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I. Sinnen -Mita.

fohjoiö-Suomessi oli meren rannatta taitnié Niemen talo,
jota hailiisi Initbciiftmutteiiett mitoben mauha ukko. Jälttä

tolo ei ollut iso, loaatt stit haltia oli toti rikas ja maistama,
fiita hän oli uutterasti ttsitä tchuht, ja ertttäittfin o(i häu kalan-
ptsinnbiiä rifastiuutt, siitä falansiatié oli fsimä, ja nffo lähet»
titin aina jota imtosi jaatiiätansa monta meiteellistä Nitotsitt,
josta sii fiiltäivät rifsit takailin.

Sikufjaupuoltfclta iällä oli ullo ottanut itfelleufö nuoren,
fauniin ja tjempeäit mainion, jota (jäit paljon rafaSti, mutta jolta
fjän mtjöS paljon maatt. Uffo oli aitta tottunut olemaan itfe*
roattatfena Ijallitftaua taloSfaan, ja niin taljtoi fjän roieläfin
olla, roaiffa nuori cmäntältu taloon tuli. §än oti roanlfa mieS
fefä enfimmäinen jofa ttjöSfä; ja foSfa ifäntä färoi cbellö, ei ollut
emännän eifä pallollisten jälleen jääminen; mutta emäntä oti tjetffo
ja tuli liiasta tljöstä mielä fjeifommaffi. Naapurit fljllä roarott*
ttroat ifätttää antamasta emännöit liioin rafittoa itfeanfä, mutta
fiitoin roaStafi ttlfo: „Bapfcnt (niin fittfui Ijän taroalltfestt roai*
moattfa) annan mtuä ttjöllö ro oimtanfa roaljroistaa, ja fettratfaatte
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mutttftn cfitnerffiänt". Sffiaatt nuori roaimo (afaStut, ja pian
tätjttjt ifännän faattaa Ijänen fafpeaa rttttmtStanfa fjaitbatfe.

SBatitttSta ei fttfaan luudut iföttttöltö, faifft roain tett fjän
famaSfa roafaroaSfa järjeSttjffeSfä fttiu ennen, mutta fiitoin, fun
Ijän fjaubalta palaft, läffi fjän oitis roäljäiStä fötftjttä fofjti, joSfa
ptenofaineu poifanfa mafafi. ©tjroä fjitofaitS noufi peilien rtn*
naStanfa, filmtSfänfä fiilft jotain ouboit*ttäföiStö, fjarroaan putoft
muutamia raSfaita fntjtieleitä pojan muoteelle, ja fjän- laufui:
„Bapfent! paljon on jumala minulta ottanut, mutta mielä enetn*
mfitt finttlta, fuloinen Ijellä aitifi ott poiSfa, ja jäljellä roain foroa
jätjffä ifä". SD.utta rouoben manfja lapfi fötttjeSfä fjljmtjtti
tfällettfä eifö ttetäntjt faipauffeSta mitään.

§etlällä puolella fasroattt ntjt 9_iemen ifäntä poifaanfa; raf*
fatttenfa tätä lasta fofjtaan oli fuurt, nätjtti ifäätt, fuin olifi Ijän
(apfelleufa tahtonut InljbenfertaifcSti ofoittaa fitä raffautta, jota
ei Ijän lapfett äibttle nötjttäntjt.

SSuobet rotjöriroät ebellenfä, ja poilanen, pieni SOJiffi, faSroot
famiitlfi, foreafft nuoriifaifeffi. Satfti fjäntä rafaStiroat, niitt
Ijljmiu ftjfäsfä fuin fotonalin. Suoniloltaan ott fjän fje.läfljbättt'
minen, niinfuiit äitimainajaitfa, fefä iloinen ja roilfaS, luutta
ufeaStt IjäneSfa mtjöS fjamaitttitt ifäufä roataroutttta. £tjösfä
oli .Oäffi aitta ifönfä fimulta, ja luu Ijän ptjSflj olalla meni metföS=
tämäätt, niin totta Ijönellä pafateSfa aina oli enempi taiffa mä'
Ijeinpi lintuja toifella olaflanfa. ©ama onni oli Ijäncllä mtjöS
falanptjtjuuöSfö, etfä fofo fcubitSfa ollut niin (jtjmää uimaria luin
HRitii, Ijättpä taifi niinfuin fuorfa uppoutttua roebett alle ja taa*
fen Ijiljaa utSfennefla fen pinnalla, ©pö fitmntaafaan, että
faifft miefjet pttiroät fjäntä fjtjroänö tumppanina, ja ttjtöille oli
fjän oifea ftjbäitföptjiieu. 3.ötle pojalleufa loit ntjt Vienti loota
taroaraa niin paljon, luin maljbollista oli; Ijän luuli fillä oifein
peruStaroanfa fapfenfa onnen.

SSäfjäit matfaa liemeltä ofi Äutifefait talo; fe oli ralettu
tötjräfle, mäfjäifen järroen rannalle. SOiuutamta liroeu peittoja
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talosta oli aufea meri, ja jeu jinertäwä pinta pilfoitti sieltä jo
täältä tuuhean kuusikon lämitje. Tämä talo mieisitti Niemen
uffoa, ja hän olisi haiusta ostanut stu, jaabafstnsi pojallensa
ijomtuait tilan, fttn hän terran otiji isännöisi tulema, mutta Kuu*
jelatt isäntää ei hatuttanut taloansa luttabä; hait oli tsimiSsi ma*

roiSsii, uiittfuin Niemen ttfkofitt, niitt ettei hänen ollut mitään
paffoa erota talostaan, mutta Niemi oli ttsi kerran saanut sen
päähänsä, että itämät talot oliwat tsibiStettämät, ja läksi erää»
nä päiwänä taai Kuuselaan fauppaa tekemään. Jpän foroittt
hintaa ehtimisten, waan wiimein sanoi Autistia:

,r 2nloni ott minulle ratas, entä siitä tuorou, mutta ot*
taloon poikasi thttäreni mainiotstnsi, silloinpa tuiemat he kerran
molempain taioin omistajiisi. Sepä on marsin niinkuin $,uma»
lan säätämä, kosta sinntta on ainoastaan Otfi poifa, ja minulla
hfsi trjtär".

„§m, en tuota ole wielä ajatelluttaan, loska pottani maSta
on 21 lvuoben manha, mutta ei juuttaiji olla hullumpaa".

„Staifu meibän on hymä tapsi, maitta hän on mähän jolfa
mtioboitaan", jattoi Kitttjela, „ja pari muotta ott hän mtjöi Mikkiä
manhempi, mutta eipä tuo mitään tee".

„dx teetfään. Sisittsipä nyt totuttaa pottaani ajattelemaan
omaa parastansa", mastosi Niemen uffo, ja sitte paiskasi hän
oikein t)StätnätlistSti täitä ja täksi fotiapäin fulfemaan. Sotiin
tultuansa sanoi hän pojatteusi:

„<Si kaupasta tule mitään, Kuusela ei tahbo tatoanta ttttsibä f

mutta faunia on talo, ja jospa st maailmassa olisi poikani oma,
sepä masta olisi sopimaa".

„Ät)ftäpä oiifiit st kaunis talo, niinkuin Niemifiu, mutta
onhan meillä täällä tarpeeksi tilaa, mitä isä enemmäötä huolii".r söitariil siitä ehfä jotibut naimisiin, entä silloin mainioosi
tänne tahbo; minä maabiu paljon, tuntien jen, eitä siitä olisi
mitään hhmää, että ajuijinnne sintaSja talossa, ja joS olijit fau=
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fana — fitä en leStäifi, fillä, poifani! roaiffa oiettiin foroa, niin
finä olet toti ainoa, jonfa muoffi roielä tääffö efää tafjbon".

SOäffi oli roaiti ja fuunteli tarfaSti iföönfä, roaan ufon
puljuttua fanoi Ijän: ~M3föiii! ei ole minun furutta naimifiin, etpä
ifäfään nuorena nainut".

„©iittä ei finun ole ifästöfi eftmerffiä ottaminen; parempi
olifi ollut, ja enemmin olifin rafaStetun äitiroainajafi mieltä
noubattanut, joS olifin nuorempana nainut, ja "fillotnpa feppä*
fin tafoo, tuin ranta on tuumana, ja raffauS ftjätnmifjin ftjtttjtj
aitt' nuoruueit aitana."

Jtßiffi fatfeli fummaStuen iföönfä, jofa taroalltSta enetn*
mäu oli puljunut, ja Ijänfin nljt paremmin rofjfeni fuoraan ju*
telia ifänfö fanSfa. ©ifntöufä ofiroat firffaat, fun fjän roäfjän
punastuen fanoi: .^fäni, fun minä otan roainton itfelleni, niin
pitää teibän olla fjönelfcffiit ifänä, niinfuin minulle; fjän fjeflii
teitä niin, fuin ofifitte fjänen oma ifänfö, ettefä taitaifi toirooa
fencufääu tefcroän ttjöt paremmin, fniit fjän ne tetee, ja fjän on
ofcroa fe fuffanen, jofa fotomme faunistaa. HHlitä on teibän
fotonne, on mtjöS olema meibän fotomme, ja roattfjoilla päiroil*
tänne on fjän teitä fjoitaroa".

9.tjtpä liemen uffo fai futtret filmät, fjän näfi 'ya fituli,
tuinfa innoffaaSti SOäffi pufjiti, ja aaroisti, etfei SRifitt ftjböm*
meSfä ollut faiffi maltan entifeliääu. „?ieneefö Suufelan Saiftt
jo poilaani tnictttjttäutjt? fepä olifi IjiipaiSta", ajatteli uffo, maan
ntjt muisti tjän, miten HPätti oti roafuitttanut, etfei fufaan talon
töitä paremmin telifi fuin fe, jofa fjänelle oli roaimoffi tuleroa,
ja Saiftt oli roäfjän fontpefo ja tjibaS — eipä fe ollut fjän.
„(Si", arroeli uffo „raffaubeSta roain minua fofjtaan pottani
noin fämptjinästi pnfjui".

Hliin luuti uffo, maan joS Ijän ntjt ofifi tefjntjt tjljbcn ai*
ttoatt ftjfelmön pojallenfa täsfä aftaSfa, tuin olifi Ijan faanut
tietää, fuinfa fjän oli tjairaljtunut, mutta uffo jätti fen afian
fillcufä, fanoen pojallenfa:
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„©inun tötjttjlj mennä fjitomen*aamu(ta Snufelaait fuute*
maan, jouturoatfo maanantai*aamuna tutemaan falamajoille".

„9ftenen ftjllä fernaaSttffin", roaStafi sJD.iffi iloifeSti, roaan
uffo fatfeli fjäntä tarfaSti ja fäffi fitte pois mumisten itfeffenfä:
„Snmmaa! miten fjän ntjtfiu tuli iloifefft, fun SuufefaiSten fanSfa
talaStamaan mennään, eifä muita tatonttjttöriä ole oltttt lifi*
matltafaan, mutta Stjtjti — ei, mitä roielä, fötjfjä ttjttö*rentuffa
ja minun rifaS fomea poifani, fe ei foroi, riffaan pitää SJäfin
»aimon olla".

9_äin ajatteli liemen uffo, ja fäffi tuman tatami oferoaau
fammariinfa, tuutien, että riffanS oli Ijänen (apfenfa paras onni.

2 ihtufefan Jtttlifm.

furittfo paistoi firffaaSti ptjfjö*aamuna, fun _o.iffi rienfi met*
fän läpi Suttfelaan roieroää pientä polfua pitfin. Sftetfä

oli fauniS; aamufaSte fimelfi fuufen offilla, ja tuljanfia lintuja
tattleti metfäSfä. pottua fatfaifi aina roäfimiten pieniä iloifeSti
tiriferoiö merenjuoroia, joibeufa poiffi ofi muutamista pölftjistä
tefjttj fittoja, mutta sMo_i.fi ei fittojen tjfi menntjt, toaan fjtjppäfi
firocltä firoeffe ja pääfi uitu noitten poriferoien juomien poiffi;
fjäntä roiefä fapfetti, ja iloifena rienfi fjän Suufelaa fofjti. £uf*
tuanfa finne meni fjän tupaan, joSfa Suufefan rooli juuri oli
eineellä; ifäntä itfe istui pötjbän pääsfä, ja Ijäntä roaStapöötö
istui Saifu, mutta ifäntä noufi fjeti, fanoen iloifeSti:

„§)t)toää Ijitomeitta naapuri! _o.itäS nljt tuutuu? Saifu!
mene tuontaan otuttjaariffaa ja fattppaa meibän nuoreffe naa*

pttrittemme".
Saiftt noufi punastuen ja meni miettfjtjroitfäätt olutta tuo*

maan tuolle foreatte 93.ifille, mutta _o.iffi fanoi: „&, iStufaatte
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rauhasja, minulla main oti mähäifen asiaa, silla ttbtpä alfaa
kalansaalis, ja me puolestamme olemme matmiit huomenna
menemään merelle, jos tetbän main sipii tulla".

„stillä me tulemme", mastosi Suitseta, „mutta, Kaisu,
fraatarin otsilta täythh inhöS sinan faaba. Noh naapuri! juop*
paS nyt meibätt Kaisun tekemää maahtoamaa olutta".

Kaljun moateat silmät tirftStelimät mielitsimäitä SRtffiä,
ihonsa hohti punaisttta hänen peltamantarmaistit tuffanfafin tä=
taitse, ja hymysuin otti hän tarjotun oluthaaritan taaStaan,
fnn Miffi, tarjoten hänelle haariftaa sanoi oluen olleen Isimää.

