla päähän, Eero?

Eero. En, wcljeni, waan wieläpä "suolojakin saat
jos marjoja tuot".

— Muuttakaa, pojat, muuttakaa, minä
en kiellä, waan tulenpa teitä wielä kyytiinkin, Wien teitä
tästä oikein suden trawia.

Juhani. Mutta pianpa kyyoittäisiwätmetsänhaltijat
heidän sieltä takaisin, minä takaan sen.

Lauri. "Toisen kerran tullessa on kotoinen kynnys
korkee", minä tiedän sen, ja älä luule, että kolkutan owel-
lesi enää, koska sen kerran heitin. — Wappuna muutan.

Timo. Kukatiest tulen minä kanssas.
Lauri. Minä en kiellä, en käske; tee niinkuin sy-

dämesi parhaaksi katsoo.
—

Minä muutan tulewana Wap-
puna Impiwaaran aholle. Ensiksihän siellä, kunnes pieni,
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lämmin pirttini on walmis, asun iso-isämme turpcentuneessa
sysikoijussa. No silloinpa, tehtyäni oman päiwätyöni, le-
pään wasta rauhan majassa, kuullellen kuinka kontio kor-
»vessa wiheltää ja teeri puhaltelee Sompiossa.

Timo. Minä tulen, Lauri; olkoon sanottu, Lauri.
Tuomas. Elleiroät parane tässä ajat, niin seuraan

teitä minäkin.
Juhani. Tuomaskin! Sinäkö muuttaisit myös?
Tuomas. Elleiwät ajat parane.
Lauri. Minä muutan Wappuna waikka lähestyisi

Jukolan taloa makean leiwän päiwät.
Timo. Sinä ja minä, me kaksi, me muutamme

tästä Sompion suolle kuin kewäiset kurjet; ja ilma ja tuu-
let soi!

Juhani. Haidjai! Mutta kas jos totuuden tunnus-
tan, niin Laurin aikeessa on salaista wetoa. Metsä hou-
kuttelee. Woi peeweli! tuntuupa kuin näkisin sen metsän
takana ilman ihanan lakeuden.

Aapo. Te hullut, mitä aattelette?
—

Muuttaa met-
sään! Miksi? Onhan meillä talo ja huoneet; katto kultainen
päämme päällä!

Juhani. Tosi, meillä on talo, jossa riipummekyn-
sin ja hampain, niin kauan kuin se roähänkin suurukselle
hajahtaa. Mutta katsos, jos nyt koroa onni kiertäisi tässä
kaikki nurin niskoin, wastoin miehen parhaita tuumia,niin
olkoon metsä takataloni, jonnepiankin tästä wilkaisen, koska
roiimeiset tuutissa kolisee.

— Niin, talonpidon toimeen ja
raatamiseen nyt iskemme pcloittawalla wauhdilla; ja käy-
käämme taasen pykälään, joka tässä oikeammiten olikin ky-
symyksenä. — Minun tyhmän pääkalloni mukaan on Aapo
ylimalkaanharkinnut asiat jotenkin järkewästi; ja kaikki käy
hywin, jos waan itse kukin kohdastamme harrastelemme yk-
simielisyyttä ja sowintoa. Mutta kas jos riitaa etsimme,
niin kylläpä löydämmeaina syitä niskaharjastemmekehotteiksi.

Simeoni. Missä emme löydä sitä niinkauan kuin
tuo wanha Aatami kutittelee jakutkuttaa meissä täällä luun
ja nahan wälissa?

Timo. Wanhan Aatamin olen aina aatellut »van-
haksi, wakawaksi taatoksi wilttihatussa, mustassa pitkätakissa,
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polwihousuissa japunaisissa liiweissä, jotka ulottuwataina ali-
puolelle miehen napaa. Sellaisena ukkona astelee hän aa-
toksissaan ja ajelee härkäparia.

Simeoni. Wanhalla Aatamilla tarkoitetaan synnin
juurta, perisyntiä.

Timo. Minä tiedän, että hän on perisynnin tun-
nusmerkki ja csikuwa, se sarwipää saatana hclwctistä, mutta
sellaisena pokkona, kuin sanoin, hän astelee edessäni, ajellen
härkäparia. Sitä en woi auttaa.

Juhani. Tämä uskon-pykälä jääköön, ja pysykäämme
asiassa. — Aapo, mitä tuumiskelemme noista kahdesta mei-
dän torpistamme: Wuohenkalmasta ja Kckkurista?

Aapo. Muistcttawa on, että niiden molempainhal-
litsijat möyriwät kerran maansa raa'asta, kolkosta korwesta,
ja heitä ei siis kartoiteta turpeiltansa pois — joka oliskin
waärin

— niinkauan kuin on heillä mahtia pitää sarko-
jansa ruokossa, ja sittenkin määrää laki heille tilasta jon-
kun wanhuuden turwan. Niin on laita siinä kohdassa. —
Mutta katscllaanpas erästä toista seikkaa, joka luullakseni
on jotenkin napakassa. Sillä se on täällä meidän tärkein
askelemme, ss joko saattaa pään harmaaksi ennen aikoja tai
tuo meille elämän poudan ja päättää wiimcin päiwämme
illan kultaruskoon. Ia sinuunpa, Juhani, se ensiksi nyt
koskee. Huomaa siis mitä sanon: Emännätön isännyys on
puolctonta ja ontuwaa; talo ilman aitan polulla astelemaa
emäntää

Timo. On niinkuin suden pesä ilman naaras-sutta,
tai niinkuin saapas ilman toista saapasta; totisestiontuupa
se, niinkuin Aapo sanoi.

Aapo. Talo ilman aitan polullaastclewata emäntää
on niinkuin pilwinen päiwä, ja sen pcrheenpöydänpäässä
asuu ikäwyys kuin riutuwa syksy-ilta. Mutta hywäemäntä
on talon kirkas aurinko, joka walaisee ja lämmittää.

—
Katso: ensimmäisenä jättäähän aamullawuoteen, sotkee tai-
kinansa, rakentaa miehellensä suurusta pöytään, ewästää
heidän metsään ja siitä kiirehtii hän kiulu kourassa
tarhaan, lypsämään kirjawan karjansa. Nyt hän leipoo,
hyörii ja pyörii; nyt on hän pöydän ääressä, nyt kei-
kahtaa' hän tuolla peräpenkin päässä leipä kämmenillä, ja

2
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nyt hän pyrynäkohentelee uunia, joka ammentaahohtawasta
kidastansa tulta ja sawua. Nyt hän, leipäin noustessa,
wiimein itsekin, lapsi rinnoilla, einehtii, syö kimpaleen lei-
pää, paistetun silakan ja ryyppää haarikosta piimääpäälle.
Mutta eipä unohda hän halliakaan, talon uskollista war-
tijaa portaalla, eikä kissaa, joka unisenauuninpäältäkillis-
tellen katsahtelee. — Ia nyt hän taasen hyörii ja pyörii,
kääntyy ja keikkuu, sotkee wielä toisen taikinan kaukaloonsanousemaan, leipoo sen leiwäksi ja paistaa, ja wirtana juok-
see hiki hänen otsaltansa. Mutta katso: päiwän laskiessa
on hänellä leiwätkatossa, warras ladottuna wartaasen, joista
raitis elämä liehahtaa alas. Ia silloinpa, miesten tullessa
metsästä, wartoo heitä höyryäwä illallinen pestyllä pöydällä.
Mutta missä on emäntä itse? Tuolla hän pihalla taasen
lypsää wääräsarwisia nautojansa, ja kiulussa helluu rieskan
sohisewa, wahtoinen harja. —

Niin hän hyörii ja pyörii,
niin hän kääntyy ja keikkuu; ja wasta, koska toiset jyrää-
wät jo sikeimmässä unessa, kallistuu hän siunaten wuoteel-
lensa. Mutta eihän wieläkään ole työnsä ja toimensa kaikki.
Tuskittelematta hän yön kuluessa nousee sijaltansa hetkct-
täisin, tunnittaisin,nousee kiihdyttämäänpienoista lastaan,
joka tuossa itkee hyyryttelee kehdossansa. — Tämä, weljet,
on oiwallinen emäntä.

Juhani. Hywin puhuttu, Aapo, ja käsitänpä puheesi
tarkoituksen. Se, nimittäin, pyrkii taiwuttamaan minua
naimiseen. Niin, minä ymmärrän. Waimo, sanoit sinä,
on tarpeellinen kappale huoneenhallituksessa. Tosi! Mutta
äläppäs huoli. Toiwos, luullakseni, täyttyy piankin. No
noh; niin! Tunnustanpa, että mieleni täyttä päätä on jo
iskenyt tyttöön, josta toiwon saawani awion ja hywän, el-
leiwät petä minua wanhat merkk. — Niin, weljct, toiset
päiwät ja toiset konstit meitä lähestyy, ja päälleni otettawa
isännyys minua ankarastihuolettaa. Isännän, isännänhar-
tioita painaa täällä hirmuinen takka, ja suuri on kerran
tilinsä tuomiolla. Minunpa cdcswastauksessnni olette nyt
kaikki yli summan; muistakaa se.

Tuomas. Sinun? Mitä wastcn?
Juhani. Minä olen isäntänne; minunpa kämmen-

päistäni imetään kerran wereni teidän tähtenne.
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Tuomas. Itse wastaan :ninä sekä ruumiini että
sieluni edestä.

Timo. Itse minäkin wastaan; heh!
Aapo. Wcli Juhani, huomaa, että sellaiset lauseet

synnyttämät pahaa werta.
Juhani. En tarkoittanut pahaa wertaenemmin kuin

pahaa lihaakaan, mutta niinkuin tcrwa, niinkuin karriainen
kuumana kesänä takerrutte wimmatusti turhaan, merkittö-
mään sanaan, waikka tunnettesybämmeniperinpohjin. Minä
närkästyn!

Aapo. Tämä jääköön, ja sano meille nyt, jos mie-
lit, ken on tyttö, joka sydämmesi on puoleensa wetänyt.

Juhani. Sen tahdon sanoa huikailematta. Likka,
jota armottomasti rakastan, on "Männistönmuorin" Wenla.

Aapo. .Hm.
Juhani. Mitä sanot?
Aapo. Hm, minä waan sanon.
Tuomas. Kiusallinen asia.
Simeoni. Wcnla. Kas, kas! Mutta olkoon kaikki

taiwaan isän huomassa.
Aapo. Hm, wai Wenla.
Juhani. Mitä te mörisette? Mutta ah! minä aa-

wistan jotakin; ja warjelkoon meitä Herran poika! Mitä?
Puhukaa suunne puhtaaksi!

Aapo. Kuule: jo wuosia on aatokseni tytössähar-
taasti askaroinut.

Simeoni. Jos hänen on Luoja minulle suonut, niin
miksi murehtisin?

Eero. Älä yhtään. Hän on sinulle suotu ja minä
otan hänen.

Juhan:. Mitä sanoo Tuomas?
Tuomas. Kiusallinen asia; tyttö miellyttää minua

kowin, sen tunnustan.
Juhani. Wainiin, wainiin. Hywä! Entäs Timo?
Timo. Minä teen saman tunnustuksen.
Juhani. "Herran poika ja Kaitarannan Kusta!"

Mutta Eero?
Eero. Teen saman wilpittömäntunnustuksen, saman

wilpittöman tunnustuksen.
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Juhani. Hywä, hywin hywä! Hahaa! — Ia Ti-
mokin, Timokin!

Timo. Tyttö on minulle wahwasti rakas, sen tun-
nustan. Tosin pieksi hän minua kerran aika lailla, huhtoi
minua tutista silloin oikein wahwasti, ia muistanpa sen
löylytyksen; no noh!

Juhani. Waiti, waiti! sillä nyt on kysymys tokko hän-
tä rakastat.

Timo. laa-a, jaa-a, sen teen, ia wahwasti, josni-
mittäin hän rakastaa minua takaisin.

Juhani. Niin, niin! Astut siis tielleni myös?
Timo. En suinkaan, en suinkaan, ellet todenteolla

woi mieltäs hillitä, mieltäs ja kieltäs. Kuitenkin pidän
tuosta luntusta paljon ja tahdon myös parastani koettaa
saada häntä waimokseni.

Juhani. Hywä, hywä! Mutta mitä sanoo Lauri?
Lauri. Mitä on minun tytönkanssa tekemistä?
Juhani. Kenen puolta pidät?
Lauri. En takerru asiaan, en tuolta enkä täältä.
Juhani. Tuleepa tästä kuitenkin soppa.
Lauri. Siihen en pistä lusikkaani minä.
Juhani. Kaikki siis, paitsi Lauri. Pojat, pojat,

Jukolan weljeskunta ja sukuni suuri! Nyt isketään, jamaa
ja taiwas täräjää! Nyt, kultaiset weljet, weitsi, kirwes tai
halko, ja yksi kaikkia wastaan ja kaikki yhtä wastaan kuin
seitsemän sonnia! Olkoon menneeksi! Halko on aseeni; tuo-
hon wisapäiseen tartun minä, ja syyttäköönhän itseänsä,
jonka pääkuori saa siitä päreen. —

Ottakaa halkonne, po-
jat, ja astukaa esiin, jos on teissä miehen wastusta.

Eero. Tässä seison aseissa, waikka wähän matalampi
muita.

Juhani. Sinä, kawun napu! Mutta kas kun huo-
maan taas tuon pilkallisen, tuon salaisen, tuon förpiiskatun
irwistyksen naamassasi, ja nakyypä kuin tekisit waan leikkiä
koko asiasta. Mutta kyllä sinun opetan.

Eero. Mitä huolit siitä kun waan halkoni tekee
totta?

Juhani. Kyllä sinun opetan kohta. Ottakaa hal-
konne, ottakaa halkonne, pojat!
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Timo. Tässä olen minä ja minun halkoni, jos niin
tarwitaan. Minä en tahdotkaan wihaa ja riitaa, mutta jos
niin tarwitaan.

Juhani. Halkos', Tuomas!
Tuomas. Mene hiiteen halkoinesi, pöllö!
Juhani. Istu ja pala!
Simeoni. Hirwcä, pakanallinen ja turkkilainen on

tämä meteli;mutta leikistä luowun minä jaheitännaima-
asiani Herran huomaan.

Lauri. Pois luowun minä.
Juhani. Scntähden siirtykää te stwulle, siirtykää

siwulle jaloista pois!— Käy halkoos, Aapo, jakajahdelkoot
Jukolan seinät pääkallojen haljetessa. Tulta ja sarwipäitä!

Aapo. Kurja on ihmis-lapsi. Kauhistunpa, Juhani,
katsellessani muotoasi nyt, nähdessäni, kuinka silmäs pyöräh-
telee ja tukkas seisoo pystyssä kuin takkuheinä.

Juhani. Anna seista, anna seista; se on juuri se
tawallinen ja oikea jusstn-tukka.

Eero. Mielinpä sitä pöllyttää hieman.
Juhani. Sinä peukalo! Parasta, ettäs pysyt kore-

asti nurkassa. Pois! minun tulee sinua armo.
Eero. Wie ajoissa nurkkaan tuo hirweä leukas. Si-

tähän minun tulee armo; silla se jo tutisee ja tärisee kuin
kerjäläinen.

Juhani. Katsos, kuinka tämä halko tutisee, katsos.
Aapo. Juhani!
Eero. Lyö! Luulenpa, että sataa täältä takaisin ja

ehkä sataa oikein rakeita suuria kuin halkoja. Lyö tänne!
Juhani. Kyllä.
Aapo. Et lyö, Juhani!
Juhani. Mene tunkiolle sinä, tai ota halkos japuo-

lusta itseäs, pehmitänpä muutoin pääsi. Ota halkos!
Aapo. Missä on järkes?
Juhani. Tässä wisapäisessä halossa; katsos, nytpä

se hiiskuu sanasen.
Aapo. Warro, wcli, warro, kunnes minäkin tempai-

sen kouraani aseen. — Kas niin; tässä nyt seison makka-
rahalko kädessä. Mutta ensin pari sanaa, sinä Jukolan
kristillinen weliparwi, ja sitten tapelkaammekuin hullut sudet.
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Huomatkaa!: mies wihan wimmassa on werta-janoowa

peto, waan el ihminen;hän on umpisokea näkemään, mikä
on o'keus ja kohtuus; ja kaikkein wähimmin woi hän wi-
hansa wallassa suorittaa rakkauden asioita. Mutta jos nyt
kuitenkin koettaisimme järjen kannalta katsella tätä seikkaa,
joka saattoi weljet halkosilleen, niin luulen, että laita on
näin. Tyttö ei taida meitä kaikkia rakastaa, yhtä ainoata
waan, jos hän kehenkään meistä suostuu, jonka seurassa
käsi kädessä hän mielisi waeltaa yli elon ohdakkeisen mäen.
Näcnpä siis parhaaksi, ettäkäymme kaikki miehissä jayhtaik-
aa hänen luoksensa ilmoittamaanwakaasti asiamme, kysyen
hartaalla mielellä ja kielellä, taitaisko hän kelienkään meistä
sydämmensä lahjoittaa. Jos nyt tyttö on myöntywä, niinse meistä, jolle lankesi toiwottu arpa, kiittäköön onnensa
päiwää, mutta toiset tyytyköötnapisemattakohtaloonsa. Hän,
joka jäi osattomaksi, nielköön kiusansa, toiwoen, ettähänkin
wielä kohtaa määrätyn siippansa täällä. Jos teemmeniin,
niin teemme kuin miehet ja oikeat weljet. Ja silloinpa
isämme ja äitimme kirkastetut haamut astuwat ulos tai-
waan hehkuwasta portista ja, seisten reunallakiiltäwänpil-
wen, katselemat alas päällemme, huutain meille korkealla
äänellä: "kas niin, Juhani, kas niin, Tuomas ja Aapo,
kas niin,Simeoni, Timo ja Lauri, juuri niin,minun pik-
ku-Eeroni! Olettepa poikia, joihin mielistymme!"

Juhani. Mies, haasteletpa, saakeli wie, kuin tai-
waan enkeli, eikä paljon puutu, ettet saata minua itkemään.

Simeoni. Me kiitämme sinua, Aapo.
Juhani. Kiitoksia waan. Tuonne paiskaanhalkoni.
Timo. Sinne minäkin. Ia tämä riita loppui niin

kuin jo alusta tahdoinkin.
Simeoni. Aapo pitää peilin edessämme, ja siitä

häntä kiittäkäämme.
Eero. Häntä kiittäkäämme, »veisatkaamme oikein "Si-

meonin kiitoswirsi".
Simeoni. Pilkkaa, pilkkaa ja wirnistystä taas!
Timo. Ole tekemättä pilkkaa, Eero, Jumalan sa-

nasta, Simeonin kiitoswirrestä.
Aapo. Ah, niin nuori ja niin paatunut!
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Simeon i. Niin nuori ja niin paatunut! Eero,
Eero! Niin, nyt en sano muuta, waan huokaan sinun tähtes.

Juhani. Ennustanpa, Eero, meidän kerran tai kaksi
täytywämme antaa sinulle oikein isän kädestä. Sillä äiti
kaswatti sinua liian hempeästi.

Simeoni. Meidän tulee häntä kurittaa, niin kauan
kuin sydämensä wielä on nuoruuden norja ja taipuwainen;
mutta tehkäämme se rakkaalla kädellä eikä wihan kiukussa.
Wihan kuritus ajaa perkeleitä sisään, waan ei ulos.

Eero. Kas tuossa, ja oikein rakkaasta kädestä.
Simeoni. No tuota jumalatonta,kun nyt löiminua!
Eero. Ia wastenkuonoa. Vähemmästäkin on sappi

haljennut.
Juhani. Tuleppas tänne, poikaseni. Timo, anna

tuo keppi tuolta nurkasta.
Simeoni. Kas niin, Juhani, pidä häntä koreasti

polwillasi, minä lasken housunsa alas.
Eero. Älkää helwetissä!
Juhani. Turhaan pyristät, knääkkä.
Simeoni. Äläppäs häntä hellitä.
Juhani. Kas tuota kiiskiä. Mutta ethän pääse, et.
Eero. Lyökääs, te sen wietäwät, niin tulen pistän

nurkan alle. Teenpä totisesti tulta ja sawua, tulta ja sa-
wua teen!

Juhani. Sitä sappea! Wai pistät tulen nurkan
alle? Ah sitä sappea!

Simeroni. Herra wnrjclc sitä sappea!
Juhani. Keppi tänne, Timo!
Timo. Enhän sitä löydä.
Juhani. Sinä sokko, etkö näe sitä nurkassa tuolla?
Timo. Ia tämäkö? koiwuinen?
Juhani. Sama juuri; saatappas se tänne.
Simeoni. Lyö, mutta järkewästi eikä wallan woi-

Mia mukaan.
Juhani. Kyllä minä tiedän.
Lauri. Ei yhtään iskua, sanon minä!
Tuomas. Antakaa pojan olla!
Juhani. Hän tarwitsee wähnn saparollensa.
Lauri. Et nyt koske häneen sormellaskaan.
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Tuomas. Laske poika irti! Paikalla!
Timo. Saakoon hän anteeksi, se Eero-poika, tämän

kerran kumminkin wielä.
Simeoni. Anteeksi, anteeksi, kunnes ohdake ja rik-

karuoho woittaanisun.
Lauri. Älä koske häneen.
Aapo. Antakaamme hänelle anteeksi; ja niin koe-

tamme koota tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.
Juhani. Mene nyt ja kiitä onneas.
Simconi. Ia rukoile lumalata lahjoittamaan si-

nulle uuden sydammen, mielen ja kielen.
Timo. Mutta minä menen maata.
Aapo. Katselkaamme wielä yhtä pykälää.
Timo. Maata menen. Tule kanssani, Eero; men-

nään maata ja unohdetaan tämä maailman wiholais-pesä,
se kurja tekonen, joka sateessa höyryy ja ryöhää. Tule,
Eero!

Juhani. Mutta mikä on pykälä, jonka suoritusta
tahdot?

Aapo. Jumala paratkoon!onhan laita,ettemme tun-
ne Attakaan, aapisen ensimmäistä kirjainta, jakuitenkin on
sanantaito kristillisen kansalaisen wälttämätön welwollisuus.
Mutta siihen woidaanmeitä pakoittaa lain mahdilla, kirk-
kolain mahdilla. Ia te tiedätte, mikä kruunun kone meitä
wartoo ja meitä mielii temmaista hampaisinsa, ellemme it-
siämme opeta kiltisti lukemaan. Jalkapuuhan meitä war-
too, weljet, musta jalkapuu, joka, ammoittaen jynkästi ym-
pyriäisillä läwillänsä, maata röhöttää tuolla kirkon pors-
tuassa kuin musta karju. Juuri tällä helwetin pihdilläon
meitä rowastimme uhannut, ja saattaapa hän uhkauksensa
toteen, ellei hän näe meiltä jokapäiwäistä ahkeruutta jahar-
joitusta, se on warma asia.

Juhani. Mahdotonta oppia lukemaan.
Aapo. Ihmisten tekemänä on tämä konsti ollut en-

nenkin.
Tuomas. Saispa siinä hikoilla mies.
Juhani. Ia puhtailla. Minulla on niinkowa pää!
Aapo. Mutta »voimallinen tahto roie miehen läpi

harmaan kiwen. Käykäämme juoneen, tuottakaamme itsel-
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lemme aapiskirjat Hämeenlinnasta ja lähtekäämme lukkarille
kouluun, niinkuin on rowastimme käsky. Se tehkäämme,
ennen kuin wiedään meitä kruunun wauhdilla.

Juhani. Minä pelkään, että niin on tässä tehtäwä,
minä pelkään. Jumala armahtakoon meitä! Mutta olkoon
jo huomiseksi tämä tuuma ja menkäämme lewolle.

Toinen Luku.
On tyyni syyskuun aamu. Kaste kiiltää kedolla, su-

mu kiiriskelee kellastuneiden lehdistöjen tutkaimilla jahaih-
tuu lopulta korkeuteen. Tänä aamuna owat weljet nous-
neet ylös kowin äkeinä ja äänettöminä, pesneet kaswonsa,
harjanneet tukkansa ja pukeutuneet pyhäwaatteisinsa. Sillä
tänäpänä oliwat he päättäneet lähteä lukkarin tuoksikouluun.

Syöwät he nyt aamuistansa Jukolan pitkän, honkai-sen pöydän ääressä, ja näkyy heille maittawan ruskeat her-
neet, ehkei ollut heidän muotonsa iloinen, waan kiusan kar-
meus wäikkyi heidän kulmakarwoillansa; aatoskouluretkestä,
johon heidän kohta tulee lähteä, on matkaan-saattanut tä-
män. Mutta atrioittuansa, eiwät he kuitenkaan rientäneet
heti matkaan, waan istuiwat wielä hetkeksi lewähtämään.
Waiti he istuiwat, ja mikä heistä alakuloisesti tuijotteli
alas permantoon, mikä taasen katseli punakansista aapiskir-
jaansa, käännellen sen tukewia lehtiä. Pirtin eteläisen ak-
kunan ääressä istuu Juhani, katsahdellen ylöskiwiseen mä-
keen ja tuuheaan männistöön,josta haamoitti muorin tönö
punapieliselläowellansa.

Juhani. Wenla tuolla astelee pitkinpolkua, ja onpa
hänen käymisensä nopsa.

Aapo. Ia eilen piti niin äitin kuin tyttärenkin läh-
temän sukulaistensa tuoksi Tikkalaan nauriita liistimään ja
puolaimia poimiskelcmaan, wiipyäkseen siellä aina myöhään
syksyyn.

