
ENSIMM.AINEN LUKU

Jukolan talo, eteliiisessa Hameessa, seisoo eraan maen pohjai-
se1la rintee1la, lid Toukolan kylaa. Sen laheisin ymparisto on
kivinen tanner, mutta alempana. a1kaa pellot, joissa, ennenkuin
talo oli havioon mennyt, aa1toili teriiinen vilja. Pe1tojen alla on
niittu, apilaayriiinen, halkileikkaama monipolvisen ojan; ja run-
saasti antoi se heinia, ennenkuin joutui laitumeksi kylan kar-
jalle. Muutoin on ta1011aavaria metsia, soita ja eramaita, jotka,
taman tilustan ensimmaisen perustajan oivallisen toiminnan
kautta, olivat langenneet sille osaksi jo ison-jaon kaydessa enti-
sina aikoina. Silloinpa Jukolan isanta, pitaen enemman huolta
jii.lkeentulevainsa edusta kuin omasta parhaastansa, otti vas-
taan osaksensa kulon polttaman metsan ja sai silla keinolla seit-
seman vertaa enemman kuin toiset naapurinsa. Mutta kaikki
kulova1kean jii.ljet olivat jo kadonneet hanen piiristii.nsa ja tuu-
hea metsa kasvanut sijaan. - J a tama on niiden seitseman vel-
jen koto, joiden e1amanvaiheita tassa nyt kayn kertoilemaan.

Ve1jesten nimet vanhimmasta nuorimpaan ovat: Juhani, Tuo-
mas, Aapo, Simeoni, Timo, Lauri ja Eero. Ovat heistii Tuomas
ja Aapo kaksoispari ja samoin Timo ja Lauri. Juhanin, vanhim-
man veljen, ika on kaksikymmenta ja viisi vuotta, mutta Eero,
nuorin heista, on tuskin nii.hnyt kahdeksantoista auringon kier-
rosta. Ruumiin varta10 heilla on tukeva ja harteva, pituus koh-
ta1ainen, paitsi Eeron, joka viela on kovin lyhyt. Pisin heista
kaikista on Aapo, ehka ei suinkaan hartevin. Tama jii.lkimmai-
nen etu ja kunnia.on Tuomaan, joka oikein on kuuluisa hartioit-
tensa levyyden tahden. Omituisuus, joka heitii kaikkia yhtei-
sesti merkitsee, on heidan ruskea ihonsa ja kankea, hampun-
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karvainen tukkansa, jonka karheus etenkin Juhanil1a on sil-
maiin pismva.

Heidw isaansa, joka oli ankaran innokas metsii.mies,kohtasi
hii.nen parhaassa iii.ssaiin ii.kisti surma, kun hii.n tappeli ueiin
karhun kanssa. Molemmat si11oin,niin metsiin kontio kuin mies,
loyttiin kuoUeina, toinen toisensa rinnaUa maaten veriseUa tan-
tereUa. Pahoin oli mies haavoitettu, mutta pedonkin seka
kurkku etta kylki náhtiin puukon viilmmii.na ja Mnen rintansa
kivawn tuiman luodin lavismmana. Niin lopetti paivansa ro-
teva mies, joka oli kaatanut enemmii.n kuin viisikymmenta
karhua. - Mutta naiden metsaretkiensa kautta loi hiin laimin

tyon ja toimen ta1ossansa, joka váhitellen, i1man esimiehen
johtoa, joutui rappioUe. Eivat kyenneet hiinen poikansakaan
kyntoon ja kylvoon; si11aolivatpa he perineet isii.ltii.nsasaman
voima1lisen innon metsa-otusten pyyntoon. He rakente1ivat sa-
timia, loukkuja, ansaita ja teerentarhoja surmaksi linnuiUe ja
jiiniksi11e.Niin viettivat he poikuutensa ajat, kunnes rupesivat
kiisittelemiiiin tuliluikkua ja rohkenivat lii.hestyiiotsoa korvessa.

Aiti kyUiikoetti seka nuhtei11aetta kuriUa saattaa heim tyO-
hOnja ahkeruuteen, mutta heidiin uppiniskaisuutensa oli jiiykka
vastus kaiki1le hiinen yrityksi11ensa. Oli hiin muutoin kelpo
vaimo; tunnettu oli hiinen suora ja vilpiton, ehka hieman jyrkkii
mielensa. Kelpo mies oli myos hiinen veljensa, poikien oiva eno,
joka nuoruudessaan oli uljaana merimiehenii purjehtinut kau-
kaiset meret, náhnyt monta kansaa ja kaupunkia; mutta nuon-
sapii kadotti hiin viimein, kayden umpisokeaksi, ja vietti ikiinsa
pimeii.t paivat Jukolan talossa. Hiin si110inusein, veisteUen
tunteensa viittauksen mukaan kauhoja, lusikoita, kirvesvarsia,
kurikkoja ja muita huoneessa tarpeeUisia ka1uja, kertoili sisa-
rensa poji11etarinoita ja merki11isiiiasioita seka omasta maasta
etta vieraista va1takunnista, kertoili myos ihmeim ja tapauksia
raamatusta. Naim Mnen jutelmiansa kuultelivat pojat kaikella
hartaudeUa ja painoivat lujasti muistoonsa. Mutta yhm mie-

luisasti eivat he kuuUeUeetkaan aitinsa kii.skyja ja nuhteita,
vaan olivatpa kovakorvaisia vaUan, huolimatta monestakaan
pieksiais-Ioylysm. Useinpa kyllii, huomatessaan selkii.saunan
láhestyviin, vilkasi veliparvi karkutieUe, saattaen mmiin kautta
seka aiti11ensa etm muiUe murhetta ja kiusaa, ja si11aomaa

asiaansa pahenta~.
Tii.ssaolkoon kerrottu erii.stapaus veljesten lapsuudesta. He

tiesiviit kotota1onsa riihen aUa ~ananpesiin, jonka omistaja oli
erii.s eukko, kutsuttu »Manniston muoriksi»; si11ahanen pieni
mokkinsii seisoi mannistossa lii.heUaJukolaa. Johtui kerran vel-

jesten mieleen paistetut munat, ja paattivat he lopulta riistaa
pesan ja láhtea metsiian nauttimaan saa1iistansa. He myttivat
myOs paatoksensa, tyhjensivat pesiin ja lusivat yksimielisesti
metsaan, kuusi veljesm; Eero pyori si110inviela aitinsa ja1kain
juureUa. Mutta koska he ehtivat eraalle soliseva11eojaUe pi-
meii.ssa kuusistossa, rakensivat he valkean ayriiii.lle, kaiiriviit
munat ryysyihin, kastoivat ne veteen ja panivat paistumaan
kihisevii.iin tuhkaan. Ja kun herkut olivat viimein kypsyneet,
sOivat he maittavan atrian ja astelivat siim tyytyvaisina ko-
tiansa taas. Mutta kotomaeUe ehdittyii, kohtasi heita hirmu-
myrsky; si11aolipa jo heidiin tekonsa tuUut ilmí. mnniston
muori arhenteli ja riehui, ja kiivaaUa katsannoUa kiirehti vel-

jeksiii vastaan heidiin aitinsii, kMessii vinkuva ruoska. Mutta
eivatpii mielineetkaiin pojat kayda kohden tuota vihuria, vaan
kii.ii.ntyivat takaisin ja pakenivat jii.lleenmetsien turvaan, huo-
limatta aitinsa huudoista.