Mitti jätti nyt hywästi, tausien : „Minö menen fraatart»
tabut luo ja samatta tiiltä Syylille Wien sanan, että hänen ott
tuleminen taustamme nuotalle".

„§ymä, hymä", mastosi Kuusela, ja nyt lätji Miffi.
§>än meni SuujetaSta meren rannalle pain.

kulti hän, sillä tämä poltit ott hänelle ratas ja manha tuttu
aina hänen lapsuutensa ajoista. Nyt ott hän ehtinyt rannalle,
jonfa reunoja aufean aallot faStetimat. Nannalta
muutaman tatenmitan oti sileällä nurmella pieni punaifefsi
maalattu mökki, jonfa mähäiStä ruohopihaa fofft tehemää pt>
tojaa marjofimat. Näitten pihlajasi jiitneheSjä oli Miffi mottia
fejäistä pätmää miettänyt, sillä täällä fämi hän tapjena „fraa*
tart*täbtn" luotta tufemaSja.

Möfin afufaS oli fraatarin leSft. pätien miehenjä oti eläes-
sään rafentattut huoneen itsellensä Kuuselan maalle ja tett siitä
muofrafsi Kuuselalle faiffi fraatarintyöt, mitä isäntä tarmitsi.
Kraatari itst ott jo fauan maannut turpeen alia, maan teSft ett
traatari-täti (niin häntä aina tamaflistSti mainittiin) asui mielä
mökissä ja tefi apupäimiä Kuuselaan, aina tun niitä maabtt*
tiin. Kotottaan tett hän fraatar intti ötä jefä foututti tapsia
ja tuli työllään hymin toimeen.

Sraatari4äbin tuona oti Miffifin käynyt tufemoSsi, tun»
nes toisi aapisensa, fatfiSmufjenja ja pipfiantjistorian, muuta
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ei tätilään taitanut. Somahetttnä oli Miffi saanut mähäijeSsi
ruohopihaSsi leifiteltä fraatarUtäbiu ainoan tyttären, pienen
Syytin, tanssi. SitoSfapo oli pihtajaitt alta simat iamitjat mielä,
joilla han (apjena oli femät*tltoina istunut aurinfoa fatjetleu
jiffi, että ttäfi mihiiifä je lemofie meni, ja futt je oli laskenut,
että et muuta näfynyt, tutu puttertama taimaS aufean aaltoile*
mau meren tafana, jittota Miffi hitusi iloisesti :

„Aurinfo nuffutt meressä, minä näin futt se temotte
meni".

haimat menimät, miifot joutuimat, muobet futuimat, foit*
funfäynti loppui ja Miffi oli jorea nuorufainett, mutta fraa*
tari*täbin tuotta fulfi hän yhä main.

Miffi oli äibttöin tapsi, mutta hätien rataStamatneit fy*
bämmenjä faipaili äibin hellimistä, ja täti häntä heili, nuittaitt
äiti, sillä hän oli ollut Mifitt äitimainajan paraS YStämä.

Mutta rantamöfisjä loisisi toinenkin olento,
jofa Wielä moimaftaammin johbatti Mifitt aSfeleet finne — siellä
oli silmäpari firffahampi tuin tyyue merenpinta, jietlä oli poS*
fet hohtamammat tuin aanturuSfo, siellä ott Mikin tapjuuben
teiffifuntppatti, fraatari*täbitt fahbefsintoiSta^rouotiaS strea Sltali.
Jpän oti stubun ihanin neito, janimitettiinkin „Suusttan Sukaksi".

Syyliä ttsi maabittiin nuotalle SttitsttaiSten tanssi, jaMiffi
oti iloinen, fun tiesi siamansa miettää monta päimää Syylin pa*
riSja, foSfa Niemen ufotta oli Suujetan fanSja yhteinen nuotta.
§än riensi portaita ylös, maan jeijahtui porstuaan silta hän
kuuli täbta jo Sysiin meifaaman:

„Ne niitun fufat forjat ja laiho laafjoSja, Niin yipiät
•tirttitarhat, $uut mihriät meraSjo, Ne meitten muistuttamat,
©uurt' hymyytt' jumalan", j. n. c.

„Nitn, paljon, paljon tulee meibän jumalaa liittää", ja*
noi Miffi itfefjenfä. £iätt istut portahilte, ja hänen tietämät*
tään maipuimat kätensä ristiin. SDcaailma tuntui hänestä ta*
loiselta, hänen tabättttitetifä oli onnea täynnä. Suu totesi oli
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mökissä meisittu, meni Miffi sisälle; täätläfiit oli onnellista
ihmisiä.

SraotarUtätt oli toti koettanut maaiimaa, hän oli nähnyt
paimiä stfä firffaita, että pifmisiä, unitta hait oli näinä päimtaa
koonnut itstllcnsä Isimäu aarteen: tytityroätstu sibäntnteu ja
toahmatt litottamufjctt jumalaan; maan Sysii ci ollut mielä nti*
tään kokenut, ci, hän oti aitta main ollut onnellinen. Nyt erit*
täinfiu toisti tytittiiuäijtitiö hänen filmistänsä, tun hän meni
tottelemaan YStämäänsi.

Mikki sinoi: „Dfen täällä jo mähän aikaa ollut, istuin
niin kauan, tuin meisisitte, tuotta portahilta, ifjaelleji luonnon
fanneutta ja fitititnetlen teitä".

„Niin, jumalaa siamme liittää, jota aittaa meibäti ter*
mennä nauttia fcjän faunetttta. Sitottto pitääkin nsi häitään,
sillä je on juuri täybeSfä inorfiiiSpurouSsiatt". Näin laufui
täti ja läfji taljaa tuontaan sijalle.

„Sysii, kosta mc häitämme pibämntc?" fanoi nyt Miffi.
Stisiin ihanat posket tufiroat tulipunaisiisi, ja hän mastosi:

„<2>ifft on mielä pitfät ajat, tne olemme nuoret mielä".
„<B siihen tarmitje ofta pitfiä aitoja, niittäpä olen jo yh*

benfotmatta muoben manha, jaanpa jo mennä naimisiin, ja emäntä
meillä tarmitaan".

„3Boi Mifti ! fuittfa minä i jäji fattSja toimeen tulen. Juota
aina mäliin ajattelen, nuttta futt ne ajatuffet omat minua mat*

maimeet, ofett jättäusi kaikki mietteet toistajeffi, roarmana, että
st aita mielä olisi lautana".

„Cnpä oletkaan niin. Jiebätfö! ijäni janot eräänä päi*
mätiä minulle, että minun pitää toimittaman emäntä totoon,-
eitä jättämän naimista manhituben päimifji, iiiiiititiit hän. <Sit*
toin, Sysii, olin fanomaifittaui, että Hitautta jo oti morsian, että
Kuuselan kaunis tuffa oli omani, mutta en tiebä, mitä juutti
sitoi; isäni on niin tamma, että maitta tiebiinfin olemani hä*
nette raftaamman fatffea muuta maaifmaSsi, ja maitta hän on
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ntinude finua täljinnä fndiiu, en roljfenc fentään pafjon foSfaatt
pnede afioistaui jutella, ja ellei finua, pieni temmttttjiti, olifi,
ja jottei täti olifi äitinä minulle, faifin ftjllä faiffi tunteeni tuttfedc
tarjota, fuufifode fittSfaeda. HHlxxtta äibillefi, Stjtjli, tatjbon ininä
ilmoittaa, että fifjtoisfa olemme".

Säti tulitin famaSfa fifäde, ja !_t)l).i roaafeni; tttjt roaSta,
fun liljlauS oli ilmottettaroa, tunfi Ijän, että muutos puen elä*
mäSfääu oli tapatjturoa.

„Säti!" fanot ntjt HRitti, „te olette ottut niinfuin äiti
minutte, roaan fnolaattc antceffi, olen odut teille fiittämätöiit
fapfi, fidä minä olen omistanut lalliiminait taroaranne, olen Vljtjlitt
futannut!"

Sraatari-täti fatfeli pdästt tapfiaan, taufuett: „Suon ott

-inbin fitntä jo fauan näfjntjt. Sun näin teibän faSroaroan, fif*
toin näin mpS, fuinfa raffautennc faSrooi, roaan pelfään, että
tämä raffauS ei onnea teille tuota, fillä joS oifein 3.iemen ufon
tunnen, niin ei pu Bt)tj(iä taljbo iMffittfö, fifmäteränfä roai*
jnoffi".

„HRxtji ei? ..afaStanpa minä pnen 9JMffiänfä euemmäit,
fuin fetään muuta maailmaSfa — äitini, rafaS äitini! roielä
«nattmän, fuin teitäfin; rafaStaupa mtjöS puen fomaa, maan
repdistä ifäänfäfin ja piitä tafjtoifin tjclliä. Suinfa faattaifi
fjän minulta rpstää minun onneni!"

„Btjtj(int! fittä et ofe mielä maailmaa foettattut; täptt aStt
olet fullcnitt tuin fuffa feboda, iloifena, tietämättä, että jofa
Tuitfut poimii, fitä fen ofaat mpS ufeaSti pistäroat. W\ix\ä
ftjttä olen tuota ntiettintjt, mutta minun olifi ollut niin ntalj-
botointa teibän raltauttannc estää, fuin olifi ollut mafjbototnta
fanoa, foSfa fe atfunfa fai; fentäfjbeu ajattelin: tämä marinaan*
fin ou jumalalta, ja ottoonpa fe fitte murpeffi taiffa itolfi, niin
on fe parpalfentmc. ...utta . .iemcn uffo et tätä furoaitfe. §än
rafaStaa pafjon HRittxä ja luulee, että fttitrt riffauS ott H)lxt'xile
parpatt onnen tuoma, roaan täsfä ott tofi puen raffauteufa
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joutunut prptielte, itfelfäifijtjS on fen pilannut. SDlitä pn
ott terran pääfjänfä faanut, fiitä pu ci (uotou, roaiffa fe mitä
maffaifi.

Siä papstu, SDäffi, roaiffa näin fuoraan pnfjuit; tuon
roain tapoin fanoa ttetääffenne, että epä ptanfin faatte tuo*
pua toifiStanne. Sufatiefi oltfi paras odut, että fen jo ennen*
fin otifin fanonut, roaan pelfäfin, että raffautenne epä olifi roain
fttfjttjnp roaStapintaifuubeStant, ja päätin jättää neurooni fiffi,
tuin itfe oman parpatitte tjmmärrätte".

„@ititä, täti, oifein teitte; ttjtjjästä fnruSta olifi Stjtjtin
fufoiStaroat poSfetfin fafaStuneet, ja täsfä afiaSfa teen minä, mitä
ftjbätnmeni roaati, roaiffa maailma nurin fäänttjtfi. 'SSaiffa maa*
ilman fatfeit faifin, ett mä finuSta eri, roaiffa taroarani fufut*
taifin, finun fittcnfin perin'", -täin fantoi HRitti, fatfellen ipS*
tuffetla morfiantaan.

„(St, meibän ei tarroitfe toifistamme luopua", fanoi Bptt,
„minä en fitä rooi uSfoa", mutta tjpäfjtjwin roieri ftjtjnefe toi*
fenfä perään pnen fitmiStänfä, ja täti taufui:

„9cuoret, tairoaatlanne on piiroiä, onfo uffofen, rafeen roai
fateen pilttiä, fitä emme tiebä, fufatiefi oroat ne ainoastaan p*
japifroiä, jotfa pian pjoaroat pois, mutta mitä oroatlin ja mitä
tudeefin, niin ottafaatte nötjrpbetlä roaStaan, ftjfetten faifiSfa
jumalan fanaa ja omaatuntoanne, fittä joS omatuntofin roää*
rin jopattaa, roie fana fuitenlin oifeatle tietie".

„tiitoffia, täti, neurooStanne", roaStafi HRitti. „HRntta
minäpn oten np roitppp, olinpa unpttamaifitlani Suufelan
afian, pn ppfi minua läSlemäätt Bpliä maanantaina nuotade".

„Sptä minä roalmiS olen"', roaStafi Ctjtjfi ja lifäfi roielä:
~rooi, joSpa ntjt tutifi oifein fauniS itma! fidoin meibän ofifi p*
painen merellä otla; mutta läljbe np jo, SOrifft, ifäfi epä fi*
nua faipaa".

„Täin ftjttä, jäätää np pttuutt, fanoi SO-iffi ja
fäffi fotia fuffemaatt.
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§)äit ott npttu iloinen, pu ei näpp ttpaaroia pttroiä
onnenfa tairoaalla, roaan läffi eteenpäin, pppicn purojen ja juo*
roiett poiffi, ainoastaan matfan fesfiroätisfä, joSfa ©urmafalmi
pjbistää Suufelan mäfjäifeu järroen ja tätjttji p*
nen fjitjaf feen fttlfea portaitteu tjli, foSfa falmett ftjropS am*
moitti puen firoudaan, roaan fitte rienfi pn taaS fitrepsti
pottuja piilin, fituneS joutui fotia. lienten uffo tuli pntä roaS*
taan, fanoen: „Sauan olet roiipptjt".

„.!iitt, minä olin SuttfelaSfa ja Sraatari*täbi((ä".

„£.m, oli tai ppaineu 010 SuufelaSfa?" Ulfo fatfeli te*
räroin fitmiit äJtiffiä fefä jatfoi: ..Spö otet parpalfi proainunt,
että jätfit finne ainafeffi, että ottaifit Saifun maiinoifefi — §)äfj?"

„taifun? §äntä en itänä ota!"
„§)i(jaa, Ijitjaa, finutta ei roielä ole tarpeeffi itää noita

afioita miettimään, roaan ajattele ntjt tätä afiaa; Saifu on proä
ttjttö, ja maiffa ci pn ole fauniS, ott pu (uitettiin fattttiitt ta*
(on perillinen; en finua tofi täptt naimifeen pafoita, roaiffa fe
olifi mieleni mutainen, (öljttjtjpä niitä muitalitt riffafjia ta*
toit ttjttäriä".