Juhani. Aina myöhään syksyyn? Minä tulenkowin
lcwottomaksi. Kaiketi lähtewät he; mutta Tikkalassa on tänä
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wuonna renki, joka on pulski poika ja suuri wekkuli, ja
sinne menisi pian meidän kaikkein toiwo. Parastahan siis
tehdä tuossa tiimassa se merkillinen temppu, tehdä kysymys,
kaikkein kysymysten kysymys. Mennään siis likalta kysy-
mään, tahtoisiko mielensä taipua ja sydämmensä syttyä.

Tuomas. Sen katson parhaaksi minäkin.
Timo. Niin minäkin.
Juhani. Niin, niin! ei nyt muuta tällä erällä kuin

naimaan kaikki ja yhtaikaa niinkuin pojat. Niin, niin!
Herra warjele meitä! Mutta ei auta, waan naimaan, nai-
maan! Nyt olemme puwussa parhaassa, pestyinä ja har-
jattuina; koko ulkomuotomme on kristityn ihmisen kaltai-
nen: siisti ja niinkuin uudesta syntynyt. —

Minä tulen
kowin lewottomaksi. — Mutta Wenlan luotsi! Nyt on otol-
linen aika.

Eero. Ia olkoon se myös autuuden päiwä.
Juhani. Kenen autuuden päiwä, kenen? Ahaa!

kuinka luulet, poika?
Eero. Maikka meidän kaikkein.
Juhani. Toisin sanottu, että hän tulis meidän kaik-

kein waimoksi.
Eero. Olkoon menneeksi.
Juhani. Äläst!
Simeoni. Kuinka Jumalan nimessä se olisi mah-

dollista?
Eero. Jumalan edessä ei ole mitään mahdotonta.

Uskotaan, toiwotaan ja rakastetaan kaikki yksimielisesti.
Juhani. Waiti, Eero! sillä nyt mennään naimaan

ja samaa tietä kouluun, haarapussit olalla.
Aapo. Mutta käyttääksemme tointa kunnollisesti, ol-

koon meistä yksi niinkuin puheen-kannattajatuolla mökissä.
Juhani. Tärkeä pykälä. Mutta sinäpä juuri olet-

kin tähän toimeen niinkuin walettu. Sinulla on hywät
lahjat; puhees on aina herättäwä tulta ja leimausta mie-
hen powessa. Totisesti! oletpa syntynyt papiksi.

Aapo. Mitä tiedän minä? jamiksihaastelemme lah-
joista?Täällämetsissä ne katoowat tietämättömyydensumuun,
haihtuwat pois kuin lirisewä puronen santaan.

Juhani. Koroa onni ei päästänyt sinua kouluun.
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Aapo. Mistä olis tullut warat meidän talollemme
minua kouluttaa? Muistakaa: leikkuupa siinä yksikin pussi
kodon ja koulun wälillä, ennenkuin saadaan poika puusäk-
kiin. — Mutta asiaan taasen, naima-asiaan. Olkoon niin-
kuin tahdotte. Minä astun esiin yhteiseksi puheenjohtajaksi
ja koen haastella kuin wiisas mies.

Juhani. Käykäämme juoneen. — Herrajesta! Mut-
ta eihän auta, waan käykäämme juoneen täyttä päätä. Pus-
simme jätämme ulkopuolellemuorin mökkiä, ja Lauri, jolla
ei ole tässä lähteessä yhtään nautaa, wartioitkoon niitä
sioilta. Mennään nyt! ja astukaamme morsiushuoneesen
aapiskirja kourassa; se antaa meille wähän niinkuin juh-
lallisuutta.

Eero. Liioinkin jos kukkolehdcn näkymiin käännämme,
Juhani. Joko taas? Mutta kukostapa muistan sen

kamoittawanunen, joka raiwosi minua menneenä yönä.
Simeoni. Kerro se; ehkä on se meille terweellinen

waroitus.
Juhani. Uneksuinpa, että oli tuolla uunin päällä

kananpesä ja siinä seitsemän munaa.
Simeoni. Jukolan seitsemän poikaa!
Juhani. Mutta yksi munista oli hassun pikkuinen.
Simeoni. Eero!
Juhani. Kukko kuoli!
Simeoni. Isämme!
Juhani. Kana kuoli!
Simeoni. Äitimme!
Juhani. Sittenpä kohta kaiken maailman hiiret,

rotat ja kärpät pesän kimppuun. — Mitäpä nämät eläwät
tarkoittaa?

Simeoni. Syntisiä himojamme ja maailman he-
kumaa.

Juhani. Kaiketi niin. — Tuliwat kärpät, rotat ja
hiiret ja kieritteliwät ja wicritteliwät, kolisteliwat ja kalise
teliwat munia, jotka pian sarkyiwät, ja siitä pikkuisesta
munasta lemahti kowin karwas haisu.

Simeoni. Huomaa tämä, Eero.
Juhani. Munat rikottiin ja hirmuinen ääni, kuin

monen kosken pauhu, nyt huusi mun korwnnni uunin päältä:
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"kaikki on rikottu, ja se rikkomus oli suuri!" Niin huudet-tiin, mutta rupefimmepa wiimein kuitenkin kokoilemaan ja
keittelemään tuota seka-melskaa, ja saimme siitä lopultasitä
niin kutsuttua munakokkoa eli munakokkelia; ja me söimme
sitä wallan mieluisasti ja annoimme myöskin naapureil-
lemme.

Eero. Hywää unta.
Juhani. Katkeraa, katkeraa: sinä haisit siinä kuin

helwctti. Kowin katkeraa unta näin minä sinusta, poika.
Eero. Mutta minä näin sinusta oikein makeataun-

ta; näinpä että aapiskirjan kukko muni sinulle ahkeruutesi
ja wiisautesi palkinnoksi aika läjän karamellia ja sokerin
paloja. Sinä iloitsit kowin,maiskuttelit makeisias; annoitpa
»vielä minullekin.

Juhani. Wai annoin sinullekin. Olihan se hywin-
kin tehty.

Eero. "Koskas anti pahaa tekee?"
Juhani. Eikoskaan; liioinkin jos antaisin sinulle

wähän kepistä.
Eero. Miksi waan wähän?
Juhani. Kitas kiinni, mullikka!
Tuomas. Tehkäät se molemmat ja lähtekäämme

matkaan.
Aapo. Ottakoon kukin pussinsa ja aapisensa.
Niin läkfiwät he kosimaan naapurin tytärtä. Perä-

tysten, äänettöminä he asteliwat yli perunakuoppa-töyrään,
asteliwat kiwistä mäkeä ylös ja seisoiwat lopulta ulkopuo-
lella Männistön muorin mökkiä.

Juhani. Tässä ollaan, tähän jätämme pussit; ja
sinä, Lauri, istu uskollisena wartijana, kunnes palaamme
morsiushuoneesta takaisin.

Lauri. Wiiwyttekö siellä kauankin?
Juhani. Aina kuinka asiamme luonnistuminen waa-

tii. — Onko kellään sormusta?
Eero. Sitä et tarwitse.
Juhani, Onko kellään sormusta taskussa?
Timo. Eiminulla eikä, tietääkseni,muillakaan.Sii-

näpä se on: nuoren-miehen pitäisi aina käydä kiiltäwä sor-
mus plakkarissa.
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Juhani. No peijakas! Tässäpä seistään nyt. Ia
eilen oli meillä reppuryssä lisakki, jolta olisin tainnut os-
taa sekä sormuksen että kaulaliinan, mutta minä sika en
tuota hoksannut.

Aapo. Ne wälikappaleet taidamme ostaa itsellemme
jälestäpäin. Ia parasta onkin saadaksemme ensin warma
tieto, tuleeko meistä kenkään ia ken meistä tulee tekemään
tämän iloisen ostoksen.

Juhani. Ken aukaisi owea? Wenlako?
Timo. Ämmähän se oli, se kämä-leuka.
Juhani. Wenlan rukki pörrää siellä kuin iloinen

sontiainen kesä-iltana, ennustaen poutaa. Mennään nyt!
Missä on aapiseni?

Aapo. Kourassasi, weljeni. Olethan, Jumalan luo-
ma, niinkuin wähän pyörässä päästäs.

Juhani. Ei juuri hätää, weljeni. Mutta enhän
ole waan no'essa kaswoiltani?

Eero. Et suinkaan, waan oletpa puhdas jalämmin
kuin wasta munittu muna.

Juhani. Mennään nyt!
Eero. Wartokaa! Minä olen nuorin ja mahdan

aukaista teille owen ja tullaitse wiimeisenä. Astukaa sisään.
Astuiwat he muorin matalaanmökkiin,Juhaniedellä,

silmät pöllöllään ja tukka pystyssä kuin piikkisian harjakset,
ja toiset seurafiwat häntä uskollisesti, wakaasti kantapäissä.
Niin astuiwat he sisään, ja Eero kimmautti owen heidän
jälkeensä kiinni, mutta itse jäi hän ulkopuolelle, istui alas
kedolle, huulilla sukkela myhäilys.

Mutta eukko, jonka huoneessa wiisi weljestä nyt sei-soo kosiomichinä, on ricpas ja wireä eukko; hän käyttelec
elinkeinoksensa kananhoitoa ja marjan-noukkimista. Suwin
ja syksyin keikkuu hän ahkerasti kantoisilla ahoilla, man-
sikka- ja puolain-töyräillä, keikkuu ja hikoilee tyttärensä
Wenlan kanssa. Kauniiksi kutsuttiin neitoa. Hänen hiuk-sensa oliwat ruosteenkarwaiset, katsanto wiekas ja teräwä,
suu myös sulawa, ehkä melkein liian leweä. Warreltansa
oli hän lyhyt, mutta hartewa ja palleroinen, ja wahwaksi
sanottiin häntä myös. Tämän kaltainen oli weljcsten lem-
pilintu männistön suojassa.
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Mutta mökin owi kirahti, ja Juhani astuikiiwaudella
ulos, wihaisesti lausuen toisille, jotka wielä wiipyiwät
sisällä: "tulkaa pois, pojat!" Ulos käwiwät he wiimein
kaikki närkästyksen muodolla ja läksiwät käyskelemään koh-
den kirkonkylää. Mutta koska he oliwat ehtineet huoneesta
noin viisikymmentä askelta, noukknsi Juhani maasta nyr-
kin-kokoisen kiwen ia, puhisten wihasta, nakkasi hän sen
wasten huoneen owea; jyskähti mökki ja kiljahti mökissä
muija, awasi owen, kiroili ja ärhenteli, heristellen nyrkki-
änsä pakenewille weljille. Aapiskirja kourassa jahaarapussi
olalla weljet asteliwat perätysten pitkin kirkkotietä, sanaa-
kaan waihettamatta keskenänsä. Wihan winhalla wauh-
dilla he waelsiwat: santa kihisi ja pussit keikkui; eiwätkähc
huomanneet, kuinka joutui tie. Äänettöminä kulkiwat he
kauan, kunnes Eero wiimein awasi suunsa ja lausui:

Eero. Kuinka luonnistui asia?
Juhani. laa-ah! kuinkahan tuo luonnistui? Tu-

litkos sisään kanssamme, sinä harakka, sinä wariksen poika-
nen? Mutta etpä uskaltanut, et totisesti uskaltanutkaan.
Mitä tuommoisesta warikscn poikasesta? Hänen peittäisi
Wenla huppuun. Mutta kas, kas, kuinka paljon olenkin
sinusta uneksunut. Näinhän, niinkuin nyt muistan, men-
neenä yönä sinusta wielä toisenkin unen. Merkillistä?
Tuollahan istuit männistössä Wenlan wieressä rakkaassa
kiemailuksessa, koska minä teitä lähenin noin hiipistellen
hiljaa. Mutta kas, kun huomasitte minun, noin mitäspä
teki silloin Wenla? Kätki peijakas sinun hameensa liepcisin.
"Mitä olet hamceses käärinyt", kysyin minä. "Ainoastaan
pienenwarikscn poikasen", wastasi tyttöheilakka. Hi,hi,hi!
Ia eipä ollutkaan tämä unta, ci koira wieköön ollutkaan!
waan itsestänsä, omasta päästänsä tämän sepitti Juhani
poika. laa-ah! hän ci ole juuri niin tyhmä kuin luullaan.

Eero. Merkillistä kuinka olemmekin unta uneksuneet
toinen toisestamme. Minä taasen tällä laillasinusta: Tuolla
männistössä ikään seisoitte sinä ja Wenla, armiaastiha-
laillcn ja katsellen totisina ylös pilwiin. Sieltähän, tai-
waan korkeudesta, anoitte jotakin merkkiä, niinkuin rakkau-
tenne otollisuuden osoitteeksi. Taiwas kuulteli, kuulteliwat
metsä, maa ia pienet lintusetkin, ja te itse sywimmässä ää-
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nettömyydessa warroitte, mitä tuosta piti tuleman. Tuli-
pas myös lopulta eräs wanha waris, lentää kahnustaen
halki tyynen ilman, ja ehdittyänsä ihan kohdallenne katsoa
mulautti hän kerran alas teidän päällenne, mutta käänsi
taasen pian silmänsä toisiallc, lewitti koipensa ja laski jo-
takin walkoista, joka putosi alas ia ruiskahti poikaa ja tyt-
töä wasten otsaa, pläiskähti wastenpläsiä roallan.

—
Tämä

älköön suinkaan pahentako mieltäs; sillä uneksinpa niin,
enkä mitään ole sepittänyt omasta päästäni.

Juhani. Minä sinun riiwatun....
Silloin karkasi hän julmistuneenakohden Eeroa, joka

nopeasti pakeni wihaisen weljcnsä edestä. Loiskaten poik-
kesi hän tieltä, wilkaisi jäniksenä pitkin ahoa, mutta Ju-
hani pötki roillittynä karhuna hänen jälessänsä. Keikahte-
liroat pussit, tömisi heidän allansa kuiwa tanner; ja kuului
toisten roeljesten huuto, manaten riitamiehiä malttiin ja
sopuun. Mutta tielle takaisin kiirehti taasen Eero, ja rien-
siroät toiset häntä pelastamaan hirmuisen Juhanin kynsistä,
joka juoksi jo nuorimman wcljensä kantapäissä.

Tuomas. Seisahdappas koreasti, Juhani.
Juhani. Minä hänen nykistän!
Tuomas. Koreasti, poikaseni.
Juhani. Istu ja pala!
Aapo. Hän palkitsi waan kunnian kunnialla.
Juhani. Kirottu olkoon hänen kielensä, kirottu ol-

koon tämä päiwä! Saimmchan, Jumalan nimessä! rukkaset
Wenlalta. Wankosarwiset kyöpelit ja korkeuden sotajoukko
suuri! Eihän näe nyt silmäni syltääkään eteensä, niin on
mustamaa ja taiwas,mustasydämmeni tähden. Istu japala!

Simeoni. Älä kiroo, mies.
Juhani. Kiroon että maailma pyörii, hajoo kuin

wnnha pakkoreki mastohirrcn alle!
Simeoni. Mitäs tahdomme tehdä?
Juhani. Tehdä? Ellei tämän apiskirja olisiJuma-

lan sanaa, Jumalan oma kirja, niin säpäleiksi, säpäleiksi
paikalla tämä kirja! Mutta kas tässä: ruokapussini mätkin
maskiksi mäkeen! Tahdotteko nähdä?

Simeoni, Älä Herran tähdenHerran lahjaa. Muis-
tcleppas "Paimion piikaa".



32

Juhani. Sydämmeni waiwassa!
Sime oni. "Kärsimys waiwass, manna taiwaass".
Juhani. Minä annan palttua taiwaan mannalle,

koska en saanut Männistön muorin Wenlaa. Woi weik-
koset ja sukuni suuri! Jos tietäsitte, niin tulisittepaymmär-
tämään, että aatokseni jo lähes kymmenen wuotta on pyö-
riskellyt tässä luntussa oikein hassusti. Mutta menihän
toiwoni nyt, meni kuin tuhka tuuleen.

Timo. Rukkaset saimme aamuhetkenä.
Juhani. Joka mies!
Timo. Ei armahdettu kctäkään, ei pienintäkäänmeis-

tä. Kaikki saimme waan.
Juhani. Kaikki, kaikki! Mutta parempi kuitenkin

niin, kuin että joku teistä toisista olis saanut hänen sii-
paksensa. Panisinpa, pecweli wie! nyt selkään poikaa, jolle
se temppu olis tapahtunut, sen minä tekisin.

Tuomas. Mc olimme koroin mahdottomia. Sen
näytti likan pilkallinen irwistys koska Aapo oli maininnut
yhteisen asiamme.

Juhani. Selkään hän tarwitsis, koko lunttu. Tehdä
pilkkaa meistä! Warro, naasikka. — Parastansa koettiAapo,
sitä ei taida kieltää, mutta eihän olisi tässä auttanut itse
keruupin kieli.

Timo. Mutta jos olisimme astuneet likan eteenmus-
tassa werka-takissa ja olisi kello pullistanut liiwimme tas-
kua kuin pulski huhta-nauris, awain wielä kilkahdellut ket-
juissa ja hopea-helainen piippu ryöhännyt hampaissamme,
niin olisipa, koira wie! tullut asiastamme sekä munia että
poikasia.

Juhani. Naisella ja harakalla on molemmilla yhtä
kiiwas halu kiilto-aineisin. — Mutta Aapo on waiti kuin
jäätynyt järwi..

Aapo. Äänellämme ci ole kaikua myrskyssä. Tai
rupesko jo mielesi hurjat tuulen-kierrokset asettumaan po-
roessasi?

Juhani. Sydämmcni hurmeinen lammikko lainehtii
wielä, lainehtii kauan. Mutta sano kuitenkin sana.

Aapo. Kaksikin. Siis kuule nyt. Ota sydämmesikou-
raan ja kuiskaa sen korwaan järjen kielellä näin: Wenla
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ei sinusta huolinut, koska ei hän sinua rakasta, ja etteihän
sitä tee, se älköön sinua närkästyttäkö; sillä rakkauden liekin
»virittää taiwas, waan ei ihmisen tuumat. Kerjuutyttörakas-
tuu kuninkaasen, ruhtinatar rakastuu nokipoikaan aiwan
»vimmatusti. Niin lentelee täällä ristiin rastiin rakkauden
henki, sa sinä et tiedä kusta hän tulee.

Timo. Rakkaus puhaltaa mistä hän tahtoo, sinä
kuulet hänen humunsa, mutta etpä tiedä kusta hän tulee ja
kuhunka hän menee. Niin kuulin usein entisen ruotumum-
mon lauseilewan. Mutta Jumalan rakkauttapa hän silloin
tarkoittikin, luulen minä.

Aapo. Sano wielä, Juhani, sydämellesi näin: ole
potkittelematta!Wenla teki oikein antaessaan sinulle kiellon;
sillä awioliittohon ruweta ilman rakkauden ponnistusta, ei
tahdo käydä päisin, waan se mutkistelee ja tekee monasti
ikuisen kiusan töitä,niinkuin, sen pahempi, nyt usein näh-
dään ja kuullaan. Niin, woljct, Wenla ottakoon sen, joka
on hänelle määrätty, me teemme samoin.

Timo. Sen tytön, joka on tehty minun kylkiluus-
tani, saan mina wiimein, waikka peijakas kiljuisi. Tie-
dänpä wielä yhden asian: miehen sydän istuu »vasemmalla,
mutta naisen oikealla puolella rinnassa.

Juhani. Mutta minun sydämeni ei istu, waanlois-
kii ja riehuu kuin pakana.

—
Oi sinä höllökkä,sinä mus-

talaislunttu! miksi hylkäsit minun talonpojan, oikein sawi-
talon pojan, »vanhimman pojan?

Aapo. Siinä ei mitään ihmeteltäwää. Talomme on
huutawassa hukassa, ja tuo neitonen toiwoo, waikka luullak-
seni turhaan, pääsewänsä emännäksi paljoa parempaan ta-
loon. Olenpa kuullut, että hyiväilee häntä tuo hywäkäs
Sorwarin Juhani.

Juhani. Sinä piikkileuka Jussi! olisit nyt kintais-
sani, pyhkeilisinpä sinua wähän. Narrata likkaa ikuiseen
häpeään!

Aapo. Niin, niin, maailma on yhtaikaa hullu ja
petollinen. Wenlalta ei puutu muotoa eikä Jussilta juo-
nia. Sorwari on julkinen talo, se houkuttelee, mutta Ju-
kola, tämä waiwaisten pesä, on perin surkeassa tilassa, ja
me itse, talon seitsemän perillistä, wieläkin surkeammassa

2
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tilassa, niin ainakin maailman edessä. Ihmiset, muistel-
len nuoruutemme laiskaa ja usein hurjapäistäkin elämääm-
me, eiwät taida meistä wartoa enää juuri mitäänkunnol-
lista. Ia tiedänpä, että tuskin kymmenen-wuotinen siiwo
ja kaikin tawoin kunniallinen käytös woisi saattaa meitä
kansalaistemme silmissä täyteen ihmisarwoon taas. Niin
tukala on pääseminen pahan nimen liasta, koska se kerran
on tarttunut mieheen. Mutta parempihanwiimeinkin nous-
ta, kuin ijankaikkisekfi uupua wiheliäisyytemme ropakkoon.
Sentähden, parannusta, parannusta harrastelkaamme kaikin
woimin!

Juhani. Parannuksen tiellähän nyt ollaan. Mut
tämä onneton naima-retki antoi sydämelleni iskun, josta
se potee hirweästi päiwiä ja wiikkoja; antoi haawan.

Aapo. Haawan, haawan, totisesti; mutta aika, tie-
dän minä, saattaa sen haawan unohduksen rupeen ja nah-
kaan. — Mikä meno tuolla tiellä.

Timo. Toukolan poikia iloinen joukko.
Aapo. Wiettäwätpä joutomaanantaita»vallattomassa

hummauksessa, suuri-kelmit.
Timo. Ia tahtowat wahwasti meitäkin seuraansa.
Juhani. Kiusaus lähestyy.
Timo. Heidän on niin lysti.
Juhani. Mutta meidän? Mika seisoo edessä meillä?

Tuhannen sarwipäätä! wartoohan meitä waiwaisia tulinen
tukkajuhla.

Eero. Mikä eroitus: jänkkäilläaapistoaLukkarin owi-
nurkassa, tai hurraten ja laulellen wiettää iloista jouto-
maanantaita iloisten kumppanien kanssa.

Juhani. Eroitus on hirmuisen suuri, suuri kuin
sywyyden kaiwon ja taiwaan wälillä. Weljet, mihin as-
tumme?

Eero. Astukaamme taiwaasen waan.
Aapo. Kaiwoon, kaiwoon! yltäkyllin horimaan elä-

män wettä. Opin, taidon ja wiisauden aarnioihin tah-
domme sywentyä.

Tuomas. Lukkarille, lukkarille!
Juhani. No tallustellaan!
Eero. Kuulkaas Kissalan Aapelinklaneettia.
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Juhani. Ihanata!
Timo. Soi kuin pää-enkelin pasuuna.
Juhani. Koska taiwaan sotajoukko ekseema jamars-

sii että poro priiskuu. Ihanata!
Timo. He tahtowat meitä wahwasti kanssansa.
Juhani. Hywin tietty. Kiusaus lähestyy meitä,

lähestyy totisesti.
Weljesten näin haastellessa, läheni heitä joukko Tou-

kolan poikia,mutta eipä juuri niin kohteliaasti ja hywän-
tahtoisesti kuin lukolaiset wartoiwat. Oliwatpa jotenkin
päissään, ja miellytti heitä nyt hieman ilwehtiä weljesten
kanssa ja lauloiwat heidän edessään nykyään sepitetyn lau-
lun, jonka oliwat nimittäneet: "Seitsemän miehen woima".
Niinpähe, Kissalan Aapelin puhaltaissa, likeniwät koulu-
miehiä, laulain seuraawalla tawalla:

Kiljukoon nyt kaikkein kaula,
Koska mielin wirren laulaa
Woimasta seitsemän miehen.
Tähtiä kuin otawassa,
Poikia on Jukolassa,
Laiskanpulskeja jallii.

Juho pauhaa,pirtti roikkaa;
Hän on talon aika poika,
Ankara "Poika-lussi".
Tuomas seisoo niinkuin tammi,
Koska saarnaa Aaprahammi,
Jukolan Salomon suuri.
Simeoni, liuhuparta,
Walittaa se "ihmisparka,
Syntinen, saatana, kurja''.

Simeoni herneet keittää,
Timo sekaan raswat heittää,
Patahan kuohuwaan sylkee.
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Lauri-poika metsäss' häärii,
Katselewi puita wäärii,
Mäyränä nummia tonkii.

Wiimein tulee hännän huippu,
Pikku-Eero, liukas luikku,
Jukolan tiuskea rakki.

Siinä onpi welisarja,
Jalo niinkuin sonnikarja,
Woimalla seitsemän miehen.

