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‘‘lliiiu im ijiirv l” jn “ I s o o -A n tll” .

“Hännästä poikia kymmenen”
Laajalti on nimi “ Härmä” tun
nettu, Härmän ‘häjyt” mainittu
sekä monet repäisevät) härmäläislaulut laulettu. Eikä liene Ame
rikan suomalaisillekaan aivan
outoja nimiä “ Isoot-Antit”, “ Rannanjärvet”,
“Anssin Jukat",
“Pukkilan Jaskat”, “ Sippolan
Jannet’ ja sen semmoiset.
Jo se olikin aikaa, puukkojunk
karien ja
nyrkkivallan aikaa,
jolloin
vastamainitut “ häjyt”
Ihrasta miehuuttaan elivät, ai

kaa semmoista, josta koko Här
män seutu, jopa suuri Suupohja
tuli niin kuuluksi, aikaa “ niin
villimäistä, jotta varjele pois” ,
kuten vanha härmäläisnnimnu>kin päivitteli.
Suuri oli häjyjen joukkn.
“ suuret” niillä oli päämiehetkin.
“ valtikat”, suuret ja pelottavat:
Ison talon isäntä, “ Isoo-Antti”
Alahärmästä ja Rannanjarvc»
Antti-isäntä, “ Rannanjärvi” Y li
härmästä molemmat ylettömän
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vankkoja, yli kolmekyynäräisiä
voimakkaita miehenrumilaita, jot
ka jo pelkällä esiinastumisellaankin saivat tavallisen miehen
veret
vavahtamaan.
Kaikki
muut häjyt olivat heidän käskyläisiään,
“apostoleitaan”,, jopa
naapuriseutuja. Kauhavaa, Ylista
roa, Kortesjärveä myöten. Sem
moisia kuin Pukkilan Jaska, Sip
polan Jannec, Anssin Jukka,
tlahkalan pojat, Oton Jaakkoo,
Kutvonen, Praksin Hermanni,
Mänty-Hissa, Anttilan Kustaa
ja monet, monet muut. ' 1'oiset
olivat pienempiä, toiset suurem
pia häjyjä, jotkut taas “ oiikeen
häjyjä”, semmoisia kuin Anssin
Jukka, joka oli niin “pirulta vim
mattu”, että häntä säikkyi pa
rempikin mies, vaikka Jukka oli
vain “ semmoonen krävelö, jotta
tavallinen rontti mies olis sen
lyönyt vaikka seinänrakohon”.
Mutta vaikka suurempiakin hä
jyjä olivat, “ valtikoitaan” heidän
sittenkin piti pelätä ja totella.
Mitä Antti-pari käski, se tehtiin,
mitä kielsi, sitä ei tehty. Omin
päin jos oli tehty joitakin rötök
siä, jotka eivät olleet päämiehil
le mieluisia, täytyi käydä ne so
vittamassa, jos he sitä vaativat.
Muuten joutui Antti-parin kans
sa tekemisiin. Mutta pelkureita
ei häjyjen seurassa suvaittu.
‘‘Ethän sinä häjy ookkaan. vaikkas sit’oot sanonut!" pilkattiin
heitä.
Kyllä sen kuuli niissä ja mil
loin häjyt olivat liikkeellä. Huu
taen ja hoilaten ajettiin joskus
seitsemin,
kahdeksin hevosin
“hoijakalla” pitkin kylän raittia
ja laulettiin:
“ Pojat ne ajaa ylös ja alas,
jotta fieterit alla soutuu.
Pappa ja mamma ne surevat,
jotta niihin nuo hurjat joutuu."
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Onneton se talo, johon hoilaajat hevosensa suistivat ja meni
vät ‘‘häjyylemähän, jyllästämähän ja rikuneeraamahan” . Ellei
talossa ollut “ miehen vastusta"
eikä kyllin nopeasti pantu paras
taan, kuten töykeästi komennet
tiin, oli pian pöydät nurin, tuolit
palasina, kellot ja karmikaapit
lattialla, akkunat säpäleiksi is
ketty ja ovet pirstoiksi potkittu,
jopa pelosta vapisevan isännän
selkä kirjavaksi pieksetty. Ja
sitten otettiin itse mitä haluttiin,
koluttiin aitasta juustot ja mak
karat ja lanipaanlavat, maitohuo
neesta viilit ja voit, jopa men
tiin navettaankin ja laitettiin
lammas pataan. Joskus yllyttiin
vielä ilkeyksiinkin, kannettiin ja
kumottiin kaivoon kaikki talon
viilit, maidot ja piimät. Ja sit
ten taas hoilaten laskettiin täyt
tä laukkaa maantielle.
Hyvin tavallista oli, että kesälaituineita kähvellettiin lam
paita ja keitettiin niitä metsässä
taikka jonkun tuttavan talon
keittiössä.
Käytiinpä joskus
vinkuviin
sikoihinkin käsiksi,
kerran Pietarsaaresta asti kilju
kaapattiin, ja
"Rannanjärven hoijakalla
Malmin sika tuotiin,
syrankalut ja sianveri
toriänimille juotiin.”*)
Monasti myös siepattiin laitumelta taikka tallista hevonen,
*) Kilin » iä t t e lu n ä y t t ä ä m u u t e n o l 
leen h ä r m ä l ä i s t e n m ie li h o m m ia .
O li
v a t k e r r a n e r ä ä t h ä j y t y ö l l ä ru u m isp a areilla ka ntan e et sianraatoa, so itta 
n ee t k ir k o n k eliö illä , m e n n e e t p a p in
akkunan
alla koputtam aan, h u u ta 
m a a n : "nouse H a k o - H e lk k i h a u t a a 
m a h a n r u u m i s t a ! ” M u l t a k u n "Hakctl t e l k k i ’’ ei v iit s in y t t u lla , to im itt i e r ä s
häjyistä. Tuom isilla» Jaakkoo, p a p il
liset t e h t ä v ä t Ja sai stitii " T u o m i - p r o u v a a s t i n ” nim en.
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tosin
vain ajettavaksi, mutta
ajettiinkin sillä sitten säälimättä
ja lopuksi heitettiin minne sat
tui, omiin hoteisiinsa.
Juotiin tietysti. Viinaa oli jo
ka talossa, sen keittäminenhän
oli luvallista, vieläpä jotkut najyt itsekin kahdella pannulla
keittää
poruuttivat
Kölsällä
Hautakannikon mäessä. Ja ta
loissa, kun “ manttaalinpannuilla” kukistettiin, ei väkevästä ol
lut pulaa. Juotiin, juotiin, välis
tä viikkomäärin oltiin “ hollissa"
ryyppyretkillä, ja korttia pelat
tiin, “viiren lehren peliä” taikka
“knakkia” läiskittiin metsässä,
laihopellon pyörtänöilla, saunois
sa taikka jonkun häjyn peräka
marissa.
Monasti siinä kovalykkyiset pelasivat ei vaan ra
hansa, vaan vielä kellonsa, vaat
teensa, jopa hevosensa ja ajo
pelilläkin.
Tapeltiin ja tapettiin. Ei ollut
niitä jiitoja, hyppyjä, häitä, kok
kia taikka hirsikinkereitä, joissa
ei ainakin joitakuita “ pläsitetty”
taikka lyöty “ niin, jotta Turku
näkyy" taikka muuten annettu
“tryvkiä”. Useasti tehtiin mur
ha, aina pari kolmekin vuodessa.
.Monet tappelut ja yhteenotot ta
pahtuivat “ luttiensolissa” . Ke
säisin kun tyttäret makasivat
“kitissä”, ja pojat kävivät heidän
luonaan yöjalassa, tuli kosiskelijoille useasti kamalat kamppailut
pimeissä luhdissa taikka niiden
ahtaissa eteissaleissa. Siellä puu
kot välähtclivät, pamput pauk
kuivat ja pystyjä tikapuita tul
tiin toisinaan alas yhdessä ry
täkässä kiroillen ja karjuen, tie
mies, joka “paikkansa piti" ja
muut pois potki ja rusikoitsi. se
luhtiin sai jäädä valloittamalleen
kanaselle seuraa pitämään. Mut
ta vain sen erän, toisella kerral
la voi hän tulla vuorostaan alas
viskatuksi.