Sätä fanoeSfaan tarlaSteti tilfo taaS 3Jäffiä, ja mitä p*
neu filmänfä lienee näpect, fitä ei tiebä, mutta fjänen äättenfä
fuufui farfeatta, fun pn laufui: ~-liiu ott (aita, mieti afiaa".

3. itiifaimijoillii.

firffaaua paistoi päimä ntaattantaUaamnua, 'fun liemen fa*
laStajat laSfiroat mcueettfä rannalta. SöeneeSfä istut HMtti,

pxxia ja renfi. SDiifitt maniat labct tarttntroat airoifjiu, ja fc*
roeösti, fuin rocfittutunen järmeSfä, fitfi nljt roeue meren pitt*
naita, ja pian fc oli joutunut faarette, joSfa lienten fela Suu*
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felan falamajat ofiroat. ©enceStä otettiin nljt croäät ja roictiiit
majaan.

käillä meren rannan afuffailla on faifida faarisfa talaina*
jat, joisfa talaStajat afitSfelcroat niin laitan, fuin fafanfaatiS
on proä. fmonefafut näisfä majoisfa oroat taroallifeSti rouo*
teet ja (aroitfat fefä affuttan alta pöpä. SSSuotect oroat toinen
toifenfa tjlilfe feinääit fiini pantuna; niiSfä ott taroallifeSti ot*
fta, ratti ja roattlja rtjijtj peitteettä, roälistä roain roanp nuo*

tanrepale raititta, ja mifä mitläfin on; untjaSfa on pidä mtjöS
roäpiuen tnffa, joSfa ruofaufa fcittäroät ja joSta (ämptjmäu faa*
roat, fillä I'ataStajat ufeaSti fpftjin feroäin omat ultoita roSfa*.
itntaSfa, jonla muoffi tjtjroin tarroitferoat, nuotatta tultuaan, ma*
jan lämpimän fttojait.

9iiemeit ja Suufelan lalamajat oliroat riitnatuStcit famaSfa
faareSfa, fillä pidä oli ijljteiuen nuotta, jota tjljbcSfä metimät.
HRa')at olimat fefä ullo* että fifäpuolclta mitä fiistimpiä.

HRitti futjeSfeti rannalla obottacn Suufelan mcnettö; jopa
fe np näfljifiu. iDhuttamia ptfiä fitlui roielä, ja tuette oli ran*

naSfa. SDäfft auttoi Snufelatfta mcitccStä ntaalte, ja Saifu tjtj*
mtjiti niiclifjtjmiSfään niin, ettö olifi faattanut lufea, ottfo p*
neliö mielä faiffi pntpaat tallella. Äaiffi läffimät pnp Suu*
fctan majalle, miept oiloiliroat fttte ullopuolclla pifjtajain roar*
joSfa, ja tpöt menimät päiroäiltStä toimittamaan. ISmäät pan*
tiin tjljteen ja pbeSfä aina fljötitn, maiffa pidä oli aroarant*
mau tilan muoffi eri tnajaitfa.

.Jämät fataSfa*fätjnuit omat oifein prlfupäiroiä meren ran*

nau afullaille, fillä fidoinpa piitä on eroäättö mitä 'Pofjjaii ta*
lonpoifa parpaua pitää, nimittäin leipää, rooita, juustoa, roii*
Itpiimäö ja falaa. äSJäpmaraifeminttta faa tofi roitti fotia jääbö,
ja ptitttö roain nutfaau roicbääu, mutta meibän falaStajtlla oli
pöpöllä niin paffua ja mentjmää roiilipiimöä, että fc ifääit fuin
fuopa, oli tufifaSta tafaifin litiSfaljtantaifiltaufa.

©ptpnfö menimät tt)tist faarette fufjeSfelemaan, fiettä täit*
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toiroat p roipalfia, fidä $upnttuffen aatto oti jo muutaman
päimän päästä; fiffi pibän oli fotia meneminen, ja lailida piti
oleman uitbet roifjbat faunaSfa aattona. Spöt
taitteliroat offia eiroätfä fjiiomanuect, että HRitti pitä fäfjeStp
ainoastaan roäptt matlau pääsfä.

„Siebättefö", fattoi Saifu, „minä eu aattona
näistä ota roitjtaa, fun ftjlpemääu menen, roaan minä otanjjp
beffästä eri pttutt*fajtSta offatt ja teen fittä roipan, fittä roip
bon ja fitte puen itfeni oifein fiistiffi ja menen roipaflani ta*
fafemaan pottua, joSfa ott fottne tienpara, fittoiupa näen ful*
pfeni — niin fanoi eräs tietäjä, jofa täädä taroaSta IttljeSfefee".

„S'pläpä tiebätt", roirlfoi lienten piifa ©anna, "fe on
tuo mieS tuotta pofjjoiS^ämeeStä, jofa täädä roötistö fttltce; pu
on mainio tietäjä. _o.inttnpa mpS tuota täpp foettaa".

HRitti, jolatuuti pibän pttpenfa, ajatteli itfeffenfä : "iSnpa
minä roain mastoanne tule", mutta ntjt luuli tjän Saifun flj*
ftjmött: „Bpli, tuletfo finäfin omteafi focttamaan?"

„dipä minua juuri pfuta, mutta ftjllä tulen tatfomaan,
fuinfa teibän fätj".

"©pä faalfaan olla monta ptä aitaa", roaluutti ©anna,
„mutta Btjpi pettää, pn ei uSfatta olla tjffin tienparada
3upmtuS*aattona, fe on fofo afia fe".

„9)änäfö pelfäifin?" (aitfiti Stjpi, „en peifäöffäött, mutta
tuo on tatfa*uSfoif uutta; roaan joS peffäämifeStä puptte, niin
fpläpä minälin tcifitt muoffi tuonne taiban mennä (aiafemaau,
että tomu tuolfuu, niin näette etfen pettää".

„@ttloinpa olen maratlani", fattoi .Kilfi itfeffenfä, „ettö
joubutt tienparafle, luit Bpli tietä talafee". 9itjt meni pn
ttjtöistä roäptt toifaalle ja ptipeli pide, ifään fuin ei ptt
otifi tietäup, misfä oliroat. 'pian fajaljti roaStauS faareSfa, ja
HRitti rienfi ttjttöjen (uolfe.

„Ss3ifjtojato np teette?" flgftji pu ja rupefi pide offia
taittamaan. §än fuisfafi Splide offia puelle atttaeSfanfa:
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„&aa nätjbä, onfo meiltä np proö fala-onni. l^[äni on
turoannnt, että minä faan faiffi ropt, mitfä tänä rouottna fa*
toista faamme".

„Cnpa roarmaanfitt fittuda onni", fitisfafi Bpfi roaSta*
uffeffi, „ttöptäöpä ilta ipnatta, ja meren pinta tpntp
roarfin".

* Hläin oli 2J.ifi(lä ja Splitlä aina jotain fuiSfaitemiSta
toifittenfa. ©annafin jo roäpifen pitä itroeljteti, eifö Saifun
pmpaat enään ttöftjtteet, fidä tuo ainainen pintjittj oti pu*
titta poiSfa.

%tta tuti, ja meibön lalaStajat (äffiroät merelle; p (aS*
firoat nttottanfa, metiroät apojattfa ja fatmat fiiltäroät filalat.
Söta tefoa tefiroät puoli*t)öpu asti; täällä ei pmörä pitä eS*
tötttjt ttjötö tefemästä, fillä p on roatoifa niinfuin päiroötitt,
attrinfo itnopaa ' feroode (oSfca sM)3oljjait fauniina fcfä=puä.

Sun toifett päimän aamu fnitti, täffimöt meibän falaSta*
jat ruttfaitt faatiincctt mojoilleufa, joSfa np tcitettiin tuoreita la*
loja mertroebeSfä ja pantiin roielä aifa rooin-töiiflö fefaan. _.ä*
mät falat np moistuiroat falaStajille niin Ijtjmöltä, fuin itään
paras prffitruofa tjtpistctt pöpöttä, nautittuaan
tetuittiroöt p nuotan fitiroamaan ja menimät möftjneiitä te*
roolle.

Soifena päimänä perattiin fefä fuotattiht taiat ja illalla
taaS mentiin nuotalle, Hläin futuiroat päiroät lalaSfa odeSfa,
ja fe aamu foitti, jodoitt meibän fafaStajien oli fotia (äp
teminett.

Satat ja fapineet fauucttiin roeueifiin, ja roitmein meniroät
faiaStajatliu. Söieno mptötuuli (iifutteli tainefjia, ja metteet
pttrjeineufa olimat itään fuin joutfenet aalloilla.
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4. supiittiis*mtlto.

SjrfjitptmuS*aatoit aamuna paistot attrinfo firffaatta, roalotfatta
tairoaptla fedo 4:(tä, jolloin ©anna, liemen emätttö=piita,

präfi. ©anna fiirufjti aSfareidenfa, jotta iltaan faifi faiffi
pöpöt ja (aroitfat pitfjtaatfi fjuufjbotuffi. liemen uffo tufi
fjifjatte, ja nöljtpnfä ©attitan tätjbeSfä tpsfö, fjtjmtjiti fjän
fanoen :

„SaS noin wirffutta pitää nuoren tpött otta. „3(amutp
futtaa fuff aroon fufjettaa"".

„§m, topttSfa fiitoS feifoo. Otettptt minä puolestani
foettattut, roaan ei ofe piifa emännöit roerta — mutta epä
fplä lofjta tänne jo emäutäfin tulee", ©anna tjSfäfjtt ja aitoi
pttpttanfa jatfao, roaan ifäänfuin ofifi pata jäänp furffuuu,
itiin jäi fanat fanomatta, mutta uffo jatfoi fanoen:

„.iiin, fpfä HRitti jo naima=iäsfä on, eifä pttettä puutu
taitoa, muotoa eifö taroaraa, ftjdäpö fopii roaltta paratta
taton tptäriä". Hläin pttpttitanfa läffi uffo pois, mutta
famaSfa tuli eräs itfeltiS*affa, jofa afui MDäemen maatta, ©an*
nan tuo. Säde pafifi ntjt ©anna:

lf3ttinä pödö, jofa ett fattonut tuolle ifönnälle, mitä np
jo faiffi muut tietämät, että Sraatarin Bp(i on 3ttifin mor*

fian. Uffo pöptStetee ja ppeitee, mutta ei np faaffaatt fen
parempaa miniää. 9ttitöS fraatariu \?p(i on? (Jt ptöän
parempi fuin piifattjttö; et pueltö mitään rittautta ole".

, „(gi, ei ptöän, eifä fiitä fuinfaan mitään tufe. Sptä
fai uffo fiitä lopun tefee," roaStafi affa.
; „Sefee maarin, futt roaan fen tietää faa, ja ftjttä minä
fen roielä fanon," mtttifi ©anna.
.. „f)m, tumma tuo onfin, että 3ttif.fi Bptin ottaa, fun pn
ferran föpään tptp — nop' fauniS fe np on, mutta ott
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niitä muitafin fauniita — minä täsfä tuottoin fanoin mieljcdeui,
että tuo ©anna roaSta olifi fomea emoitta -.iemeflä, ci ptöän
rapa tarroittaifi. Saiffi talon fomemtot finä proin teet."

„2tthtä? mitäs minusta, mutta ftjttä mä fen tiebän,
roaiffa fen itfe fanon, että ftjttä minä fiinä ttjöt teen, fuin
Splifin."

„Hlo niin, roai ei. Sun muistan fitä faffua, jota finä
teiroot, niin oifein rocft fuupui tulee. Dttfopn finutta np
SupnnuS*faffu tetroottuna? Spö fai; finä jofa aina olet
joutufa".

„Sottapn np jo! eiten aamuda fentäött roaSta talasta
fotia tulin. Suifaatte np, muori, niin faatte fafun". Sttuort
feurafi ©annaa, ja faatuanfa fafun ppfi Pn roielä:

„Siuffafe ©anna fufta roäptt maitoa täpn firoi*aStiaan,
otin fen mutaani, foSfa ajattefin, että epä roäpn rtpoifi
antaa". Slffa fai, mitä ppfi, ja meni fitten matfoifjinfa.

©anna jäi tuumaamaan, miten SRtemen ufolle faifi fano*
tuffi Sttifin morfiamcSta, mutta ei fauan efjttnpfään tuumata,
fidä uffo tuti famaSfa. ©anna nielafi, pfäpi ja jopa jo
pupefi fanoipt : „öttepä tiebä, ifäntä, mitä minä tiebän, että
Sttifidä on morfian."

„sBai niin, fittepö faan miniän, fe proä".
Hfftii_\ fjjdäpn fen faiffi jo tietää, roaiffa ei futaan ote

teide fitä pupnut, että 3ttiffi on fipannut Sraatarin Sptin,
mutta tuoSfa minä fen np fanon".