Äänettöminä, waikkapurren hammasta, kuulteliwat wel-
jet tätä laulua. Mutta kun kiusaajien pilkka ei päätty-
nyt wielä siihen, waan sateli iwasanoja lakkaamatta, warsin-
kin aapiskukosta ja sen munimisesta, niin rupesi weljesten
sappi paisumaan ia heidän silmänsä käwiwät teräwiksi, su-
pistuiwat pieniksi kuin tihkurin silmät, koska hän kannon
alta mustassa korwessa katsahtaa ulos päiwän walkeuteen.
Mutta nyt tapahtui että Toukolaisista eräs luikkari, men-
nessään Juhanin ohitse, tempasi äkisti aapiskirjan hänen
kädestänsä ja läksi juoksemaan kaikin woimin, mutta jul-
mistuneena kaappasi Juhani hänen perässään. Silloinkar-
kasiwat myös toiset wcljet tulisella wauhdilla pilkkaajiensa
päälle, ja tappelu oli yleinen. Ensiksi moiskahteliwat kor-
wapuustit, moiskahteliwat kahdenpuolen,mutta siitä iskiwät
he toinen toisensa kurkkuihin ja rupesiwat — sokeasti, ähel-
täen — repimään, riistomaan jahuhtoenkäyttelemäännyrk-
kiänsä. Tuimasti iskiwät wastaan Toukolaiset, mutta tui-
memmin wielä läimäytteliwät Jukolan miehet; ja raskaasti
kuin rautanuijat putosiwat weljesten rusikat heidän wiha-
miestensa päitä wasten. Kiiriskeltiin tomussa ja pölyssä,
joka kuiwalta tieltä nousi palloellen ilmaan, ja santa jaso-
mero kahisi heidän ympärillänsä lehdistössä. Näin kesti
hetken rähiscwä ottelu, ja weljet, melkein jo woittajina,huu-
siwat korkealla äänellä: "rukoiletteko, sen wietäwät, armoa?":
ja kaiku pilwistä wastasi: ''armoa!" Mutta kauan pinnis-
teliwät Toukolaiset wastaan, kunnes he wiimein woimat-
tomina »vaipuiwat maahan. Siinä he mnkasiwat rewityillä
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takin-liepeillä ja turpuneilla kaswoilla, niellen ahneesti rai:
kasta ilmaakuumaan, huokuwaan sisustaansa. Woiton mie-
hinä seisoiwat weljet, mutta näytti heidän muotonsakin että
oli heille tarpeeksi taistclossa ja mieluisa heillekin nyt het-
ken lewähbys. Marsinkin oli Eeron kanssa melskeessä pa-
hoin menetelty; sillä wartalonsa lyhyys saattoi riitakump-
panillensa suuren edun. Useinpa hän tappeluksen kestäessä
pyöriskeli pienenä mäyräkoirana toisten urosten jaloissa, ja
ainoastaan kerkeä apu toisilta weljiltänsä esti hänen perin
runtoutumasta. Pöyrytetyllä tukalla istui hän nyt ojan
äyräällä ja kokoili uusia woimia, puuskuttaen kowin.

Mutta toisten juuri lakatessa tappelemasta, lähestyi
Juhani miehensä kanssa, kiskoen häntä kauluksesta ja wä-
limmiten kiristäen häntä kurkusta. Peloittawa, hirmuinen
oli nyt muoto Jukolan wanhimman weljen. Wiha tuis-
kahteli tulena hänen ainakin jotenkin pienistä silmistänsä,
jotka, nyt kiukusta weripunaisina, pyörähteliwät wimma-
tusti hänen päässänsä;; karwas hiki wirtast alas hänen
poskiltansa, janiinkuin sota-orhi hän puhalteli ja huohotteli.

Juhani. Ha'e aapiseni, ha'e a-p-c-kirjani, paikalla!
Katsos, likistänpä sinut muutoin niin että rapas lentää.
Ha'e Herran tähden se punakansinenaapiseni, sinä junkkari.
Katsos näin minä sinulle annan, katsos näin!

Toukolainen. Älä lyö!
Juhani. A-p-c-kirja!
Toukolainen. Tuonnehan sen wiskasin pensaasen.
Juhani. Anna se kouraani oikein korealla kädellä,

lilli-hankulla, sinä junkkari. Luuletko tässä näin waan
tanssielewasi, junkkari? Etkö sinä riiwattu anna sitä puna-
kansista aapelusta kouraani?

Toukolainen. Muserrathan kurkkuni, kurkkuni!
Juhani. A-p-c-kirja! Herra warjelkoonmeitä! A-p-c-

-kirja!
Toukolain en. Tässä, sinä hirweä mies.
Juhani. Annappa sille pienisuukkonen. Niin,suu-

tele sitä koreasti.
Toukolainen. Mitä? Suudella?
Juhani.. Oikein nätisti. Ia tee se Herran täh-den, mun weljeni, jos selkäsi syhyy ja henkesi on sinulle ra-
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kas. Tee se, tee se, muutoin huutaa jo tällä hetkellä sun
weresi kostoa mun päälleni, kuin ennen hurskaan Aapelin
weri. Sillä sinä näet, että olen wihasta kaswoiltani musta
kuin saunan tonttu. Sentähden suutele aapistani. Minä
rukoilen sinua meidän molempainpuolesta! —

Kas niin.
Toukolainen. Oletko tyytywäinen?
Juhani. Wallan tyytywäinen. Mene nyt ja kiitä

Luojaasi, että pääsit tällä. Ia jos tuossa wälimaassa, har-
tioittesi ja tuon päänuijas wälillä, olet hawaitsewa joitakin
jälkiä, ikäänkuin kruuwipenkin hampaista, ja warsinkin jos
huomenna tunnet siellä wielä niinkuin stantaudin tapaista
kankeutta, niin äläppäs juuri kowin tuota ihmettele. Niin,
mene nyt. Mutta yksi sana wielä, yksi sana, weikkoseni.
Kenen sepittämä on weisu, jota meidän äsken täytyi kuul-
lella korwat pystyssä?

Toukolainen. Sitä en tiedä.
Juhani. Sano kidastasi!
Toukolainen. Minä en tiedä.
Juhani. No, no, kyllähän siitä aina tiedon saan.

Mutta wie minulta terweistä Kissalan Aapelille ja sano hä-
nelle, että koska hänen kohtaan, niin soipahänen kurkkunsa
wielä kileammin kuin äsken hänen klaneettinsa. Mene nyt;
sillä minun läsnä-oloni ei ole sinulle juuri terweellistä.—
Ole mököttelemättä kostosta. Waro etten saa sitä pistosta
päähäni että kaapaisen perässäsi, antamaan sinulle hieman
kaupan päälle.

Tuomas. Olkoon hän jo rauhassa, kurja mies.
Juhani. Hän on saanut koniinsa, minä takaan sen.— Mutta jättäkäämme tämä hirwcästi kynnetty, tuhanteen

ristiin wiilletty maantien-sarka. Tässä ei ole nyt hywä
wiipyä: sillä tappelu maantiellä on, lain kannalta katsoen,
kowin waikea asia ja taitaa saattaamiehensä kowiin kiipaleistn.

Aapo. Rientäkäämme! — Mutta sepä wasta leiwo-
tus; ja olisinpa tullut siinä höyhennctyksi ilmanSimeonia;
hän lewitti wähän kasaa päältäni.

Simeoni. Miksi koskimme heihin? Mutta ihminen
on heikko, eikä woi hillitä wihansa ja synnin woimna. Ah!
katsellessani kuinka Tuomaan nyrkki kumotti miehiä, aatte-
linpa: nyt ei ole micsmurha kaukana.
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Tuomas. Löinpä kenties liian waromatta, mutta
onhan jo wähemmästäkin lyöty. — Astukaamme huikeam-
min; päiwä joutuu.

Kiiwaasti he asteliwat, mutta närkästys ja harmi ei
tahtonut haihtua heidän kaswoiltansa, waan kipeästipisteli
heidän sydäntänsä, koska he muisteliwat Toukolan poikain
herjaus-weisua. Äänetönnä asteli Juhani edellä, astelikiu-
kun tuimuudella, syljeskellen ia wälimmitenrawistaenpää-
tänsä. Wiimein kuitenkin, kääntyen toisten puoleen, awasi
hän suunsa.

Juhani. Kenen riiwatun sepittämä on tämälaulu?
Eero. Kissalan Aapelin.
Aapo. Sitä kohden uumoon minäkin; sillä hän on

kiukkuinen pilkkakirwes. Tekipä hän kylläkin häijyn-nikai-
sen pilkkarunon tuosta kappalais-ukostamme, joka — Ju-
mala paratkoon! — sattui hieman tahrimaan nenänsä lu-
kukinkerillä.

Timo. Mutta olisi minulla kortteli wiinaa ja pari
sanaa kuiskata Nikulan Ananian konvaan, niin kuulisim-
mepa piankin roaikka syllän pituisen weisun, jossa kyllä näy-
tettäisiin mikä mies hän on tämä Aapeli. Suuri lurjus ja
hunswotti hän on; käwclee pitkin kyliä klaneettikädessä, te-
kee piioille lapsia ja elää wanhan äitinsä niskoilla. Uuspeili
koko mies.

Juhani. Olisi lorulaulu, jonka he kutsuiwat seitse-
män miehen woimaksi, kotoisin hänen pääkallostansa, min
katso, koska ensiksi hänen kohtaan, roaikka kirkon-mäellä, niin
pää-nahkansa nyljen tuppeen niskasta aina silmäkarwoihin
asti, se olkoon sanottu. — Mutta emmekö taitaisi iskeä
mieheen lain woimalla.

Aapo. Laki ei tuomitse ketään ilman ankaria todis-
tus-miehiä.

Juhani. Astukoon hän sitten puhdistus-walalle; ja
luulenpa hänen ensin wähän arwelewan, ennenkuin wiskaa
sielunsa pimeyden alhoon. Mutta jos hän sen surkean tem-
pun tekis, niin —

hywää yötä sitten, naapurini, makaa
rauhassa minun puolestani.

Aapo. Mutta luulenpa, ettei laki tämänkaltaisessa
seikassa päästäkkään walan-tekoon kannustettua miestä.
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Juhani. Han saakoon sitten omasta nyrkistäni, ja
onpa hänelle siitä, luulen minä, sama terweellinen karwas-
tus kuin lain ja oikeudenkin suolasta.

Simeoni. Mutta heittäkäämme jo tällä erällä sik-seen sekä laulu että tuo pedollinentuiskaus tiellä.
—

Tuossa
on se terwaskanto, jonka juurella kerran karjassa käydessäni
nukuin ihmeellisten unennäköön,waikka naukuilikin watsas-
sani nälkä. Olinhan olewanani taiwaassa, istuin pehme-
ällä, helluwalla sohwallani ja edessäni höyrysi harjallinen
ruokapöytä. Maittawia,kowinmaittawia oliwatkin ne ruuat
ja niin raswaisia. Minä söin ja join, ja pienet keruupi-
pojat passasiwat minua kuin mahtawata persoonaa. Kaikki
oli werrattoman kaunista ja juhlallista: siinä lähellä, kul-
taisessa salissa, kaikui enkelien kuori, ja minä kuulin wei-
sattawan sen uuden ja suuren wirren. Niin uneksuin, ja
silloinpa sain tämän kipinän rintaani, joka älköön siitä
enää koskaan sammuko!

Juhani. Se isolukija paimen-ukko, se puna-silmä,
liuhaparta Terwakosken Tuomas, silloinen kumppanisi kar-
jassa, saattoi sinun wähänkaistapäiseksi; ja siinäpä se kipinä.

Simeoni. Niin, niin, kyllähän wiimcistnä päiwänä
nähdään!

Tuomas. Mutta tuossahan on kuusi, josta isämme
kaatoi kerran aika ilweksen; ja olikin se hänen wiimeinen il-
weksensä.

Timo. Niinpä, sen kerran perästä ei hänenää taa-
puttanut kotiansa takaisin, waan kylmänä kiskottiin met-
sästä.

Juhani. Potra jahuikea mies, mutta kowa jakiin-
teä kuin kallio poikiansa kohtaan. Harwoinpa hän kuiten-
kin asteli Jukolan pihoilla, waan metsissä hän asui, ja ko-
tona oli hiirillä elämä.

Aapo. Tosin unohti hän paljon kotonsa tuon ehkä
noidutun pyynti-himonsa tähden, mutta olipahän kuitenkin
kelpo isä, ja kunnian miehenä hän kuoli. Lewätköönhän
rauhassa!

Timo. Ia kaksinkerroin äitimme.
Juhani. Siinä oli kunnon emäntä ja hurskas ih-

minen, wakkka ci hän lukeakkaan osannut.
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Simeoni. Kuitenkin rukoili han polwillansa illoin
ja aamuin.

Juhani. Sen hän teki. Werraton äiti ja emäntä!
Muistelcnpa aina, koska asteli hän sahrojen sarwissa, jy-
kewänä kuin jättiläis-eukko.

Eero. Oli hän oiwa äiti, mutta miksi emme olleet
tottelemia lapsia me, miks' emme raataneet silloin pellolla
kuin seitsemän karhua? Olisipa Jukola nyt toisenmoinen.
Mutta mitä ymmärsin minä silloin, pieni paita-ressu?

Juhani. Kitas kiinni siinä! Muistanpa wielä tuon
häijyn ja tiuskean käytöksesi äiti parkaa kohtaan. Mutta
ainapa hän sinua armahteli, niinkuin tawallisesti sekä isä
että äiti nuorimpaa lastansa; mutta kas wanhimman turkki
on lakkaamatta pöllytyksessä, niinkuin tuon itsestäni par-
hain tiedän. Onhan, peewelissä, minua aikanani peitottu
kuin hallia waan, mutta toiwonpa kaiken olleen hywäksi,
Jumalan awulla.

Simeoni. Totisesti tekee kuritus hywää, warsinkin,
jos siunaat ruoskan ja kuritat Herran nimessä.

Eero. Warsinkin jos wielä lämmität ruoskan.
Simeoni. Minä en kuule sinun roihcliäisia kompa-

sanojas, sinä umpisokca, sinä hcmpeästi kuritettu lapsi.
Timo. "Hywä lapsi kurittaa itse itsensä", mutta tä-

män tempun tahtoisin nähdä.
Simconi. Tässä on Sonnimäen tien-risti, tännepä

asti aina kirkkotarhasta wainosi kuolleen haamu tuota ilki-
waltaista Kiikalan lasimiestä, joka tulkeissansa yöllä ohi
kirkon, laski, jumalaton, huikean kirouksen suustansa. Tä-
mä olkoon teille waroitukseksi karttamaan kirous-syntiä.

Juhani. Mutta Sonnimäen harjulla seisomme, kirkko
näkyy ja tuolla loistaa lukkarin punainen puustelli kuin
liekehtiwä perkelten pesä! Hih! tuossahan koko helwetin her-ravs, tuossa se peloittawa wiisaus ja hirmuinen kunnia.
Nyt kaikki jäseneni puutuwat ja jalkani iskewät armotto-
masti wastakynttä. Ah! mitä teen tällä pyöwelinhetkellä,
mitä teen, minä teidän kurja wanhin weljcnne?

Eero. Koska olet wanhin wcljemme, astele edelläm-
me hywillä esimerkeillä ja käänny takaisin helwetin tieltä.
Minä olen walmis käymään seuraasi.
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Tuomas. Waiti, Eero! Nyt ei askeltakaan takaisin.
Juhani. Oi sarwipäät! Lukkarin owi onmielestänisurman kita.
Aapo. Juuri siinä on ihmis-arwomme jakunniam-

me alku.
Juhani. Kuuma kunnia, kuuma kunnia! Woi mei-

tä! Tuollahan näen koko lukkarin komeuden, pappilan pe-
loittawan prameuden, ja luontoni iskee wastaan

—
Jumala

auta meitä!
—

iskee wastaan. Mitä sanot, Timo?
Timo. Wahwastihan se iskee.
Aapo. Sen uskon, mutta täällä ei tanssita aina

ruusuilla ja kukkasilla.
Juhani. Ruusuilla ja kukkasilla? Olemmeko tanssi-

neet ruusuilla ja kukkasilla?
Aapo. Saammepa niellä täällä montakin karwasta

marjaa, weikkoseni.
Juhani. Karwasta marjaa? Emmekö jo tarpeiksi

ole nielleet karwaita marjoja? Woi Aapo parka! monessa
liemessä olemme jo keitetyt, monessa tuulessa on tukkamme
tuiskinut. Ia minkätähden? Missä on woittomme? Tämä
maailma on aika tunkio-kasa, waan ei muuta. Hiiteen
lukkarit ja papit, lukukinkerit ja kirjat ja nimismiehet pa-
peri-pakkoinensa! Mailman kiusan-henkiä kaikki! Mainitsin
kirjat, mutta silloin en juuri tarkoittanut pipliaa, wirstkir-
jaa, katkismusta ja aapista enkä myöskään "huutawan
ääntä korwessa" — se hirwittäwä kirja — niitä en juuri
nyt tarkoittanut. Mutta miksi synnyin tänne?

Simeoni. Älä sadattele päiwiäsi,armon-aikasipäiwiä.
Juhani. Miksi synnyin tänne, miksi synnyin!
Timo. Tännepä synnyin kurjaksi matkamieheksi. Miksi

en awannut ennen silmääni halkihuulisena jäniksen poika-
sena tuon näreen alla tuossa?

Juhani. Tai minä tuona orawana, joka männyn
haarukalla häntä pystyssä wirskuttelec? Suruton leipänsä
on käpy ja kuusen parta lämmin peittonsa sammaleisessa
tuwassa.

Timo. Eikä tarwitse hänen lukea.
Juhani. Ei tarwitsc hänen lukea!
Aapo. Jokaiselle on osansa annettu, jaainapa "miekka
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miestä mukaan". Ia täällä ei auta walitus ja murhe,
waan työ ja toimi. Eteenpäin nyt waan, mun weljeni!

Tuomas. Eteenpäin, lukkarille, waikka yli meren
kuohuwan kurkun!

Juhani. Mitä mietit, Eero-poika?
Eero. Mietin mennä lukkarille kouluun.
Juhani. Hm! Mennään sitten, astutaan sitten. Ah

Herran poika! Mutta laula, Timo-weljeni, laula!
Timo. Laulanpa orawasta sammaleisessa kammios-saan.
Juhani. Niin, niin!

Timo. Makeasti orawainen
Makaa sammalhuoneessansa;
Sinnepä ei Hallin hammas
Eikä metsämiehen ansa
Ehtineet milloinkaan.
Kammiostaan korkeasta
Katselee hän mailman piirii,
Taisteloa allans' monta;
Hawu-oksan rauhan-wiiri
Päällänsä liepoittaa.

Mikä elo onnellinen
Keinuwassa kehtolinnass!
Siellä kiikkuu orawainen
Armaan kuusen äitinrinnass:
Metsolan kantele soi!
Siellä torkkuu heiluhäntä
Akkunalla pienoisella,
Linnut laulain taiwnan alla
Saattaa hänen iltasella
Unien Kultalaan.
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Kolmas Luku.
Kaksi päimää on mennyt. Lukkarin wäkituwassapöy-

dän ympärillä istuwat weljet, jämäten aapistoa niinkuin
sanelee heille milloin lukkari itse ja milloin hänen pieni
kahdeksan-muotias tyttärensä. Niin he, aapiskirjat amat-
tuina kourissa, harjoittelemat lukua hartaasti, hikisillä ot-
silla. Mutta ainoastaan wiisi Jukolan poikaa nähdään is-
tuwan penkillä pöydän takana. Missä owat Juhani ja
Timo? Tuollahan häpeä-nurkassa lähellä owea he seisomat,
ja heidän tukkansa, jossa äsken oli kiemarrellut lukkarin
jäntemä koura, töröttäämiclä korkeassa pörrössä.

Wallan witkaa edistyi meljesten oppi, jota ei joudut-
tanut heidän opettajansa peloittama kiinteys, maan päin-
mastoin kangisti aina enemmin heidän haluansa ja miel-
tänsä. Juhani ja Timo tunsimat tuskin enemmin kuin
A:n; toisten taito oli kuitenkin astunut muutaman kirjai-
men kaumemmas. Mutta huikean poikkeuksen heistä kai-
kista teki mcli Eero, joka jo oli jättänyt aapisten ja har-
joitteli tamaamista oikein mikkelästi.

Ilta läheni, mutta tämän päimän kuluessa eimät ol-
leet weljet wielä maistaneet ruuan einettä. Sillä lukkari,
joka oli pannut heidän emäänsä takamankkoon, koetti nä-
länkin piinalla kiihoittaa heidän haluansa lukuun. Niinpä,
kiukkuisen nälän likistämättä, seisoi Juhani loukossansa, ra-
mistellen pöyreätä päätänsä, syljeskellen ja heitellen opetta-
jansa puoleen mulkoilemia härän-silmiä. Mutta torkkuen
seisoi hänen rinnallansa Timo, huolimatta maailman me-
nosta. — Wihdoin kuitenkin pysäytti lukkari lukemisen ja
lausui: "Pidättäkää nyt ja syökää, te puuhemoset, möykyt-
täkää kuin märchtimät pukit tarhassa. Mutta muistakaa,
tämän atrian perästäeipidä tulemanhuulillenne yhtäänsuu-
ruksen murenata ennen kuin aapisto on päässänne, te wi-
sa-kalloiset sonnit. Tunnin annan teille atrian-ajaksi,mutta
omesta ette käy mielä askeltakaan ulos. Katsonpa tenveel-
liseksi pidentää arestianne aina iltaan asti, hymin termeel-
liscksi. Mutta «matkaa nyt kitanne, sillä paikalla saatte



45

«wäs-laukkunne kynsiinne". Niin hän haasteli, poistui ja
lähetti piian kautta »veljeksille heidän ewaänsä, mutta owi
teljettiin tuikeasti.

Timo. Missä on pussini?
Lauri. Tuossa sinun, tässä minun. Syönpä waikka

pieniä kiwiä nyt.
Juhani. Nyt ei syödä yhtään ainoata einettä!
Lauri. Mitä? Eikö syötäisi nyt?
Juhani. Ei einettäkään!
Lauri. Sulje ennen kämmenelläsi meren kurkku.
Juhani. Olkoot pussit koreasti rauhassa.
Aapo. Mikä on tarkoitukses?
Juhani. Tehdä lukkarille kiusaa. Ei nyt syödäen-

nen kuin on nousnut huomispäiwa. Wereni kiehuu, pojat,
ja Keitulan tuulimyllynä pyörii pääni. Mutta kiusa mas-
ten kiusaa!

Aapo. Sillekiusalle nauraisiukkomme aiwan sulawasti.
Juhani. Anna hänen nauraa! Minä en syö. —

Eero taroailee jo, kas, kas. — Minä en syö.
Tuomas. En minäkään tässä, mutta Sonnimäen

nummella tuolla. Siellä istun kohta kanerwaisella pols-
tarilla.

Juhani. Oikein! Siellä, siellä kohta pyllyilemme.
Eero. Minä suostun tuumaan, pojat.
Aapo. Mitä hulluuksia taas?
Juhani. Wankeudesta pois!
Aapo. Ummärrys hoi!
Juhani. Sonnimäen hongisto hoi!
Eero. Niin juuri! Ia ymmärrys wastasi: hoi.
Juhani. Wastasi kuin poika.
Aapo. Simeoni, koeta parastas.
Simeoni. Siiwosti, weljet! Mutta sanonpa, ettei

ole meistä lukumiehiksi, ja sentähden jääkööthywästi siinä
kohdassa kaikki puuhat. Olkoon toki elämämme nuhteeton
ja siiwo; sillä me taidamme elää kristittyinä ihmisinä ilman
luwun-taitoakin, kun rvaan uskomme.

Aapo. Kaadathan sinä riiwattu, rvaan et nosta.
Juhani. Simeoni haastelee oikeuden ja kohtuuden

kieltä. Pois tästä, pojat; luontoni ei kestä kauemmin.
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Tuomas. Sydäntäni niristelee nähdessäni kuinka
Juhania jauhetaan. Pois, pojat!

Juhani. Päätetty asia. Mutta älä surkuttele mi-
nua, Tuomas; sillä kosto on kädessäni. Onhan minua ku-
ranssattu, rewitty kuin krawunsyöttiä, totisesti! Ia onpa
taskussani aika hamppu-piwo, lukkarin rohtima hamppu-
piwo. Mutta ellei se wihko kerran tukkee lukkarin kitaa,
niin tapahtuu se siitä syystä, että teen tawarastani jon-
kunlaisen koneen ja kappaleen. Lukkarilla on kaula, jaa,
hänellä on kaula; mutta enpä hiiskahdakkaan enemmin
nyt.

Eero. Minä ehkä tiedän toisen ja paremman neu-
won. Hius-kiimurasta, jota säilyttelet plakkarissas, kier-
rämme oiwan ongen-fiiman lukkarille lahjaksi hywän ope-
tuksen edestä. Mutta miksi yllytän syntiin, koska tiedän ja
kaikki yksimielisesti myönnämme, että kuritus tekeesanomat-
toman hywää, niinkuin juttelimme tiellä.

Juhani. Eero tawailee jo. Kas kilttiä poikaawaan.
Eero. Häpeä kyllä näin wanhan wasta tawaamista

harjoitella.
Juhani. Wanhan? Entäs meidän toisten ikä?
Simeoni. Hän pistelee.
Juhani. Niin, pisteletpä taas, sinä ohdake nisu-

pellossamme, sinä katkera happamus Jukolan kristillisessä
weli-taikinassa, sinä piikki-sika, piikki-porsas, sinä sammakko!

Simeoni. Hiljaa, lukkarin tähden hiljaa!
Juhani. Korttikaalista ulos kaikki yksimielisesti!

Joka nyt wastaan pinnistää, koniinsa saa.
Tuomas. Kaikki liriin, kaikki!
Aapo. Timo, lujamielinen weljeni, mitä sanot?
Timo. "Ettei tule tuohesta takkia, eikä wanhasta

pappia'', sentähden "pillit pussiin ja pois" ja kaikki yh-
destä päästä. Taidanpa kiinnittää asiani wielä yhdelläsa-
nalla: "kahden puolen kirwes hiotaan".

Aapo. Lauri, kuinka teet?
Lauri. Käyn tästä Sonnimäelle.
Aapo. Ah! waikka kuolleet haudoistansa huutaisi-

wat: te niskurit, te hullut miehet!
Juhani. Ei auttais sittenkään, waan mars, poika!
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Tuletko? Muutoin — Herra KiesuS!
—

tästä leimahtaa ja
ja läimähtää. Tuletko?