Meni nyt paiva, meni viela toinen, mutta karkureita ei kuu-
lunut; ja mmii heidan viipymisensa saattoi aitin lopulta kovin
levottomaksi; ja vihansa muuttui pian murheeksi ja saii.linkyy-
neleiksi. Han lusi heita etsimaan, etsi metsat ristiin rastiin,
mutta loytii.miitta lapsiansa. Saipa asia yhii kama1amman muo-
don ja vaati viimein kruununmiehia kii.ymaan asiaan kii.siksi.
Sana saatettiin jahtivoudiUe, joka viipymatta kokoonkutsui
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koko Toukolan kylii.n ja sen ympariston. J a nyt lii.ksi joukko
seka nuoria etta vanhoja, naisia niinkuin miehiii.kin,jahtivoudin
johtamana, pitkana rivina urkkimaan ympari metsaa. Ensim-
mii.isenapii.ivana etsivat he laheisimmi11atienoi11a,mutta i1man

toivottua seurausta; toisena pii.ivana siirtyivat he kauemmas, ja
koska astuivat korkea1le maelle, nii.kivat he etaii.lta eraan suon
partaa1ta sinisen savupatsaan kiertoi1evan ylOsi1maan. Tarkasti

merkitsivat he suunnan, josta savu suitsusi, ja sita kohden jat-
koivat he retkensa taas. Viimein likemmin jouduttuansa kuuli-
vat he ii.ii.nen,joka lauloi seuraavaUa tavalla:

»Elettiinpa ennenkin,
Vaikk' ojan takan' oltiin,
Ojapuita poltettiin
J a ojast oltta juotiin».

Si110inpaJukolan emanta, kuultuansa laulun, i1ahtui suuresti;
si11ahan tunsi sen poikansa Juhanin aii.neksi.J a kumahteliusein
metsa tu1inuijan paukkeesta; josta kaikesta etsijat nyt var-
maan havaitsivat lii.hestyvansa karkulaisten leiria. Siita antoi
jahtivouti kii.skynpiirittamaan pojat ja sitten heitalii.henemaan
hi1jaisuudessa, mutta pysaymaii.n kuitenkin matkan paii.hanhei-
dan majapaikastansa.

Tapahtui niinkuin han kii.ski.J a koska joukko, piirittii.in vel-
jekset kaikin puolin, oli heita likeynyt noin viisikymmenta as-
kelta, seisahtui se si11oin;ja i1mestyinyt seuraava nii.ky:Rakettu
oli kiven juureUe havuista pieni koiju, jonka ovella makasi
Juhani samma1eiseUasijaUa, katsellen ylos pi1viin ja lauleskel-
len. Kaksi, kolme syltaa koijusta loimotti i10inenva1kea, ja sen
hii1istossa korventeli Simeoni ansa1la pyyttya teerea pii.ivii.1li-
seksi. Aapo ja Timo no'etuiUa kasvoiUa - siUa olivatpa he
ii.skettii.in olleet tonttusiUa - paiste1ivat nauriita kuumassa

tuhassa. Pienen saviropakon partaaUa istui aanetonna Lauri,
tehden savikukkoja, harkia ja uljaita varsoja; ja oli hanella

heita jo aika rivi kuivamassa sammaleisen hirren kyljella. Mutta
tulinuijaa paukutteli Tuomas: sylki maakiveUe vahtoisen syljen,
asetti siihen tulisen hiilen, ja taman paalle viskasi han kaikin
voimin toisen kiven, ja jyske, usein tuima kuin tava11inenkivaa-
rin paukaus, kajahti ymparille, ja nokinen savu kivien valista
pyorahte1i i1maan.

JUHANI.Elettiinpa ennenkin,
Vaikk' ojan takan' oltiin. . .

Mutta peijakas meidan kuitenkin viimein taaua peru. Se on niin-
kuin kiidessa, te mullisaukon pojat.

AAPo.Senhii.nmina kohta sanoin kaydessamme janiksen pas-
siin. Voi meita hulluja! Sissit ja mustalaiset taua tava1la rah-
mii.stelkoot i1mi-taivaan aUa.

Tmo. Jumalan taivas kuitenkin.
AAPo. Asua taaua susien ja karhujen kanssa.
TuOMAS. J a Jumalan kanssa.
JUHANI.Oikein, Tuomasl Jumalan ja hanen enkeleinsa kans-

sa. Ah! jos nyt 'taitaisimme katsoa autuaan sielun ja ruumiin
si1maua, niin selvii.stipa nii.kisimme, kuinka koko joukko suoje-
levia siipi-enke1ia on meidan piirittii.nyt ja kuinka itse Juma1a
harmaana ii.ijaniiistuu va1lan keskellamme tii.ssa kuin armahin
isa.

SnmoNI. Mutta mita aattelee nyt ii.itiparka?
TuOMAS.Han mielisi peitota meita paistikkaiksi, koska vaan

kynsiinsa joutuisimme.
JUHANI.Ai poika, saisimmepa saunan!
TUOMAS.Saunan,saunan!
JUHANI.Kipinoitsevii.n saunan! Niin, kyllii.s sen tiedat.
AApo. Se viimeinkin on saatavamme.

SnmoNI. Hyvin tietysti. Sentahden on parasta menna otta-
maan se sauna ja paii.sta kerran nii.ista hii.rkapii.ivista.

JUHANI.Harka ei juuri kayskelekkaii.n vapaa-ehtoisesti teu-
raspenkkiin,veikkoseni.
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MPO. Mita. jaarittelet, poik:a? Ta1vi lii.hestyy ja mei11eei
annettukaan syntyissa.mme turkkia niskaan.

SnmoNI. Ei siis muuta kuin kotia marsl ja tuUa loylytetyksija syysta. kyl1a.,syysta. kyUa..

JUH.ANr.Sa.ii.stykoon,veljet, sa.ii.stykoonselka.mme viela.kW-
tenkin muutamat vuorokaudet. Emmeha.n tieda. mim pelastus-
keinoa Jumala mei11ekeksii viela. mennessa. parin kolmen pii.i-
vii.n.Niin, tii.ii.1la.,ta.ii.Ua.pyl1yilka.a.mmeviela.:tuossa pii.iva.mme,
tuon kantosen valkean ympa.ri1Ia.,ja yomme havuisessa koi-
jussa, rohOteUenrinnakkain rivissa.kuin ema.nnaskit pahnoi11a.
- Mutta mita. sanot sina., Lauri pokko, siel1a.savi1aukussa?
Mita.?Ka.ymmeko koreasti pieksiii.isloylyyn?