„Ofifit fäöStönp tuon fiffi, fuin tapaat toifia juoru*
ämmiä, fopifipa fe pup jutuffi pide, muut faiffi fljdä tjmmär*
täroät, että 9.iemen Sttiffi faa morfiatnen riffafjimmiSta
taloista, tttä toiste tuo juoruja minude pojastani, fidä et
fiitä mafeifia faa. paremmin minä pnen tunnen, fuin te
juoru*ämmöt. Hläin taufuttuanfa jätti uffo ©annan, jofa
lawitfoita prmiSfaan roielä fiiroaammin pufjtoi, ja läffi oifoi*
fena pois.
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Uffo meni turoan peräsfä oleroaan fammariin, fammarisfa
oti (eroeä feinutuoli: fiipu uffo taroadifeSti istui, fun pnedä
oti jotain tärfeätä tuuntattaroana, ja täpn pn npfin istui.
§än feinutti tuolia, että lattia jpflji, roaan fitä ci pn ttäfp
ntjt pomaaroanfaan, fillä pntä foroin prmitti, että 3ttiffi
oli rafaStunut Sptiin. Jpän ei tuota epöiltp enään, roaiffa ci
pn fitä taljtonut muille nätjttää, että pn fen uSfoi, eifä pn
fitä ottenfaan färfinp, että pojaStanfa pnette mitään fannef*
tiin. SuofoS np oli prmiltista, että 3ttiffi oli joutunut
juoru*ämmien paneteltaroaffi! UfEo tuumafi finne tänne, miten
tämä afia olifi atttettaroa, roaan tuumat jäiroätfin feSfen, fun
3ttiffi astui fifäde. Uffo fatfefi teräroin filmin foreaa poifaanfa
ja fanoi np:

„Satfo, poifani! tämä tafo on proä ja fauniS. £>uoneit*
teit feinät oroat roafjroasta pngasta, feutu on ipna, fatfo,
fuinfa fainept auringon loiStoSfa roäffftjtoät mereSfä, ja fiedä
on falanfaatiS proä. __titut faSroaroat apitapinää, ja
peitot antaroat runfaaStt jljroiä, fun roain §>erra pdatta roar*
jelee. SäSfä tatoSfani olen aina tptä tepp ajatellen, että
fen terran perinnöffi jättäifin raffaade pojalleni". Uffo oli
ptfen ääneti, mutta np jatfoi pn roafaroada äänedä: „?)p
ben tofi toaabin finutta ennen, fuin tämän finude annan.
Suuntefe tarfaSti! Sunniatlifen talon ttjttären pitää finun
taloon emännäffi tuoman, tuosta fraatarin tpöStä en minä
miniäffi pofi. ©e pup, että finä olet fifjtannut Stjpin, on
alfojen juorujuttuna; ofe fen muoffi paremmin roaroidafi, fun
Bptin feuraSfa olet".

„3fäni! Bp(in filmät oroat firffapmmat fuin teälffljroä
meri, Stjpin poéfet pparoammat fuin apifaniittu, ja pnen
fpämmenfö on parempi, on minude fadiimpi fuin Mtttemen
tafo".

„Spmä poifa! ftjflä roiefä toifin ajattelet; muista, että



20 Suufelan Suffa.

mixxä en fanojani muuta," fattoi uffo ja fäffi pois, paistatat
oroat fiitttti.

ättiffi jäi furumieiin fammariin, fttrumicliu meni pn päi*
roältifctle, eifö maistunut ruofa, roaan illan tultua lälfi pn
Supetaan päin, mennäffenfö muitten nuorten fanSfa merelle
terroatpnpeitä polttamaan.

Sttitft fulfi afafutoifetta eteenpäin. gjftrf tiefi, ettei.ifänfö
turpan fattoja fattete, mitä pn terran on pöättänp, fiitä ei
pn tuomu. ~3M)httta minäfitt ofen päättänljt", ajatteli 3ttiffi,
„minä ofen perinp ifäni luonnon, mitä olen fanonut, fen olen
mpS teferoä, ja Bp.i on ontaffeni tuteroa. Sädö fertaa täp
tp ifäni taPoStanfa tuopua. Sttttutoht olen pttetle fplä
fuutiainett, roaan tättä fertaa en. Gtt, roaiffa fotjta tätjttjifitin
jättää fotoni ja muuatta pfea leipääni. 3ttinä ja Stjtjti ofaam*
me molemmat ttjötä tepä."

3cäin ajatellen fäffi HRitti eteenpäin laturista metfäpoffua,
furitnfa pifjtui IjaipunriStoan, fillä fofo luonto Ijänen tjm--
pärillättfä itoitfi. fiintufet toulelimat iloifeSti, tuomet ja piljla*
jat tuoffnircat. ©teliä ja täällä ttäftjt matfea forfcattc leimua*
matt palamista terroatpnpeistö. 2ttiffi fiirupi aSfelcitanfa.
$o näftji fe paiffa, joSfa pottu paroaa loimelle fituituallc:
.ctemelle, Stiufefaau ja Sraatavi*täbil(e. SäSfö täpp puen
obottaa £ptiä. §ön piitoitteli penfaan taiatta ja ttäli ptfen
tututtua joufon nuoria tptöjö tuleman SuttfetaSta päin. OiäiSfä
eroitti fjän pian forean Spjlht.

Ötjtjti oti fiistisfä fotofutoifisfa moatteisfa, ainoastaan
ttaateanpunainen ropliina, jonfa tummanputtaifia filffinaupja
tuuli pituttelt, oli ostettu SoffotaSta. §änen pitföt ruSfeat
fjhtffettfa riippuiroat faPeSfa fauniisfa patmifoSfa, joibenfa päät
mpS otiroat tttmmanpunaifitla filffinattpida folmittuna. 3ttuut
oliroat melfein fämaft puettuna. Sptöjen pleä nauru fuului,
pidä oli fäbeSfä pbeffäStä puunlojistafibotttt roipat, ja näillä
oli pibän np aifomuS taaSta fofmiparaista tietä, ftllä fiitoin
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olifi fulp tulema, ©annon ääni fuutui jotttoSta, fttit pn
fanoi :

„_tteneppö np Stjpi falafcmoan, ftjflä me finua onnelli*
feStt tänne olemme faattanect, mutta faa itäpä, fttfa finua
täällä tafaifin faattaa".

_pli naurap fanoen: „2ttenfäötte np ja tullaattemä=
pn ajan päästä tafaifin, et minua täältä futaan faata". Sp
töt mcniroät, mutta famaSfa fuutui frapfapuS pibän tafa*
nanfa; p fatfoimat taatfenfa ja uäfiroät, että 3ttitfi auttoi
gpjliä tjlöS maasta, ©illoin lääntljiroöt p tafaifin fjttutaen:
„Suinfo np färoi?"

„SoinpaStuin polulla otcroaan pitunjuurecu", roaStafi tfplt,
„eifä ntjt tufltttfaan - fofo tafafcmtfeSta mitään, jola paraS
olifin".

„Bpfi on ttjptjroäincn np, fun pn 3ttifin näfi," fuiS*
fafi ©aitita fumppaneitfenfo, „mutto faottepa näljbä, että tuo
fompaStttmineit ci proöö tiebö, jofu onnettomuus fiitä feuraa".

©annon papt aaroistttffct roaifuttiroat tptöifjin niin,
että pfin iföänfuin obottimat jotain näfpttötöintö papa, eifä
pitä fetään pfuttanut mennä tuittapa fanSfa tieuparatle.

HJlitti oli iloinen, pn ei enää furuattfa muistanut, pn
ajatteli roaan merelle menoapa ja fanoi fäöntpn Suufelan
Saifuun: „Hltjt, Saifu, läpemme Suufelan ifotta roeneeda me*

rette, eilö niin?"
„Söaiffa roain, fptäptt fe proiu fopii", roaStafi Saifu
Jpe meniroät np laitin. SuufelaSta tuti miefjiä lifää,

ja fjeibätt feuraSfanfa oli mpS roiulunfoittaja. Ufeita tpjiö
terroatpnpeitä otettiin mitfaan, ja tpöidä oli faifitfa jotain
fäbeSfään; mifä taittoi fafjroipattntta, mifä roefjitöteipiä, mifä
fofuria ja fafjmia. Hläin matimöt p rannalle, joSfa Bplht
foto oti. Bpti fäsfi pitä obottamaan pntä rannatta, foSfa
pn etifin taljtoi roäpn poileta fotianfa.

porstuaan, tuuli pn mieleStänfä fifättä pu»
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ptta, famaSfa aufeni omi, ja 9liemen uffo astui uloS omeSta.
Uffo fäifäpp roäpn, fun noin äffi*arroaamatta näfi Stjpin
ebeSfänfä, mutta famaSfa npfäptti pn ttöpn pöätänfä Bp*
fitle ja meni. Bpti läffi fifäfle ja näfi äitinfä itfnSfa fifmin;
pn fpp: „3ttitä äiti ttfette? 3ttitä on 91iemen uffo teitte
pupnut?"

,( _apfeni! 31(ä petjästp minun täpp fanoa finude,
mitä pn minulle pupi. §än roafnuttt, etfet finä itänä 3ttif*
fiä fao, roaan fufatiefi tofi Sttifin, mutta ilman 31iemen for*
tonoo, ja, mifä roiefä papmpi, ifman ifän fiunauSta! Sämä
uffo pitää oman päänfä, ptttä ei futaan ifjminen muitta".

„l£i ifjmifet, mutta jumala. Ätlttil jumalaan ott toi*
rooni, minä obotan roaiffa fuinfa fauan, 'mutta 3ttiffiä rafoS*
tan aina".

Siti raroiSti pöätänfä tanfuen: ,©uofoon jumala, että
faiffi proöffi muuttuifi!".

Bpti läffi np rannafla obottaroiat fumppantenfa ' tuo,
pn oti roaalea, fun pn palafi, fett HRitti pti pomafi ja
orroafi mpS fptt, fiflä pn oli näpp ifänfö tuteroott Sroa*
tari*täbin motista uloS, mutta eipä pn np joutunutfttrutlifia
afioita miettimään, foSfa roene Ipättiitt rannalta, ja oli aifa
tarttua airoipn. Sun roene oti roäpu matfatt pöäpn ennät*
tänp, roisfottiin palaroat terrootpnpit mereen, joSfa niitten
roalo forleatle feimufi. 2Biutunieffa foitti iloista marSfia, ja
meibän nuoret foutiroat faarette, joSfa fitten juotiin fafjmia,
tanSfittiiu fefä oltiin teSfifidö ja ruopnäffifidä. SBtetä topuffi
miept pffafiroat poiffi nuoria loimuja ja pifjfajia, jotfa fitte
fotona oli maapn pistettämät piplte portaitten ttiereen, ja
tpöt poinriroat fttffafio fefä tefjtiä, foristaaffenfo tupain feittiö
ja lattioita.

91äin miettää nttorifo roaloifan 3upnnitS*pn.



Suufelan Suffa. 23

o. Jciftßttupeffoffa.

fefätt fuffaifet ofiroat jo roöpnneet, ja fedaStuneet mainiot
ifmoittimat fpfp tttfoa. 91aSfapna, täpinäifinä feifoi*

roat täfjfäpäät lienten pedolla. SBalmiina firpitle otiroat ne
odeet jo pari päimää, mutta faifetfa tproäettö oti fiire, ei
faatu kittaajia; tänä päimänä oli tofi liemellä talloo, np
oli kitfttu tepäroä. Söfeö fofoontui SuufetaSta fefä lifi*
fpistö.

.liemen uffo meni feiffuuroöfenfö etttpääsfä peltotie, 'pelto
oti ipnafla niemellä, jaettuna faunalle faroitle, roaan pfi far*
fa oti toifia pifempi. Uffo fatfefi mietiproätlä roitjaroaa roai*
nioa; fe ei odut fittiri, mutta faSroi oli roafjroa ja proä,
toaan np näfi pn ttpaaroia pitroiä tairoaptta, ja muotonfa
muuttui fptföffi. Säönttjen kifftturoäfeenfä päin fanoi pn:

„Spfä täptä totta tptä tepä faatte, joSroain ennätätte
roiljani teilata ennen fuin fabe tttfee, mutta joS tpnne proin
fät), niin fitä enemmän faatte tanSfia idada, eifä mpS ofutta
fidoin fäästetä, fptö .liemen ufon tunnette, ei pn fa*
naanfa fp".

„Stjdä!" pufiroat iloifeSti . faiffi, ainoastaan Sttiffi ja
£pli fuuntetiroot furumietin näitä ufon roiimeifeffi fanottuja
fanoja; mutta fauan eiroät näitä muistaa joutaneet, fittä uffo
tiföfi totefä:

„Suo pfi farfa on toifia paljon pitempi, poraat feiffaa*
jat menfööt fitte, ja muut ttoide toifide foroide. Sttiffi! finä
faat pbefft mennä, äfäfä jää muitten jätteen. Sttinä ofen
itfe aina ennen odut roäfeni ctttpöösfä tptä tefemösfä, roaan
np on feffäni roanp ja roöfpp, jonfa muoffi poifani faa
oda fiaSfani. 9_ofj! fufa np menee 9ttifin fumppaniffi ?"

Salolan pottua, eräs ifo prtema taton*tpör, metri oitis
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fårade, fanoen: ~-Stt ok ennenfään juuri jälteen jäänp, foete*
taattpa np fitte, fuinfa tänä päimänä meneStp".

Bp(i feifoi pistä roäptt mattan pääsfä, roaan ptfifen
fopeliroat pneu ja 3ttifin fitmäpfct toifianfa ja fanaataan
fanomatta meni mpS Sljpi fårade, mutta famaSfa tuli ©an»
na fanoen:

r .9ttene finä, l'pli, jofa ofet piffa ja piffo, näide
muille faroiile, minä otat paremmin oppinut ättifiu fanSfa
filpaitemaan". $a naurapaen jatfoi pn: „© okffaan minna
fuotta 91iemeltä ftjötetttj, fe päöttänifiit näfp, etfet minulta
rooimia puutu".