Aapo. Minä tulen. Mutta wielä yksi sana.
Tuomas. Ei auttaisi nyt tässä tuhannenkaansanaa.
Juhani. Ei waikka jokaisella sanalla olisi tuhannen

miekkaa.
Eero. Ia jokaisella miekalla tuhannen terää.>
Juhani. Tuhannen tulta-iskewää terää. Niin juuri;

ei auttais sittenkään. Maarstrannista pois, Sipirjastapois,
pois hirmuisesta aarniosta kuin seitsemän luotia kanuunan
kidasta! Tässäpä on sekä luoti että kanuuna, ladattu ka-
nuuna, joka kuumenee kuumenemistaan, nyt se on tulipu-
nainen, ja kohta paukahtaa. Woi armaat weljet ja suku-
laiset ja saman äitin kantamat! te näitte kuinka hän lie-
rutti tämän otsa-wihkoni etusormensa ympäri, kahmasi sitten
kaikella kourallansa näin, kas tällä tawalla, ja sittenrawisti
hän, että hampaat helähti. Hm!

Tuomas. Minä näin sen ja poski-lihani pullistui-
wat wihasta.

Eero. Minä kuulin kuinka Juhanin hampaat he-lähti, näin kuinka Tuomaan poski-lihat pullistumat, ja
minä kauhistuin, mutta liitinpä sentähden Jumalaa teidän
puolestanne, muistaissani kuinka hywää kuri kuitenkin tekee.

Juhani. Älä, rakas weljeni, saata tuli-lunttua ka-
nuunan wänkypannuihin, nimittäin näihin kahteen korwaa-
ni, sitä älä tee.

Tuomas. Miksi häntä äköittelet, Eero?
Juhani. Eero onkin lukkarin lillipoika. No hy-

wähän sekin, wallan hywä. Mutta mitä pahaa olen minä
tehnyt, että lukkari minua näin rääkkää? Onko se rikos,
että on minulla niin kowa pää? Eihän paljon puutu
etten itke.

Timo. Mitä olen minä tehnyt, koska näin riiwa-
tusti tukkaani wanutetaan? Siitäkö syystä, että on minulla
se järki, jonka Jumala minulle kerran wiisaudessansa antoi?

Lauri. Kolme tukkapöllyä olen minä saanut.
Juhani. Kaikilla meillä on täältä makeita muis-

toja. -— Owi auki!
Aapo. Huomaa, että olemme telkien takana.
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Timo. Puskuri on päällä, wahwa puskuri.
Juhani. Kätkee kuin korsi; mutta toiseksi: onhan

tuossa akkuna. Uksi huhmaus pussillani, ja kuuluupa ko-
rea helinä ja kilinä.

Aapo. Onhan pääsi jo perin pyörässä.
Juhani. Kahden päiwän pyörittämisestä, kahden

päiwän pyörittämisestä, weikkoni!
Simeoni. Ei akkunaa scntähden särjetä, waan kes-

kustelkaamme koreasti lukkarin kanssa.
Juhani. Mene helwettiin keskustelemaan perkeleen

kanssa!
—

Akkuna säpäleiksi ja »vankeudesta pois! "Ulos
koko pataljona!"huusi kapteeni wihoissansa.

Tuomas. Owi hakaan, Eero!
Eero. Niin juuri; linnan isoportti kiini pataljonan

marssiessa wästingin takaportista ulos. — Haassa on owi.
Aapo. Minä waroitan teitä!
Juhani. Tehty on tehty. Katsos tuossa!
Aapo. Sinä hirmuinen, julkijumalaton!
Simeoni. Kas niin! Se on tehty! Siinähän ak-

kuna sälähti!
Juhani. Akkuna sälähti ja taiwas wälähti, kun

kerran waan keikahti Jussin pussi! Se oli Laiska-Jaakon
mälli.

Simeoni. Meitä poloisia!
Juhani. Tie on auki, lähdetkö liikkeille?
Simeoni. Minä seuraan teitä, roelikulta!
Juhani. Aapo, tie on auki, lähdetkö liikkeille?
Aapo. Miksi nyrkki pystyssä, sinä hullu? Minä sev-

raan, seuraan! Mitähän tässä enää muuta, koska kerran
on palanen kelkassamme.

Juhani. Istu ja pala!
Tuomas. Kaikki pussit selkään ja akkunasta ulos!

Porstua tömisee.
Juhani. Onko se lukkari? Minä siwuun häntä.
Tuomas. Tule!
Juhani. Se on lukkari. Minä siwuunhäntä hieman.
Tuomas. Pois! sanon minä.
Juhani. Älä astu tielleni nyt. Minä rakastan si-

nua, Tuomas weljcni.
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Tuomas. En päästä sinua tekemään hirmutöitä.
Riennä nyt waan kanssani akkunasta ulos; tuollahan jo
pelto-murulla kaapaisemat toiset. Tule!

Juhani. Hellitä! Mitä pelkäät sinä hirmutöitä?
Hänen otan waan koreasti polwilleni,nostan ylös takkinsa
pitkät liepeet ja nassielen häntä paljaalla kämmenelläni, ja
totta on tekewä tämä kämmen. Hellitä, armas weljeni,
muutoin sydämmeni halkee kuin Korkin säkkipilli. Hellitä!
sinä näet kuinka pääni höyryy.

Tuomas. Olemmepa ikuiset wihamiehet, ellet tottele
minua nyt. Huomaa mitä sanoin.

Juhani. Mennään sitten. Mutta enpä suostuisi
tähän, jos en sydämestäni sinua rakastaisi.

He waikeniwat, wiskasiwat itsensä akkunasta mäelle ja
juoksiwat nopeasti yli lukkarin perunapellon. Saralla kil-
kahteliwat pienet kiwet, multa-kokkareet lenteliwät korkealle
ilmaan, ja pian he katosiwat tiheään lepistööntoisten jäl-
jessä. Silloin lukkari roihan hirmuisella muodolla rynkäs
sisään, heiluttaen kourassansameren-ruokoista, jykewätäsau-
waa. Korkealla, kiljuwalla äänellä huuteli hän karkureita,
mutta turhaan. Nlos lepistöstäkirmasiwat weljekset, juoksi-
wat yli kiwisen, kallion-kieluisen tienoon, siitä halkiahtaan
katajiston, siitä yli pappilan awaran, kaisla-rantaisenNeu-
laniemen niitun, wiimein poikki lakean, kumisewan ahon,
ja seisoiwat saniaisella tiellä, Sonnimäen kaltewan num-
menalla. Mös pitkin mukula-kiwistä rinnettä he astuiwat
ja ehdittyänsä nummen harjulle, päättiwät he rakentaa it-
sellensä leiriä honkien juurille, kanerwaiselle maalle; ja
pian suitsuili heidän tuleltansa sawu ylös puitten latwoillc.

Korkea oliseutu, jossa weljekset majailiwat. Näkyi sinne
mäen takaa pappilan murros-katto, mutta mäen huipulla
lukkarin punainen talo, suuri kirkonkylä, ja tuolla kuusien
helmassa pitäjän kiwi-kirkko, juhlallinen, komea. Näkyi
wielä moniluotoinen jarwi, jota wiiwaili itäpohjoinen,wai-
susti ja licpeästi liehtoen kirkkaan taiwaan alla, liehtoen
yli järwen, yli niittuin ja metsien, yli Sonnimäen hongis-
ton, jonka juurilla weljekset nyt lepäsiwät ja paisteliwat
nauriita loimottamallanuotiolla.

Juhani. Nyt syömme oikein kuninkaallisen atrian.
4
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Timo. Oikein herran-päiwäisen.
Juhani. Naudan-lihaa pussista janauris-hiNukkoja

mujusta. Ne owat kypsiä tuossa paikassa.

Tuuli se puhaltaa ja puun-latwat taipuu.
Kultani ääni se kaukana kaikuu...

Mikä härkäpäinen tyhmyys meiltä, istua lukkarin penkillä
aapinenkourassa, istua kaksi peewelillistä päiwää.

Eero. Mutta kas seista sen owi-nurkassa, sehän
wasta toista.

Juhani. Hywä, Eeroscni, sinä wiisas Eeroseni, sinä
kuus-tuumainen Eeroseni, sinä napa-taatta. —

Lukkarin
owi-nurkassa! Minä sinun saakelin opetan.

Aapo. Hiljaa, hiljaa, te pakanat!
Tuomas. Istu rauhassa, Juhani, ja ole huolimatta

hänen puheistansa.
Juhani. Lakki päästäs kun syöt, sinä kokkare.
Tuomas. Lakki päästäs, sanon minäkin.
Juhani. Kas niin. Totella täytyy sinun; ei auta.
Simeoni. Aina waan nalkutusta, paljasta nalku-

tusta. Jumala teidän sielunne ja mielenne kerran walais-
koon!

Juhani. Ainapa hän on kiusan kapula.
Eero. Ainapaolen kirotuissa hampaissanne "se tur-

wikko ja peukalo, se pikkunappulaEero". Mutta senpä täh-
den olen sitkeä.

Juhani. Sinä olet wihainen rakkikoira, niinkuin
kuului weisussa "seitsemän miehen woima".

Eero. Purenpa takaisin ja teräwästi.
Juhani. Sinä olet karwautta täys.
Aapo. Sallipas minullekin sananen. Eero lausui

jotakin, jossa luullakseni löytyi hieman totuutta. Katso:
sitä karwautta, jota hän wälimmiten jakelee ympärillensä,
olemme kenties itse paljon keitelleet. Muistakaamme toki:
kaikki olemme saman Luojan luontokappaleita.

Timo. Mallan niin. Jos minulla on kaksi "nok-
kaa, toinen kuin lesti ja toinenkuin leiwänpuolikas'',niin
mitäs muiden siihen tulee? Itse mä niitä kannan. Mutta
heittäkäämme jo nokat ja nakat, Luojat sa luomiset tuperin
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tuhkaan. Kas täältä, Juhani, saat nauriin,pehmeän kuin
tuhkulaisen. Iskeppäs sen niskaan ja älä ole milläskään
tuon joutawan puheista. Hän on nuori ja ymmärtämä-
tön. - Syö, weljeni.

Juhani. Syön kyllä.
Timo. Nyt elämme kuin häissä waan täällä korke-

alla, kaikuwalla mäellä.
Juhani. Kuin taiwaan häissä. Mutta räätattiin-

pä meitä äsken wielä oikein surkeasti helwetissä tuolla al-
haalla.

Timo. "Toisinaan nlaslasketaan, toisinaan ylösnoste-
taan" tässä maailmassa.

Juhani. Niin on laita. Mitä sanot, weli Aapo?
Aapo. Olenpa koettanut parastani, mutta turhaan.

Nyt suutun kuitenkin kerran ja heitän elomme haaksen pe-
rämelan kohtalon kouraan. Tässä istun.

Juhani. Tässä istumme ja tuossahan makaa jal-
kaimme alla koko maailma. Tuolla punoittaa lukkarin talo
kuin punainen kukko ja tuolla kohoo korkeuteen Herran temp-
pelin torni.

Aapo. Senpä temppelin juurellakerran istumme hä-peän mustassa puussa, istumme niskat kyyryssä, kuin seit-
semän wariksen-poikasta aidalla, ja kuulemme ihmisten, osoit-
taen sormellansa, lausuwan: tuossa istuwat Jukolanlaiskat
weljekset.

Juhani. Ei koita se päiwä, jona Jukolan pojat,
niskat kyyryssä kuin wariksen-poikaset, istuwat häpeänmus-
tassa puussa ja kuulemat ihmisten, osoittaen sormellansa,
lausuwan: tuossa istuwat Jukolan laiskat weljekset. Tämä
päiwä ei koita, ennen menen hirteen, tai marssin aina
maailman-loppuun,Heinolan pataljonaan kiwääriä keikutte-
lemaan. "Mitä minä huolin, weitikka nuori?" Nyt, wel-
jet, koska olemme syöneet, niin laulamme, heläytämme että
nummi tärisee.

Simeoni. Siunataan itsemme ja nukutaan.
Juhani. Ensin lauletaan: "Mitä minä huolin".

Karastappas kurkkuas, Timo.
Timo. Minä olen walmis.
Juhani. Entäs Ecro-poika?Olemmehan ystäwat taas?
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Eero. Ystäwät ja weljekset.
Juhani. Kaikkihywin. Mutta kruuwaappaskurkkuas.
Eero. Se on jo täydessä tämmingissä.
Juhani. Hywä! Ja kuullelkoot nyt toiset kuinka

hongisto remuaa.
— Nyt pojat!

Mitä minä huolin, weitikka nuori,
Jolla on rinta kuin Tunturi-rouori?
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

Heinolan Pekkojen uhkeaan joukkoon
Pois minä lähden, tyttöjenhoukko;
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

Eipä mua peljätä piispa, ei pappi;
Kohta on ylläni sankarin takki.
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

luokseppas, Ruosko, ja pyöritä pyörää;
Keisarin knalleja karsitaan syömään.
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

Mitä minä huolin, weitikka nuori.
Jolla on rinta kuin Tunturin rouori?
Frallaralla rallaralla rallarallalaa!

Juhani. Juuri niin!Kas tässähän onmeidänhy-
wä olla.

Simeoni. Wähemmin ääntä, wähemmin ääntä!
Niinhän mekastatte kuin lekionat peikkoja. —

Mutta hil-
jaa,hiljaa! täällä tulee ihmisiä.

Juhani. Ihmisiä? Katso tarkemmin, niinnäet sul-
jun Mustalaisia, näet ''Rajamäen rykmentin".

Matkue, joka lähestyi, oli eräs ympärikulkewa perhe,
kotoisin pienestä mökistä Rajamäen ahoilla, josta syystä
maailma kutsui sitä Rajamäen rykmentiksi. Sen esimies ja
isäntä on tuo kaikkein tuntema Mikko, lyhyt, mutta kapea
mies, musta wiltti-hattu päässä. Hän kauppailee retkil-
länsä pikiä ja wilkuttelee wikkelästi kuoharin teräwää weistä.
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Harjoittelee hän myös »viuluniekan »virkaa, winguttelee u-
seinkin tuota mustan-punaista ilokonettansa tanssiloissa ja
talkoo-iltojen iloissa, kastellen kaulaansa aina tarjomusta
mukaan.

—
Mutta kiltti kuppari on hänen akkansa, Kaisa,

nuuska-naamainen, tuikea eukko. Harwapa on sauna, jota
hän ohi-kulkeissansa ei saattaisi sawuamaan kuppasaunaksi
sen paikkakunnan eukoille. Silloin hyppii Kaisan kirwes,
suunsa massahtelee ja nuuskainen naamansa hikoilee hir-
weästi, mutta paisuu myöskin tuliaispussi. — On heillä
joukko lapsiakin, joka seuraa heitä heidän matkoillansa ky-
lästä kylään, talosta taloon. Kaksi niistä käywat jo ret-
kensä itse, hyppelewät iloisina wanhempainsa »vaiheilla pit-
kin tietä, milloin edellä,milloin jäljessä, mutta niitä kolmea
nuorempata kuljetetaan isän ja äitin kuormana wankkureis?
sa; ja Kaisa aina aisoissa wetää, Mikko lykkää sauwal-
lansa perään. Kowa on siinä meteli, missä Rajamäenmat?
kue on »vaeltamassa; ja olipa eräs koiranhammas sepittänyt
tästä perheestä pitkän ilweellisen »veisun, kutsuttu rykmentin
nimellä. Tämä oli räyhääwä joukko, joka nytmatkusti pit?
kin tietä Sonnimäen nummen alta kohden kirkonkylää,koska
»veljekset, iloisena kuin oinaat, wiettiwät »vapauden hetkeä
nummen korkealla harjulla.

Juhana. Heisaa! terwe, sinä ennenmainittu ryk-
mentti, terwe!

Timo. "Hustote till?" sanoi Ruotsalainen.
Eero. "Kappusiwai!" sanoi Ryssä.
Kaisa. Mitä tahdotte, te siellä ylhäällä?
Eero. Että muori tulee ja imee oikein tuikean sar-

wen tämän »veli Juhanin ruskeaan reisi-pakaraan.
Juhani. Muori imee ja napsuttelee, koska saari pe-

laa, sehän »vasta yhteen-mallaa.
Mikko. Minä annan teille peewelin,te Jukolan sissit!
Eero. Nkko ei tahdo pelata. No laulakaamme sit-

ten me, ja oikein huikea marssi.
Juhani. Huikea marssi, kun astelee ohitsemmeRa-

jamäen rykmentti. No, pojat Timo ja Eero!

Karsitaan nyt kulkemahanMös, alas mäkii,
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Kuohimahan, kuppaamahan,
Kauppoilemaanpikii.

Aisoiss' Kaisa nuuska-naama
Itse olla tykkää,

Mikko, purren mälliänsä,
Sauwall' perään lykkää.

Juhani. Juuri niin! Onpa tämä wähän lystilli-
nen laulu-remputus.

Kaisa. Tietäkää, te sen wietäwät siellä, että mc kul-
jemme aina kunnialla, mutta te, te kiertelette ympäri ih-
misten metsiä kuin ryöwärit ja raatelemat pedot. Minä
kuppaan, minä, ja teen terweyttä;Mikko kuohii, hän, ja
tekee lihawia kaltteja, muhkeita härkiä ja komeoita ruunia,
joilla ratsastelee kuningasten kuninkaat; se tietäkäät, te per-
keleet.

Juhani. Pari wärssyä sen saarnan päälle, pojat!
Timo ja Eero, reippaat pojat! Mt'aikaa!

Kaisan huulet massahtelee,
Napsuttelee kirwes;

Kreeta-muori Kaisan kynsiss
luttuu hampaat irwiss'.

Mutta tuolla tarhan puoless':
Mikä pauhu? Heisaa!

Kyltät, kaltit saarnailewat,
Pikku-porsaat weisaa.

Miksi kyltät härisewät?
Miksi naskit kirkuu?

Katsos: läätin owen alla
Mikon weitsi wilkkuu.

Juhani. Totisesti lystillinen laulu-remputus; sitä
ei taida kieltää, Mikko?

Mikko. Pidä juuri kohta leipä-laukkus kiinni ja
tiedä, että tässä on itse Mestari-Mikko, joka nypisti maa-
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Herran orhin puhtaanlakanan päällä, yhtään
ainoata weren tippaa. Ia siitäpä tempusta sai hän wal-
tuus-kirjan, jota ei itse Rooman keisarikaan ole mies rik-
komaan. Sellainen Mikko minä olen.

Eero. Oh sinä kaksinkertainen Kuohari-Mikko noita-
akkasi kanssa!

Kaisa. Katso etten noidu teitä susi-laumaksi kuin
äijä ennen ylpeän hääjoukon.

Juhani. Tässäpä seison wielä wanhana Jukolan-
Jussina omissa housuissani, ja niinpä toiwon Jumalan
awulla seisomani myöskin tästälähin. Eihän siitä noita-
konstistasi, muija-parka, tule enemmän kuin koska toiswuon-
na ennustit meille maailman loppua ja saatoit monen akan
pyytämään turhaan anteeksi entistä häijyyttänsä ukoltaan.

Kaisa. Kuule mitä nyt ennustan.
Eero. Ennustatpa ja toiwotmeille lämpöisensaunan

ja sinun itsesi meitä kuppailemaan niskaan.
Juhani. Mutta se on hullu ennustus ja toiwo.

Tosin ai'on kotia tullessani lämmittää saunan ja kylpeä oi-
kein herttaisesti, mutta Aatamin-frakkia niskassani en en-
sinkään mieli rikkoa.

Kaisa. Kuule, kuule! Tuleksi on menewä saunasi
ja tuleksi tupasi myös, ja surkeassa tilassa lähdet sinä itsesamoomaan metsiä, rämeitä ja soita, etsien suojaa paleltu-
malle ruumiillesi. Ah! werisesti täytyy sinun wielä tais-
tella sekä ihmisten että metsän petojenkanssa ja siitä,puus-
kuttaen kuin kuolewa jänis, kallistaa pensaasen tuo kirot-
tu pääsi. Tämä kuulkaa ja muistakaa.

Juhani. Mene helwettiin....
Tuomas. Waikene jo, waikene!
Simeoni. Sinä jumalaton, roillitty!
Juhani. Mene tulipunaiseen helwettiin! Mene luk-

karille ja noidu lukkarin kurkkuun ijankaikkinen sian-tauti.
Eero. Että hän laulaa kuin Mikon kynsissä wanha

torohampainen karju.
Juhani. Niin! ja rowastille, sille ulkokullatulle,

tekopyhälle ja rikkaalle raswa- ja makkara-rowastille ....
Mitä määräisimme hänelle? Sanoppas, Eero.

Eero. Tapahtukoon hänelle paisti-kinkerillä niinkuin
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tapahtui ennen puplikaanilleOulun portilla: tulkoon hä-
nen säkkiinsä aika kissapiirakka.

Juhani. Niin! Paltamon kalakukko, näetkös, jossa
kissa, karwainen kissa on moskana sisällä.

Eero. Ia siitä tehköönhän seuraamana sunnuntai-
na rangaistus-saarnan niin wimmatun ja pohtawan että
repee tuo raswainen mahansa, repeekerran remahtaenwaan.

Juhani. Niin! ja sitten peijakas hänen periköön,
ottakoon hänen niskaansa ja lennättäköön häntä niinkuin
pirun on tapana pappia lennättää.

Eero. Wieköön rikkaan miehen tomeriksi sen mah-
tawan ja rikkaan rowastin.

Juhani. Siinähän owat terweiset, joita pyydämme
sinun saattamaan koreasti esiin sekä lukkarille että rowas-
tille. Ia jos kaiken tämän teet, niin saatpa sitten noitua
minun itseni waikka sudeksi, niinkuin uhkasit.

Eero. Sudeksi niin ahneeksi, että hän kerrallanielee
kitaansa koko Rajamäen rykmentin.

Juhani. Niin! ja wielä sarwi-säkin kaupan päälle.
Eero. Wielä pikipussinkin paakelssina.
Juhani. Niin juuri, sinä wasaran-poika!
Kaisa. Kaikki hywin! rowastin ja lukkarin pitää

saaman teiltä terweisenne, ja se keitto on kupisjannekerran
wielä, te kirotut! Anna heille kiwestä läksiäisiksi, Mikko,
anna että pääkuori aukenee.

Mikko. Tässäpä on mukawa harakan-kiwi, juurikuin
käsketty. — Tuossa, te Pelttarin pukit! — Mars, Kaisa!
Nyt mennään.

Juhani. Tuota riiwattua! Nakkasi kiwen, ja liki
liippasi, ettei iskenyt minua otsikkoon.

Eero. Lähetetään polla takaisin.
Juhani. Sinkauta se ukolle takaisin, että hattu tö-

mähtää.
Tuomas. Oleppas heittämättä, poika, jos tahdot

säästää saiwaristoas.
Aapo. Näethän, sinä konna, että siellä on lapsia.
Juhani, Pidätä kiwes; he jo mennä kaapaisemat

sttä nummi jymisee.
Simeoni. Woi te ikeen-aikaiset, te kalmukit ja koi-
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ran-kuonolaiset! Eihän enää rauhallinenmatkamieskään pääse
kunniallisesti ohitsemme tiellä. Woi te roswot!

Juhani. Minäkö, joka en wääristäisi heiltä hius-
karwaakaan? Mutta katsos koska mies on oikein uhossa ja
huikeat puuskaukset toukaa läpi hänen potran ruumiinsa^
niin — kylläs sen tiedät. Kaksi yötä ja päiwää on poika
istunut tornissa. Mutta lähetinpä lukkarille wallanuhkeita
terweisiä sappeni liewitteeksi.

Aapo. Ia wielä hullumpia rowastille. Niitä ter-
weisiä taidamme wielä katkerasti katua.

Juhani. "Mitä minä huolin, weitikka nuori?''
Elämä, nuoren miehen elämä on juuri niinkuin tämäkai-
kuwa, kohisewa nummi. Ia tuollahan koillisessa longoittaa
Impiwaaran töykeä wuori ja tuolla taasen luoteisessa läik-
kyy kirkon-kylän jnrwi ja wieläpä haamoittaa tuolla mui-
takin järwiä, tuolla ilman rannalla kuin ikuisessa kaukai-
suudessa< Kolistimen kolme järwcä siellä silmäni näkee.

"Ei mun auta, ei mun auta,
Täytyy mennä järween;
Kultani on niin nuhainen
Ia puhisee kuin kärme".

Tuon järwen pinnallapa tuossa istuu usein lukkari-ukkom-
me ongen-pahlakourassa. Ah! könöttäisihän siellä nyt ja
minä olisin tuima tuulenpuuska, äkeä hirmu-myrsky kaa-
kosta, niin tietäisinpä mitä kohden ryntäisin pauhinalla,ja
pianpa puljahtclis kumossa lukkarin ruuhi.

Simeoni. Mikä synnillinen toiwotus!
Juhani. Sen minä tekisin, ruuhen minä kumoisin

että kiehuisi wellinä järwen wesi.
Timo. Suden paistiksi koko mies.
Juhani. Suden-kuoppaan hänen syöksisin ja itse pa-

seerailistn riemuiten reunalla.
Aapo. Kettu, kerran karhun pahan-suopa, narrasi

kuoppaan kontio-kurjan. Kowin hän silloin nauroi ja käys-
teli siinä ylhäällä ympäri ammottawan kuopan, haastellen
pilkallisesti. Siitä astui hän ilweksen selkään, ilwes wei
hänen ylös korkeaan kuuseen, joka seisoi siinä lähellä. Ru-
pesi laulamaan kettu iloissansa ja kutsumaan kokoon tuulia
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jokaisesta neljästä ilmasta; käski heitä soittamaan kuusen
kanteletta hänen laulunsa mukaan. Tuliwat pian itä, län-
tinen ja etelä, ja ankarasti kaikkui ja kahisi kuusi. Tuli
myös woimallinen pohja, rynkäsi halki partaisen, pimeän
korwen, humisten ja ryskyin. Silloin kuusi pauhasi, wa-
pisi ja kumartui sywään, murtui wiimein ja kaatui kohden
kuoppaa, wiskatcn kaatuessaan latwastansa ketun alas kar-
hun syliin sywässä kuopassa.