Aina oli häjyillä paras tove
rinsa pitkä ja “ kirkas” pohjalaispuukko tupessa mukanaan —
kirkossakin, pilkkasivat naapuripitäjäläiset ja kiusoittelivat här
mäläisiä kysellen: “ vieläkö teillä
on kirkon porstuassa tahko, jol
la puukkojanne teroitatte?” Mut
ta semmoisiin tilaisuuksiin, joissa
arveltiin
tavallista kovemman
rytäkän syntyvän, varattiin toi
nen puukko taskuun, vieläpä va
rattiin matkaan' “ tervatampit”
ja kasakanpiiskat. “ malmarit” ja
“ knuppiruoskat”, jopa joskus kir
veskin rattaille viskattiin.
Suuremmat tappelut ja “remmastukset" tapahtuivat useasti
häissä, joihin häjytkin miehissä,
kutka “ kuttuvierahina”, kutka
kutsumattomana “jalkaväkenä”
saapuivat.
Ne olivatkin, “ knnmuhäät”
siihen aikaan suuria jymyjuhlia,
pari, kolme päivää niitä tanssit
tiin, syöden ja juoden viettää rytyytettiin. Soitettiin viululla ja
klanetilla ja hypättiin “ hääpolskat” ja “ taatit” sekä “ flikkain-”
ja “poikain-”, “ämmäin-” ja “ aijäinringit". Ja laulettiin:
“ Piikaparvi paras,
pirä varsin varas,
nyt on pitkä tanssi eressäs.”
Ja morsian keikkui keskellä
rinkiä komeassa kullankiiltävässä. hopeanhohtavassa kruunus
saan. Mutta kun
"Ryyppööpolskaa pelattihin,
hiin poijat ne retkutteli.”
Silloin yht’äkkiä saattoi häjy
jen joukko rynnätä sisään, nos
taa metelin ja mekastuksen ja
tyhjentää koko tanssivan tuvan
taikka karkoittaa aterioivan kan
san, kumota ruokapöydät, sotkea
puurovadit, keittokattilat, jopa
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hyppiä pöydillä, niin että voilautaset kenkiin tarttuivat. Taikka
syntyi vastuksen sattuessa veri
nen tappelu, jossa karkeiden ki
rouksien säestyksellä puukot leiskahtelivat, tervatampit ja malmarit ja kanget viuhahtelivat.
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“Anssin Jukka se häihin lähti,
aisalla istui piru.1'
Mutta vaikka jostakusta teh
tiinkin vainaja, ei silti pitoja
keskeytetty.
Pikkulammillekin
— kun Anssin Jukka, kurkut