Spjti punastui roäljän prmista. §äu oifafi forcan roar*
talonfa, roaStaten : r /3fo rooi, pafftt painaa, mutta pitfä puolenfa
pitää", ©itte alfoi pin roilfctästi firppiänfä fäptää. joutui*
foSti fitftti tp, fidä ei feflääit ollut aitaa jutella, plipääSfa
roain teifattiin.

oti jo joutunut ittapuotede, eifä fabetta tttdutfaan,
pifroet ofimat faiffi pipuneet pois. Sttieliproädä fatfeli
9tiemi, miten fupfotta aina enentp peflolfe, ja np fun pn
näfi tpn jo oleroan loppupuolelta, pufi pn teiffuttroäette:

„91p on aifa fäpä kroäpämään, täällä on olutta, tul*
faatte juomaan, ftjttä np roäpifen roirrooitttSta tarroitaan".

tuliroat kittaajat, fittä jofaifen fetfä oti »ä*
fptp, fun olimat puolipäiroästä asti laffaamatta fitpaitteet.

91p juotiin roaapoaroaa olutta, ja uffo, jofa oli oifein
„proättä tuuletta", fäsfi pitä istumaan nurmifotte, fanoen:
„Sopa faamme faptria, istufaamme niin fauan. ©fö täättä
np futaan tiebä mitään fattta fertoa ajan roietteeffi? Spöt,
pupfaatte np; tepn aitta parapten fatuja tunnette, ruff inne
ruttatfin jo niitä teille pjrifee".

Spöt nauraa piroistetiroät, ja pfi fanoi: „Sn minä
fuinfaan taiba".

„@n minäfään muista", roirffoi toinen, mutta Ctjtjli, jofa



Suufelan Sutta. 25

istui roäljän etäämpänä muista, noufi äffiä jo meni istumaan
91iemett ufon täpliä olemalle firoette, taufuen:

„3ttinäpä tapon fabun fertoa; joS ci fe ole ppainen,
niin ei fe ok erin pitfäfään".

Spjli oli airoan roaaka, ptteit poSfenfa fufoistaroat mu*

fut otiroat itään fuin iäffi fabonneet, futt pn affoi fertoa: „Ofi
ennen eräs ifjana ntittu; feSfeflä niittua faSrooi fuuri, fauniS
pnfa, fen tatma ulottui forfeade, fen offat otiroat taajat ja
ttipriät. 91äin feifoi pnfa fefät totroet mpSfpfedä ja fau*
ntida fäättä ptä roipriänä ja roafaroatto, mutta roitjboin pn
tofi rupefi roanpnemaan, roaan fitloin pupefi puen juuret*
tanfa nuori roefa, jofa taaS faSrooi ipnaffi puuffi ja roattpa
puuta fauniimmaffi, fc oli pitempi, roaan fuitatfitt famaa
lujaa, roafaroaa laatua; ja niittomieS antoi pibän oda niit*
tunfa fauuistuffena. SDlutta mpS nuoren pttgan juurella
faSrooi puu, roaan fe oti pieni foiroapinen. ©e faSrooi nuo*

ren pitgatt fuojaSfa foreaffi puuffi. 3ttaaifma liitti fen kp*
toiä offia, roaan paras faifista oli tofi, että pn fp*
miltä tuulitta ja päiroätt polttamatta pfteettä fnojeltuna fai
faStoaa nuoren pttgan tnrroisfa; mutta onni roaipeke —

roanp pnfa oli ppeä, pn ei färfinp föpjää foiroua, roaan
fanoi: Suo foirott, miffi f e meibän turroisfatnme faSroaa? fe
ei meiptt fuulu, me olemme pnfia, ja pu roain foirou«renttu,
en minä ptttä färfi, isttttettafoon pn muitten loimujen
jouffoon.

91uori pnfa raroiSteti faunista lotroaanfa fanoen: ifätti.
Sttittä ja foirou olemme pbeSfä tasroaneet, joS loimu remitääu
pois, fiitoin minunfin juureni fouffaanturoat, entä jaffa efää,
jotten foirouani fuojeda faa, ja joS minä fttoten, niin on finun*
fin ftjbämmefi foroan mamman faanut, ja pian finun fortea
latroaS faatuu. Slmta fiis, o meibän raupsfa elää p*
beSfä.
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Stttmtn fatuni on np loppunut", fanoi Bpti, „fiflä
fatu ei terro, mitä roanp pnfa roaStafi".

§)än noufi firoettä ja meni taaS etäämmälle istumaan.
Satfooroäfi oti ääneti, ifään fuin p olifiroat obottaneet 91iemen
ufon laufuntoo, fillä p oliroat faifin fptö tjmmärtäneet fobun
merfitpfen, mutta ufon muoto oli fpffä, ja pn fanoi:

„§mono fatu tuo. np fafjmia ja (opetetaan
fitte feiffuu".

Sapcia juotua pottiin firpit ja mentiin taaS peffode.
pan oliroat terämät firpit faatatteet (opun roiljaa, ja 9tti.fi
fefä Bpfi ofiroat enfiffi faran pääsfä. SäStä ei 91iemi jou*
tunut paremmalle titutelle, roaan fptfänä fäffi pn roäfenfä
fanSfa 91iemcn fomeaau tupaan, joSfa pttfitlä pöpiltä tuttu*
raifet ruofa*aStiat pppiroät ja parifoisfa roaapoefi mäfemä
olut. Uffo metri itfe istumaan pöpätt pääptt, ja muut foroit*
teliroat itfiäufä fitte roäptetlen pöpän pnpärilte. pan mata*
feni fuffttra ruofa*aStioiSta ja roäptti otut paritöistä, joita
tofi aina ttätimmiten tapettiin.

Ruoalta pääStp, otti roiuluttfoittaja roittlttnfa, laSfi fen
teufanfa alle roirittäätfenfä fitä, että pitlä aifa fntuntttlaan,
ennenfuin polsfan ifoifet fämelcet futfttimat nuorifoa tanSfi*
maan. © tunteneet nuoret, että oliroat rasfaasfa tpsfä pät*
roän olleet, p tanSfiroat roain illatt loppuun aSti eiroätfä pto*
manneet, että p jo joutui, enneniiriit roanpmmat mtttStuttiroat,
että oli aita fotia palata.
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6. Jtöpiiitarfiiuitöina.

forroSfuun enfi päiroäit aamuna löi letto roaSta folme fraatari*
täbitt poneeSfa, fun .pfi jo oti roaattcisfo. Spän meni

uloS, aulafi ataluljbiit omen ja otti fieltä leipää, juustoa ja
rooita, nämät (aSfi pin roäpiifeat waffafeeu, meni fttte pitp*
tiin, joSfa pnen roaattcenfa otiroat, ja otti ariuStonfa ifon
toalfoifeu roiltapiiroiit, joSfa oti punaluiiflinen rettnuS; tämä
oli pnen paras piroinfa, ja poraS oli np päiipn pantoroa,
fidä tänään ofi SoffofaSfa Söpimarffinat. 91äiStä marfft*
noista eiroät annafat ole tietäneet, mutta Sotfolan (äppitäjät
ftjttä niistä tietämät, fillä fidoin menee faiffi nuori mäti marf*
tinoille, ja finne oti np gpjlinlitt meutäroä. Suufelan Saifu
,oti luroannut, että Sljpi pääfifi pibän pmofellattfa utorl*
finoide.

Spjli tufitfi np tuljbiit omat jo meni tupaan; fiettä Ijän
pani roidaptimin pääpufä ja pisti fen leuan alta neulalla
tiitttti, mutta päät ne fitoi pn roptäröilk. 91p oti pn
ttafnriS täpemääu ja meni, fanoen jääpjttäifct äibidenfä,
oroeSta ulos.

©tjfftj ja taimi taisteti uffona, fidä hinta tufi epimi*
feen; Suitfefan manpt futtfetttn oliroat roatfoifena lumesta,
mutta eipä Bpti ilmasta ptolinut, ilotfena, punapoStifena
rienfi pn roain eteenpäin, tttmteS joutui Suufelaan. Säältä
oli jo proonen roaijaisfa, ja ntjt istui Saifu fefä Bp(i rat*
taptle. Suufelan rettti jofa ofi ajajana, istui pibän
fpihtfä, ja piitä fai roielä fijan istuimen tafana. 91äht fäffi*
toät p np marffinoitk. £>itaaSti tuhti matta, fidä lumi tart*
tui ppriin fiinni niin, etfei proonen jaffanut juosta, mutta
matta futui tofi; ei ollut enään pittä Soffotaan, jopa näfp
patruuna 91ooS'itt firoimuttrin fatto, jopa jo fofo faupunfifin.
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Myaaffo tjuhnafi roäpu ptisfolla proosia ja pian joutuiroat p
määränfä pääpti.

SaupungiSfa oli roitfaS roäen fitte. 9ttaan miepltä ei
odut paljo mptäroää taroaraa, mutta touppapttobeisfa tutti
ebcS tafaifin nuoria tptöjä ja pottia; p tmi np oliroat faa*
neet rouofipatffanfa, tapoiroat ostaa mitä mitteffin mieluista
oti. 91ifuleiroäit ntpjiä iStuSfefi joufottain torin fpjäffä, ja
näitten ijmpärilte fofooutui mpS paljon ostajia.

9itcniat 9Kiffifht oli marffinoitta, mutta pnfäroefi roain
fäbet taSfuiSfa pitfin latuja, tatfelku ptpäritkufö, itään tuin
olifi pu jotatuta ptenut. 9ttuutamatt ptfen tututtua oti pn
löpänpfin mitä pfi, fidä np fuffi Bpli pnen firoutfanfa.
SJlitfi ppjfi Bpj(iä tuteittaan fanSfanfa fattppapuotiin, mutta
Bpli piti roäpitt roaStoan, roaan toipoin meni tjän tofi.

„SSaiitfe np, Bp(i, filffipiroi itfcdefi", fanoi 9tttffi,
„minä ostan finutte femmoifen, jota parapten ptuat".

Spli ujosteli roäpu, mutta roatitfi toti roipoin pben,
josta 3ttiffi maffoi 20 marffaa. ©itte fuitiroat p taaS p*
beSfä pitfin fatua. Sptin poSfct punottiroat ja pnen filmänfä
foiStiroat ilosta, fuu pn tutti pitäen fabeSfättfä papcrifääröä,
joSfa oti SDlifin otttama fifffi. ;pätt oli niin fauniS, että
faiffi, jotfa pnen firotttfcnfa futfimat, fatfetiroat pntä, joSta
ftjtjStä pnen poSfenfa roiefä enemmän punaStuiroat. SS.äpn
mattaa fiitä, misfä HRitti ja Bpli fuffi, tufi pitä roaStaan
faffi nuorta miestä, p läpniroät, ja toinen pufi:

„£ör bu ftieto ber! t' bu froenff?" (Suutetfo ttjttö
fiedä! Dletfo ruotfoloinen?)

„£)te fiitä maiti, roeitSialaittett", roaStafi 9ttifft, „taiffa
mene pois roenSfaS fanSfa".

Hläin roaStattuaan meni pu Stjtjtin fanSfa ruotfafaiSten
miesten firoutfe, mutta miept fääntproät tafaifin ja toinen
fanoi taaS:

„9io ä' p ett ftjpti grannan flicfo ti' roara fhtttfficfo"
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(Spfä tuo on proitt forea tptö fuomalatfeffi tpöffi). 91äin
fanottuaan alfoi pn fttomea puptmaan, foSfa pn tätäfiu
ofafi. §än oli Soffotan pitäjästä, ja fiedä ftjflä fuomeafin
ofataan.

9ttiffi mci Bp(in nifitleiroän mljtjjäu luo ja oStt pnelle
rinfitöitä. Softolaineii tapoi mpS ostaa pnelle ntafeifia,
mutta Ötjtjti ei ottanut roaötaatt. Soffolainen ftjfeli, mistä
Spjti oli, ja fipti roaStafi: „©iitä ei faa felroää". 9Jltttta
fittemmin ttjftjt Soffolainen roielä eräältä afatta, jofa roäptt
aitaa Spfiu fanSfa jutteli:

„Sufa tuo tptö oli, jonfa fanSfa pttpitte?"
„©tefö piitä tunne?" roaStafi affa, „fe on Suufetan

Suffa, faiffciu fauniin ttjttö näillä paifoin ja 9äemen pojan
morfian, roaiffa ei 9ttiffi fctttään pntä faa, fittä ifä ott fen
niin pääfjänfä pannut, ja mitä pn terran määrää, fitä ei
fufaan muuta". Sämän roaStauffett tuultuapa läffi Soflolai*
nen pois. §än oli tptä ufeaSti tuullut pttptttaman SuttfelaSta,
että fe oli roarafaS tato, jo päätti afan pupeSta, että Bpti
oti Suufelan tpär, ja etfei Suufela Sttifitle antaifi tpärtäätt.

