
Kulkue oli muotoutunut. Ihmiset seisoivat jännl-
tyksestä jäykkinä, piispalle ojennettiin vlhklvesl-
malja. Lähdettiin hitaasti liikkeelle, papit ja kuorl-
pojat lauloivat, piispa horjui ensimmäisenä ja plrs-
kottell vlhkivettä tuoreisiin puuseiniln.
- Katsos vain, kuka siellä yrittää pyhään kul-

kueeseen.

- Pois huoripentu, täällä on kunnlallisia Ihmisiä.
- Hadde, vie se äpBrä pois, eihän kukaan voi sitä

katsoa.

- Tämä on pyhä tilaisuus. Hadde, vie se pois.
HällnB tuntui häiritsevän piispaa. Hän kääntyi hl-

taastl, huohottaen - verkkalnenkin kävely kirkon
ympäri ja vihklveden pirskottamlnen tuntui olevan
liikaa hänen voimilleen.
- Mitä sieUä? Eikö rahvas osaa valeta? Täällä

ollaan Jumalan ja Pyhän Neitsyen sekä Pyhän Lau-
rin kunniaksi eikä turhia lörpöttelemässä.

Kulkueen vierellä seisoi kookas mies sylissään
pieni lapsi. Lapsesta ei voinut heti erottaa, oliko se
tyttö vai poika, sillä sen vartalo oli omltulsestl,
kammottavastl käyristynyt, selkä oli kyttyrälnen ja
vääntynyt niin että yläruumls tuntui katsovan eri
suuntaan kuin jalat, jotka olivat pelkät tyngät, pak-
sut ja hervottomat.

Piispa käänsi katseensa pois. Maailmassa oli niin
paljon epämiellyttäviä asioita.
- Armollinen herra - teidän pyhyytenne, lalha-

kasvoinen talonpoika el näyttänyt tietävän, miten
puhutella pUspaa, ylhälsintä henkilöä joka Someron
tienolUa oli koskaan vieraillut. Yleensä tääUä kävi
vain matkapappi, jokunen domlnlkaani, voutl ja
tolvloretkeläisiä. - Se on äpärä. Ei se saa tulla tä-
hän hienoon kulkueeseen.

Piispan kasvot alkoivat punehtua vaarallisella ta-
valta. Talonpoika vetäytyi väkijoukon suojaan.
- Lauplas Kristus ottaa luoksensa jokaisen. Tuo

lapsesi, mies, seuraa Neitsyt Mariaa, armollista.
Ehkä hän antaa avun.

Seppä Hadde korjasi epämuodostuneen lapsen
asentoa. Hänellä oli tietty tapa kantaa lasta, kehlt-
tynyt yhdeksän vuoden alkana. Marketta el palna-
nut paljon, se oli säälittävän pieni ja kevyt vaikka
sölkln hyvin.

Hadde astui kulkueen perään välittämättä pahan-
suovista silmäyksistä. Hän puheli hiljaa Marketal-
le, vaikkei voinut tietää, ymmärslkö lapsi yhtään
sanaa hänen puheestaan.

Hadde oli yrittänyt opettaa sUle Ave Mariaa ja
neuvoa, miten kädet pantiin ristiin, mutta sen raa-
jat sätklvät vain tahdottomastl, tärisivät, eivätkä
sormet menneet lomittaln vaikka se selvästi yritti.
Yritti ja katsoi Isäänsä tuskaisilla ruskelUa silmU-
Man, samanlaisilla kuin äidllläankln oli oUut.

Marit* oli maannut Uellä, Turkutiellä, jota tolvlo-
retkeläiset vaelsivat matkallaan Hattulaan Pyhän
Ristin kirkkoon. Marit* oli maannut pölyssä elokuun
kuumuudessa ja valittanut. Ihmiset olivat käyneet
oM sauvoihinsa nojaten, laulaen yksltoikkolsta py-

hilnvaeltajlen laulua, tuijottaen eteensä.
Maritt oli jäänyt kun toivioretkelälset olivat kul-

keneet ohi. Hän oli lakannut vaikertamasta kun
Hadde kumartui hänen ylitseen. Sepän viereisestä
talosta tuli ihmistä, tuli kauempaakin.
- Nainen on sairas.

- Vettä, voisiko joku hakea vettä.
- Jos sillä on rutto.

He kavahtivat taaksepäin, sillä Mustan Surman
muisto oli kauhistuttavana vielä kaksikymmentä
vuotta piinan jälkeen.

Hadde piti vesikuppla kädessään ja nosti naisen
varovasti Istumaan. Nainen oli veltto ja klerähtl hä-
nen otteestaan, kaatui vatsallaan ja hänen repalel-
nen pukunsa aukesi.

Naisen selkä oli täynnä ruoskanjälkiä.
- Se on ruoskittu!

- Se on portto. Rikollinen.
- Rangaistu portto.
- Häpeä sille, pois tästä kylästä!
Hadde jäi yksin. Hän nosti naisen syliinsä ja kan-

toi hänet Seppään, syötti ja juotti ja piteli naista
aloillaan kun tämä houri ja olisi vahingoittanut It-
seään.

Nainen jäi. Marltt, nöyrä ja työteUBs, mutta niin
heikko ettei jaksanut juuri mitään. Keitti vellin ja
lyyhistyi kasaan, halkaisi halon ja pyörtyi.

Hadde ei koskaan kysynyt mitään eikä Maritt
kertonut. Hän ei mennyt pihasta pois ellei ollut pak-
ko, silloin kulki katse maassa, hieman kumarassa,
melkein juoksemalla ettei olisi kuullut pllkkasano-
ia.