Isontalon Aim l viimeisinä elinvuosinaan.

Saatiin ja annettiin iskuja, haa
voja sekä “ kriipooksia”, kuhmu
ja, sarvia ja kolauksia. Taikka
voi joku yksinäinen pahanelkinen
joutua toisen hajynkurisen kans
sa kamppailuun, joka päättyi
toisen tai toisen surmaan. Niin
kuin Anssin Jukan ja Pikkulammin “ krimastus” Silloin kun

poikki vetäisten hänet tappoi
— vain “ rekiroiti” peitoksi hei
tettiin ja niin jätettiin talon por
tin alle venymään. Ja tanssia
jatkettiin, niinkuin ei olisi sen
erikoisempaa tapahtunut.
Tappeluissa saatuja haavoja se
kä muita vammoja paranneltiin
vanhaan tapaan viinalla, tervalla

M
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ja saunalla, Pahoissa tapauksis
sa mentiin “ Raukka-Lcenan” luo
Uiton mökille taikka Ylistaroon
“ Tohtori-Amaliian”
hoitoon.
“ Riikapalsamilla” ja “plaastareilla” sekä muilla voiteilla ja “ tropeiliä” he ajoivat koko laajan
seutukunnan mellastajien repelyksiä umpeen.
Mutta kerran saivat häjyt sel
käänsä, jopa oikein rumasti. Me
nivät koko joukolla Keskiseen
“ körttiläisiä” muka könisteleinään, olivatpa ylpeyksissään jo
etukäteen lähettäneet sanan, jo t
ta silloin ja silloin he tulevat.
Kaksi toistakarikkaisella
elolavalla he ajoivat, ja joka karikan
juuressa asestettu mies huuta
massa. Mutta körttiläiset oli
vat koippura kourassa kartanolla
vastassa ja karikoivat heitä niin,
ettei jäänyt pystyyn ainoatakaan
miestä.
Körttiläiset olivatkin häjyjen
pahimpia ja peljättävimpiä vas
tustajia ja kolttosista kovistelijoita. “ Faltcsmanneja” ei tarvin
nut varata, olivathan semmoisia
heittiöitä, joivat itsekin, eivätkä
uskaltaneet
häjyjä ahdistella.
Mutta sitten “maaherra sanoo,
jotta kun hän panoo sinne kaksi
poikaa, niin kyllä tuloo reiru
maas. Kun ne antaa kasakanpiiskaa. niin kyllä totteloo.” Tu
likin “kaksi poikaa”, vahvat
“ Heklunnin” veljekset,
toinen
Härmään, toinen Kauhavalle ni
mi smieheksi. Tulijat olivat mil
tei vielä rotevampia ja pelotta
vampia kuin itse häjyistä häjyimmät, Iso-Antti ja Rannanjärvi, ja
kamala kasakanpiiska oli heillä
vahvan nyrkin lisänä. Molempia
saivat tuntea sekä häjyt että hä
jyjen “ valtikat”, moni sai sem
moisen korvapäukun, että heitti
kuperkeikan, moni selkänsä sekä
pehmeäksi että kirjavaksi. Mut
ta hammasta purren useat peh-

mityksen
kestivät,
päästämättä:

ääntäkään

“ Rukoust ei kuulunut,
vaikka ka sakan pamppu moikaa.”
**
.
i
ja viimein tuli loppu häjyjen
mellastuksista. Seka päämiehet
että pahimmat pukarit joutuivat
rikoksistaan ja rötöksistään oi
keuden käsiin. Olikin siinä ko
mea Härmän poikain joukko,
kymmenkunta rajuinta yltiöpäätä, samat, jotka ylpeässä karskiudcssaan, luontoaan nostaakseen,
kajauttivatkin tutun härmälaislauhm :
“ [[ärinästä poikia kymmenen,
— hurraa, me pois, hurraa! —
joircn silmist’ ei vuora kyyneleet,
— suu konfatu riiatu rallalalaa!”
Syrjästä katsojat taas saivat
lauluksi:
“ Eipä nyt enää Rannanjärvi
ajele fieteriillä,
fanki kyyti Uä kuljetetahan
Härmän käräjillä.”
Eipä pitkään aikaan ajellut
kaan, enempää kuin iso kaimamichensäkään ja muut kärsimystoverinsa. Vahvoihin rautoihin
oli pojat isketty, “ liivirautoihin” ,
“jalkapultteihin” ja “hansktuviin”, niin jotta
“ Haut’ oli kaulas, pultti oli jalaas
ja suolilla vahva vanne.”
Useaksi vuodeksi joutuivat
Hännän pojat vankilaan, IsoAntti sai istua aina 14 — 15 vuot
ta, Anssin Jukka lähetettiin Si
periaan.
Vaikka ei piiska voinut saada
miehiä itkemään, niin jo vanki
lassa ainakin Rannanjärvi sai si
tä oppiakin oppia. Jukka poika
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telee pohjalaisen rajua, vapaudenhaluista luonnetta. Vapautta
rajotti toiselta puolen kirkko veroakiristävine pappeineen ja toi
selta ivirkaherrat. Kun vapauskäsite vielä rajottui yksilölliseen
piiriin, niin tottapa sisu nousi,
kuu katsoi herrojen vapautta Ta
i
juttavia
meininkejä.
Viinalla
“ Ei Isoo-Antti itkenyt,
kun vielä tulistettiin villiä verta,
vaan Rannanjärvi itki,
niin helpostihan siitä jouduttiin
kun sen poikaa kannettihin
tekemään mitä huimimpia ja hurKapelpakkaa pitkin.”
Ja sen ajan käsi
r jirnpia töitä.
tyskannan
mukaan
oli mies vain
Kuolleet ovat jo Härmän kym
menen poikaa, kaikki muut pait se, joka ei miestä, pariakaan
si Passis-ukko, joka vielä elää säikkynyt, et puukkoa pelännyt
Alahärmän Ramäkkölässä. Män- eikä ryyppyä halveksinut, vaan
ty-Hissa murhattiin, ja surmansa osasi ottaa kulauksen ja uskalsi
sai Rannanjärvikin n. 20— 30 tarpeen tullen puukkoakin heila
vuotta sitten Pr annin Erkin puu uttaa. Kotioloissa monet heistä
kosta leikkuukökässä Rvtinc- olivat varsin rauhallista ja vie
raanvaraista väkeä.
valla:
Mutta uusi aika tuo uudet
tuulet mukanaan. Pohjalaispoi“ Prännin Erkki se sanoo, jotta kakiu alkaa jo saada uusia elä
ineirän kans’ ei auta.
mäntilanteita. Jo pääsee työvä
Sikasaaren rannalla on
enliike vaikuttamaan» ja opetta
Rannanjärven hauta.”
maan, että vapauden puolesta si
tä on taisteltava, mutta että se
loinen “ valtikka”, Iso-Antti, vapaus on htokkavapautta, eikä
eli vanhaksi vaariksi ja kuoli joi yksilöllistä kaikista rajotuksista
takin vuosia sitten yli 8o-vuoti- vapaata elämää. Niinpä Härmän
poikain pohjalaisveri löytää itsel
<ena.
Olivathan tie aikoja ja tapoja. leen tyydytystä toisella tavalla,
Ihmeteltävää se ei ole, kun ajat-- jalommassa muodossa.

siellä sairastui ja kuoli. Houriossa poika isälleen hoeskeli:
“ voi, isä, mennähän nyt jo kotial!” Itkipä silloin ukko, itki
vielä jälkeenkin sitä kotona ker
toessaan. Niinkuin sitä lauloi
vat :
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Oppikurssi sosialismissa
Laatinut J lL G E R N O N LE E
{ufoistaan Rand-koulun ^irjcenVaihtoläk.syinä.

Koulun luvalla SäkvniUe mukaviin

L Ä K S Y V.
F eodaalin en j i i i j o k l n m .
K oonian va ltak u n n a n rap peutum lneli. R oom an keisariku n n an a ik a n a

ke isarit jonkun verran ra jo tti v a i rik ku ltien tyra n n io ita , m u tta silti edistyi
om aisuuden keskittäm in en rik k a itte n