91p meni pn niiclipjroidään fortteeriinfa, fatfefi pöp
bädä oferoaau peiliin — ofipa pinat waalean*feftaifet pui*
fenfa tauniit, täpiräifet, jo pn itfe — notj tpläpä pin roar*

fin proin fopifi Suufelan Sulalle, meni taaS uloS,
fätoeti pitfin fatuja, ja pjroä omtcttfa faattoi niin, että pn
juuri ennätti erään iauppapuobin portaitten roiereen, fuu Bpti
tuti puobin oroeSta uloS. 9_p ppfi pn „Suufe(att Suttaa"
toritie tapoia juomaan, fillä fiedä oli tapoin mpjiä. fipti
punastui, tun tunfi nimenfä, jodo pntä tpän testett mainit*
tiin, ja roaStafi:

„Siitoffia roain, mutta ei minua, np pinta tttateot fap
toit eifä makat fietet, minun on fiire pois, fidä me fäfjbemme
pti fotia". 9läiu fanoen metri Bpli fortteeriinfa, joSta pn
ttäpn ajan tututtua fumppattienfa feuraSfa fäffi fotia.
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Suutaufia oli tutunut fiitä, tuin Söpimarttinoifla oltiin.
91e oliroat jo roarfin uttpttuneetfin, fun eräänä tauniina ppä*
iltana ifon teflon ääni fuufui Suufefan mäettä. Saffi nuorta
miestä aStui reestä; p fitoiroat proofettfa portin pieleen, pani*
toat piniä eteen ja menitoät Suufelan afuintupaa fopi. Suu*
fela miritti fpttilän, tuli roieraitanfa »aStaan ja fanoi, fun.
ei pn näitä tuntenut:

„§tjroää iltaa! mistä faufoa ollaan?"
„SoffotaSta", fanoi toinen näistä.
„3Boi niin", roaStafi Suufeta, „fäpäätte istumaan. 9tti*

tä np Soffofasta fuufuu?"
„£tjroää roain", fanoi Soffolainen.
„3)päpä toti puuttuu", roirffoi fumppani naurapaen:

„paraS pupa fuoraan afianfa. Säitä on talot ja taroaratr
mutta emäntä taloon, tarroittaifiin".

Soffolainen pmpli, tjSfäpi roäpifen ja laufui fitte:
„91iin, minutla on proä talo ja taroaraa tptä, roaan talo
emännättä on fuin fuuri farja paimenetta, ja mieS toai*
motta on fuin päitoä itman aurinfoa. ©enpä täpen mtnäfin
np olen parpaffi näpp pfea itfedeni morfianta. 9ttinä
näin tptärenne Söpimgrffinoilfa ja mielistpn pneen niin,
että np olen tudut tänne, pptääffeni pntä maimoffeni.
Sämä fumppanini ftjttä tuntee, että en minä tpärtänne po=
noon taloon ppbä toiebä, fillä minuda on ptoä toto. Sar*
jaa ei tartoitfe faitumelk fauaS futjettaa, fittä laibun on ptt
talon toiereSfä, ja niin pttä onfin, että eläimet farmista faaffa
pinäsfä fätjroät".

„Stjdäpä tuutuu faiffi proinpäin okroau, mutta en tap
bo toielä mitään päättää, ennenfuin tuulen mitä tptäreni roaS*
taa". 91äin fanoen meni Suufeta tumasta pois, aufafi porS*
tuanperäifen fammarin omen ja pufi: „Saifu! täällä on
roieraita, tuo olutta". Suufeta meni taaS roieraittenfa tuo,
mutta Saifu, jofa pti arroafi, mitä afiaa toieraifla oli, fatfoi
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enfin peiliin, fttitti roatfoifet puffcnfa ja juoffi fitte tellariin,
joSfa pn tpinpistä taSli roapoaroaa olutta parittaan. Dtut*
paritta fäbeSfä rienfi pn ntjt tupaan päin, mutta portapfla
ofi Ctjtjti pntä roaStaSfa.

„Säroin finua pfemaSfa meiffe", fattoi Bpti, „roaan
tuutin, että teillä on roieraira, et np taiba tuttatfaan".

„Dbota roäpifen, fopa tulen fanomoan, tutenfo roai
enfö", roaStafi Saifu ja rienfi fifälle.

Supaan tultapa meni pn, punastuen törmiin faaffa,
roieraifle olutta tarjoamaan, roaan nuoret micpt fatfetiroat
toifianfa, fummaStuS oti fetroästi näpäroänä pibän faSrooiS*
fanfa, mutta p joiroat olutta, jota Saifu tarjofi, ja fepiroat
fitä, toaan fun Suufeta aitoi tptäreflenfä feltoittää, mitä afiaa
toieraitla oli, niin fitloin ptäptp Soffolainen ja noufi istu*
atta fanoen:

„sMlfääStä toiefä pupfo, minun täpp mennä tatfomaan,
feifoofo proofeni, fe on proin irStainen".

„Suufefa fatfeli roäpn pitfään roieraStanfa, mutta fa*
matta tämä jo puifapi ufoS oroeSta ja rienfi piplle ajatellen:
„2ttitä tämä merfitfee? tuoSfa tpösfä ei ote rapuafaan fen
Suufelan fufatt näföä, jonfa minä marffinoifla näin, ja tääf*
täpä piti oleman ainoastaan pfi tpär". — Soffolainen meni
np proofenfa luo, roaan famaSfa näfi pn öptin, jofa feifoi
portitta fuutt roafoSfa. §än tunfi pti ttjtön ja ajatteli:

„3tpaa, täältä tapotaan enfin naittaa pois rumempaa
tpärtä, mutta ei fiitä, uffo, mitään tule". 91p meni pn
öptin tuoffe fanoen:

„£)ljtoää ittaa Suufelan fauniS Suffa! ©inun täpefi
ofen minä tänne tuttut. ©t tietänp ifäfläfi oleroan faffi tp
tärtä, jonfa rouoffi roain pupin, että omaffeui tafjtoifin puen
tptärenfä, mutta ptnmästpfeni oti fuuri, fun finun fijaStafi
fain näpä tpön, jota ei ottut roäpäfään näföifefi, mutta —".

Spti fesfepti pnen pupenfa fanoen: „Suufe(ada ei
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ote muuta tpärtä fuin Saifu. Se olette marfin petttjnp fai*
fin tarooht, fillä minua ette fninfaan tapo, futt tuulette, että
minun fotoni on Suufelan maalla okroa matata möffi, joSfa
ci muuta ppeata nät) fuin luun ppeiuen roalo, eifä muuta
fultaa fuin auringon fttttoinen toiste".

9ippä meibän Soffotainen tuti foroaon putaan, pn oti
joutunut pbeStä papsta toifeen. Spän filitti prooStanfa fa*
noen: „91iitt, ftjttä fen näen, 91ttSfo parta, että et finä täättä
emäntää faa roiebä. SaifttSta en pioli, ja Suufelan Sulfa
minun pitää; fjutlu että tänne tutintaan!"

„Spä fe tofi on, että ett teistä poti, mutta, totta pu*
pett, ette tefään poti Suufelan tötjljästö fittaSta, roaan fe
olematon, fe ritas, joSta paroeffitte, fe olifi tetroattnttt".

Soffotainen fatfeli fiptiä. §än näfi ebeSfänfä neibon
niin fauniin ja fufoifen, jommoista prrooht näfee, ja fanoi
np fpämmeStä: „Sptö! minä tafjbou finun omaffeni, roaiffa
olifit föpjempi, fuin otettaan. 9ttinä pin ritaSta Sttufefan
tpärtä, fe on tofi, mutta np antaifin ofatt riffaubeStani, joS
finun omaffeni faifin".

fipti pntpti fttrudifeSti, roaStaten: „Ptpufo fuunne
mitä fpämmenne ajattelee, fitä en tiebä, mutta omaffettne en
faata tulta", ©itte fanoi pin proästi eitä obottanttt enään
Saifua, roaan läffi fotia.

Soffolainen uäpti toäpn alafuloifelta, mutta ropaifi
np mielenfä, itään tuin ofifi miettimifeSfään joutunut
päätöffeen. §ätt meni taaS tupaan. Saifu oli mennp tutoaS*
ta pois, fidä toinen roieraS oti pti Solfolaifen mentp fano*
nut: „© tämä fe tpär ok, jota fumppanini omaffenfa tap
too, eifö täädä toista ole? SBaan fuuttttanfa, että ei toista
tpärtä odutfnan, fanoi pn taaS: „_o.uistaaffeni fumppanini
fjäntä nimitti Suufelan Sufaffi".

„®e oli 8pli!" pubapi Saifu ja pipi fitte pois tn*
maSta, mutta np tuti Soffotainen fifäde. fuin talla
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ptttofi pnen fpämmeStään, fun pn näfi, että Saifu oh poiSfa,
ja pn fanoi:

„©uofaotte anteetfi, ifäntä proä, että np tapon pupa
fuuni pupaaffi. ©en tpön, jota morfiameffeni pin, tapafin
minä tuoda utfona, mutta pn ei odutfaan, niinfuin luulin,
teibän tptärenne".

„Splä me jo tiebämme faiffi", roaStafi Suufela, „enfä
tiebä parempaa neutooo antaa, fuin että toiste jo ebettäpäin
pntitte itfellenne tarfempia tietoja fiitä, jota ntorfiameffenne
jpptää aiotte".

Sämän tanfuttuanfa fanoi pn jääproäifet roieraidenfa,
jotfa eiroät mitään niin toitocmeet, tuin että pti pääfifiroät
pois Suufetau tienoilta, pan istuimat p reeSfä. Soffotainen
pintafi piisfatta prooStanfa, ja proää fpjtiä täffittät p pois.
SMBäpn aitaa roielä luutui ifon fedon ääni, roaan aina etääm*
mätte joutui fe jo taufofi roiimeiu roaflan.

7. Åiit'iiia(afiitcfl'a.

fatroi oli tudut, f emät mennp, fefä oh loppumaifittattfa, fidä
np oli ©otuun enfi päimä. Sroatari*täbin poneeSfa is*

tui _pli tangoSpuitten taubatla, maan futtuta tepäfi, fillä
tutoja istui fljroisfä mietteisfä, nojaten päätänfä tättänfä »aS*
taan; roipoin pupefi pn pupmaau fanoen:

„£)i äitini! Säitä päimänä lupafi HRitti ifällenfä fanoa,
että pn on päättättp ottaa minun roaimoffenfa, roaan fotoin
plfään, etfei uffo fiipn päätöffeen fuoStu. Summa uffo, että
pn toti föppteni täpen minua noin roipa, mutta roaiffa
emme toifiamme faififfaott, niin rafaStan tuitenlin aina 9ttiffiä.
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Spä 9ttiffi fanoi minutte, että emme tarroitfe pnen ifänfä
taroaroita, fogfa meidä on rooimia ja taibamme tptä tepä.
„sfä faa pfin jääbä tafoonfa, ja me faatamme itfeffin fobott
itfetkmme roalmistaa", näin fanoi 3ttiffi".

„3ttutta fen poneen tturffafiroet eiroät lujana feifo, eifä
onni fiinä foboSfa afu, joSfa ei ote ifän fiitnattSta. pitjon,
tapfeni, pibän 3ttifiStä, ja rafaSta finä pntä roaiffa etämäfi
loppuun aSti, fidä pn fen anfaitfee, roaan roaimoffi pnede
et faa mennä, joS ei 91iemen uffo teitte fiunattStanfa anna".

„©, äitini, fitä en teeffään. Ufon roilja olifi aina fal*
roaaroano matona, polttaroana tulena minunrinnaSfani. ättutta
np on tetlo jo fuufi, minun- täpp mennä ©nrmofatmefle,
fittä 9ttifti fäsfi minun tulta finne tuulemaan pneltä, mitä
uffo on roaStannut."

„9ttene, lapfeni, ja muista, että joSfa ei ole roanpmpien
fiunauSta, fiinä ei ole jumalan fiuttauSta".

Bpti pppieli fitmiänfä roptiinattaan ja läffi furultifena
©urmafatmetk päin.

91iemen roieraSturoaSfa fittfi 9ttiffi ebeS tafaifin lattialla,
pnen otfanfa oli tuSfan peSfä, ja puofiääneenfä fanoi pn:
„©, tästä pitää toppu tuteman. Sttifä oifeuS on ifäfläni eS*
tää minua naimasta fitä, jota rafaStan, ja otifinfo minämieS,
joS antoifin pnen itfeäni estää. §än fanoo, että pn fofo
efin*aifananfa on tptä teptp, näpäffenfä minua terran rif*
taampana ja maparoampana fuin fenenenfään muun. Summa
ifä! erilainen muista olet aina ottut ja niinpä on finun raf*
fautefifin. 3ttinä tiebän, että pn antaifi pnfenfäfin, joS fillä
faifi minun onnettifetfi mielenfä mutaan, mutta fun minun
onneni ei np ofaa otta fitä laatua, fuin pn ott toiroonut,
niin on pu foroa ja fpmä fuin jää". HRitti fatfoi lettoapa,
fe oti fuufi. „Bpti minua jo obottaa", ajatteli 9ttiffi ja
np fäffi putin ©urmafatmetk.

Bpli oti jo ennen fiettä ja fun Sttiffi tuti, näfi tptö
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pti fufpnfa wafaroaSta muoboSta, etfei pnetlä itoifia uutifia
otfut, ja tattfui: „9Mttinä näen, etfei ifäfi ote ppntööfi fuoS*
tunut".

„© ok", roaStafi Sttiffi fpfästi, „mtttta roäppä tästä,
meiftä on terweet ja rooimallifet fäbet, me pibämme pät äitifi
tuona ja rupeamme (ampuobiffi. 9tte täpemme fauaS täöttä
popoiS*§ämeefeat ja otemme fieltä fiffi, fuin ifäni roip faup
tuu, ja —".

„9ttutta fitä faatte obottoa," I'eSfepti pitä 9.iemen ufon
ääni. $oS otifi falama faatanut puun pibän jalfaiufa eteen,
otifiroat roäpmmätt pmmästpeet, fuin np, jottoitt uffo näin
ätfi*arwaamatta ilmeStp pibän feSfetlenfö. Ötjpi tointui toti
eufitfi tästä pmmöStpfeStö; pn rienfi ufon luo jo pnen
finifilmänfä ofiroat fefätairoaSta futoifemmat, fun pn fanoi:

„Ci futpni ifä! miffi minua roipatte! 9ttinä topoifiu
ja taitaifin teitä rafaStaa niin, tuin fapfi ifäänfä, roaan te
roipatte minua minun föppteni täpen, ja fuitenfin ott föp
pp, niinfuin riffauSfin, jumalalta".