Hadde, lapseton leski, otti hänet vuoteeseensa ja
hän oli kiitollinen. Hadde sääli häntä kuin sairasta
eläintä. Oli selvää, ettei hän eläisi kauan.

Maritt alkoi odottaa lasta. Hadde käski hänet la-
vitsalle pitkäkseen ja teki Itse kaiken, keitti ruuan-
kln ja syötti MaritUn, sillä tämä oli usein niin heikko
ettei pystynyt itse oltelemään lusikkaa.

Kylillä puhuttiin Sepän huorasta. Hadde el vällt-
tänyt.

Kulkue oli niin pitkä, että se ulottui melkein kir-
kon ympäri, ensimmäisenä kulkeva piispa näki
edessään sepän ja hänen epämuotolsen lapsensa.
Vieressä kulkevat papit olivat tarttuneet piispaa
kyynärpälstä eikä Johannes Westfal pannut tällä
kertaa vastaan.

KeUonsoiton puuttuminen kiusasi piispaa. Juhla-
va kumina olisi kuulunut täUalseen tilaisuuteen.
Mutta mistäpä sitä kelloja kByhään erämaaseura-
kuntaan. Täytyi tyytyä lauluun. Kuoripojatkin oll-
vat Turusta tuotuja, ilkeämiellsiä paholaisia, kävl-
vät näplstelemässä pappien ruokaa ja puhuivat
riettaita. Niitä piti piiskata alituiseen mutta eivät ne
siitä parantuneet.

Kolmas ja viimeinen kierros oli suoritettu, pieni
neliskulmainen puurakennus plrskotettu. Ruma
kuin lato, saisivat mahdollisimman pian rakentaa
tomin ja hankkia sen kellon.
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Valmistaa maitojauheita teolli-
suudenja kotitalouden käyttöön

TOIVOKOSKI OY
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- Suojoki puh. 42 757
Terttilä " 43415
Viljankuivaamo
Ja mylly " 43 452

Vanha iloinen Somerhovi
l lk hotelli ja ravintola. Tanssiaiset
perjantaina ja lauantaina. Avoinna
klo 11.00-01.00. Viihtyisiä tiloja
kokouksia ja perhejuhlia varten.

TERVETULOA!

SUUR-PUKIMO NORVA
ASNS MUODIN KÄRJESSÄ

Salo, Helsingintie 2
Lohja, Tammisaari
Lauttakylä, Hanko
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Marketan legenda
Kaali, Utfio

Piispa oli vanha ja pieni mies, tuntui kuin hän lyy-
histyisl komean kaapunsa ja raskaan hiippansa al-
le. Hllppa oli painunut syvälle Johannes Westfalin
päähän, korvat plteliväl sitä otsan tasalla, laiha
vapiseva käsi kourlstul plispansauvan ympärille.

Piispan kummankin puolen käveli pappi valmiina
tukemaan klrkkoruhtinasta. Johannes Westfal hui-
toi heitä pois, laihat kasvot punastuivat kiukkulses-
ti, väkijoukko supatti pelästyneenä.

Totta oli mitä sanottiin: ukko oli kuolemaisillaan
mutta pahasisuisempi kuin koskaan.

Papit hätistivät rahvasta kulkueeseen piispan pe-
rään. Oli kirkkoherraa ja kuoripoikaa, rlstllnnaull-
tunkuvaa ja Pyhää Neltyttä, sultsutusastiaa ja
huppupäista kerjäläismunkkia.

Papit vilkuilivat munkkeja äkeästi. Mustakaavut
tunkellljat, saarnasivat rahvaalle, veivät sen lantin

jonka olisi pitänyt kilahtaa klrkonarkkuun.
Helluntai hohti kirkkautta, taivas oli ääretön slnl-

nen kupu, loistava aurinko maan ystävä, puhjenneet
lehdet, raikas ruoho tuoksuivat voimaa.

Väki oli parhalssaan, oli tultu tlettomien talpaleit-
ten takaa katsomaan kirkon vihkimistä, näkemään
itse piispaa, ihmettelemään piispanseurueen ko-
meutta. Ihailtiin Someron kirkkoa, slunalltiin hyvää
onnea: nyt pääsivät uudisasukkaat kirkkoon
useammin kuin kerran viidessä vuodessa. Joukossa
oli paljon sellaisia jotka eivät olleet koskaan käy-
neet kirkossa, oli toisellakymmenellä olevia kasta-
mattomia lapsia. Kirkonvihklmisen jälkeen olisi pa-
peiliä työtä, sillä kastamattomia riitti - ja niitä oli
jäänyt jälkeenkin erämaihin, sillä eivät suinkaan
kaikki aikuiset ihmiset piitanneet Valkean Krlstuk-
sen opista.
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toivotamme <
Rauhallista
Joulua ja
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vuodelle
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Jos mielesi tekee Jouluksi uusia SILMÄLASEJA,
niin poikkea meillä

Kirkas joululahjavihje: LAHJAKORTTIMME.

SILMÄLASIEN ERIKOISLIIKE
SOMERON OPTIIKKA OY

KOP:n liiketalo, puh. 46 133.

HYVÄÄ JOULUA
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"Joulu on omena
punainen ja
tuoksuva vihreä kuus.

Joulu on helinä

kulkusten ja
joulu on hiljaisuus.

Joulu on tuoksuja
herkkujen tai
kirpeä pakkassää.

Joulu on riemua

lapsosten ja
kulkusten helinää.

Joulu on tuikkiva

kynttilänliekki tai
valoja tuhansittain.

Joulu on lahja
suuri tai pieni
tai lämpöinen
ajatus vain".
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