Timo. No peijakas! Mutta nyt?
Juhani. Kylläs tuon arwaat, kuinka nyt tapahtui.

Kieppasimar' karhu oikein rotewastikiinniketun kamarasta
ja rawisti että hampaat helähti, niinkuin tekihywä lukkari
minulle. — Mutta ymmärränpä Aapon tarkoituksen. Hän
tahtoi minua muistuttaa, että joka toiselle kuoppaakaiwaa,
hän putoo siihen itse. Olkoon niinkin, mutta suden-kuo-
pan saaliiksi lukkarin soisin waan.

Timo. Nähdä lukkarin kuoppaan lötkähtäwän,sitähän
ei juuri minunkaan sydämeni wastaanlöis. Mutta en tuota
ukko-rässyä sentähden kauankaan piinaisi tunkkaisessa kam-
miossa. Kaksi tuntia, kaksi tuntia waan. Ja jääkööntämä
tähän. Eläköön lukkari rauhassa, putoomatta edes närkäs-
tyneen sydämenikään kuoppaan. Mutta yhtä ihmettelen.
Kuinka taidatte uskoa tuollaisia lorujuttuja kuin tämä ke-
tusta ja karhusta. Woi weikkoset! eihän taida kettu edes
joutawiakaan jaaritella, sitä wähemmin kutsua wielä tykönsä
maailman tuulia. Te uskotte tämän, mutta minä päätän
asian puhtaaksi walheeksi.

Juhani. Se tiedetään, ettei Timon pää ole juuri
tcräwimpiä tässä maailmassa.

Timo. Waikk'ei. Mutta tällä päällä waellanhalki
tämän maailman yhtä kunniallisesti kuin sinäkin taikka jo-
kin muu, mies tai waimo.

Aapo. Timo ei käsitä kuwausta.
Juhani. Ei ensinkään se poika parka nyt käsitä.

Mutta katsoppas jos selitän sinulle seikan. Tapaus ketusta
ja karhusta on arwattawasti niistä ajoista, joina kaikki
luontokappaleet ja wielä puutkin taisiwat puhua, niinkuin
wanhassa testamentissa kerrotaan; ja sen olen kuullut wai-
naalta sokea-enoltamme.
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Aapo. Ethän käsitä nyt sinäkään satua ja sen tav-
koltusta.

Timo. Mutta kuitenkin "pata kattilaa soimaa; musta
kylki molemmilla".

Juhani. Mielitkö wiisastella, mies? Mutta usko
minua, niin kiitänpä Jumalaa siitä, etten ole niin tyhmä
kuin sinä, Timo-poloinen.

Timo. Waikka et ole; enpä siinä mitään waaraa
näekkään.

Eero. Tee sinä, Timo, niinkuin puplikaani ennen:
lyö ainoastaan wasten rintaasi, ja saadaanpanähdä, kumpi
teistä tästä parempana miehenä kotia marssii.

Juhani. Aih! joko sattuipikku-Eeroonkin, sinä pupli-
kaani itse?

Eero. Sattui oikein makeasti itse puplikaanienpää-
mieheen, tuohon pikku-Zakeukseen.

Juhani. Minä en huoli sinun Zakeuksistas jama-
keuksistas, waan panen itseni makeasti nukkumaan. Selin
tahdon teihin kääntyä ja maata kuin wiholais-pesä kinok-sen alla. — Mutta Jumala auta meitä!olemmehan asettu-
neet kamalaan paikkaan.

Aapo. Miksi niin?
Juhani. Tuossahan tuo merkillinen, kamoittawa ki-

wi, joka antaa aina niin murheellisen wastauksen kirkon-
kelloin pauhinalle. Ia katsokaapas noita silmiä sitten, jotka
tuijoittelewat tuolta päällemme lakkaamatta. Minä kauhis-
tun. Mennään tästä Herran nimeen!

Tuomas. Istukaamme rauhassa.
Juhani. Mutta metsänhaltija on tässä kowa ja kiuk-

kuinen.
Aapo. Ainoastaan heitä kohtaan, jotka kiroilewat

tai osoittelemat muuta jumalattomuutta. Sentähdenkawahdn
itses siitä. Mutta tarina noista kuwista tuolla kiwen kyl-
jessä on tapaus kaukaisista ajoista.

Lauri. Tahdotko sen kertoa meille?
Aapo. Mutta katselkaa ensin tarkemmin tuotakiweä.

Siellä näette niinkuin neljä kultaista, säteilewää pistettä.
Ne owat kahden rakastajan sulamat silmät, korean neidon
ia uljaan nuorukaisen; ja heidän kuwansa nä'ette myöspiir-



60

rettyinä kiween. Katselkaa heitä, sillnät wähän rakosilla.
Siinä he iswwat yhdistettyinäHellimpään syleilykseen. Mut-
ta alempana, nuorten ialkain juuressa makaa kymeröissään
ja miekalla läwistettynä eräs wanha uros.

Timo. Juuri niinkuin sanot.
Lauri. Jotakin sellaista luulen minäkin siellänäke-

wäni. Mutta kerro asia.
Seuraawan tarinan kertoi heille Aapo.
Seisoi ennen tässä lähellä eräs komea linna, ja tämän

linnan herra oli rikas ja mahtawa mies. Hänellä oli ty-
tärpuoli, äititön,mutta suloinen ja kaunis kuin aamu. Nei-
toa rakasti eräs nuorukainen, mutta sekä nuorukaista että
neitoa wihasi linnan hirmuinen isäntä, jonka sydämessä ei
koskaan löytynyt lemmen sijaa. Mutta tytär rakasti myös
ylewätä nuorukaista; ja he kohtasiwat toisiansa usein tällä
kaikumalla nummella, ja juuri tämän kiwen juurella olikin
heidän yhtymyspaikkansa. Mutta saipa isä tiedon nuorten
salaisesta liitosta ja lausui kerran neitosen korwiin hirmui-sen walan. ''Tyttäreni", sanoi hän, "katso etten saawuta
teitä syleilyksessä metsien yössä. Tiedä, että miekkani tei-
dät kohta silloin yhteen-wihkii weriseen kuolemaan. Sen
lupaan ja pyhästi wannon". Niin hän lausui, ja neito-
nen kauhistui kuultuansa walan. Ei hän kuitenkaanunoh-
tanut sydämensä ystäwää, waan kiiwaammaksi yhä kiihtyi
hänen lempensä.

Oli tyyni kesä-yö; tuli aawistus immen poween, että
nuorukainen käyskeli nummella, wartoen kultastansa. Wii-
mein, koska hän arweli kaikkein jo linnassa lepääwän sy-
wimmässä unessa, läksi hän, käärittynä awaraan, hienoiseen
huiwiinsa, lemmen-retkellensä, hiipi warjona ulos, katosi
pian metsän kohtuun, ja liehahti kerrankasteisessa wiidassa
sininen liina. Mutta kaikki eiwät linnassa maanneetkaan,
waan seisoipa akkunan ääressä itse linnan herra, tähtäillenneitoa, joka öisenä haamuna siirtyi pois. Silloin wyötti
hän miekkansa miehustalle, tempasi käteensä keihään ja kii-
rehtiulos, katosi metsään neitosen jäljestä. Werta-janoowa
peto silloin wainosi lempeä-silmäistä karitsaa.

Mutta ylös nummelle kiirehtihuohottawa tyttö ja koh-
tasi ystäwänsä siellä, harmaan kiwcn juurella. Siinä he
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seisoiwat, syleillen armaasti toinen toistaan, kuiskaillen rak-
kauden kieltä autuaana hetkenä. Envätpä seisoneet he enää
maan pinnalla täällä, waan heidän sielunsa käyskeliwättai-
waan kukkas-niituilla. — Meni niin muutama silmän-rä-
wähdys, ja ryntäsiäkisti esiin linnan hirmuinenherra, syöksi
teräwän keihäänsä neidon wasempaan kylkeen, että sen kärki
nuorukaisenoikeastakyljestä tunkeusiulos, ja niinhänyhdisti
heidät kuolemassa. He kallistuiwat wasten kiweä, ja yh-
tenä wirtana juoksi heidän werensä nummella, punaten ka-
nerwakukkasten posket. Siinä, teräksisen siteen yhdistäminä,
he istuiwat kiwisellä istuimella, äänettöminä,mutta aina
armaasti syleillen toinen toistaan. Ia ihanasti kuin neljä
kultaista tähteä säteiliwät heidän silmänsä kohden linnan
waltiasta isäntää, jokakummastuen katseli ihmeellistä, tyyn-
tä kuwausta kuoleman kidassa. Syntyi äkisti ukkosen il-
ma, wälähteli ja jyrisi taiwas, mutta wäläysten sinertä-
wässä loimessa nuorten silmät säteiliwät onnen-autuaasti,
kuin neljä kynttilää taiwaan salissa, pyhässä ilmassa lois-
taa. Tätä katseli murhamies, kun korkeuden wiha riehui
hänen päällänsä ja ympärillään. Woimallisesti puhuihä-
nen sielullensa nuorten ihanasti riutuwat silmät, heidänkos-
kena juoksema werensä, puhui jyrisewä taiwas. Hänen mie-
lensä liikkui, liikkui ensimmäisen kerran, koska hän, sydä-
messä katumus kylmä ja musta, katseli kuolewien ihmeelli-
siä filmiä, jotka aina lakkaamatta paistoiwathymytenhäntä
wastaan. Hänen sydämensä kammostui ja wapisi, kun sa-
lamat leimahteliwat ja awaruus pauhasi, ja kaikkialta kar-
kasiwat hänen päällensäkauhistuksen henget. Ääretön wim-
ma saawutti hänen sielunsa.

Katsoi hän wielä kerran nuoria kohden: mutta siel-
täpä aina samat hohtawat silmät, waikka jo sammuwina,
katseliwat hymyten häntä wastaan. Silloin löihän käsi-
wartensa ristiin ja rupesi, kuin jäätyneellä katseella, tuijoit-
telemaan itään päin, ja niin hän seisoi kauan mykkänäsyn-
keässä yössä. Mutta wiimein ja äkisti kohoitti hän po-
wensa korkealle ja huusi pitkän huudon, pitkän ja peloitta-
wan kowan, joka jylisten kiiriskeli ympäri tienoota. Seisoi
hän taasen äänetönnä hetken, jona hän kuulteli tarkasti ja
kauan, kunnes nmmeinen kaiku hänen huudostansa oli wai'en-
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nut etäisimmän kunnaan powehen. Ja koska tämä oli ta-
pahtunut, silloin hän taasen, yhä tuijoittaen kohden itää,
huusi hirmuisesti, ja kauan seuduissa kuriskeli kaiku, jonka
juoksua wuoresta wuoreen hän kuulteli tarkasti. Mutta wii-
mein kuoli kaukainen, wapisewa ääni, leimaus lepäsi ja
sammuneet oliwat nuorten säteilewät silmät; ainoastaan ras-
kas sade huokaili metsässä. Silloin, äkisti kuin unesta he-
räten, tempasi linnan herra miekkansa huotrasta, läwisti
rintansa ja kaatui nuorten jalkain juureen. Ia leimahti tai-
was kerran wielä, leimahti ja jyrisi; mutta pian wallitsi
taasen kaikkialla hiljaisuus.

Aamu tuli, ja nummella löydettiinkuolleet harmaan
kiwen juurelta; pois he kannettiin ja sija heille rinnakkain
rakettiin hautaan. Mutta kiwessä nähtiin sen jälkeen hei-
dän kuwansa; ja näkyi siinä kaksi nuorta, syleillen toinen
toistaan, ja heidän allansa polwillaaneräs ankara, partai-
nen uros. Ia neljä ihmeellistä nastaa, kuin neljä kul-
taista tähteä, kiwen kyljessä säteilee sekä yölläettä päiwälla,
muistuttaen rakastawain ihanasti raukenewia silmiä. Ia
Pitkäsen nuoli, niinkuin tarina kertoilee, piirsi, leimahtaes-saan, kiween närnät kuwat. Ja niinkuin tässä kuwaukses-sa, niin istuwat nuorukainen ja impi onnellisina korkeuden
istuimilla; ja niinkuin uros tuossa matelee, niin entinen
linnan herra paahteisessa ilmassa rangaistuksen rouoteella.
Ia koska soiroat tornin kellot, teroittaa hän aina tarkasti
korwansa, kuullellen kaikua kiwestä; mutta yhä murheelli-
nen on helinä. Kerran toki on kiwestä kuuluwa ihmeel-
lisen lempeä ja iloinen ääni, ja silloin on tullut miehen
sowinnon ja pelastuksen hetki, mutta lähellä on myös kai-
ken maailman hetki. Ia sentähden kuultelee aina kansa
erinomaisella lewottomuudella kaikua kiwessä, koska kellotsoi.
He soisiwat miehen sowinnon päiwan walkenewan, mutta
muistelemat kauhistuen maailman tuomiohetkeä.

Tämä oli tarina, jonka Aapo kertoi weljillensä Son-
nimäen nummella.

Timo. Mutta saapa ukko hikoilla. Aina tuomio-
päiwään asti! Ohhoo!

Simeoni. Sinä tomppeli, katso ettei juuri talla
hetkellä möräisc tuomion torwi.
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Eero. Maailman lopusta ei ole yhtään pelkoaniin-
kauan kuin pakanoita maan päällä löytyy. No Jumala
paratkoon! tässähän on seitsemän willittyäpakanaa wallan
kristikunnan helmassa. Mutta eihän niin pahaa, ettei
siinä aina jotakuta hywääkin. Olemmehan maailman pyl-
wäitä me.

Juhani. Sinäkö maailman pylwäs? Kuustuu-
mainen.

Simeoni. Wapisetpa, Eero, wapiset kuin perkele,
kun lähestyy paiwä, jota pilkkaat nyt.

Timo. Sitä ei hän tee, sen takaan minä. Ohhoo!
silloinpa on meteliä ja mullerrusta. Kaksi mullerrusta on
jo ollut, kolmas on wielä tulematta; ja silloin tapahtuu se
suuri autuuden merkki; silloin maailma on menewä tuhaksi
ja tomuksi kuin kuiwa wirsu. Silloinpakarja aholla mö-
rää ja siat kujalla kauheasti winkuu, jos nimittäin tämä
tuho on tapahtuma kesäiseen aikaan, mutta jos se talwella
tapahtuu, niin karjapa silloin ometassa teiskaa ja mörää ja
läätin pahnoissa sika-parat winkuu. Silloinpaon melsket-
tä, pojat. Ohhoo! Kaksi mullerrusta on jo ollut, kolmas
on wielä tulematta, niinkuin sokea-eno sanoi.

Simeoni. Niin,niin, muistelkaamme tätä päiwää.
Juhani. Wai'etkaa jo,weljet. Warjele Jumala! kään-

nättehän perin nurinniskoin tässämiehen sydammen. Nuk-
kukaamme, nukkukaamme!

Niin he haasteliwat, mutta kanssapuheensa waikeni
wiimein ja uni kallisti heidät alas toisen toisensa perästä.
Heistä wiimeisenä istui walweillansa Simeoni, nojaten it-
seänsä wasten hongan pulloista juurta. Hän istui ja mie-
tiskeli hartaasti näitä maailman wiimeisiä aikoja ja tuo-
mion suurta päiwää. Ja punaisina, kosteina liepeinäpa-
loiwat hänen silmänsä, mutta ruskea punerrus hänen kar-
heista poskistansa paistoi kauas. Lopulta nukkui myös-
kin hän; ja niin he kaikki makeastiuneksuiwat nuotion ää-
ressä, joka loimotti wielä hetken, mutta »vähitellen raukeni
ja sammui.

Päiwä hämärtyi ja hämärä sakeni yöksi; ilma oli
lenseä ja paahteinen; wälähtcli tuolloin tälläin koillisessa
taiwaan alla, koska ylös kohosi tuimaukkos-ilma. Kotkan



64

wauhdilla läheni se kirkonkylää, wiskeli kohdustansa tulta
ja sytytti äkisti pappilan riihen, joka, kmwaa olkea täynnä,
leimahti pian waltaiseen tuleen. Rupesiwat kellot pauhaa-
maan ja tuli liikettä kylään, kaikkialta kiirehti wäkeä hur-
jalle tulelle, wirtasi miestä janaista, mutta turhaan. Pe-
loittawasti loimotti riihi, ja weripunaisekst muuttui taiwaan
kansi. Mutta ilma nyt rynkäsi kohden Sonnimäkeä, jossa
weljekset makasiwat sikeässä unessa; iaheidän kuorsauksistaan
remahteli nummi. Nytpä hirmuinen jyräys on heidät he-
rättäwä ja silloin he säikähtäwät pahemmin kuin koskaan
eläissänsä. Heidän unihouriwa mielensä kauhistuu, koska
wiipymättä pujahtaa muistoonsa synkeä tarina, kuwailukset
maailman lopusta, luonnon riehuessa heidän ympärillään
kolkossa yössä. Ia mikä on waloa tässä yössä, onukkos-
pibven salamista ja kamala haame aaltoilewasta palosta
kylässä. — Nyt wälähti ja wilauksessa seurasi werraton
jyräys, joka paikallaherätti weljekset. Huutaen kowasti ja
kirkuwalla äänellä, loiskasiwat he yhtaikaa ylösmaasta, ja
hiukset Harreillaan pystyssä kuin kahisewa kahila, ja silmät
renkaina päässä, tuijoitteliwat he kohden toinen toistansa
muutaman silmänräpäyksen.

Simeoni. Tuomiopäiwä!
Juhani. Missä ollaan, missä ollaan?
Simeoni. Jokos mennään?
Juhani. Auta meitä, armo!
Aapo. Hirweätä, hirweätä!
Tuomas. Hirweätä kyllä.
Timo. Herra warjele meitä poika parkoja!
Simeoni. Jopa kellot soiwat!
Juhani. Ia kiwi kilisee ja tanssii! Hii,haa!
Simeoni. "Taiwaan kellot soiwat!"
Juhani. "Ia waipuwat mun woiman'!''
Simeoni. Ia näinkös nyt waan mennään?
Juhani. Auta meitä, laupeus ja armo!
Aapo. Woi kauheutta!
Juhani. Tuomas, Tuomas, tempaise tuosta takin-

hännästäni kiinni! Hii,haa!
Simeoni. Hii,haa! nyt mennään, mennään!
Juhani. Tuomas, minun weljeni Kristuksessa!
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Tuomas. Tässä olen; mitä tahdot?
Juhani. Rukoile!
Tuomas. Niin, rukoile tässä.
Juhani. Rukoile, Timo, jos taidat!
Timo. Tahdon koettaa.
Juhani. Tee se pian!
Timo. O Herra, suru suuri, o Vethlehemin armo-

istuin!
Juhani. Mitä sanoo Lauri?
Lauri. Enhän tiedä mitä sanon tässä kurjuudessa.
Juhani. Kurjuus, ääretön kurjuus! Mutta luulen-

pa kuitenkin, ettei ole loppu juuri wielä.
Simeoni. Oi jos annettaisiin meille armonaikaa

wielä yksi päiwäkin!
Juhani Tai yksi wiikko, kallis wiikko!

—
Mutta

mitä aattelcmmc tästä kamoittawasta walosta ja kelloin se-
kawasta kaikunnasta?

Aapo. Onhan tulipalo kylässä, hywät ihmiset.
Juhani. Niin, Aapo, ja hätäkello moikaa.
Eero. Tulessa on pappilan riihi.
Juhani. Menköön tuhannen riihtä kun waan sei-

soo tämä matoinen maailma ja me sen seitsemän syntistä
lasta. Herra auta!Uihan koko ruumiini kylmän hien wir-rassa.

Timo. Eipä ilman ettei minunkin housuni wapise.
Juhani. Werraton hetki!
Simeoni. Näin meitä Jumala rankaisee syntiemme

tähden.
Juhani. Totta! Miksipä lauloimme tuon ilkeen-ai-

kaiscn weisun Rajamäen rykmentistä?
Simeoni. Te pilkkasitte hawyttömästi Mikkoa ja

Kaisaa?
Juhani. Ettäs sanot! Mutta Jumala siunatkoon

heitä! Hän siunatkoon meitä kaikkia, kaikkia, lukkariakin!
Simeoni. Se rukous on taiwaalle otollinen.
Juhani. Lähtekäämme tästä hirmuisesta paikasta.

Tuoltahan leimuaa tänne palo kuin kadotuksen pätsi, ja
tuolta kiilustaa kiwen kyljestä nuo silmätkin niin surkeasti
päällemme. Tietäkää, että juuri Aapon kertomus niistä kis-

5>
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san-silmistä saattoi matkaan tämän rawistuksen seltaluiS»samme. Mutta lähtekäämme liesuun, ja älköön kukaan
meistä unohtako pussiansa ja aaftistoansa. Pois weljet!
Tammistoon marssitaanKyöstinluokse, Kyöstin luokse Her-
ran aroulla, ja siitä huomenna kotia, jos eletään. Men-
nään nyt!

Lauri. Mutta kohta on niskassamme roima sade ja
kastummepa kuin rotat.

Juhani. Anna kastua, anna kastua! Saatiinhan
wielä armo. Mennään nyt!

He ricnsiwät pois, astellen kiiwaasti toinen-toisensa
jäljestä, joutuiwat pian saniaiselle tielle ja teroittiwat suun-
tansa kohden Tammiston taloa. Tulen iskussa ja jyrinäs-
sä, joka monialle kiiriskeli taiwaan alla, he käyskeliwäthet-
ken, kunnes rupesi heitä walelemaan rankka sade. Silloin
tuimensiwat he käymiscnsä juoksuksi ja läheniwät "Kulomäen
kuusta", joka, korkeutensa ja tuuheutensa tähden kuuluisa,
seisoi juuri maantien warrella suojana monelle sateessa kul-
kewalle. Tämän juurelle weljekset istuiwat kuuron kestäessä
ja pauhatessa waltaisen kuusen; mutta koska ilma yleni,
jatkoiwat he kulkunsa taas. Asettuipa luonto, tuuli taukosi,
pilwet pakeniwat ja kclmeänä kohosi kuu metsän latwoista
ylös. Ilman kiirettä ja huolta asteliwat jo weljeksetkin
läiskywällä tiellä.

Tuomas. Olenpa usein aatellut mistä ja mitä on
ukkonen, tuo leimaus ja jyrinä.

Aapo. Siitähän sanoi sokea-eno syntywän taiwaalle
tämän kapinan, koska pilwilohkareitten wäliin on sijoittu-
nut kuiwaa hietaa, tuulenkierrosten nostamanaylös ilmaan.

Tuomas. Kuinkahan ollee.
Juhani. Mutta lapsenpa mieli yhtäkin kuwailee.

Kuinkaspa ennen tuonpäiwäisenä paitaressuna aattelin uk-
kosesta minä? Jumalahan, näetkös, silloin ajeli jyritteli
pitkin taiwaan katuja, ja tulta iski kiwinen tie ja pyörän
rautainen kenkä. Hähhäh! Lapsella on lapsen mieli.

Timo. Entäs minä? Samaan suuntaanhan tuumis-
kelin minäkin, koska mokomana pienenäpeijakkaanpeukalona
kapsuttelin kujalla ukon jyskyessä, tupsuttelin, tipsuttelinpai-
tatilkku päällä. Jumala jyrää peltoansa, aattelin minä,
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jyrää ja liwauttelee oikein makeita iskuja sonninsuoroisella
piiskallansa, ja iskuistapa noin nyt säkenöitseepulskinruu-
nan pullea reisi, niinkuin muhkean hewon lautasilta näem-
me kipinöitä heltiwän, koska sitä pyhkeilemme. Niin oli-
watpa närnät mietteitä.

Simeoni, Aattelinpa lapsena ja aattelen wielä: tai-
waan leimaus ja jyrinä on ilmoittawa Jumalan wihaa
syntisiä kohtaan maan päällä; sillä ihmisten synnit owat
suuret, lukemattomat kuin santa meressä.

Juhani. Tosin tehdään täällä syntiä, sitä ei taida
kieltää, mutta kylläpä täällä syntistäkin oikein suolassa ja
pippurissa keitetään. Poikani, muistelcppas kouluretkeämme
ja mitä sen kestäessä koimme. Lukkarihan meitä kynsi ja
pöllytti kuin haukka;sen tunnen wielä ja puren hammasta,
mun poikaseni.

Mutta kului öinen tie ja läheni Tammiston talo, jo-
hon wcljekset astuiwatwaknasti sisään, jaKyöstirakensiheille
oiwalliset sijat. Tämä Kyösti,mies jykewä kuin hirsi, oli
talon ainoa poika, mutta ei mielinyt koskaan astua isän-
nyytensä waltaan, wann tahtoipa hän aina oleskella oloil-
lansa, itseksensä. Oli hän myös kerran käyskellyt kuin rii-
wiössä pitkin kyliä, saarnaten ja huutain; ja tähän tilaan,
niinkuin kerrotaan, saattoi hänen tuumaukset uskon asiois-sa. Ia koska hän wiimein tuosta selkeni, oli hän taasen
muutoin sama kuin ennenkin, mutta ci nauranut hän mil-
loinkaan enään. Ia se kummallinen kohta myös tapahtui,
että hän piti tästälähin parhaina ystäwinänsä Jukolan
weljeksiä, ioita hän tuskin oli tuntenutkaan ennen. Tämänpa
miehen luoksi nyt astuiwat weljckset ottamaan kortteeriansa
yöksi.