LAUR!.OUaanhan ta.ii.Ua.viela..

JUH.ANr.Senha.n minii.kinparhaaksi harkitsen. Juuri niinl _
Mutta onpa sinulla sieUa.karjaa oikein aika laiUa.

TuOMAS.On seka. karjaa etta. siipi-ela.imia.si11a.pojaUa.
JUHANI. Huikea 1iuta. Tulispa sinusta oikein kukkomaa-kari.

TUOMAS.Oikein f1a.a.tii.1a..

JUHANI.OivaUinen f1a.a.ta.la..- Mika. ryssa.nkuk1a sielta. nyttaasen heltii kynsistii.si?

LAUR!.Tii.ma.on vaan tuommoinen pikkuinen poika.
JUH.ANr.Kas tuota naUikkaal
TuOMAS.Tekee poikia kWn mies.

JUHANI.Poikia kuin tervaskannon pii.ita.;ja ruokkii kuin mies

seka. pojat etta. karjat. - Mutta veljet, veljet, jouduttakaa jo
pii.ivii.Uinenpoyta.ii.n; si11a.mahani rupee motkottamaan. Pane
mujua, pane kiehuvaa mujua tuon nauriin paistaval1e kyljel1e
tuossa. - Kenenpa. on VUorolii.htea.nauriita varkaisin?

SnmoNI. Minunpa on taasen ka.yminen synnin tyohOn.
JUHANr.Henkemme piteiksi ta.ytyy meidii.nhieman nypisteUa.

toisen omasta. Jos mma. on syntia., niin on se niita. pienimpia.
kuin tehda.ii.n tii.Ssa.matoisessa maassa. J a katso, jos kuolen

i1man muuta synninmerkkia kirjassani, niin eiha.n tuo pieni
variksenjalka minua juuri estii.isipaasemii.sta vii.han parempaan
elamaan. Siita oikeasta haasalista minua piankin naasattii.isi
ulos, sen ma kyl1aluulen, mutta ainahan annettaisi pojaUe sie11a
jokin ovenvartijan virka, ja sekin olisi hirmuisesti lystia.
Niin, uskokaamme niin, ja ottakaamme suruttomasti mim ker-
raUa kupuumme mahtuu.

. AAPo. Mutta katsonpa jo parhaaksi etta heimmme Kuokka-
lan naurismaan ja etsimme itsel1emme toisen. Vii.hentyminen
paiva pii.ivalta saattaa pian omistajan vartioimaan maatansa
yot ja pii.ivat.

JAHTrvoUTI. Ei yhtaan suma siita juonesta enaa, poikaset, ei
yhtaii.n. No no, miksi hatii.ilette? Katsokaa: joukko suojelevia
enkelia on teidii.n piiritmnyt aivan sukkelasti.

Niin haasteli vouti veljeksil1e,jotka pahoin peljii.styneina ryn-
kasivat ylos ja kaapasivat juoksemaan mika minnekkin, mutta
huomasivat pian kauhistuen tiensa teljetyksi kaikkialta. Sil10in
lausui taasen vouti: »apajassahan olette, luikkarit, koreasti apa-
jassa, josta ette paii.seennenkWn on teita hieman suomustettu
muistoksi, pieneksi muistoksi teille, mitka ja1kajuonet olette
mei11esaattaneet, luikkarit. Tii.nne, muori, koivun-oksa11anne,
ja antakaat heme oikein lampoisesta kourasta. Jos niin, etta
kohtaisitte vastakyntta, niin onpa tii.ssa tei11eapumuijia». Seu-
rasi nyt kuritus ii.itin kadesm, kayden miehesta mieheen yli
koko poikaparven; ja kova oli Kuokkalan korvessa rabína. Kii-
vaasti kylla kayttikin vitsaansa muori, mutta jahtivouti va-
kuutti heidan kuitenkin saaneen 1iian liepean saunan.

Mutta koska tama viimeinen toimi oli tehty, laksivat he kukin
kotiansa, niin myos ii.itipoikinensa. Kaiken tien han pauhasi ja
toreli karkulaisia; eika viela heidan kotia tultuansakaan lakan-
nut myrsky. Vielapa rakentaessaan pojmensa atriaa laukkutuo-
liUe metelOitsi eukko, uhaten heita uudella pieksiii.is-sauna11a.
Mutta nii.htyaan, milla na1an ahneudella he iskivii.t hampain
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leipaiin ja si1akk:aan, kaansi han kasvonsa heista, pyhkaisten
sa1aa kyyneleen ruskealta, karhealta poskeltansa.

Niin paiittyi poikien karkuretki. J a tama oli tapaus heidan
lapsuutensa ajasta, johon kertomuksestani poikkesin.

Veljesten parhaita huvituksia oli myos kiekonlyominen, jota
leikkia he viela miehuutensakin iiissa rakastelivat harjoitella.
He si11oin,jaettuina kahteen jOukkoon, taistelivat kiivaasti,
kumpikin puoli pyrkien kohden miiiirattya esinetta. Kova oli
si110inhuuto, juoksu ja temmellys, ja tulvana virtasi hiki heidan
kasvoi1tansa. Humisten hyPpeli kiekko pitkin tieta, ja ponnahti
usein kartusta miehelle vasten kasvoja, niin etta kun he palasi-
vat leikista, oli yhden ja toisen otsa varustettuna aika sarvella,
tai poski ajettuneena simpulaksi. Niin kuJui heidan nuoruutensa
paivat: kesat metsissa tai maantiella kiekkoa heittaessa, ta1vet
kodon uunin piiii11ahiottavassa kuumuudessa.

Mutta huomasivatpa veljetkin aikojen muuttuvan. Tapah-
tuipa asioita, jotka saattoivat heita enemmiin kuin ennen muis-
telemaan huomis-paivaa ja siirtymaan viihiin entisista menois-
tansa. - Heidiin iiitinsa oli kuollut, ja tuli nyt yhden heista
astua iS3.nnYYteen,hi1Iitsemaiin ta10a piiiisemiista perln ku-
moukseen ja huolta pitamaiin kruununveron maksosta, joka
Jukolan avarlen maiden ja metsien suhteen ei kuitenkaan ollut
suuri. Mutta puuhaa ja tekemista on ainakin havinneessa ta-
lossa. Tu1iviela harjaksi kaikelle tii1le,etta pitajiin uusi rovasti
oli kaikessa virkansa toimessa peloittavan ankara mies. Liioin-
kin laiska1ukijoi11eoli han armoton, kayte11en heita kohtaan
kaikkia keinoja, myos ja1kapuun rangaistusta. Niinpa oli han

Jukolan poikihinkin teroittanut tarkan silmansa. Oikeinpa
lautamiehen kautta oli hiin antanut heiUe kiivaan kiiskyn, etta
he tava11ista vikkeliinunin saattaisivat itsensa lukkarin luoksi
oppiaksensa lukemaan. - Muiste11enniiita seikkoja, istuessaan
kotona avarassa tuvassa eraana i1tana syksykesii11a,haastelivat
veljekset keskenansa seuraava11a tava11a:
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AA,po.Sanonpa: tama hurja elama ei kay piiisin, vaan on sen
loppu viimein havitys ja turmio. Veljet! toiset tavat ja toimet;
jos toivomme onnea ja rauhaa.