„©t minä finua roipa, roaan poifaani et faa, muista
fe!" ärjäfi 9ciemi, mutta np ofi 3ttiffifin taaS tointunut ja
fanoi:

„9ttinun pitää puen olla niin totta, fuin täsfä olen.
9ttinö olen mieS ja pibän fanani, minä olen (nroannut pnen
roaimoffeni ottaa".

„9ttiffi! Suinfa uSfaftat finä minun fuuheni noin pu*
pa", ptubapi 9äemi, „ofetfo raimoSfa poifa ?"

„9ttittufla on luja ja roafaroa luonto", roaStafi HRitti,
„fen olen minä perinp ifältäni, ja femmoinen luonto ontin
miepn lunnia".

Staneti fatfeli 91iemi foreaa poitaonfa, ja pnen fitmiS*
fönfö nötp jotain iimettöroän. £.anii timettää, tun auringon
fäteet fitä fulattaa, mutta aurinto roetäptjtj pitroien taaffe,
ja puh jöötp taaS toroatfi, fpmäffi jääffi. 91iin oli mpS
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91iemat ufon. roain oti pnen foroa fpämmenfä pep
mennp, ja famaSfa oti pn taaS fpmä, jäpfä, niinfuin en*

nenfin. Jpän taufui np foroafla ääneöä: „piS faat mennä
tatoStani, et äpiäfään perinnöffi faa etfä mtjöS ifäflistä fiu*
nauStani, minulta ei enään poifaa ok".

„3ääfäätte fiis proästi!" roaStafi Stttffi foffoSti, mutta
fipfi, jofa ääneti oti fuunnettttt ifän ja pojan feSfuStelua, tau*
fui ttp:

„©, Sttiffi! minun täpeni ei finun pibä ifääfi jättämän,
©ittua tapon minä aina, aina rafoStaa, roaan omaffefi en taiba
tulla, fidä meidä ei onnea faattaifi otta, ifäfi roip fentupffi
potttaifi".

„8p(i!" fanoi 9ttitti, „tapotfo finäfin minua pfjätä?
eifö fiinä ole ftjflä, että ifäni on minun pljäuup".

„9tthtä ett finua pitää, mutta omaffefi en tute, ennenfuin
ifäfi meitte fiunauffeufa antaa", »aStafi &pli.

ättiffi muuttui fatpeata tatpeammatfi, ja tamalatta fuutui
pnen äänenfä, tutt pn pubapi: „§op! ©emmoifiato naifet
oroattin, ja minä, ppfu, jota finua (uutin paremmat)"!. Spä
prtmärrän — tun minätin olen föpä, niin en enään felpaa
— fiinäfö finun raffautefi fitte olifin? — Sfäni, minä tapon
teitä feurata, teiltä töpp toti ratfautta, maitta fe on fum*
mallinen".

„3ttitfi!" fanoi Bpli, „älä tuomitfe minua, fittä minä
rafaStan finua, mutta äitinifäätt ei minua antaifi finutte, foSfa
fe attiotiitto, jota ifän tirouS feuraa, ei faata olla jumalatta".

„91iin, pn ei antaifi, fun en enään ote talon ifännäffi
tuteroa. §.ljroäSti roain, Bpli, ei minulla enään morfianta ole".
91äitt fanoen aitoi HRitti ifänfä feuraSfa täpeä totia. £ätt
oli np toatuutettu fiitä, että Ötjpi oli enemmän rataStanut
taroaroita, tuin futpanfa, ja Sptin arroo pipari pnen mie*
teStänfä niin, että pn tuuli faattaroanfa pnen unpttaa;
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mutta Bpti rauffa — pn feifoi toirootouna, tätä ei pn obot*
tanut. Raikasti pufi pn roiefä Sttifin perään:

„Di ättiffi! unofjba minua, roaan älä luule minusta fitä,
että taroarain täpen finnit morfiomefi otin".

9ttiffi ei pntä tapottut tuulla, pn oli miekstänfä fo*
roitt loufattu. Bpli roäänfi tusfisfaan fäfiänfä, pnen pää*
tänfä poltti, puen ruttmiinfa teapifi ja pn rienfi fotia päin,
mutta joubttttuanfo pölffpitlatte, jola roei ©urmafalmen pitfe,
ei pn muistanut niin roaromainett olla, fuin tarroeS olifi ollut,
roaan pipertui, ja famaSfa fuufui loiSfafjbnS fafmeSta; f e en*

nätti roiefä 9ttifin törmiin, ja nuolen nopettbetta ofi 9tti.fi
rannatta, mistä toiste fuutui. f)än näfi mielä roeben päättä
Bptin patmtfoista toifen, mutta famaSfa fatofi fe, roaan
9ttiffi oti mpS pti fatmeSfa. §än ofafi fufettaa roeben alle,
ja fen pu npfin tefi.

91iemen uffo, jofa tuli 9ttifitt peräsfä, petjästp foroaSti
näpeSfäitfä, miten poifanfa fatofi roeben alle. Jpän luuli 3tti*
fin ttfenfä ptfuttaneen ja juosta piperoitti Suufetaan päin
[jätemaan ifjmifiä apuun, roaan tieltä fopafi pn fraatari*tä*
bin, jofa, ferootonna fiitä, että tptärettfä roiipp, oh aitonut
fäpeä pntä pfemaan.

9ttemen uffo tarttui täbin fäfiroarfiin fiinni, putaen fo*
roaSti: „St)ttärefi on ©urmafatmeSfa, ja minun poifani meni
perästä. Suttfe! minun ättiffini uppountui, joubu auttamaan!"
©itte meni pn taaS fiireeSti Suufefaan päin, jättäen fraa--
tari*täbin, jota pefjäStpfeStä ofi uttpumaififtanfa, mutta äibin
raffauS piti puen tofi ppttjSfä, ja pn rienfi ©urmafat*
mede, roaan ennen, fuin pn finne joutui, tuuti pn frapfap
buffén metfäStä; pn fatfapi finne päin ja näfi tptärenfä
mafaaroan nurmifoda teproän kppäpuun fuojasfa ja 3ttifin,
jofa pntä fiinä mirmoitteti. 2titi rienfi pibän luoffenfa.
Sämä ptfi oti foroa, roaan foroemman fanoman oti jo 9äe*
men uffo pneffe antanut, fun fanoi pibän oferoan fafmen



ftjropbeSfä; np näfi pn tofi fapfenfa maan päädä, ja tämä
lapfi pngitti roiefä.

Bpti mafafi nurmeda itään fuin tuodut, roaan pf äffiä
airoaSti pu, ja roettä pursfapi roietä fuuSta, fitte aufafi pn
fitmänfä ja fanoi, näppnfä 3ttitin, furudifeda äänedä: „@i*
nun olifin, maiffa olifit terjätäinen, mutta ifäfi tirouS ei anna
minun omaffefi tuda", — famaSfa näfi Bpti äitinfä, ja fit*
toin nätp pn itään fuin miettimän, misfä pn ofi. §än
noufi istuade, mutta np fuutui 91iemen ufon ääni fefä muita
ääniä, fidä uffo oti SuufetaSta faanut mäfeä fotoon. Bpti
ppfi np tuSfaantutteetla äänedä:

„£)t auttafaatte minua fotia! Söiefäätte minua toista
pottua, en tapo itäpä noita".

§än noufi pöS ja pääfi äitinfä fefä 9ttifin amuda fotia,
roaon fidoin otiroat pnen rooimanfa loppuneet. §än taSfettiin
»uoteelle, ja äiti meni pnelle ottamaan tuimia maatteita fanoen
9ttifide: „9ttene finä ©urmafatmetk fanomaa roiemään, ett' eiroät
fuotta rupea pffuneita pfemaan, ja mene fitte finätin tuimia
maatteita ottamaan päällefi. Sule tofi pian tafaifin", lifäfipn roielä, roäptt foroaffaatla äänellä, „fiflä finutta tapon
tuutia, miten faiffi tämä on tapapunut, foSfa näen, että tap*
fetti ei pupa jaffa".

3ttiffi rienfi ©urmafatmetk; fiedä oti miepä ja »aimoja
pffuneita pfemaSfa, »aan näpeSfään ättiffiä firfafiroat p
pmmäStpfeStä, fun eiroät odeet roarmat fiitä, otifo pn aamt
roai ifjminen, mutta 9ttiffi fanoi: „ttfäätte fuotta fatmeSfa
medaStafo, Bpti on fotonanfo proäsfä forjuuSfa, jo täsfä
olen minä, niinfuin näette".

Hltjt fun näfiroät, että 9ttiffi tobedafin oti etäroä itjmi*
nen, juoffiroat faifin pnen tpönfä, ja fpetmiä itään fuin
fateti jofaifen pulilta, mutta 9ttiffi roaStafi: „fipti putofi
pötffpiffatta". 9ttuuta pn ei np afiaSta pupa jouta*
nut, foSfa pn oti niin märfä, että puen täpp rientää fo*
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tia maatteita muuttamaan, ja föäntpn 91ietnen puoleen fanoi
pn: „Sfani! mentäämme totia, että minä tuimia maatteita
päälleni faan".

9Uemi metri poitanfa fanSfa; pnen muotonfa oli fptttä
eitä roortatonfa niin tomealta näptänp tuin eniten, fittä uffo
oti tämän päiroän mteienliifutuffista airoan rooimattomatfi
tuttut.

ifjmifet, jotta ©urmafalmede oliroat apuun rientäneet,
meniroät np fufin taaS fotianfa, roaan paljo oli pidä pup*
miSta; p arroetiroat finne tänne eiroätfä tofi fetroäde faaneet,
mitä falmetta tapapunut oti. ©tä 9ttifti Sptin tuokmaSta
oli pelastanut, fen p tiefiroät, mutta miten 9.iemen uffo finne
oti tudut — fiitä np täroi tummia ppja, fittä utto roipfi
gpliä — ttttatiefi oh pn npäisfp Sptin alaS fittatta —

toai olito Bpli itfe taponut furmata itfeanfä? — Hläin np
tuumattiin, roaan afian oiteaa laitaa ei tutaau artoannut eifä
taponut arroata.

Sietämättä mitään faifista näistä pipistä mafafi Bpfi
touoteedanfa äitinfä poneeSfa. SRuufut otiroat poiSfa pnen
poSfiftanfa, pn oti roaffoinen fuin fuokmaan nuffunut, roaan
pljaitten pngäpp ilmoitti tofi, että ei fuolema roielä odut
pntä ettttättänp, pn toain mafafi prroffisfa, mutta nriljbötn
aufafi pu filmänfä ja fatfefi roäpifen poneett tjmpäri, itään
fuin ofifi pn faipaidut jotafuta, roaan fun ei fatroattua näfp
pt, noufi pu istuatk rouoteettanfa, laufuen:

„9.ataS äitini! $oS Sumala toljtoo minun pois täältä
maailmasta, niin tapon minä ptuSta läfjteä. 9tttnä ofen
toarma fiitä, että pn minutte antaa fijan taitoaaSfanfa, fittä
SriStuffen »eri ppbistaa minun faifista fpneiStäni. SftafaS
äitini! et uSfo, fuinfa tpjältä maailma tuntuu minusta, fidä
9ttiffi pttoeffii minua", ©itte pupi pn toiefä faiffi, mitä
©urmafalmedo oti tapapunut, ja roiimein fanoi pu: „Sun
onnetoinna fafmen pifäpäroäde jottbuin, musteni maaitmafit*
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mätni ebeSfä, minä piperruin enfä fitte tietänp mitään, en*
nenfuin fiettä febotta fifmäni aufaifin ja näin teitä — ja näin,
että 9ttiffi oti fe, jota minun roaoraSta oli pelastanut; mutta
fen otifi 9ttiffi tepp fenettc proänfä, jonta pn roaaraSfa
otifi näptjt — äitini! fe minua raSfaaSti painaa, että 9ttiffi
htuke minun pntä taroarain täpen rafaStaneen".

„© tapfeni!" roaStafi Sraatari*täti, „ei 9Jliffi .faata
niin (uuda, pu on äffinäinen, roaan fun pn joutuu afiaa
oifein tpjnettä mietin miettimään, on pn fptä ptomaa*
wa finude määrin tepteenfä; fiitä olen minä roafuutetttt. 9tti*
nä ofen jo täpn itääni jotain näpp ja tunnen nuorten
mielet".

„£)i äiti! jospa minä pnen ptuliltanfa fuulifitt, etfei
pu uSfo niin, fuin pn fanoi, fidoin olifi minulla rattp".

Ctjtjft oli pupttut, roaan rooimaufa (oppuiroot; pu taa'
tui taaS rottoteetlenfa, filmät roaipuiroat ftinui, pn oli falpea,
roaan tofi fauniS, fuloitteu, tuin fcroäällä ronltorouotto.

91äin mafafi Stjpi ptjaa pngittäen, fun 9ttiffi tuli
fifäfle. Silitti fatfeti Bptiä fitmiflä, joisfa ftjroä murp fu*
roautui. §än fatfeti roäpn aitaa, roaan fitte tämä mafjma
nuorufaineu pupefi fatferaan itfuun, ja ennenfuin fraatari*
täti joutui pntä estämään, oti pn tarttunut Spjlin fäteen,
putaen:

„Bpti! prää tofi, fatfo minä otat taaS tpönafi".
Ctjtjti attfafi filmänfä ja 9ttiffi fanoi: „2htna anteetfi, Bpli,
että tuutin määrin finuSta. 9ttinä tunfin finun jafaatin fuitenfin
epäillä; fiinä tein tornin papsti. Di Sptini, anna minude
anteetfi!"