Neljäs Luku.
Seuraawana päiwänä läheniwät lukolaiset kotoansa

taas, astellen toinen toisensa jäljestä. Mutta »viheliäinen
oli heidän muotonsa: waatteensa pahoin rewityt, kaswonsa
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kirjawat mustelmista ja haawoista. Juhanilta, joka waelsi
edellä, oli wasen silmä isketty melkein umpeen, kowin oli-
wat turpuneet Aapon huulet, Timon otsasta oli puhjennut
ulos ankara sarwi, ja ontuen käyskeli Simeoni toistenpe-
rässä. Pää heiltä kaikilta oli pahoin pehmitetty; ja mikä
oli käärinyt sen ympäri tyhjennetyn ewäspussinsa, mikä tem-
maisnut mekostansa ryysyjä baawoillensa. Tällaisessa ti-
lassa palasiwat kouluretkeltänsä; ja riensiwät heitä wastaan
koiransa Killi jaKiiski,iloisesti lichakoiten. Mutta wcljckset
eiwät juuri jaksaneet osoitella hywäilystä takaisin uskollista
wartijoitansa kohtaan.

Mutta ken oli heidän kanssaan näin pahoin menetel-
lyt? Ken oli woinut näin masentaa Jukolan wahwat wcl-
jekset? Olihan tämä Toukolaisten kostotyö. He, saatuansa
tiedon lukolaistcn wiipywän Tammistossa, yhtyiwät liit-
toon kahdenkymmenen miehen woimalla ja kätkiwät itsensä
tien wnrrelle pensastoon wartomaan »vihamiehiänsä. Siinä
he kauan torkkuiwat ja wartoiwat, kourissa jykewät aseet.
Mutta wiimein, koulumicsten lähetessä, karkasiwat liittolai-
set heidän päällensä tulisella wauhdilla, tien molemmilta
puolilta he rynkäsiwät päin, ja nousi hirweä seiwäsleikki,
jossa wcljekset piestiin pahoin. Mutta ilmaiseksi eiwät Tou-
kolaisetkaan taistclosta seljinneet,waan tunsipa monikinhui-
mauksella weljcstcn nyrkkien waikutuksen. Kaksi heistä kan-
nettiin pyörtyneinä kotiansa: Kuninkalan Eenokki ja Kis-
salan Aapeli. Ia paistoi silloin Aapelin pääkallo niskasta
aina otsaan asti, paistoi kuin tinakannun pohja. Juhanin
koura oli tehnyt tämän töykeän raiwaustyön.

Mutta wiimeinpä toki istuiwat weljekset kotonsa awa-rassa tuwassa, wäsyneinä kowin.
Juhani. Kenen wuoro on lämmittää sauna?
Timo. Onhan se minun.
Juhani. Lämmitä se sitten että kiukaat rymisee.
Timo. Parastani tahdon koettaa.
Juhani. Tee se aika-mekosta, sillä haawamme tar-

witsewat löylyä; totisesti! Mutta sinä, Eero, käyppäs Rou-
tiosta tuoppi wiinaa, jonka hinnaksi määrään korwestamme
parhaan hirren. Tuoppi wiinaa!

Simeoni. Snnäbän ebkä liiaksikin.
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Juhani. Se tuskin riittää raswoiksi seitsemälle mie-
helle. Onhan tässä, Herran tieten, haawoja kuin tähtiätaiwaalla; ja kowin kiwistää ja potkii tämä silmä, mutta
kowemmin wielä sappi ja sydän täällä sisussa. Mutta kaikki
hywin, kaikki hywin! Jukolan Jussi ei ole kuollut wielä.

Ilta tuli, alakuloinen syyskuun ilta, Eero toi Rou-
tiosta wiinan ja Timo saattoi sanoman, että sauna oliwal-
mis; ja muuttui hieman leppeämmäksi weljesten äkeä mieli.
Läksiwät he kylpemään ja löylyäheitti Timo, paukahtelevat
kiukaan mustettuneet kiwet ja pilwenä kiiriskeli kuuma
höyry ympäri saunaa. Kaikin woimin käytteli nyt kukin
mäihäpehmeätä, ihanata lehtiwihkoansa, he kylpiwät jahau-
teliwat haawojaan, ja kauas kuului saunasta wihtain winha
mätkinä.

Juhani. Saawatpa nyt haawamme sen turkin-pols-
kan. Saunanlöyly, sehän sairaan ruumiin ja sielun paras
lääke täällä. Mutta kirweleepä silmä kuin peeweli!No kir-
wele ja karwele, sitä tuimemmin annan sinulle kuumuutta
niskaan. Kuinka on turpas laita, Aapo?

Aapo. Sulaapa tuo wähitellen.
Juhani. Hutkicle ja nuiji sitä kuinRyssä koniansa,

niin kyllähän pehmiää. Mutta uutta löylyä, Timo, koska
on wirkas tänä iltcma meitä palwella. —

Kas niin,poi-
kaseni! Annappas tulla waan. Onpas siellä kuumaa, on-
pas siellä kuumaa! Sillä lailla, sinä wekama-weljeni!

Lauri. Ottaa kynsiin.
Juhani. Saakootpa kynnet kyytinsä myös.
Aapo. Herkene jo heittämästä, poika; onpamuutoin

tiemme täältä ulos joka miehen.
Eero. Kiittäkäämme häntä wähän wielä, ja olem-

mepa kartena pian.
Juhani. Olkoon jo kylliksi, Timo. Äläppäs heitä

enään. Älä helwetissä heitä enään! — Lähdetkö alas, Si-
meoni?

Simeoni. Lähdenpa minä poloinen poika. Ia ah
jos tietäisitte miksi!

Juhani. Sanoppas.
Simconi. Muistele, ihminen, kadotuksen pätsiä j,a

rukoile yöt ja päiwät.
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Juhani. Mitä hulluja! Salli ruumiiS saada joK
se niin tahtoo; sillä jota kuumempi löyly sitä parempi sen
parantawa waikutus ja woima. Kylläs sen tiedät.

Simeoni. Kenen tämä lämmin wesi tässä ämpä-
rissä kiukaan juurella?

Juhani. Se on minun, sanoi seppä tupaansa. Älä
koske siihen.

Simeoni. Otanpa siitä pienen llrauksen.
Juhani. Älä, weikkonen weli-kulta,muutoinon paha.

Miksi et lämmittänyt itsellesi?
Tuomas. Mitä tuossa turhia ärhentclet? Otahan

minun sangostani, Simconi.
Timo. Taikka minun, tuossa panven rappusen alla.
Juhani. Ota sitten waikka minunkin ämpäristäni,

mutta jätäppäs ainakin puolet jäljelle.
Lauri. Eero! Sina riiwattu, katso etten wiskaise

sinua parwelta alas.
Aapo. Mitä konsteja ja koukkuja on teillä siellä nur-

kassa, te kaksi?
Juhani. Mitä narinaa siellä? Häh?
Lauri. Toista selkään puhaltelee.
Aapo. Siiwosti waan, Eero!
Juhani. Heh, wihakiiski.
Simeoni. Eero, Eero, eikö löylyn mojowa kuu-

muuskaan tuo mieleesi helwetin tulta. MuisteleHemmolan
Juhoa, muistele Hemmolan Juhoa!

Juhani. Hänpä tautivuoteellansa näki sen tulisen
järwen, josta hän kerran wielä pelastettiin, ja siitä syys-
tä, niinkuin hänelle sanottiin, että hän aina saunanpar-
wella oli muistellut helwettiä.

—
Mutta päiwänkö walo

tuolta kiiltää läpi nurkan?
Lauri. Kirkkaan päiwän.
Juhani. O peto! sauna weisaa wiimeistä wärssy-

änsä. Sentähden olkoon isännyyteni ensimmäinen pyrkimys
uusi sauna.

Aapo. Uusihan tässä kyllä tarwitaan.
Juhani. Nusi, uusi ilman kieltoa. Saunnton talo

ei käy laatuun sekä kylpemisen että emännän ja muona-
miesten muijien lasten- âamisen tähden. Niin, ryöhääwä
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sauna, haukkuwa halli, kiekuwa kukko ja naukuwa kissa,ne-
hän oiwan talon tunnusmerkkejä owat. Niin, onpa sillä
tekemistä ja puuhaa, joka meidän talon wastaanottaa.

—
Tarwittaisiinpa hieman taasen löylyä, Timo.

Timo. Saaman pitää.
Simeoni. Mutta muistelkaamme, että on lauwan-

tai-ilta.
Juhani. Ia katselkaamme ettei riipunahkammepian

orressa kuin entisen piian. Hirwittäwä tapaus!
Simeoni. Tyttöhän ei koskaan ehtinyt saunaan tois-

ten seurassa, waan kuhkaili ja kahlaili siellä muiden jo
maatessa. Mutta eräänä lauwantai-iltana wiipyi hän ta-
wallista kauemmin. Käytiinpä häntä etsimään; muttamitä
löyttiinhänestä? Ainoastaan nahka orressa. Ia oikeinpa
mestarin tawalla oli tämä nahka nyljetty, oliwatpa siinä
hiukset, silmät, konvat, suu ja wielä kynnetkin jäljellä.

Juhani. Olkoon se tapaus meille.... Kas, kas,
kuinka wihaisesti tuo selkäni ottaa löylyä! Niinkuin et oliS
saanut maistaa wihtaa sitten uuttawuotta.

Lauri. Mutta kuka oli hänen nylkenyt?
Timo. Kuka; kysy sitä. Kukas muu kuin se
Juhani. Pää-ukko.
Timo. Niin. Hän, joka käy ympäri kuin kiljuwa

peura. >— Kauhea tapaus!
Juhani. Pistäppäs, Timo-poika, tuo paitani tuolta

orrelta kouraani.
Timo. Ia tämäkö?
Juhani. Noh! Eeron tilkkusta hän tarjoo tässä

miehelle. Woi sinua! — Tuo keskimmäinen tuossa.
Timo. Ia tämäkö?
Juhani. Siinähän aikamiehcnmekko. -Tattis waan.-- Kauhea tapaus, sanon minäkin, mentyäni wielä äskei-seen. Mutta olkoon se meille muistimekst, että "aatosta

juhla korkein". — Nyt peskäämme itsemme puhtaiksi kuin
olisimme lähteneet napamuijan nopsista kourista; ja sitten
tupaan paita kainalossa, ja tulehtunut ruumis saakoonnis-
kaansa oikein raikasta ilmaa.

—
Mutta luulenpa, tuo sil<

ma-kulta kuultelee hieman.
Simeoni. Mutta ripa kuultele tuo jalkani, waan
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särkee ja mojoo luin kiehumassa mujussa. Mihin joudun
sen kanssa, minä kurja?

Eero. Pane koreasti maata tultuamme tupaan ja
rukoile jalkain moidetta, ja sitten kiitä Luojaas, joka sinun
tänäpänä warjeli "ettet ole jalkaas kimehen loukannut'',
niinkuin luemme ehtoorukouksessa.

Simeoni. Minä en kuule sinua, minä en kuule.
Eero. Rukoile sitten korwaraswaamyös. Mutta as-

tuppas jo liikkeille, jäätpä muutoin tänne peijakkaansaaliksi.
Simeoni Korwani owat sinua kohtaan ummessa,

ummessa hengellisellä tawalla. Immärrä, ihminen!
Eero. Tule nyt, onpa muutoinpian nahkasi orressa,

ja oikein ruumiillisella tawalla.
Alastomina ja warikuumina he astuiwat saunasta tu-

paan; ja ruumiinsa ruskoittiwat kuin päimän polttamakoi-
mun-kuon. Tultuaan sisään, istuiwat he lemahtamaan het-keksi, hellittäen hikeä runsaasti; ja siitä pueskcliwat he mähi-
tellen päällensä. Mutta Juhani rupesi nyt keittämään ras-
woja koko haawoitctulle weljeskunnalle. Hän asetti tulelle
wanhan, malmisen ja warrettoman pannun, kaatoi siihen
tuopin miinaa ja wiinaan sekoitti hän kaksi korttelia kruu-
tia, korttelin tulikiwi-jauhoja ja suoloja saman wcrran. Ja
koska tämä oli kiehunut noin tunnin, nosti hän keitoksen
jähtymään, ja raswa, pikimustan wellin kaltaisna,olimal-
mis. Haawojansa, warsinkin niitä, jotka löytyiheidän päis-
sään,moitclimat he tällä woiteella ja pyhkäisiwät uutta, kel-
taruskeata terwaa päälle. Ia silloinpa kowin likistyiwät
heidän hampaansa yhteen ja kaswonsa musteniwat hirwe-
ästi; niin karwasteli haawoissa ankara lääke. Mutta Si-
mconi rakensi ehtoollisen, kantoi pöytään seitsemän reikälei-
pää, kuiwan naudan-kontan ja harjallisen pöytyrinnauris-
hautaa. Mutta ruoka tällä iltana ei kowin heille maista-
nut, waan pianpa siirtyiwät he pöydästä, riisuiwat pääl-
tänsä ja painuiwat alas muoteillensa.

Uö oli pimeä ja kaikkialla wallitsi äänettömyys jahil-
jaisuus. Mutta äkisti walkeni awaruus Jukolan ympä-
rillä; sen sauna oli syttynyt tuleen. Sillä kuumaksi oli
Timo lämmittänyt harmaakimisen uunin, josta seinä rupesi
lytcmään ja lomahti wiimein liekkiin. Ia niinpä ihanassa
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rauhassa paloi rakennus tuhaksi, yhdenkään silmän näke-
mättä. Ia koska aamu koitti, löytyi Jukolan saunasta
jäljellä ainoastaan muutama kytcwä kekäle ja uunin hoh-
tawa raunio. Wiimcin,puolipäiwänaitanahcräsiwät myös
wcljekset, nousiwat jotenkin raittiimpinakuin menneenä ilta-
na, pukiwat päällensä ja rupcsiwatmurkinalle, joka nyt tun-
tui heille makuisaksi. Kauan he atrioitsiwat sanaakaan lau-
sumatta, mutta lopulta nousi juttu tuosta jyrkcästä tapauk-
sesta tiellä Tammiston ja Toukolan wällllä.

Juhani. Aika saunan saimme totisesti; mutta ryö-
wäreinä he karkasiwat päällemme seipäillä ja karangoilla.
Mutta ah! olisi meillä myös ollut aseet kourissa ja waara
silmissämme waroilla, »niin sahauttaisiinpa tänäpänä Tou-
kolan kylässä arkunlautoja, ja haudankaiwajalla olis työtä.
Kissalan Aapelille annoin kuitenkin osansa.

Tuomas. Walkca, hiukseton linja juoksi hänen ot-
saltansa niskaan alas kuin linnunrata syksytairoaalla.

Juhani. Sinä näit sen?
Tuomas. Minä näin sen.
Juhani. Hän on saanut. Mutta muut, muut,Her-

ran Kiesus!
Eero. Heitä kostamme aina ytimiin asti.
Juhani. Lyökäämme kaikki yksimielisesti päämme

yhteen ja nouskoon siitä tuuma werrattomaankostoon.
Aapo. Miksi tekisimme ijankaikkiset tuhot? Käykääm-

me lakiin ja oikeuteen, waan ei omankäden työhön.
Juhani. Ensimmäisen Toukolaiscn, jonka saan kyn-

siini, syön kitaani cläwältä nahkoineen jakarrooincen; siinä
on laki ja oikeus.

Simeoni. Kurja wcljeni! aiotko sinä koskaan jou-
tua taiwaan perilliseksi?

Juhani. Mitä huolin taiwaasta, ellen saa nähdä
Tuhkalan Matin werta ja rapaa!

Simeoni. Woi hirmu itseäs, woi hirmu! Täytyy
itkeä.

Juhani. Itke sinä kissan kuolemasta, waan älä mi-
nun tähteni. Hmmh! Minäpä teen makkaroita.

Tuomas. Tämän raatelemisen kostan minä terran,
sen lupaan ja wannon. Susihan miestä näin menettää.
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Juhani. Willisust. Mina wannon saman walan.
Aapo. Se kosto lankee takaisin omalleniskallemme;

mutta lain tuomio rankaisee heidät ja palkitsee meidät.
Juhani. Mutta lain kautta ei tule kärsimään hei-

dän selkänsä näistä haarovista, joita kannamme.
Aapo. Sitä hullummin heidän kukkaronsa ja kun-

niansa.
Simeoni. Pois mielestämme werincnkosto, ja tur-

watkaammelakiin. Niin tahdon, roaikka mieleni kowinka-
mookin keräjätalon menoa ja hälinää.

Juhani. Jos siihen tulee, niin eipä juurikömmähdy
tämä poika siinäkään paikassa. Tosin pamppaileesydän hie-
man, koska ensi kerran seisomme korkean-oikeuden pöydän
edessä, mutta pianpa itsensä röyhistää aika-mies. Muis-
tanpa wielä, oltuani wierasmichcnä KoiwulanKaisa-ru-
kalle, joka etsi elatusta lapsellensa, muistanpa koska kom-
sarjus huusi: "Juhani luhaninpoikaJukola, Toukolan ky-
lästä!"

Timo. "Ia nuorempi roeljensä Timoteeus!" Minä-
hän olin siellä myös; ja saipa Kaisa lapsellensa isän että
paukahti. Minähän olin wierasmiehenä myös, Juhani.

Juhani. Olit, olit. Mutta sielläpä wasta wäkeä
porstua, porras ja piha täys. Porstuassapa istuin minä
ja juttelin Tammiston Kyöstin kanssa, mitä ja kuinka po-
jan piti la'in edessä lausuman. Hartaasti juuri haaste-
linkin hänelle, nyppien takkinsa nappianoin, tuolla tawalla,
koska komsarjus eli sudenkutsija huusi korkeallaäänellä,että
kyllä monen silmät ja korwat pöllähtiwätpystyyn: "Juhani
Juhanin poika Jukola, Toukolan kylästä!"

Timo. "Ia nuorempi weljensäTimoteeus!" Iasai-
pa, koira wieköön! Kaisa lapsellensa isän.

Juhani. Sai kyllä.
Timo. Waikka ei meitä walallekaan laskettu.
Juhani. Ei laskettu; tosi; mutta wakawa ja wil-

pitönpuheemme waikutti paljon.
Timo. Ia nimemme on kulkenut protokollissa ja

suplikaaneissa aina keisariin asti, heh!
Juhani. Hywin tietty. ~ Niin huusi komsarjus,

ja silloinpa wähän hetkautti pojan sydänketoissa, mutta
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pianpa hän perehtyi ja lasketteli suustansa totuuden järkäh-
tämätöntä kieltä kuin apostoli itse, huolimatta koko keräjä-
kunnan naurusta ja tirskunnasta.

Timo. Niinhän keräjissä leiwotetaan; ja kaikki käy
hyroin. Mutta wedetäänpä siellä kuitenkin yhtäkin weto-
nuoraa ja yksikin wikkelä kampurajalka heitetään.

Juhani. Tosi; mutta oikeus ja totuus kicppaiseeit-
sellensä lopulta wäkistenkin woiton monen konstin päästä.

Timo. Monen konstin ja koukun päästä; niin kyllä,
ellei itse ihminen peijakas ole asiamiehenä, joka tekee yön
päiwäksi ja päiwän yöksi ja piimäksi mustan terwan. —
Mutta yksi asia on yhtä hywä kuin kaksikin. Miksi eiJu-
mala asettanut oikeuden ratkaisemista lujemmalle, ja perin
pohjin lujalle perustalle täällä? Miksi wierasmiehet, wai-
keat tutkinnot ja lainoppineidenkoukut? Tämähän mieles-
täni olis suorin tie oikeuteen ja totuuteen, koska asia nä-
kyy hämäräksi, eikä saata sitä pohtia. Koko keräjäkunta,
ja itse tuomari etunenässä, astuu ulos pihalle, jossa kom-
sarjus eli jahtiwouti soittaa ankaran suurta koiwutorwea,
jota kutsuttaisiin keräjätorweksi; sitä hän soittaisi toitottaen
muutaman kerran ja pitäen sen kitaa kohden Herran kor-
keutta. Mutta silloin aukenis taiwas ja oikeuden enkeliil-
mestyisi kaikelle kansalle, kysyen korkealla äänellä: "mitä
komsarjus tahtoo", mutta häneltä kysyisi komsarius takaisin
korkealla, huutawalla äänellä: "onko kannustettu miesi wia-
ton wai syyllinen". Nytpä kirkastettu enkeli antaisi was-
tauksen, jonka oikeutta ei kenenkään tarwitsis epäillä ja jonka
mukaan tulisi miestä joko päästää Herran huomaan tai
sukia oikein aika lailla. Niinpä, luulen minä, käwisi hy-
win kuntoon kaikki.

Juhani. Miksi niinkään paljon komentoa jahunöö-
riä? Katsokaapas kuinka minä olen tuumiskellut asiaa. Oli-
sinpa Luojana asettanut näin: Syytetty mies wcchwistakoonsanansa walalla, pyhällä walalla, ja jos hän oikein wan-
noo, niin lähteköön wapaana miehenä marssimaan kotiansa
taas, mutta jos häntä miellyttäisi pistää suustansa wal-
heen, niin auetkoon allansa matoinen maa ja niclköön hä-
nen helwettiin alas. Siinähän totuuden suorin tie.

Aapo. Se keino woisi käydä päisin, mutta ehkäpä
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kuitenkin parhain kaikki niinkuin sm kerran asetti itse wii»
sauden Isä.

Juhani. Parhain. Tässä istumme rewittyinä, ru-
pisina, silmäpuolina kuin kollikissat maaliskuussa. Onko
tämä herttaista? Pecweli! tämä maailma on suurin hul-
luus mikä löytyy auringon alla.

Simconi. Niin on hän asettanut, Herra, sillähäntahtoo koetella ihmislapsen woimaa uskossa.
Juhani. Woimaa uskossa. Hän koettelee ja kokee,

mutta hänen koetustensa kautta menee sieluja siihen ijan-
kaikkiseen saunaan niinkuin sääksiä waan; sinne, johon en
soisi karmeitakaan minä, roaikka syntinen ihminen.

Tuomas. Kowa leikki on tämä elämä ja maailma.
Wähänpä on kunkin toiwoa niin pienestä osasta kuin lo-sua ja Kaaleppikuuden sadan tuhannen miehen seassa.

Juhani. Oikein! Mitä on siis tämä elämä? Hel-
wetin porstua.

Simeoni. Juhani, Juhani, malta mieles ja kieles!
Juhani. Hclwetti walmis, sanon minä, jos oikein

pahan pääni päälleni otan. Minäpä täällä olen kärsiwä
sielu ja Toukolan pojat perkeleitä, haarut kourissa. Häijyjä
henkiä owat ihmiset meitä kohtaan.

Aapo. Astukaammepas hieman omaan poweemme.
Ihmisten wihan olemme kenties suureksi osaksi itse wirittä-
neet ja woimassa pitäneet. Muistakaamme kuinka olemme
heidän naurismaissaan ja hernehuhdissaan peuhailleet, sot-
keneet onkiretkillämme heidän jokirantojensa heinän, ampu-
neet usein heidän piirittämänsä karhut ja monta muuta
sellaista temppua tehneet, huolimatta lain uhkauksista ja
omantunnon äänestä.

Simeoni. Olemmehan unhoittaneet taiwaan ja
maan. Nseinpa maata pannessani ja muistellessani nuo-
ruutemme ilkiwaltaisia töitä, pistelee aiwan kipeästi kur-
jaa rintaani tuo omantunnon tulinen miekka, ja tuntuupa
kuin kuulisin eriskummallisen kohinan kuin kaukaisen, 'huo-
kaileroan sateen, ja kuin synkeä ääni wielä kuiskaisi minua
torwaan: "Jumalan ja ihmisten huokaus Jukolan seitse-
män pojan tähden". Tuho uhkaa meitä, wcljet, eikä kiillä
meille onnen tähti ennen kuin on meidän ja ihmisten wäli
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paremmalla kannalla. Miksi emme siis käwisi pyytämään
anteeksi, luwatcn tästälähin toisin eleskellä?

Eero. Minä itkisin jos taitaisin. Simeoni, Simeo-
ni! 'ei paljon puutu ettet" .... jaa, ei paljon puutu.
"Mutta mene tällä haamalla matkaas".

Simeoni. Niin, niin,kyllähän wiimeisenapäimänä
nähdään.

Timo. Kääntyisikö minun pääni anteeks pyyntöön?
En usko sitä.

Tuomas. Ei niinkauan kuin korppi on musta.
Eero. "Tuomiolle tullessamme" siis tapahtuu se toi-

mi. Silloinhan on korppi malkeakuin lumi, niinkuin lau-
letaan iloisen pojan ja kultamuorin weisussa. Kernaasti
minun puolestaniolkoot wiimeiset tuutissa, ennen kuin tässä
rukoukseen rupeemme.