]UHANI.Haasteletpa oikein, sita ei taida kieltaa.
Sn.mONI. ]uma1a paratkoonl hi11iton,villitty on elamamme

ol1ut aina tiihan paivaan asti.
Tmo. Onpa tassa e1iimassae1iimaaja maailmassa maailmaa.

Kylla kelpaa, jos kiiskeekin. Ohhool
]UHANI.Liian hurjasti, tai.oikeammin sanottu, liian huoli-

mattomasti olemme elaneet, sita ei taida kieltaa. Muistakaamme
toki: )DUoruusja hulluus, vanhuus ja viisaus).

AAPo.Mutta jo on aika viisastua, aika on panna kaikki ha1ut
ja himot jarjen ikeen a11eja etunenassa tehda se, joka tuo hyo-
tya, vaan ei sita joka makeamma11emaistuu. Nyt viipymatta
rakentamaan ta10amme kunnia11iseenkuntoon taas!

]UHANI.Oikein haasteltu! Ensiksi kaykaamme lannan kimp-
puun niinkuin sontiaiset, ja paukahte1koon havutukki ]ukolan
nurkissa aamusta i1taan; karja, uhkea karja antakoon moskaa
puolestansa korotteeksi myos; ja nouskoon tarhaamme kasat
korkeat mn kuninkaan linnan kultaiset muurlt. Niin teemme.

Ensi maanantaina a10itamme ja juuresta jaksain.
AAPo. Miksi ei jo huomenna?
]UHANI.Vasta ensi maanantaina. Eihiin ole vahinko harkita

asiaa viela kypsemmiiksi. Niin, otkoon sanottu: ensi maanan-
taina.

AAPo. Mutta yksi pykala on mei11akohta suoritettavana.
Tamii on laita: ] os Wonpitoomme toivomme jarjestysta ja
pysyviiisyytta, niin yksi otkoon esimies ja isiinta. Metiedamme,
etta tiima oikeus ja velvollisuus on ]uhanin seka hiinen esikoi-
suutensa ettii aitimme maarayksen kautta.

JUHANI.Niin, niin se oikeus, va1ta ja voima on minunl
AAPo.Mutta katso, ettii sita sopuisasti kayttelet ja yhteiseksi

hyOdyksi.
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JUHANI.Parastani tahdon koettaa. Mutta kun vaan totteli-
sitte uman konistamista ja ruoskaal Mutta parastani tahdonkoettaa.

AAPo. Ruoskaa?

JUHANI.Jos niin tarvitaan, naetkos.
TuOMAS.Puhu koiriUesi ruoskasta.

Tmo. Et pehmita kruununmaatani sina, et koskaan; sen teh-
koon lain ja oikeuden hulja, jos se1kani syysta syhyy.

JUHANI.Miksi iskette kiinni loysaan sanaan? Onhan mei11a

tiissa onnemme sijaa, jos vaan sovinto va11itseeja sarvet pan-naan syrjaiin.

EERO. Tarkasti kuitenkin maarattakoon keskiniiiset suh-teemme.

AAPo.Ja kuulkaamme jokaisen mie1i.

JUHANI.Mita sanot, Lauri, harvasanainen aina?

LAUR!.Sanoisinpa jotain. Muuttakaamme metsiian ja heitta-
kaamme hiiteen tamiin maai1man pauhu.

JUHANI.Hiih?

AAPo.Mies hourii taas.

JUHANI.Muuttaisimme metsaan? Mita hulluuksial

AAPo.Ole huolimatta. - Katso niiin olen tuumai11ut. Sinulla,
Juhani, on ensiksi valta astua iSiinnyyteen, jos niin tahdot.

JUHANI.Mína kun tahdon.

AAPo. Me toiset, niin kauan kuin viivymme kotomme rak-
kaissa nurkissa ja olemme naimattomia miehia, teemme talon
tyota, syomme talon ruokaa ja saamme talosta vaatteet. Kuun
ensimmiiinen maanantai, paitsi kylvo- ja leikkuu-aikana, olkoon
aina oma piiivamme, mutta tulkoon mei1le suloinkin talosta

ruoka. Vuosittain antakoon tato mei11ekullekin puolen tynny_
rin kauroja kylvoon, ja vuosittain olkoon mei11avalta raketa
Yhteishuhta, jonka suuruus on viihintiikin kolmen tynnyrin ala.
Nain ovat tuumani kotomme ja naimattomuuden kannalta.
Mutta mina tiediin, ettei yksikaiin meista kernaasti siirry J uko-
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lan armaitten alojen vaiheilta pois, ja eihan pakoita siihen
tilamme ahtaus, vaan onpa valjyytta seitsemiille veljelle nai1la
mantereilla. Mutta han, joka aikaa voittain tuntisi halun perus-
tamaan itsellensa oman asunnon ja perheen eika kuitenkaan
mie1i wsa lain voimalla ja maamittarikustannuksi1la kayda
pirstoilemaan taloa, eiko taitaisi hiin tyytya seuraavaan etuun?
Perikoon han ta10sta kappaleen maata, johon han rakentaa huo-
neensa ja pellot sen ymparil1e. Saakoon han myos osaksensa
jonkunmoisen niittu1ohon, ja olkoon hanella valta raivata itsel-
lensa metsa.sta heiniimaata lisusi, niin etta voi elattaa pari

hevosta ja nelja, viisi nautaa. Ja ilman yhtaan veroa ja ulos-
tekoa vilje1koon tilaansa ja nauttikoon sen tuotteita niin hiin
kuin hanen lapsensa, eleskellen rauhassa omalla pohjallansa. -
Niin olen mina asiaa aprikoinut. Mita sanotte.

JUHANI.Jotenkin ja.rkeviisti aprikoittu. Ottakaamme pun-
nittaviksi ne pykalat.