Juhani. Usko minua, Simeoni, täällä ei käy kun-
toon lakkaamatta katsella kuinka on sielumme laita, alati
muistella tuota tulista uumentoa, perkelettä ja pieniä per-
keleitä. Sellaiset aatokset joko myllertämät sekaisin miehen
pään tai kietomat nuoran hänen kaulaansa. — Noita en-
tistä hurjapäisyyksiämme on enemmin pidettämä nuoruuden
hulluutena kuin synteinä ankarimmnssa tarkoituksessa. Ia
toiseksi, olenpa tullut siihen uskoon ja makuutukseen, että
täytyy täällä mälimmiten ummistaa silmänsä, eikä olla nä-
kemänänsä mitä näkee ja tietämänänsä mitä tietää. Niinpä
täytyy täällä miehen, jos hän tahtoo päästä eheällä tur-
killa elämän huhmaresta ulos. — Olkaa pöllistelemättä;
tässä ei tarmita yhtään pöllistystä. Tarkoitanpa noita
pienempiä syntejä Jumalaa kohtaan, maan ei naapuariani.
Naapuri ja lähimmäinen on keikkanokka, näpäkärsä ja tar
mitsee oman parhaansa yhtä hymin kuin minäkin; mutta
Jumala on pitkämielinen ja laupias mies, ja antaa mii-
mein aina anteeksi, jos milpittömästä sydämmestä rukoi-
lemme. Jaa, jaa, minä tarkoitan: ei käy kuntoon aina ja
joka paikassa hiuskarman tarkkuudella mertoa omia töitäm-
me ja pieniä tuommoisia kanalja-mikkelyyksiämmeJumalansanan ja käskyjen rinnalla, maan parasta Pysyä siinä kes-
kimälissä. Törkeitä syntejä tulee meidän karttaa, kaikella
muotoa, sanon minä, ja rukoilla silmäin woidetta, mutta



78

niitä pienempiä, nimittäin pienempiä lumalata kohtaan, ci
aina laskea omantunnon ongen-nokkaan, waan seistä siinä
keskiwälissä, keskiwälissä.

Simconi. Suuri Jumala! noinhan saatana ihmistä
korwaan kuiskuttelee.

Timo. Juuri niinkuin Ollin muori wiinahimossa
pistää tuiskujuttuja Mäkelän emännälle.

Aapo. Juhani lausui muutaman sanan, joita ih-
meellä ja närkästyksellä kuultelin. Weli, niinkö opettaa
meitä Jumalan käskyt? Niinkö opetti meitä äitimme? Ei
suinkaan! Uksi seisoo Jumalan edessä tuhantena ja tuhan-
nen yhtenä. Mitä siis leksottclet pienemmistä synneistä,
mitä keskiwälistä, puolustaen kahden herran palwelusta?
Sanoppas, Juhani: mikä on synti?

Juhani. Mikä on totuus? sinä Jukolan Salomoni,
herra Jupisten ja Nkko-Paawo Sawosta? "Mika on syn-
ti?" Aih! "Mikä on synti?" Kas kuinka wiisaasti kysytty,
merkillisen wiisaasti. "Onpas siinä päätä, siinä meidän
pojassa", onpa tottakin. Niin, kuka enää puhuukaan?
"Mikä on synti?" Ahhah! Mikä on totuus? kysyn minä.

Tuomas. Mitä wenailet jakoukistelet, poika? Tie-
dä että oppi, jonka ilmoitit, on pahanhengen oppia.

Juhani. Tahdonpa teille kertoa eläwän esimerkin,
joka puolustaa uskoani lujasti. MuistelkaapasentistäKir-
kon-kylän nahkuria. Mies tuli kummiin aatoksiin sielus-
tansa, synnistä ja maailman mammonasta ja rupesi paljon
muuttelemaan entistä elämäänsä. Niinpä lakkasi hän äkisti
ottamasta wastaan ja antamasta nahkoja sunnuntai- ja
juhla-päiwinä, huolimatta siitä kuinka tärkeäksi talonpoika
katsoi yhden tien ja kaksi asiaa. Turhaanpa waroitteliwat
häntä ystawänsä, koska huomasiwat työnhäneltä wähene-
wän päiwä päiwältä, mutta hänen wirkawcljellensa naapu-
ritalossa ehtimiseen enenewän. Ainapa waan wastasi hullu
mies: "minun kätteni työn Jumala kylläkin siunaa, waikka
oliskin sitä wähemmin, mutta hänen, joka luulee nyt tem-
paamansa leiwänpalan suustani, hänen pitää wiimein niit-
tämän kirousta otsansa hiestä, koska ei hän Herran sapat-
tia kunnioita". Niin hän lausuili, käwellen töllötellenpy-
häpäiwinä wirsikirja kourassa, silmät ympyriäisinä päässä



79

ja tukka pystyssä kuin Pommin Pietarin tukka. Mutta
mitenkäs tuossa käwi miehen lopulta? Sen tiedämme. Tu-
lipas piankin hänen käteensä raskain puu, kerjuusauwa tuli
hänen käteensä, ja hänen tieksensä kruunun pitkä sarka.
Nytpä hän käyskelee kylästä kylään, kallistellen lasia,koska
waan taitaa. Kerranpa kohtasin hänen tuolla Kanamäen
harjulla tien roiercssä; siinä hän istui kelkkansa taustalla,
ja koroin oli päissään kurja mies. Kuinkas on laitanne,
karwari? kysyin minä; "on niinkuin on', wastasi hän, ker-
ran katsoa mulnuttaen kankeasti päälleni. Mutta kysympa
häneltä wielä: kuinkas nyt mestari oikein jaksaa? — "Jak-san niinkuin jaksan", lausui hän taasen ja läksi tiehensä,
lykäten kelkkaa edellään ja tollottaen jonkunmoista hullua,
weisua. Siinä oli hänen loppunsa. Mutta toinen kais-
-wari? Hänpä oikein roasta rikastui ja rikkaana jaonnelli-sena miehenä kuolikin.

Aapo. Ahdaspäinen usko ja hengellinen ylpeys hä-
witti nahkurin, ja niinpä käy kaikille hänen kaimoillensa.
Kuinka hywäänsä,mutta sun oppison roäärää oppia ja uskoa.

Simeoni. Wäärät profeetat ja wiimeiset maail-
man ajat.

Timo. Hän tahtoisi kiusata meitä Turkkilaistenus-
koon. Mutta etpä järkähdytä minua; sillä minä olenwisfi
ja luja, wissi ja luja kuin kirween silmä.

Juhani. Annappas, Tuomas, tuo leiwänpuolikas
tuolta pöydän päästä. -^ ''Wäärät profeetat''. En kiusaa
ketään syntiin ja roääryyteen, ja itse en warastaist naska-
liakaan suutarilta enkä neulan silmää kraatalilta. Mutta
sydämeni kipenöitsee, koska tarkoitukseni aina kierretään pa-
himmaksi, tehdään pikimustaksi, waikka mustanruskea karwa
olisi jo kylliksi.

Aapo. Haastelitpaniin selwästi, harkitsit asian niin
pykälästä pykälään ja haarasta haaraan, ettei tainnut sitä
wäärin ymmärtää.

Timo. Pääni panen pantiksi, että hän tahtoi saat-
taa meitä Turkkilaisten uskoon.

Simeoni. Jumala armahtakoon häntä!
Juhani. Kitanne kiinni, japaikalla! Jumalaa mi-

nun tähteni rukoilla, nuhdella minua kuin laimeasilmäinen
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pappi, se ei käy kuntoon. Sillä minulla on juuri tarpeeksi
järkeä, waikken oletkaan wallan paljasta wiisautta kuin esi-
merkiksi tuo meidän Aapomme.

Aapo. Jumala paratkoon! enhän ole tarpeeksikaan
wiisas.

Juhani. Paljasta wiisautta, paljasta wiisautta! Ja
pidä leipäläpes kiinni, saatpa muutoin tästä konttaluusta
wasten kuonoas ja wähän paremmin kuin eileen. Sen sa-
non ja taukoon syömästä, koska säkkini on täys.

Timo. Talaanpa, että olemme jo kuin kiiliäinen
joka mies.

Eero. Mutta miksi en näe saunaa?
Juhani. Mitä tuommoinen lyhyt aidantakuinen?

—
Mutta — onhan sauna mennyt hclwettiin!

Eero. Ei, waan taiwaan korkeuteen tulisissa wau-
nuissn.

Juhani. Olisiko se palanut?
Eero. Mistä minä tiedän, ja mitä on minun sen,

kanssa tekemistä? Se on Jukolan isännän sauna, waan ei
minun.

Juhani. Ottipa Eeronkin ruumis löylyä eileen il-
lalla, ellen wäärin muista. Niin,niin, kaikki aina waan
isännän hartioille, sen mä luulen. Mutta käykäämme kat-
somaan. Missä on lakkini? Käykäämme katsomaan, weljet.
Minä tiedän että saunamme on tuhkana.

Läksiwät katsomaan kuinka oli saunan laita. Siitä
näkyi enään jäljellä ainoastaan musta kiuwns ja sawuawa
aherrus. Ia häwitykscn kuwausta katseliwat wcljekset hetken
kiusallisella mielellä, ja palasiwat wiimein pirttiinsä takai-
sin. Wiimeisenä asteli Juhani, kourassa kaksi rauta-sa-
rantoa, jotka hän wihaiscsti wiskasi pöydälle.

Juhani. Niin, Jukolan talo on nyt saunaton.
Eero. 'Ia saunaton talo ei käy laatuun", sanoi

Juhani.
Juhani. Kuumaksi lämmitti Timo sen rakkaan uu-

nin ja tuhaksi meni armaat, nokiset orret ja seinät, joiden
suojassa kaikki olimme astuneet maailman walkeuteen. Ti-
mo kuumensi uunin ankarasti, sanon minä.

Timo. Käskysimukaan,käskisi mukaan; kyllä sen tiedät.
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Juhani. Minä annan peeweliäkäskyillesi, »vaan että
olemme saunattomia miehiä, ja tämä on kiusattawa asia;
huoneenrakennus ei lisää leipää.

Aapo. Kiusattawa asia; mutta sauna oli kuitenkin
wanha, nurkat reikiä täynnä; ja itsehän päätit eilen pian-
kin rakentaa uuden.

Juhani. Tosin oli se wanha ja sen hirret haudo-
tut aina ytimeen asti, mutta olishan tuo wielä ritkunut
tuossa wuoden tai kaksi. Talolla ei ole wielä woimia me-
nettää saunojen rakennukseen; pellot, pellot owat tässä en-,

siksi kynsiin otettawat.
Tuomas. Jääpä sinulta pellot niinkuin mennä ke-

sänä huikea Aroniittu, jonka muhkean heinän annoimme
lakastua ilman yhtään ainoata wiikatteen siwallusta. Mutta
oma tahtos. Ainapa, koska muistuttelin sinua sen niittä-
misestä, wastafit tuohon: ''emmehän lähde juuri wielä; hei-
nä kaswaa wielä että rotisee''.

Juhani. Se on mennyt asia eikä parane siitä että
sitä lcksottelet. Aroniittu kaswaa sitä uhkeammin tulewana
kesänä. — Mutta kuka on mies, joka astelee kohden talo-
amme tuolla pellolla?

Tuomas. Lautamies Mäkelä. Mitä tahtoo mies?
Juhani. Nyt peijakas on irti. Kruunun nimessä

hän tulee, ja tuon kirotun tappeluksen tähden Toukolaistcn
kanssa.

Aapo. Jälkimmäisessä ottelossaon laki puolellamme,
mutta edellisessä katsokaamme eteemme. Sallikaat minun
tehdä hänelle asiasta selko.

Juhani. Mutta minä, weljeksistä wanhin, tahdon
myöskin sanawaltaa, koska yhteinen etu on puheena.

Aapo. Mutta katso, ettet haastele itsiämme säkkiin,
jos täytyisi meidän niinkuin wähän mutkistella.

Juhani. Kyllä minä tiedän.
Sisään astui Mäkelä, oiwa ja suopeamielinen lauta-

mies. Kuitenkin tuli hän ajaen toista asiaa, kuin sitä,
jota weljcksct arweliwat.

Mäkelä. Päiwää!
Weljekset. Päiwää!
Mäkelä. Mitä hirweyksiänäen minä? Pojat, kuinka

6
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on laitanne? Rewittyinä, sinimarjoissa, ruwessa ja ryysyt
päässä! Woi teitä wiheliäisiä!

Juhani. "Kyllä koira haawansa nuolee", mutta
katsokoot sudet itsensä. Tästäkö syystä seisotte huoneessam-
me nyt?

Mäkelä. Mitäpä tiesin minä tästä? Mutta weljek-
setkö raatelemat toinen toistansa tällä tawalla! Häwetkäät!

Juhani. Te erehdytte, Mäkelä. Weljekset owat
kohdelleet toinen toistansa kuin enkelit; tämä on naapu-
rien työ.

Mäkelä. Kuka on sitten tämän tehnyt?
Juhani. Hywät naapurit. Mutta saanko kysyä

mistä syystä olette käynyt meitä terwehtimään?
Mäkelä. Tuikeasta syystä. Pojat, pojat! onpa nyt

edessänne tuhon päiwä.
Juhani. Millinen on tämä päiwä?
Mäkelä. Häpeän päiwä.
Juhani. Koska se nousee?
Mäkelä. Prowastilta olen saanut tuiman käskyn,

saattaakseni teitä tulewana sunnuntaina kirkolle.
Juhani. Mitä tahtoo hän meistä kirkolla?
Mäkelä. Istuttaa teitä jalkapuuhun; suoraan sa-

nottu.
Juhani. Mistä syystä? '

Mäkelä. Hänellä on monta syytä. - Te hurjat ja
hullut! särjitte lukkarin akkunan ja karkasitte häneltä kuin
sudet!

Juhani. Meitä lukkari raateli kuin willisusi.
Mäkelä. Mutta mitä on prowasti teille tehnyt?
Juhani. Ei kirpun kipeätä.
Mäkelä. Ia kuitenkin olette häntä pilkanneet jaha-

wäisneet tuon awosuisen, häwyttömänKuppa-Kaisankautta.
Lähetitte Rajamäen kauheata rykmenttiä myöten fikamaisim-
pia, oikein konnan lauseita terweisinä ylhäiselle miehelle ja
seurakuntamme paimenelle, sepä werrattoman julkea rohkeus!

Juhani. "Kyllä se on totta, mutta se todistetta-
koon'', sanoi Kakkisten Jaakko, mutta niin en sano minä.

Mäkelä. Mutta nyt, tietäkäät, että teitä prowas-
timme ankarin kosto kohtaa. Nyt on hänteille armotonmies.
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Aapo. Istukaat, Mäkelä, niin keskustelemme asiaa
wähän laweammalta ja sywemmältä. — Katsokaapas tätä
paikkaa: taitaisko prowasti kruuwata meitä jalkapuuhun
RajamäenKaisan walheista? Ei suinkaan! Näytettäköönasia
laillisesti toteen mitä olemme lausuneet ja millä taivalla
hänen kunniaansa leikanneet.

Juhani. "Ensin asia tutkitaan, ennen kuin miestä
hutkitaan", se on tietty se.

Mäkelä. Mutta toinen kysymys, tuo lukemisen seik-
ka, sepä kuitenkin antaa hänelle joltisen wallan kirkkolain
kautta, jota hän nyt warmaan on wihoissansa käyttäwä
teitä kohtaan.

Juhani. Lukupuuhassa on puolellamme Jumalan
asetus ja laki, joka lyö sitä yritystä wastaan. Katsokaas,
hän on jo äitimme kohdussa antanut meille niin kowat
päät, että lukemaan oppiminen on meiltä mahdoton asia.
Mitäs tehdään,Mäkelä? Kowin epätasaisestilankeewat täällä
hengenlahjat päämme päälle.

Mäkelä. Päänne kowuus on teiltä tyhjä luuloitus.
Ahkeruus ja jokapäiwäinenharjoitus woittaa wiimeinkaikki.— Isänne oli parhaita lukijoita.

Aapo. Mutta äitimme ei tuntenut yhtään ainoata
kirjaintakaan, ja kuitenkin oli hän totinen kristitty.

Juhani. Ia kaswatti ja kuritti poikiansaJumalan
pelossa. Jumala siunatkoon muijaa!

Mäkelä. Eikö koettanut hän teitä kohtaan apua
muiden taidosta.

Juhani. Koetti kyllä parastansa; hän koettikinMän-
nistönmuorin kautta. Mutta äkea ämmä rupesi kohta löy-
lyttelcmään selkäämme, ja tupansa muuttuisilmissämme hir-
weämmäkst pcikkoin luolaa; emmekä lopulta astuneetkaan
mökkiin sisään, waikka he meitä picksiwät kuin tulta poh-
taen.

Mäkelä. Olittcpa silloin ymmärtämättöminä, mutta
nyt seisotte miehinä kannallanne; ja järkewä, terwe mieö
woi mitä hän tahtoo; sentähdcn osoittakaat sekä prowastille
että koko maailmalle mitä miehuus woi. — Sinua, Aapo,
jolla on niin järkewä mieli ja jolta ei puutu yhtä ja toista
tietoakaan, waan jonka tarkka muisto säilyttää kaiken näh-
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dyn ja kuullun, sinua minun täytyy ihmetellä ettet jo ole
tehnyt toisin.

Aapo. Wähänpä tiedän minä; noh tiedän toki yhtä
ja toista. Wainaa sokea-enommehan kertoili meille monta
asiaa, kertoili raamatusta, merimatkoiltansa ja maailman
rakennosta, ja silloinpa aina häntä kuultelimme hartaalla
mielellä.

Juhani. Kuultelimme korwat pystyssä kuin jänik-
set, koska ukko meille jutteli Mooseksesta, Israelin lapsista,
tapauksista kuningasten kirjassa ja ilmestysraamatun ih-
meistä. "Ia heidän siipeinsä hawina oli kuin ratasten ki-
tuna, koska he sotaan juoksewat". Hcrrajesta! me tun-
nemme paljon ihmeitä ja asioita, emmekä oletkaan juuri
niin willittyjäpakanoita kuin luullaan.

Mäkelä. Mutta aapiskirjasta täytyy teidän alkaa,
päästäksenne kristillisen seurakunnan oikeiksi jäseniksi.

Aapo. Mäkelä, tuolla laudalla näette seitsemän aa-
piaista, jotka owat ostetut Linnasta, ja tämä ilmestys to-
distakoon meidän pyrkiwän oppia kohden. Prowastimme
osoittakoon meitä kohtaan hieman wielä kärsimystä, jaminä
luulen, että asiastamme sikiää, syntyy ja kaswaa jotain.

Juhani. Hän osoittakoon kärsimystä, ja tahdonpa
maksaa hänellekymmenyksetkahdenkertaisesti, januorenlinnun
lihaa ei pidä hänen kupistansa puuttuman lailliseen aikaan.

Mäkelä. Eipä auta tässä, luulen minä, rukous ja
koreat lupaukset, koska muistelen hänen kiiroasta ja oikeata
wihaansa teitä kohtaan.

Juhani. Mitä tahtoo hän sitten meistä ja mitä
tahdotte te? Hywä! Tulkaapas seitsemänkymmenen miehenkanssa, ja werta pitää sittenkin ruiskuaman.

Mäkelä. Mutta sanokaat kuinka aiottekäydä käsiin,
oppiakscnne aapiaista ja wähääkatkismusta, joka on pro-
wastimme tärkein määräys.

Juhani. Kokea tässä kotona Männistönmuorin tai
hänen tyttärensä Wenlan opetusta. Hywälukijoita naisia
molemmat.

Mäkelä. Tahdonpa ilmoittaa aikeenne prowastille.
Mutta oman rauhanne tähden käykäät pyytämään häneltä
anteeksi häwytöntä elkeänne.
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Juhani. Sitä pykälää tahdomme harkita.
Mäkelä. Tehkäät niinkuin sanon; ja tietäkäät, ellei

hän teissä huomaa wilpitöntä, ahkerata harrastusta, niin
jalkapuussa, jalkapuussa istutte koreasti joku sunnuntaisiin-
wä kirkon kiwijalan juurella. Sm sanon; ja jääkäät hy-
wästi!

Juhani. Hywästi, hywästi!
Tuomas. Täyttä päätäkösinä haastelit hänelleMän-

nistönmuorista ja hänen tyttärestään? Täyttä päätäkö sinä
puoleksi melkein lupasit käydä tonttimaan prowastinedessä?

Juhani. Ei ollut siinä merkiksikään täyttä päätä,
ja todentekoa eimerkiksikään. Ajan woittamisen tähdenpoika
lörpöttelinäin. Männistönmuori tai Wenla johdattamaan
tässä kirja-tikkuamme! Sitähän jo naurelisiwat kaikki Tou-
kolan siatkin. Te kuulitte, meitä uhattiin warmaan jalka-
puulla, häpeän hirsipuulla. Tuhannen tulimmaista! eikö
ole miehellä roaltaelää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla
kannallansa, koska ci hän seiso kenenkään tiellä, ci loukkaa
kenenkään oikeutta? Kuka woi sen kieltää? Mutta sanonpa
kerran wielä: papit ja wirkamichet kirjoinensa japrotokolli-
nensa owat ihmisten häijyt henget. — Oh sinä mustasika!
Woi päiwää kirottua täällä! Niinpä nyt ylisniskoin meitä
kohtaa kowan onnen nuijauksct ja ihmisten kiusanteot, että
olen roalmis juoksemaan pääni seinään. Oh sinä musta
sonni! Wenla meille antoi rukkaset; tehneet owat hemeistä
myrkyllisen pilkkaweisun; lukkari meitä rääkkäsi kuin paha-
lainen itse; Toukolan pojat meitä hakknsiwat kuin nummea
waan, selkäämme saimme kuin jouluporsaat ja oikeinhan
joulupukkeina käyskelcmme tässä ykssilmäisinä tonttuina,ryy-
syt päässä. Mitä wielä? Onhan kotomme nyt ilman köy-
hän ainoata kestiä, ilman kiukaan kohiscwaa löylyä. Tuol-
lahan kytee ja sawuaa entisen armaan saunamme aherrus.
Ia sittenhänon jäljelläwielä perkeleistä pahin. Hmh! Kym-
menellä läwellä irwistelee meitä wastaan kirkonporstuasta
jalkatukki. Kirkas tuli! Ellei tämänkaltainen kiusantemp-
pujen rykelmä wie partaweistä miehen kurkkuun, mikä sit-
ten? Oh sinä sarwipää sonni!

Eero. Nyt muistat hieman wäärin; jalkapuussa ei
oletkaan kymmentä läpeä.
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Juhani. Kuinka monta sitten?
Eero. Kuinka monta tähteä otawassa, kuinka monta

poikaa Jukolassa?
Juhani. Seitsemän poikaa meitä on. Siis seit-

semän läpeä ja seitsemän poikaa. No sitä hullumpi. Seit-
semän läpeä! Aina sitä hullumpi waan. Kas kuinka ih-
miset ja kowa sallimus owat yhdessä juonessa meitä was-
taan. Seitsemän läpeä kuin myllynkiwen silmää! Mikä
pilkka kowalta onnelta! Mutta ampukoot he päällemmekaikki
kiukkunsa nuolet, mehän purcmme läpikiusatut sydämemme
kowaksi kuin kipenöitsewä teräs. Puhaltakoot meitä koh-
taan joka haaralta myrkkyä kuin kärmeet, ja taiwas sata-
koon päällemme paljasta sappea, me kuitenkin, silmät um-
messa, kiristäen hammasta ja myristcn kuin willit harjat,
ryntäämme päisin. Ia jos wiimcin kiskoittaisiin meitä jal-
kapihtiin kruunun woimalla,niin ihanalla ilollapa istuisin
konttipuussa minä.

Aapo. Miksi ilolla?
Juhani. Ethän sinä käsitä, mun weljeni,wihan tuo-

miowoimaa. Koston tuuma saattaisi pojanunohtamaan kai-
ken häpeän; ja häpeähän on heidän tarkoituksensa. Aatos,
weristää tuota herra prowastiamme, sehän maistuisi wihai-
selle mielelleni kuin hunaja-kaste. Enkä tuossa weistä, en
pyssyä käyttelis, kuin entinen Karjan mies, en, waan kyn-
sillä ja hampailla iskisin hänen kurkkuunsa kuin susi-ilwes.
Kappaleiksi, tuhanneksi kappaleeksi repisin miehen, ja niinpä
saisin oikein maiskutella kostoni herkkua. Tekisinpä niin,
waikka olisin kymmenen hengen omistaja ja jokaistahenkeä
kymmenen wuotta rääkättäisiin piikkitynnörissä. Eihän tuo
mitään olis koston hekumata suhteen.

Aapo. Sinä myllerrät ylös kaiken olentosi perinpoh-
jin. Walelcppas, kurja weli, sydämesi tulikuohmvata katti-
laa wiileällä wcdellä kärsiwällisyydcn lirisemästä ojasta, joka
halki nutun wacltaa eteenpäin, koukistellen hiljaa.

Simeoni. Onhan muotos pikimusta, ja weripunai-
stna, pistäwinä pyörähtelee silmäs. Armahda itseäs.

Tuomas. Tosin kostaisimme, jos pantaisiin meidät
istumaan häpeän istuimelle, mutta olkoon sydämemmerau-
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hassa kunnes tämä on tapahtuma. Eihän ole wiela kaikki
toiwo mennyt.

Juhani. Mdestä maailman kulmasta kuumoittaa
meille wieläkin rauhan päiwä. Ilwesjärwi tuolla Impi-
waaran kupeilla on se satama, jonne purjehdimme myrs-
kyistä pois. Nyt olen päättänyt.

Lauri. Sen tein minä jo menneenä wuonna.
Eero. Minä seuraan teitä waikka Impiwaaran sy-

wimpään luolaan, jossa, niinkuin sanotaan, wanha wuo-
ren-ukko keittelee pikiä,päässä kypärä sadastalammasnahasta.

Tuomas. Sinne tästä siirrymme kaikki.
Juhani. Sinne siirrymme ja rakennamme uuden

maailman.
Aapo. Eikö käsittäisi meitä sielläkin esiwallan koura.
Juhani. Metsä penikoitansa suojelee. Siellä wasta

kannallamme seistään; sywälle kuin tirisilmäiset myyrätsiellä
itsemme kaimamme aina maan ytimeen asti. Ia miellyt-
täiskö heitä sielläkin ahdistella poikia, niin pitää heidän
hawaitseman miltä tuntuu häiritä seitsemää karhuakennos-
sansa. — nahkapeitturille kaupat kirjallisesti wahwis-
tamaan. Kymmeneksi wuodeksi menköön talomme toisen
kouriin.

Simeoni. Halaanpa minäkin rauhan kammioon.
Wcljet, uusi koto ja uusi sydän luokaamme itsellemme met-
sien kohdussa.

Juhani. Kaikki yksimielisesti!
Aapo. Kuinka päätät, Timo.
Timo. "Siinä minä, missä muutkin", sanoo sanan-

lasku.
Aapo. Te muutatte, ja minäkö jäisin tähän yksinäi-

seksi hongaksi Jukolan pihalle? Ah! kowinlujasti owat olen-
toni kaikki juuret ja oksat yhtyneet teidän piiriinne. Ol-
koon menneeksi, ja toiwokaamme parasta tästäretkestämme.
Minä seuraan.

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

Läkstwät he miehissä wälikirjan tekoon, wourastwat ta-
lonsa nahkapeitturille kymmeneksi wuodeksi; ja kirjallisesti
määrättiin seuraamat pykälät. Nahkapeitturi hallitsee ja
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wiljelee taloa kymmenen wuotta, kolme ensimmäistä ilman
yhtään wouraa, mutta siitälähin maksakoon hän weljeksille
seitsemän tynnöriä rukiita wuodelta ja rakentakoon uudensaunan ennen woura-ajan loputtua. Wapaasti ja joka pai-
kassa Jukolan metsissä pyydystelkööt weljckset, ja mitä
otuksia hywäänsä, joihin waan on laillinen lupa. Talon
piirinpohjoisessa osassa, Impiwaaranseudussa, olkoon heillä
walta tehdä ja elää tahtonsa mukaan sekä maalla että met-
sissä. Pyhäinmiesten päiwänä ottaa nahkapeitturi hal-
tuunsa talon, mutta weljeksillä, jos heitä niin miellyttää,
olkoon syntymäkodossaan wielä tulewan talwen suoja. Nä-
mät oliwatpää-ehdot wälikirjassa.

Tuli Marraskuu, ja nahkapeitturi oli kuorminensa Ju-
kolan pihalla ja wastaan-otti talon hallituksen määrätyksi
ajaksi. Mutta wcljekset, karttaakscnsa prowastia ja hänen
käskyläisiänsä, eleliwäi tämän talwen enimmin metsissä,hiih-
dellen ympäri japyydystellen; jamajailiwat sysikoijussa Im-
piwaaran aholla. Muutto ei kuitenkaan ollut wielä oike-
ammiten tehty hewosella ja muilla wälttämättömillä kappa-
leilla. Tämä oli määrätty tapahtumaan koska suwi oli
tullut. Kuitenkin pitiwät he jo tulewasta pirtistänsähuol-
ta: hakkasiwat hirret kewääksi kuiwamaan ja wieritteliwät
perustuskiwiä kantoiselle aholle, jyrkän wuoren alle.

Niin meni talwi, ja sen kuluessa ei joutunut weljek-
sille prowastilta minkäänlaista käskyä, ei muistutusta. O-
dottiko hän, wai oliko hän heittänyt heidät kohtalon huo-
maan?

Wiides Luku.
Kewät oli tullut, kinokset oliwat sulaneet,suojasti pu-

halteli tuuli, maa rupesi wiheriöitsemään ja koiwisto läwi
lehteen.

Weljekset nyt retkeilewät muuttomatkallansa Juko-
lan ja Impiwaaran wälillä. Kulkewat pitkin kiwistä,pol-
wellista metsätietä, pyssyt olalla ja tuohikontit seljassa,
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joissa on heidän ampumawaransa. Edellä astuu Juhani
ia hänen rinnallansa Jukolan suuret, äkeät koirat,Killi ja
Kiiski. Heidän jäljessään, wetäen reteliä, kulkee, Timon
ajamana, weljesten silmäpuoli hewonen, wanha Walko.
Mutta kuormaa seuraawat muut wcljcksct, pyssyt olalla ja
kontit seljassa, autellen Walkoa tien pahimmissapaikoissa.
Viimeisenä käyskelee Eero, kantaen sylissään Juholan ul-
jasta kukkoa, josta eiwät weljekset mielineet erota, waan
ottiwat sen myötänsä päiwänticdon antajaksi Impiwaaran
erämaassa. Rattailla näit arkun, suden- ja ketun-rautoja,
padan ja padassa kaksi tammi^öytyriä, kauhan, seitsemän
lusikkaa ja muita keittokonstiin kuuluwia kappaleita. Pa-
dalle peitteeksi oli pantu karkea, herneillä täytetty säkki; ja
ylimmäisenä tämän päällä putkisteli ja naukui pienessä
pussissa Jukolan wanha kissa. — Niin läksiwät weljekset
entisestä kodostansa, waelsiwat alakuloisina, äänettöminä
pitkin waikeata, kiwistä metsätietä. Taiwas oli kirkas, il-
ma tyyni ja alasmäkeä länteen juoksi jo auringon pyörä.

Juhani. Ihminen on merenkulkija elämän myrs-
kyisellä merellä. Niinhän mekin nyt purjehdimme armais-
ta syntymänurkistamme pois, purjehdimme wankkurilaiwal-
lamme eksyttäwicn metsien halki Impiwaaran jyrkkää saarta
kohden. Ah!

Timo. Eihän paljon puutu, etten tuhri kyyneleitä
poskiltani, minä sammakko kanssa.

Juhani. Sitä en ihmettele, katsottuani omaan Po-
weeni tällä murheen hetkellä. Mutta ei auta tässä maa?
ilmassa, waan olkoon miehen sydän aina kowa kuin wal-
koinen harakankiwi. Matkamieheksi on ihmislapsi syntynyt
tänne, täällä ei ole hänellä yhtään pysywäistä sijaa.

Timo. Täällä käyskelee hän wähän ajan,keikkuu ja
kiikkuu kunnes hän wihdoin kännistyy ja nääntyy kuin
rotta seinän-juureen.

Juhani. Oikein sanottu, wiisaasti juteltu!
Simeoni. Ia jos olis siinä sitten kaikki; mutta

silloinpa wasta.
Juhani. Tulee leiwisköistämme, kysymys, tahdoit

sinä sanoa. Totta!
Timo. Silloin tulee sanottawaksi ilman yhtään wilp-



90

piä ja wiekastusta: tässä olen minä ia tässä on, Herra,
leiwiskäs.

Simeoni. Aina pitäisi ihmisen muisteleman lop-
puansa; mutta hän on paatunut.

Juhani. Paatunut, paatunut, sitä ei taida kieltää.
Mutta sellaisiahan, Jumala nähköön,olemme kaikki tämän
taiwaan alla. Kuitenkin koetamme täyttä päätä elää täs-
tälähin niinkuin hurskasten urosten tulee,kun kerran olem-
me tänne oikein ehtineet sijoittua ja saaneet itsellemme läm-
pöisen rauhanmajan. Tehtaamme, weljet, ankara liitto ja
heittäkäämme pois kaikki synnin eljet, kaikki wiha, riita ja
waino täällä lintukodossa. Pois wiha, waino ja ylpeys.

Eero. Ia prameus.
Juhani. Niin!
Eero. Ia koreat, synnilliset waattect.
Juhani. Niin!
Eero. Letkuwat kirkkokaässyt ja kaikki koreat kirkon

kemputtimet.
Juhani. Mitä? Mitä sinä puhut?
Simeoni. Hän weistclee taas.
Juhani. Minä huomaan sen. Katso etten tempaa

niskastasi kiinni, jos nimittäin huolisin houkon puheista,
mutta enhän sitten oliskaan mies, en totisesti oliskaan.-
Kuinka pitelet, sinä pcewclin kirottu nallilta, sitä kukkoa?
Miksi porahtelee elikkoparka?

Eero. Korjasin waan sen siipeä, joka riippui.
Juhani. Kyllä minä sinun korjaan kohta. Katso

etten ota niskastas. Tietäkäät, että on siinä on paras
kukko koko kihlakunnassamme wirkansatoimessa; aina tarkka
ja luotettawa. Ensi kerran kiekuu hän kello kahdelta, toi'
sen kerran neljältä, joka on paras nousun aika. Siitäku-
kosta on meille paljon hausketta täällä sydänmaassa.

—
Ia kissa sitten tuolla kuorman harjalla! Woi sinuaMatti-
poikaa! Siellähän keikut ja heilut ja katselet pussin lä-
westä ulos, naukuen aiwan surkeasti. "Woi äijä-rukka,
wanha sukka!" eihän ole sinulla enää juuri monta päiwää
täällä tassuteltawana,. Silmäs käywät jo kowin tummiksi
ja karhealta kuuluu naukumises. Mutta ehkäpä kuitenkin
kostut wielä, päästyäsi lihawienmetsähiirien niskaan. Toi-
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wonpa niin. Mutta teitä, Killi ja Kiiski,armoittclenkui-
tenkin enimmin kaikista. Niinkuin me itse,olette tekin siin-
neet, syntyneet ja kaswaneet Jukolassa, kaswaneet omina
weljinamme. Ah kuinka palawasti katselette minua silmiin!
Niin, Killi, niin, minun Kiiski-poikani, niin! Ia heit-
tclette häntäänne noin iloisesti! No ettehän tiedä, että
nyt jätämme ihanaisen kotomme. Woi teitä kurjia! Mi-
nun täytyy itkeä, täytyy.

Timo. Katsos kuinka neuwoit äsken itse. Pidä
sydämesi jykewäna, sydämesi jykewäna.

Juhani. En woi, en woi,hcittäissänikultaisen kodon.
Tuomas. Painaahan tämä päiwä miehen mieltä;

mutta Impiwaarassa on meillä pian toinen koto ja kohta
ehkä yhtä rakas.

Juhani. Mitä sanoit, weljeni? Ei maassa eikä
taiwaassa ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa synnyim-
me ja kaswoimme ja jonka tantereilla pieninä piimäpar-
taisina piehtaroitselimme.

Aapo. Tosin musertaa sydäntämme jäähywäishetki;
sillä kotopensas on jänöllekin rakas.

Juhani. Kuinka sanoi emojänis ennen, koska hän,
huomaten itsensä uudestaan tiineeksi, käski pienen poikansa
luotansa pois, pois tulemien tieltä?

Timo. "Lähdeppäs jo matkahasi, poikaseni, pienoi-
seni, ja muista aina mitä sanon: missä risu, siinä wipu,
missä laukku, siinä loukku".

Juhani. Niin hän sanoi pojallensa, ja läksi poika
taaputtamaan pois;hän taaputteli,töllitteli pitkin ahoa ja
nummen syrjää, töllötteli,halkinen huuli wilpittömässä ir-
wissä. Niin asteli hän kodostansa, ja murheellisesti pais-
toi ilta.

Eero. Se oli se Jänis-Jussi.
Juhani. Anna olla waan. - Niin hän läksi ko-

dostansa ja niinpä lähdemme myöskin me. Jää hywästi,
koto! Porrastasi, tunkiotasi tahtoisin suudella nyt.

Aapo. Niin, weljcni. Mutta koettakaamme tarkoit-
taa tämä mielen synkeys pois. Kohta on meillä tekeillä
tuima toimi ja työ, kohta jumisewat hirret, kirwect pauk-
kuu, ja ylös kohden taiwasta kohoopi huikea pirtti Impi-
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waaran aholla,keskellä jylhiä metsiä. Katsokaat: johanan-
karassa korwessa, kuusien kohinassa retkeilemme.

Niin he haasteliwat keskenänsä, matkustaenhalki syn-
keän salon. Mutta wähitellen yleni seutu ja heidän tiensä
luikerteli ylös korkealle metsäiselle maalle, joka Teerimäeksi
kutsuttiin. Tuolla ja täällä näkyisammaltuneitakallion-kie-
luja, muodoltaan jättiläistenhautakumpujen näköisiä, joiden
ympärillä matalat, juurewat männyt humisiwat. Kowin ra-
wisteli rattaita ja wanhan Walkon lapoja kallioinen tie,
jossa silmä paikoin tuskin taisi eroittaa entistä raitionra-
taa. M mäen kulki tie; sillä pohjattomia rämeitä lewisisen molemmillapuolilla. Mutta weljekset itse tckiwät myös
parastansa, kewentääksem wanhan ykssilmäisen wetäjän
kuormaa. Wiimein ehtiwät he mäen harjulle, salliwat Wal-
kon siinä hetken puhallella, ja katsahtiwat maailman la-
keuksiin alas. Heidän silmänsä näki kaukaisia kyliä, niit«
tuja, peltoja, sinertäwiä järwiä ja lännen metsien reunalla
kirkon korkean tornin. Mutta etelässä erään kunnaan rin-
teellä kuumoitti Jukolan talo kuin kadotettu onnen maa;
ja riutuwnt aatokset täyttiwät taas wcljesten rinnat. Mutta
he käänsiwät siitä wihdoin silmänsä Pohjaan päin, ja siellä
näkyi korkea Impiwaara, sen jyrkästikaltuwa wiete,pimeät
luolat ja partaiset, myrskyjen rcpimät kuuset, jotka seisoi-
wat wuoren kyljillä. Mutta wuoren alustalla näkiwät he
hauskan, knntoisen ahon, wastaiscn asuinpaikkansa, ja ahon
alla korwen, joka heille oli antawa salskeita hirsiä huoneit-
ten rakentamiseen. Tämän kaiken he näkiwät, näkiwät
mäntyin wälistä kirkkaan Ilwesjärwen ja heleän auringon
lähellä laskuansa loistawan wuoren luoteiselta jyrkältä; ja
toiwon ihana leimaus wälähti heidän silmistänsä jakohotti
heidän rintansa taas.

Siitä läksiwät he taas eteenpäin ja yhä uljaammalla
wauhdilla rupesiwat he kiirehtimään kohden uutta kotoansa.
Mäki aleni, ja he tuliwat nummelle honkien pylwästöön,
jossa kanerwa, puolaimen warret ja kuihtuwat ruohonpii-
pat waihetellen peittiwät kumisewan maan. Tulihietainen-
rakettu tie, joka johdatti Wiertolan kartanosta kirkkoon; he
astuiwat sen poikki, pitäen omaa metsätietänsä, joka kulki
pitkin nummen selkää.
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Aapo. Tässä on nummi, jossa, niinkuin wanhat
ihmiset juttelee, ennen muinoin oli kärmeitten keräjäsali.
Tuomarina siinä istui heidän kuninkaansa, tuo ankaran
harwoin näkywä walkea kärme, päässä werrattomankallis
kruunu. Mutta ryöwäsipä tämän kruunun heiltä eräs roh-
kea ratsastaja, niinkuin tarina kertoilee.

Ia kertoi heille Aapo seuraawan tarinan,heidän kul-
teissansa pitkin nummen harjua alas kohden autiota Som-
piosuota.

Tuli eräs ratsastaja ja näki nummella kärmeitten ku-
ninkaan, jolla oli kimmeltäwä kruunu päässä. Hän rat-
sasti häntä kohden, noukkasi miekkansa kärjellä kruunun ku-
ninkaan päästä, kannusti hewostansa ja kirmasi kalleuksi-nensa pois kuin tuulissa ja pilwissä. Mutta eiwät olleet
kärmcetkään myöhäisiä, waan läksiwät kohta kiukkuisesti wai-
noomaan julkeata ryöwäriä. He kiitiwät suhinalla päin,
kierrettyinä rengoiksi, ja tuhannen kurraa pyöri silloin rat-
sastajan jäljissä kuin kiekko maantiellä poikien heittämänä
pyörii. Pian saawuttiwat he ratsastajan, parweiliwat jo
tiuhasti hewoscn jaloissa, loiskeiliwat sen lautasille ylös, ja
suuri oli miehen roaara. Ia hädissään wiskast hän heille
hattunsakin syötiksi alas, jonka he paikalla repiwät kappa-
leiksi ja söiwät wihansa wimmassa. Mutta miestä ei aut-
tanut kauan tämä keino, pianpa kärmeet kiiriskelee hänen
jäljissänsä taas ja santa kiertoilee korkealle tieltä. Ia yhä
kiiwaammin kannusti uros huohoittawaa hewostansa;wir-
tana juoksi weri uhkean orhin rikkiwiilletyistä kyljistä, ja
suusta roiskahteli sohisewa wahto. Ratsastaja pakeni met-
sään, mutta metsä ei estänyt hänen wihollistensa juoksua.
Tuli roirta ivastaan, ja kohahtaen ratsasti hän sen kierrok-
siin ja weipä orhi hänen nopeasti sen ylitse. Tuli roirta
karmeillekin wastaan, ja monen kosken pauhinalla he syöksi-
roat itsensä lainetten kohtuun, uiwat myrskyn wauhdillasen ylitse: ja korkealle nousi walkea kuohu. Mies ratsasti
yhä eteenpäin, ja yhä wainost häntä kärmetten willitty
joukko. Näki hän matkan päässä hurjasti palawan kas-
ken, ja kohden tulta hän nyt kannusti hewosensa, ja,kietoen
itsensä wirran kylwyssä läpikastettuun kauhtanaansa, ryn-
täsi hän liekkien helmaan, waan kärmeet ciwät wilaustakaan
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wiipyneet häntä seuraamasta. Niinpä taiwaan ratsastawa
sankari kultapilwien halki kiitää. Kerran wielä iski hän
kannukset orhinsa kupeifin ja kerran wielä hän kirmasi
eteenpäin, sitten kaatui pyrskiwä orhi, unohtaen ainiaaksi
elon kuuman leikin. Mutta wapaassa ilmassa seisoi mies,
pelastettuna tulesta ja hirmuisista wihamiehistänsä; tuli-
han oli polttanut kärmeiiten lukemattoman lauman. Siinä
sankari seisoi riemuitsemalla katsannolla, kädessä ihmeelli-
nen kalleus.

Aapo. Se oli tarina walkcan kärmeen kruunusta
Teerimäen nummella tässä.

Juhani. Nhkea tarina ja wielä uhkeampi mies,
joka tempasi kruunun kärmeen päästä ja kilwoitti sen wii-
mein omaksensa. Potra mies!

Timo. Harwapas mies täällä näkee tämän kärmeen,
mutta se, joka hänen näkee, tulee werrattoman wiisaaksi,
niinkuin wanhat ihmiset sanoo.

Juhani. Sanotnanpa myöskin: joka kewäällä en-
nen käen kukkumista tämän tuomarikärmeen käsittää, sen
keittää ja syö, hän ymmärtää korpin puheen, jostahän saa
tiedon mitä hänelle siitälähin on tapahtuwa.

Eero. Sanotaanpa wielä niinkin: joka kewäällä jäl-
keen käen kukkumisen tekee kaiken tämän, se mies ymmär-
tää korpin puheen, jostahän saa tiedon mitä hänelle sttä-
ennen on tapahtunut.

Juhani. Woi, weikkoseni, kuinka tyhmästi nyt haas-
telit! Eikö tiedä sitä joka mies syömättämurenaakan kär-
meen lihaa? Kas nytpä Eero wasta näytti minä mie-
henä hän järkensä puolesta oikeammiten käy, tyhmänäpäs-
sinä. "Hän saa tiedon mitä hänelle sitä-cnncn on tapah-
tunut". Onko tämä aatos kotoisin miehen päästä? Woi
sinua poika-parkaa!

Aapo. Äläs mitään, Juho. Hän joko haasteli tyh-
myydestä tai konstaili ja koukisteli hän taas; kuinka hy-
wäänsä, mutta kummassakin kohdassa wiskasi hän eteemme
merkittämän aatoksen. Koettakaamme tarkastellahänen lau-
settansa, ja luulenpa taitawamme onkia siitä jotakin wii-
sautta. Tietää mitä on tapahtunut, sehän on, eräältä
kannalta katsoen, wiijaus suuri. Jos wisusti harkitset mikä
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kylwö menneistä päiwistä saattoi hyödyllistä, mikä »vahin-
gollisia hedelmiä, ja sen mukaan asetat elämäsi, työs ja toi-
mes, niin oletpa wiisas mies. Jospa meidänkin silmäm-
me ennemmin olisiwat auenneet, niin luulenpaettemmenäin
nyt kahnusteliskaan siirtolaisina tässä.

Juhani. Tässä kuin sudenpoikaset ilmi-taiwaan
alla. Mutta tehty on tehty.

Tuomas. Mitä Jukolassa kadotimme, sen kieppaam-
me takaisin Impiwaaranaholla. — Tänne koko welisarja,
ja iskeköön kyntensä kuormaan joka mies, auttaen Walko-
amme niinkauan kuin suota kestää. Tänne kaikki! Wai-
puuhan wankkurien pyörä waaksan sywältä mutaiseenmaa-
han.

Näin haastellen keskenään oliwat he waeltaneetnum-
melta alas, kulkeneet poikki Seunalan Matin lakean ahon,
siitä halki tiuhan näreistön, ja seisoiwat nyt Sompiosuon
partaalla. Synkcäksi näytti tämä suo, jonka pinnallawai-
hetteli mutaisia, rämeisiä aukkoja, sammaleisia mättäitä,
karpalon kotoja, ja siellä ja täällä seisoi matala, kuihtuwa
koiwu, alakuloisesti nyökytellenpäätänsä iltatuulessa. Mutta
keskeltä oli suo kaitaisin ja siinä maa myös naweampi ja
kiinteämpi. Seisoi siinä lyhykäistä mäntyjä sammaleisessapuwussa ja mättäillä tummanwiheriäisiä, wäkewästi hajah-
tawia juowuke-pensaita. Ia yli tämän taipaleen juoksi wai-
waloinen tie suon toiselle rannalle, jossa taasen alkoi pi-
meä korpi. Pitkin tätä tietä retkeiliwät nyt weljekset ylisuon. Mikä heistä weti aisoista Walkon rinnalla, mikä
taasen lykkäsi wankkureita. Wihdoin, waikka työläästi,eh-
tiwät he suon ranteesen ja matkustiwat taasen kuiwalla
maalla korwen monijuurista tietä, jota kesti noin wiisi sa-
taa askelta. Mutta wiimein wälkähti heidän eteensä kan-
toisen ahon lakeus, ja scisoiwat he määrätyssä paikassa,
komeroisen wuoren alla.

Tässäpä muinoin weljesten iso-isä, mainio raataja, oli
wiljellyt huhtia ja suitsutellut ankaria sysihautoja. Monta
kaskea oli hän tämän wuoren ympärillä kaatanut ja polt-
tanut, risu-äkeellänsä karhinut monen mustan, kylmetyn
maan, ja wiimein korjannut riiheensä satoisat oljet. Aher-
rus ahon syrjässä tuolla osoitti wielä paikan, missä oliha-
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nen metsariihensä seisonut, josta hän kohta kotiansa saat-
toi walmiin wiljan, heittäen talwikeliksi oljet ja pahnat.
Mutta riihen aherruksesta kappale matkaa, tuolla ahon ja
metsän rajalla näkyi musta sysihaudan pohja, waltaisen
suuri, jossa hän oli poltellut kilisewiä sysiä huhtamaan te-
loista. Niin oli tässä entinen Jukolan uhkea isäntä hyö-
rinyt ja puuhaillut monen polttawan auringon alla, pyh-
kien otsaltansa monen helmcilewän hien. Mutta yönsä le-
päsi hän turwekattoisessa keijussa miilunsa warchana; ja
saman koijun oliwat nyt weljekset määränneet itsellensä

asuntomajaksi.
Awara on kantoincn aho, mutta kauemmas sen reu-

noja ci kuitenkaan näe sun silmäs; silla idässä, etelässä,
lännessä sulkemat metsät sun silmäsi alan jaPohjosessa kor-
kea wuori. Mutta jos astut tämän wuorcn harwoilla kuu-
silla kruunatulle harjanteelle, niin kantaapa silmäsi etäälle
kohden kaikkia ilmoja. Sen eteläisellä puolella näet ensiksi
ihan jalkas alla tuon mainitun, juohewasti kaltewan ahon,
kauempana synkeän korwen, sen takana taasen Sompiosuon,
ja tuolla ilman reunalla kohoo ylös waisusti sinertäwä Tee-
rimäki. Pohjaa kohden alenee wähitellen wuori, ja sen
loiwalla kamaralla, jota ennen myös olihuhtina käytetty,
seisoo koiwisto nuori ja tiuha, jonka ruohottomilla poluilla
teeret hyppelewät ja pyyt alakuloisesti wiheltelec. Idässä
näkyy tasainen nummi hongistonensa, lännessä ryhmyinen,
sammalkallioinen maa, tuolla ja täällä, sammaleisella har-
julla matala, mutta kookas ja tuuhea mänty. Män-
tyjen takana kiiltää tuolla kirkkaana ja kalaisena Ilwcsjär-
wi,noin tuhannen askelta ahosta pois. Mutta näetpätus-
kin muuta, waikka kauaskin katsot. Saloin tumma meri
haamoittaa sun ympärilläs kaikkialla. Näet toki him-
meän siinnon Wiertolan kartanosta koillisessa ja kaukana
tuolla luoteisen ilman rannalla kirkon harmaan tornin.
Tämänkaltainen oli seutu ja sen ympäristö, jonka lukolai-
set oliwat määränneet asumapaikaksensa.

Mutta sysikoijun waiheille oliwat weljekset tänä iltana
asettuneet alas, laskeneet aisoista wäsyneen Walkon, kello
kaulassa,laitumelle ja tehneet kannoista jakarangoistailoi-sen walkean aholle. Siinä paistoi Simeoni silakoita, nau-
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