LAURI.Mutta toisin tehty viela jarkevammin tehty. Muutta-
kaamme metsien kohtuun ja myykaamme viheliiiinen Jukola,
tai pankaamme se vuokralle Rajaportin nahkapeitturille. Han
on meille ilmoittanut halunsa siihen kauppaan; mutta viihin-
ta.kin kymmeneksi vuodeksi tahtoo han haltuunsa talon. Teh-
kaamme niinkuin sanon ja muuttakaamme hevosinemme, koi-
rinemme ja pyssyinemme juurelle jyrkan Impivaaran vuoren.
Sinne rakentakaamme itsellemme iloinen pirtti iloiselle paivan-
kaltevalle aholle, ja siella, pyydellen salojen otuksia, elamme
rauhassa kaukana maailman menosta ja kiukkuisista ihmisista.
- Niiinpa olen itsekseni tuumiskellut yot ja paivat vuosien
kuluessa.

JUHANI.Onko peeveli riivannut sun aivos, poika?
EERO.Ellei peeveli, niin metsiineito.
LAURI.Niin tuumailen ja kerran teen. Siella eliiisimme vasta

herroina, pyydellen lintuja, oravia, janiksia, kettuja, susia, may-
ria ja poyrykarvaisia. karhuja.
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t.ehtyiini oman piiÍviityoni, lepiiiin vasta rauhan majassa, kuul-
lellen kuinka kontio korvessa viheltaa ja teeri puha1telee Som-

piossa.
TIMo. Minii tulen, Lauri; olkoon sanottu, Lauri.
TuOMAS.Elleiviit parane tiiSsaajat, niin seuraan teita minakin.

JuHANI.Tuomaskin\ Siniiko muuttaisit mýos?
TuoMAS.Elleiviit ajat parane.
LAU'Rl.Mina muutan Vapp~na vaikka 1iihestyisí Juko1an

taloa makean leiviin piiÍviit.
TIMo. Sina ja mina, me kaksi, me muutamme tiistii Sompion

suolle kuin keviiÍset kurjet; ja i1ma ja tuulet soi!
JUHANI.Haidjai\ Mutta kas jos totuuden tunnustan, niin

Laurln aikeessa on salaista vetoa. Metsa houkuttelee. Voi pee-
veli! tuntuupa kuin nakisin sen metsiin takana i1man ihanan
1akeuden.

MPO. Te hullut, mitii aattelette? - Muuttaa metsaiin\ Miksi?
ODhan mei11atalo ja huoneet; katto kultainen paamme piiiil1a!

JuHANI.Tosi, mei11iion talo, jossa rHpumme kynsin ja hatt1-
pain, niin kauan kuin se viihankin suuruksel1e hajahtaa. Mutta
katsos, jos nyt kova onni kiertiiisi tiiSsa kaikki nurin niskoin,
vastoin miehen parhaita tuumia, niin olkoon metsa takataloni~

jonne piankin tiista vi1kaisen, koska viimeiset tuutissa ko1iste~
_ Niin, talonpidon toimeen ja raatamiseen nyt iskemme peloit-
taval1a vauhdi11a; ja kaykii.iiDrtI1etaasen pykálaan, joka tassa
oikeammiten olikin kysymyksena. - Minun tyhmiin piiiikal10ni
mukaan on Aapo yUma1kaan harkinnut asiat jotenkin jiitke-
viisti; ja kaikki kay hyvin, jos vaan itse kukin kohdastamme
harrastelemme yksimieUsyytta ja sovintoa. Mutta kas jos riitaa
etsimme, niin kyllapa loydamme aina syita niskaharjastemme
kohotteiksi.

SDIEONI.Missa emme loyda sita niinkauan kuin tuo vanha
Aatami kutittelee ja kutkuttaa meÍS5a tiialla luun ja nahan
válissii?

JUHANI.No peijakas! annapas menna koko Noakin arkki aina
hiiresta hirveen asti.

EERO.Siina vasta neuvo: sanoa jaiihyviiiset suola1leja leivii11e
ja imea verta, hi110a libaa kuin hyttyset ja Lapin noidat. Ja

soisimmeko viela kettua ja suttakin Impivaaran komeroissa
kuin karvaiset vuoripeikot?

LAURI.Ketuista ja susista saamme nahkoja, nahoista rahaa,
raha1la suolaa ja leipaa.

EERO.Nahoista saamme vaatteet, mutta líha, verinen, hoy-
ryava liha olkoon ainoa ruokamme; suolaa ja leipaa eivat tar-
vitse apinat ja papiaanit metsassa.

LAURI.Niin tuumai1en ja kerran teen.
Tmo. Ottakaamme asia harkittavaksi juuresta jaksain. Miksi

emme taitaisi pureskel1a metsiissiikin suolaa ja leipaa? Miks'
emme? Mutta Eero on irvihammas, aina tiellamme, aina pit-
kiina kantona kaskessamme. Ken voi kieltiia metsiin asukasta
tuolloin Wloin liihestymiista kylienkin nurkkia, tuolloin tii11oin,
aina kuinka tarpeet vaativat? Vai isketko minua si110inpuulla
piiiihiin, Eero?

EERO.En, veljeni, vaan vielapa »suolojakin saat jos marjoja
tuou. - Muuttakaa, pojat, muuttakaa, mina en kie1lii, vaan
tulenpa teita viela kyytiinkin, vien teita tiista oikein suden
travia.

JUHANI.Mutta pianpa kyydittiiisivat metsiinha1tijat heidiin
sielta takaisin, mina takaan sen.

LAURI.»Toisen kerran tullessa on kotoinen kynnys korkee»,
mina tiediin sen, ja ála luule, ettii.kolkutan oveUesi enaa, koska
sen kerran heitin. - Vappuna muutan.

Tmo. Kukatiesi tulen mina kanssas.

LAURI.Mina en kieUa, en kiiske; tee niinkuin sydamesi par-
haaksi katsoo. - Mina muutan tulevana Vappuna Impivaaran
ahoUe. Ensiksíhiin sieUa, kunnes pieni, liimmin pirttini on va1-
mis, asun isoisamme turpeentuneessa sysikoijussa. No, si11oinpa,
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Tmo. Vanhan Aatamin olen aina aatellut vanhaksi, vaka-
vaksi taatoksi vilttihatussa, mustassa pitkatakissa, polvihou-
suissa ja punaisissa 1iiveissa, jotka ulottuvat aina alipuolelle
miehen napaa. Sellaisena ukkona aste1ee han aatoksissaan ja
ajelee hiirkaparia.

SnrmoNI. Vanhalla Aatami1la tarkoitetaan synnin juurta,
perisyntia.

Tmo. Mina tiedan, etta han on perisynnin tunnusmerkki ja
esikuva, se sarvipaa saatana he1vetista, mutta sellaisena pok-
kona, kuin sanoin, han aste1eeedessiini, ajellen harkaparia. Sita
en voi auttaa.

JUHANI.Tiima uskon-pykwa jaiikoon, ja pysykaa.mme asias-
sa. - Aapo, mita tuumiske1emme noista kahdesta meidan tor-
pistamme: Vuohenkalmasta ja Kekkurista?

AAro. Muistettava on, etta niiden molempain hallitsijat moy-
rivat kerran maansa raa'asta, kolkosta korvesta, ja heita ei siis
karkoiteta turpeiltansa pois - joka oliskinvaa.rin- niinkauan
kuin on heilla mahtia pitaa sarkojansa ruokossa, ja sittenkin
maaraa laki heille ti1asta jonkun vanhuuden turvan. Niin on
laita siina kohdassa. - Mutta katse11aanpas eriista toista seik-
kaa, joka luullakseni on jotenkin napiikiissa. Silla se on taa.lla
meidan tiirkein aske1emme, se joko saattaa paan harmaaksi
ennen aikoja tai tuo meille e1a.manpoudan ja paattaa viimein
pa.ivamme illan kultaruskoon. Ja sinuunpa, Juhani, se ensiksi
nyt koskee. Huomaa siis mita sanon: Emannaton isiinnyys on
puoletonta ja ontuvaa; ta10 ilman aitan polulla aste1evaa eman-
tiiii

Tmo. On niinkuin suden pesa Hman naarassutta, tai niinkuin
saapas i1man toista saapasta; totisesti ontuupa se, niinkuin
Aapo sanoi.

AAPo. Ta10 Hman aitan polu11aaste1evata emantaa on .niin-
kuin pllvinen pa.iva, ja sen perheenpoydan pa.a.ssaasuu ikavyys
kuin riutuva syksy-Hta. Mutta hyva emanta on talon kirkas

aurinko, joka valaisee ja lammittiiii. - Katso: ensimma.isená

játtáá han aamulla vuoteen, sotkee taikinansa, rakentaa mie-
hellensa suurusta poytaan, evástaa heidan metsáiin ja siita kii-
rehtii hán kiulu kourassa tarhaan, lypsámaan kirjavan karjansa.

Nyt hán leipoo, hyorii ja pyorii; nyt on han poydan aa.ressa,nyt
keikahtaa han tuolla perápenkin páiissá leipa kammenillá, ja

nyt han pyryna kohentelee uunia, joka ammentaa hohtavasta
kidastansa tulta ja savua. Nyt han, leipain noustessa, viimein
itsekin, lapsi rinnoilla, einehtii, 'syo kimpa1een leipaa, paistetun
sllakan ja ryyppaa. haarikosta piimaii paalle. Mutta eipii unohda
hán ha11iakaan, ta10n usko11istavartijaa portaalla, eikii kissaa,

joka unisena uuninpawta ki11iste11enkatsahtelee. - Ja nyt han
taasen hyorii ja pyorii, káiintyy ja keikkuu, sotkee vielii toisen
taikinan kauka100nsa nousemaan, leipoo sen leiváksi ja paistaa,

ja virtana juoksee hiki hanen otsaltansa. Mutta katso: pa.ivan
laskiessa on hanella leiviit katossa, varras ladottuna vartaasen,

joista raitis eliimii liehahtaa a1as. Ja silloinpa, miesten tullessa
metsiista, vartoo heitii hOyryavii illa11inen pestyl1ii poydii.11a.
Mutta missii on emiintá itse? Tuol1a han pihalla taasen lypsáii
vii.iiriisarvisia nautojansa, ja kiulussa helluu rieskan sohiseva,
vahtoinen harja. - Niin han hyorii ja pyorii, niin han káantyy

ja keikkuu; ja vasta, koska toiset jyraávát jo sikeimmiissá
unessa, ka1listuu han siunaten vuotee11ensa. Mutta eihiin vie1ii-
kiian ole tyonsii ja toimensa kaikki. Tuskitte1ematta han yon
kuluessa nousee sija1tansa hetketta.isin, tunnittaisin, nousee
viihdyttamaan pienoista lastaan, joka tuossa itkee hyyryttelee
kehdossansa. - Tiima, veljet, on oivallinen emantii.

JUHANI.Hyvin puhuttu, Aapo, ja kiisitanpá puheesi tarkoi-
tuksen. Se, nimittain, pyrkii taivuttamaan minua naimiseen.
Niin, minii ymmiirran. Vaimo, sanoit sinii, on tarpeellinen kap-

pa1e huoneenha1lituksessa. Tosil Mutta iilappiis huoli. Toivos,
luullakseni, tayttyy piankin. No noh; niinl Tunnustanpa, ettii
mieleni tayttá paiita on jo iskenyt tyttoon, josta toivon saavani
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avion ja hyvan, elleivat peta minua vanhat merkit. _ Niin,
. ve1jet, toiset paivat ja toiset konstit meita lahestyy, ja paat1eni
otettava isannyys minua ankarasti huolettaa. Isannan, isauuau
hartioita painaa taa11a hirmuinen taakka, ja suuri on kerran
ti1insa tuomioUa. Minunpa edesvastauksessani olette nyt kaikkiyli summan; muistakaa se.

TuOMAs..Sinun? Mita vasten?

JUHANI.Mina olen isantanne; minunpa kammenpaistani ime-
taan kerran vereni teidan tahtenne.

TuOMAS.Itse vastaan mina seka ruumiini etta sie1uni edesta.
Tmo. Itse minakin vastaan; heh!

AAPo. Veli Juhani, huomaa, etta se11aisetlauseet synnytta_vat pahaa verta.

JUHANI.En tarkoittanut pahaa verta eneDlttlin kuin pahaa
lihaakaan, mutta niinkuin terva, niinkuin karriainen kuumana
kesana takerrutte vimmatusti turhaan, merkittoIDaan sanaan,
vaikka tunnette sydammeni perin pohjin. Mina narkastyn!

AApo. Tama jaakoon, ja sano meme nyt, jos mie1it, ken on
tytto, joka sydammesi on puoleensa vetanyt.

JUHANI.Sen tahdon sanoa huikai1ematta. Likka, jota armot-
tomasti rakastan, on »MannistOnmuoriDl}Venla.AAPo.Hm.

JUHANI.Mita sanot?

AAPO.Hm, mina vaan sanon.
TuOMAs.KiusaUinen asia.

SIMF;ONI.Venla. Kas, kas! Mutta olkoon kaikki taivaan isanhuomassa.

AAPo. Hm, vai Venla.

JUHANI.Mita te morisette? Mutta ah! mina aavistan jotakin;
ja varjelkoon meita Herran poika! Mita? Puhukaa suunne puh-taaksi!

AAPo. Kuule: jo vuosia on aatokseni tytossa hartaasti aska-roinut.
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SmEONI. Jos hanen on Luoja minuUe suonut, niin miksi mu-
rehtisin?

EERO.Ma yhtaan. Han on sinuUe suotu ja mina otan hanen.
JUHANI.Mita sanoo Tuomas?
TuOMAS.Kiusal1inen asia; tytto mie11yttaa minua kovin, sen

tunnustan.

JUHANI.Vai niin, vai niin. Hyva! Entas Timo?
Tmo. Mina teen saman tunnustuksen.

JUHANI.»Herran poika ja Kaitamnnan Kustab>Mutta Eero?
EERO.Teen saman vllpittoman tunnustuksen, saman vilpit-

toman tunnustuksen.

JUHANI.Hyva, hyvin hyva! Hahaa! - Ja Timokin,Timokin!
TIMO.Tytto on minuUe vahvasti rakas, sen tunnustan. Tosin

pieksi han minua kerran aika laiUa, huhtoi minua tiitista silloin
oikein vahvasti ja muistanpa sen loylytyksen; no nohl

JUHANI.Vaiti, vaiti! silla nyt on kysymys tokkohantii ra-
kastat.

TIMO. Jaa-a, jaa-a, sen teen, ja vahvasti, jos nimittiiin han
rakastaa minua takaisin.

JUHANI.Niin, niin! Astut siis tie11enimyos?
Tmo. En suinkaan, en suinkaan, e11ettodenteolla voi mieltiis

hi1litii, mieltiis ja kieltiis. Kuitenkin pidiin tuosta luntusta pal-
jon ja tahdon myos parastani koettaa saada hanta vaimokseni.

JUHANI.Hyvii, hyva! Mutta mitii sanoo Lauri?
LAURI.Mitii on minun tyton kanssa tekemistii?
JUHANI.Kenen puolta pidat?
LAURI.En takerru asiaan, en tuolta enkii tiiii1tii.
JUHANI.Tuleepa tiista kuitenkin soppa.
LAUR!.Siihen en pistii lusikkaani minii.
JUHANI.Kaikki siis, paitsi Lauri. Pojat, pojat, Jukolan veljes-

kunta ja sukuni suuril Nyt isketaiin, ja maa ja taivas tiiriijaa!
Nyt, kultaiset veljet, veitsi, kirves tai halko, ja yksi kaikkia
vastaan ja kaikki yhta vastaan kuin seitseman sonnia! Olkoon
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menneeksi! Ha1ko on aseeni; tuohon visapiiiseen tartun minii, ja
syyttiikoon hiin itseiinsii, jonka piiiikuori saa siitii piireen. _
Otta.kaa halkonne, pojat, ja astukaa esiin, jos on teissii miehenvastusta.

EERO.Tiissii seison aseissa, vaikka viihan mata1ampi muita.
JUHAN1.Sinii, kavun napu! Mutta kas kun huomaan taas tuon

pi1kal1isen,tuon sa1aisen,tuon forpiiskatun irvistyksen naamas-
sasi, ja niikyypii kuin tekisit vaan leikkiii koko asiasta. Muttakyllii sinun opetan.

EERO.Mitii hno1it siitii, kÚn vaan ha1koni tekee totta?

JUHAN1.Kyllii sinun opetan kohta. Otta.kaa ha1konne, otta-kaa ha1konne, pojat!

Tmo. Tiissii olen minii ja minun ha1koni, jos niin tarvi-
taan. Minii en tahdokkaan vihaa ja riitaa, mutta jos niintarvitaan.

JUHAN1.Halkos', Tuomas!

TuOMAS.Mene hiiteen halkoinesi, pollo!
JUHAN1.Istu ja pa1a!

S:u.mONI.Hirveii, pakana11inen ja turkki1ainen on tiimii me-
telí; mutta leikistii luovun minii ja heitan naima-asiani Herranhuomaan.

LAUR!.Pois luovun minii.

JUHAN1.Sentiihden siirtykiiii te sivu11e,siirtykiiii sivulle ja-
loista pois! - Kiiy halkoos, Aapo, ja kajahde1koot Jukolan
seiniit piiiika110jenha1jetessa. Tulta ja sarvipiiitii!

AAro. Kurja on ihmis-lapsi. Kauhistunpa, Juhani, katselles-

sani muotoasi nyt, niihdessiini, kuinka silmiis pyoriihte1ee ja
tukkas seisoo Pystyssii kuin takkuheinii.

JUHAN1.Anna seista, anna seista; se on juuri se tava11inen jaoikea jussin-tukka.

EERO.Mie1inpiisitii pollyttiiii hieman.

JUHAN1.Sinii peukalol Parasta, ettiis pysyt koreasti nurkassa.
Poisl minun tulee sinua armo.
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EERO.Vie ajoissa nurkkaan tuo hirveii leukas. Sitiihiin minun
tulee armo; si11iise jo tutisee ja tiirisee kuin kerjiiliiinen.

JUHANI.Katsos, kuinka tama halko tutisee, katsos.
AApo.Juhani! .
EERO.Lyo! Luulenpa, etta sataa taiilta takaisin ja ehka sataa

oikein rakeita suuria kuin ha1koja. Lyo tanne!
JUHANI.Kylla.'
}...Apo.Et lyo, Juhani!
JUHANI.Mene tunkiolle sina, tai ota halkos ja puolusta itseiis,

pehmitanpa muutoin paasi. Ota halkos!
AApo. Missa on jarkes?
JUHANI.Tiissa visapiiisessa halossa; katsos, nytpa se hiiskuu

sanasen.

AAPo.Varro, velí, varro, kunnes miniikin tempaisen kouraani
aseen. - Kas niin; tiissa nyt seison makkaraha1ko kadessa.

Mutta ensin pari sanaa, sina Jukolan kristi11inen ve1iparvi, ja
sitten tapelkaamme kuin hu11ut sudet. - Huomatkaat: mies
vihan vimmassa on verta-janoova peto, vaan ei ihminen; han
on umpisokea nakemaan, mika on oikeus ja kohtuus; ja kaik-
kein vahimmin voi han vihansa va11assa suorittaa rakkauden

asioita. Mutta jos nyt kuitenkin koettaisimme jarjen kanna1ta
katsella tata seikkaa, joka saattoi veljet ha1kosi11een,niin luu-
len, etta laita on niiin. Tytto ei taida meita kaikkia rakastaa,
yhta ainoata vaan, jos han kehenkaan meista suostuu, jonka
seurassa kiisi kadessa han mie1isi vaeltaa y1i e10nohdakkeisen
maen. Naenpa siis parhaaksi, etta kaymme kaikki miehissa ja
yhtaikaa hanen luoksensa ilmoittamaan vakaasti asiamme, ky-
syen hartaa11a mie1ella ja kiele11a, taitaisko han kellenkaan
meista sydammensa lahjoittaa. Jos nyt tytto on myontyva,
niin se meista, jolle lankesi toivottu arpa, kiittiikoon onnensa
piiivaa, mutta toiset tyytykoot napisematta kohta1oonsa. Han,
joka jiii osattomaksi, nielkoon kiusansa, toivoen, etta hankin
vie1a kohtaa maaratyn siippansa taalla. Jos teemme niin, niin
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teemme kuin miehet ja oikeat ve1jet. ] a sil10inpa isiimme ja
aitimme kirkastetut haamut astuvat ulos taivaan hehkuvasta
portista ja, seisten reunalla kiiltii.va.n pi1ven, katselevat a1as

pa.iillemme,huutain mei11ekorkea11aa.a.ne1la.:»Kas niin, ]uhani,
kas niin, Tuomas ja Aapo, kas niin, Simeoni, Timo ja Lauri,
juuri niin, minun pikku-Eeronil Olettepa poikia, joihin mielis-
tymmeh)

]UHANI.Mies, haaste1etpa, saakeli vie, kuin taivaan enkeli,
eika.pa1jon puutu' ettet saata minua itkema.a.n.

SnmoNI. Me kiitii.mme sinua, Aapo.
]UHANI.Kiitoksia vaan. Tuonne paiskaan ha1koni.

Tmo. Sinne miniikin. ]a tiimii riita loppui niin kuin jo alusta
tahdoinkin.

SnmoNI. Aapo pita.a.peilin edessa.mme, ja siita. hiinta. kiitta.-
ka.iimme.

EERO.Hiinta. kiittii.ka.a.mme,veisatkaamme oikein »Simeonin
kiitosvirsi».

SnmoNI. Pllkkaa, pllkkaa ja virnistystii. taasl

Tmo. Ole tekemiittii. pi1kkaa, Eero, ]uma1an sanasta, Simeo-
nin kiitosvirrestii..

AAPo.Ah, niin nuori ja niin paatunut!

SnmoNI. Niin nuori ja niin paatunutl Eero, Eero! Niin, nyt
en sano muuta, vaan huokaan sinun tiihtes.

]UHANI.Ennustanpa, Eero, meidiin kerran tai kaksi tayty-
vamme antaa sinulle oikein isiin kadestii.. Silla aiti kasvatti sinua
liian hempeasti.

SnmoNI. Meidiin tulee hiinta kurittaa, niin kauan kuin syda.-
mensii viela. on nuoruuden norja ja taipuvainen; mutta teh-
kaa.mme se rakkaa11aka.della eika vihan kiukussa. Vihan kuritus
ajaa perke1eitii.sisa.a.n,vaan ei ulos.

EERO.Kas tuossa, ja oikein rakkaasta ka.destii..
SI~NI. No tuota juma1atonta, kun nyt loi minua!

EERO.]a vasten kuonoa. Viihemmastii.kin on sappi haljennut.
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JUHANI.Tuleppas tii.nne, poikaseni. Timo, anna tuo keppi
tuolta nurkasta.

SnmoNI. Kas niin, ]uhani, pida hantii. koreasti polvi11asi,
minii lasken housunsa a1as.

EERO.Álka.a.helve~a.!
]UHANI.Turhaan pyristat, knaiikka.
SnmONI. .A1appasMntii. hellitii..
JUHANI.Kas tuota kiiskia. Mutta ethiin paase, et.
EERO.Lyokaas, te sen vieta.vat, niin tulen pistii.nnurkan alle.

Teenpa. totisesti tulta ja savua, tulta ja savua teenl
JUHANI.Sita. sappeal Vai pista.t tulen nurkan alle? Ah sitii

sappeal
SnmoNI. Herra varjele sitii.sappeal
]UHANI.Keppi tiinne, Timo!
Tmo. Enhiin sitii.loydii.
]UHANI.Sina.sokko, etkO niie sita. nurkassa tuolla?
Tmo. ] a tiima.ko?koivuinen?
]UHANI.Sama juuri; saatappas se tiinne.
SnmoNI. Lyo, mutta jiirkevasti eika vallan voimia mukaan.
]UHANI.Kyllii mina. tieda.n.
LAURI.Ei yhta.iin iskua, sanon miniil
TuOMAS.Antakaa pojan olla!
JUHANI.Hiin tarvitsee viihiin saparollensa.
LAURI.Et nyt koske ha.neen sormellaskaan.
TuOMAS.Laske poika irtil Paika11a1
Tmo. Saakoon han anteeksi, se Eero-poika, tii.man kerran

kumminkin vie1ii.

SnmoNI. Anteeksi, anteeksi, kunnes ohdake ja rikkaruoho
voittaa nisun.

LAURI..A1a.koske ha.neen.
AAPo.Antakaamme Mnelle anteeksi; ja niin koetamme koota

tulisia hiilia. Mnen piiiinsa.pa.a.lle.
JUHANI.Mene nyt ja kiitii. onneas.



28 Seitseman veljestii

SnmONI. J a rukoi1eJ uma1atalahjoittamaan sinulle uuden
sydammen, mie1enja kie1en.

TIMo. Mutta mina menen ma'ata.

AA:Po.Katse1kaamme viela yhta. pykalaa.
TIMo. Ma'ata menen. Tule kanssani, Eero; mennaan ma'ata

ja unohdetaan tii.ma maailman viholaispesa, se kurja kekonen,
joka sateessa hOyryy ja ryohaa.. Tule, Eerol

JUHANI.Mutta mika on pykala, jonka suoritusta tahdot?
AA:Po.J uma1aparatkoonl onhan laita, ettemme tunne A:ta-

kaan, aapisen ensimmii.ista.kirjainta, ja kuitenkin on sanantaito
kristi11isenkansa1aisen valttamaton ve1vo11isuus.Mutta siihen

voidaan meita. pakoittaa lain mahdi11a,kirkkolain mahdi11a.Ja
te tiedatte, mika kruunun kone meita vartoo ja meita mie1ii
temmaista hampaisinsa, ellemme itsiamme opeta kiltisti luke-
maan. Ja1kapuuhan meita.vartoo, ve1jet, musta ja1kapuu, joka,
ammoittaen jynkiisti ympyriii.isil1ii.lavi11ansa, maata rohOttaa
tuolla kirkon porstuassa kuin musta karju. Juuri tam he1vetin
pihdil1a on meita. rovastimme uhannut, ja saattaapa han uh-
kauksensa toteen. e11eihan nae meilta.jokapii.ivii.ista.ahkeruutta
ja harjoitusta. se on varma asia.

JUHANI.Mahdotonta oppia lukemaan.
AAPo.Ihmisten tekemii.na on ta.mii.konsti ollut ennenkin.

TuOMAS.Saispa siina hikoi11amies.
JUHANI.Ja puhkai11a. Minulla on niin kova paa!
AAPo. Mutta voima11inen tahto vie miehen lapi harmaan

kiven. Kaykaa.mme juoneen, tuottakaamme itse11emmeaapis-
kirjat Hameenlinnasta ja lii.htekaammelukkari11ekouluun, niin-
kuin on rovastimme kiisky. Se tehkaa.mme. ennen kuin viedaan
meita kruunun vauhdi11a.

JUHANI.Mina pe1kaii.n,etta niin on tii.ssa tehtava. mina pe1-
kii.ii.n.Juma1aarmahtakoonmeita!Mutta olkoonjo huomiseksi
tii.ma tuuma ja menkaamme levolle.