Bp(i ojenfi tätenfä fittpttenfa, ja autuaallinen pmtj
nätp pnen pulittapa; fitloin äiti laufui: „^uma(au raup
olioon teibän roolillanne!"
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8. Ihtutto.

JWuittainia päimiä oli tutunut fiitä, tuin onnettomuus ©ur*
<&p mafatineffa tapapui, mutta Spti oh jo roarfin terroe.
Sun puen fpämmenfä fai rauptt, niin pnen ruttmiinfa rooi*
matfin pian tafaifin patafiroat.

91p on lauantaisilta ja Ctjtjti (afaifce pupaaffi roä*
pistä ruoppipa ppän tuloffi. 91uttfut fufoistawat taaS
pparoaua pnen poSfiflattfa, ja pn näptää ontteflifefta niin*
fuin enncnfin. |)än oli juuri ennättättp ptpn (olaista, fun
näfi fufpttfa tukroan. Bp(i laSti poiS tuutattfa jameniitoi*
feSti terroepien 9ttifhä waStaan; fitte istuimat p portaplle,
fillä ilta oli ipna. äluriiifo laSfi futtaifen toiSteenfa ptjjatt*
tapat tpttetle pinnade, ja epoofedou äänen fajapuS fuutui
faufaa. 2tteibän nnoret fuunteliroot, roaan tun tedojen ääni
tautofi, fanoi 9ttiffi loafaroaSti: „Bpti, roietä minä fpp:
tapotfo omaffeni tufla?"

„9ttinä en fitä roaStaatt ote", roaStafi Bp(i, „joS äitini
roaan tupautfenfa antaa, fillä finunpa okttfitt, toSfa fittä mi*
nun jumalan aroulla fuotemaSta pelastit".

„9ttennään aitifi luo", fanoi 9ttiffi. „9ttinä roielä tänä
iltana tapoifin mennä fuufutuSta ottamaan". §e meniroät
fifäde, ja 9ttt.fi laufui: „Säti proä! ötjtjti on luroannut
omaffeni tulla, joS ei teidä mitään tätä roaStaan ok, mutta
fiinä määrin tetifitte, joS fitä roaStuStaifitte, toSta ette nti*
nuSfa tiebä mitään roifaa, jofa Spjtitt onnettomaffi faattaifi".

„©t tiebäffään, fe ott tofi", roaStafi täti, „enfä pntä
fedeffään niin ptuSta antaifi, tuin finude, jottei ifäfi otifi
tätä naimista roaStaan, roaan fittefin olen minä np toifetk
päälle tudut, fidä finäpä olit minun lapfeni pelastaja, fun
pn fuokman pbäsfä oli. ©inä olit jumalan fäbeSfä fe
roälifappate, jofa tptäreni etopn faatti. Ottoon pn fiis finun,
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ja minä annan teide fiunautfeni moninfertaifeSti; epä äibin
fiunauffet faattaa jopnfin määrään ifän fittttauffeu patfita".

Siitodifin fpämmin fpeitiroät nuoret äitiänfä, ja
9ttitfi lupafi roiefä pupta ifänfä fanSfa- „9ttutta," fanoi pn,
„joS ifäni tetee niin taiffa näin, tapon toti tänä ihana men*

nä pappilaan fuufutuSta ottamaan".
3ttitfi ei np joutanut roiipp morfiamenfa tuona, roaan

fanoi jääproäifet ja fäffi fotia. Saajaan fpfi 9ttifin fpän,
fun pn astui ifänfä poneefeen, ja pnen äänenfä roäräpi,
fun pu laufui: „3fäni, fasroattajani! roiimeifen terran tu*
fen fuoffenne pptämään, että fiuuauffentte atttoifitte Sptide
ja minude. 9ttiettifäätte ja punnitfaatte afiaa, älfäätte fieftäfö,
fidä tänä iltana otan minä fuulutuffen ja roiimeifen terran
otat teibän fuoStumuStanne pptäroä. Satferaa on jättääfoto,
joSfa jofa fuufi fuisfaifee (apfuuteni ajoista, jofa tintu firoer*
tetee lapfuttteni kiffitöistä; ja ifäni! jofaifeen muistoon ott

aina pbistetttj fapen fitmätt fuloinen fatfanto — ne filmät
oroat Splin, ja puen täpenfä jätän minä totoni, joS finä,
ifä, niin roaabit, joS ei finun fpämmefi pepnene. 9ttinä toien
pnen tauaS näiltä rannoitta tuonne popoiS*§ämeefeen, joSfa
pnen äitinfä ferttutin on".

Utto ei mitään pupinut; pnedä nätp oteroon toroa
taistelu oman itfenfä tanSfa, toaan toipoin fanoi pn toti:

„3ttitä fanonut olen fen olat fanonttt, ei pibä tenentään
taufuman 91iemen ulosta, että pu on tuin toiiri, jota finne
tänne pälp".

„©tä mpstään pnen pojaStanfo, että pn on lunnia*
toin, pitenteleroaitten fananfa fpjä", roaStafi 9ttiffi roafaroaSti
ja jatfoi roietä: „3ota roäärin tetee, fen on aina paras fa*
naattfa fatua, roaan joS minä fanatti fatuifin, fitloin roaSta
roäärin tefifin". ©itte otti pn taSfttStanfa fuffaron fäteenfä
fanoen: „SäSfä on rapt, jotfa annoitte minude fefän taian*
faaliiSta".
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„9ttttä finun on ollut, pitää oleman finun, minä en
finulta mitään ota, etfä finä minulta mitään faa — fen oten
minä fanonut".

Ufon ääni toapifi; fpämmeStään otifi pn toiroonut,
että niitä rapja, joita pn 9ttififle oli antanut, otifi ollut
toista »ertaa enemmän, »aan np ei pn enään taponut niitä
lifätä — fitä ei pnen pfipäifpjtenfä antanut ntpben.

9ttitfi pisti fuff aropa tafaifin taSfuunfa; fitte fanoi pn
forretufla ääneltä jääpmäifenfä ja meni.

9.iemen uffo futfi ebeS tafaifin fammarinfa lattiatta. <pä*
nen omatuntopa »aati pntä fonojattfa peräptämään, mutta
pu toetti fitä tpbptää, ajatellen itfeffenfä: „3fjmifetfin fa*
noifiwat, että 91iemen täpp toti »iimeitt mpntp — maan
fitä en minä tee, en". Hläin ajattefi 91iani, mutta 9Jliffiä ei
omatunto »aiaaitnut, eitä pu fottitt furraffenfa pannut,
»aiffa puen täpp fotonfa jättää; pneflä oti np muutamia
fotoja marffoja, pj»ä taito ja tpnmoima — fiinäpä oli ta*
maraa fpä nuorefle atfaroatk, ja tptljroäifenä läffi pn fuu*
tutusta ottamaan.

Pjpnä, jolloin nuori paristunta firfoSfa fuufutettiin,
ja 9ttifin fefä Spfin nimi mainittiin, fittoin firffo fopfi, fittä
faififta oli jotafin fuiSfattawana toifittenfa, foSfa ei futaan tie*
tänp, että fuuiutuSto oli otettu, ©tä firffo fopfi — fe
pj»ää. merfitfi, fidä fe paristunta rifaStuu, jota fuututtaisfa
fopna firfoSfa noufee.

tuli Bplin tuttattista monta traatari*täbin
poneefeett gptilte onnea toiwottamaan. 9ttuutamia »aati finne
pibän uteliaifuutenfa, foSfa tapoiwat fuuda, ohto 91iemi np
miimeintin fuoStumutfenfa antanut. 91äitten joutoSfa oti 91ie*
men ©annatitt, »aan pn ei muuta tietää faanut, tuin että
9ttifin ja Bptin piti muuttaman pois, ja luuttuapa 9ttifin
tampuobiffi meneroän, fanoi pn fipftöe roäpn ilroepien:
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„3öai (ampuobin emännätfi finä np tukitin, mutta tiufaS on
fampuobin portin pieli".

„2.0S fe on liufaS, niin ftjflä mä fannoitan", roaStafi
Bpli ja meni pois ©annan ttjfoä.

©annan ei teptp mieti ofla Sraatari*täbiflä, fun oli
faanut jopntin määrin utehaifnutenfa tpbtjtetpfi. |jän fa*
noi fentäpat: „©, fptä minun jo täpp mennä fotia itta*
toimiani telemaan", ©itte fääntp pn SOliffitn fppn : „SoSfa
fittä tulet totia?"

9ttiffi ei taponut pnelle felroittää, ettei pn enään faat*
tanut fotia tudatfaan, roaan roaStafi (ppsti: „©t tiebä".

©anna meni, ja roäptelien mpS laitti muut.

Sotme roiiffoa ofi fufunut fiitä, fuin 9tti.fi ja Bpfi
fuufutettiin. Sraatari*täbin poneeSfa oli jofa nurffo ja pieti
ppbaS ja fiisti. lattialla oti riiroittpä fatajanpfoja ja
fuffafiepuroita poneen feinittä, mutta fauniin fuffa täsfä
poneeSfa oti Bpti. Sämä ipna tptö oti np morfiuS*
purouSfa. §änen roaatteenfa otiroat mustat, jota otifin mu*
faroaa pnen päänfä roaatetuffen fupeen, fidä pnedä oti
pääsfä fiifkfudan futista ja fierufoiSta teptj puotett ttjtjnärän
fortuinen truunu. Öemeä roaltoinen pitfi oti taSfoStettu fau*
lan ympärille, pitfin päätie oti finne tänne pantu punaifia fuf*
fia, ja punainen fitffirifjma oti fibottuna roptäröitk.

Saafo eli fe, jota morfianta roaatettaa, oli np roatmiiffi
pufenut Sptin. 91uori paristunta oh tirfoSfa roipttäroä.
ppanmaatla ufein tapapttu, että morfiuSpari jumalan pot*
roetuffen jätteen firfoSfa roiptään. SBäpitten oli päjoutfo,
jofa firfotte feurafi maparoan 91iemen poifaa ja pnen fau*
nista morfiantanfa, mutta joS fe oli roäpinen, niin fitä fuu*
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rempi oli fanfa, jofa jäi firffoon fatfetemaan morfiuSparia,
fittä miesmuistiin ei ollut futaan ttäpp näin faunista paris*
funtaa.

äöipimifen jälleen läffi »apinat päjouffo taaS Bplin
fotia, joSfa päiroädinen oli pilte roolmistettuna. 91äiSfä pisfä
ei tanSfittu, fidä potte oli roäpinen, eifä muutoinfaan morfiuS*
pari oifein iloita faattanut, fillä p oliroat np roiimeifen päi*
toän fotifeubuitlanfa; Ötjtjti oli tänäpäiwänä proästi jättäroä
faiffi tuttaroanfa. ©e tofi pntä loputti, että pnen äitinfä
oli pibän fanSfaatt tukroa. Sraatari*täti ofi furoannut faat*
taa tapfianfa popoiS*£)ämeeSfä afuroon ferffunfa tpö, fittä
nuoret eiroät pnen ferffttanfa tunteneet. §eibän oti aifomuS
fiedä afua fiffi, fuin 9ttiffi pääfifi (ampuobiffi.

ppanmaaffa eiwät tafot peettfä ok fuuria, fiedä tutin
itfe pitaa omaifuutenfa, mutta §ämeeSfä ufein talollifet lam*
puoteja pitämät, ja fenpä muoffi 9ttiffifin finne ppfi.

gjääpäiroä rienfi loppuun, ja mieraat tuhmat fanomaan
jääproäifiänfä. Saiffi oliroat p foroitt liifutetut, fun meni*
roat poiS. SÖieraitten mentp istuimat 9Mttitfi ja fipli porta*
pde, p tapoiroat roielä roiimeifen ferran fieltä fatfetla ilta*
auringon loistoa.

„9ttuiStatfo, »pti, roietä," fanoi 3ttiffi, „fuinfa taSna
odeSfamme tääftä fatfetimme, miten aurittfo lerootte laSfi? 9tte
otimme fapfet, mutta jo fifloiitfin olimme onnedifet ainoastaan
jodoin pbeSfä faimme oda".

„9ttuiStatt," roaStafi _pti, „ja mitä iloa mtnttfla roain
oli, fitä täpp minun finulktfitt ilmoittaa, muuten en faatta*
nut tphjroäinen olla. 91p olemme aitta pbeSfä, ja toimon,
että \aatamme onnedififfi hilla, maitta jätämmefin lapfuutem*
me fobit".

„$a ferran, fe toiroo ott minutla roarma", faufui 9ttiffi,
„me roiefä tänne tataifin palojamme".

Hläin fuisfailimat nämät nuoret tämän roiimeifen idän,
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roaan toifett päimän aamun toittaeSfa oti faffi fuormaa roai*
miina piplia. Sraatari=täti lufitfi poneenfa oroen, ja tämä
roäpinen perp fäffi fotifeubuittanfo tauaS poiS onneapa
ptemaan.

Sappafeen mattaa maantiestä oli roäpinen rouoren tuf*
tuta; fiinä istui toanp mieS, roaan fun meibän motfuStaroai*
fet oliroat optfe menneet, noufi uffo istualta ja läffi ftjroästi
ptoaten -liemelle päin.

9. SSanps.

fuofia menee, toifia tulee, ja ne fatoomat taaS. 3tifa jou*
tuu, roaan fe ei tulit jättiä jättämättä. „3Bttofi roanptt

monpntoa, faffi lapfen faSroattaa", fanoo fananlaStu. Suttfi
rouotta oli tutunut, fitte fuin 9ttiffi nuoren toaimottfa fanSfa
läffi Suufelan rannoitta, ja aina roielä oli Sraatari*täbin oroi
IttfuSfa, ja tultu oli jo roarfin ruoStunittliu. juotteen fotolla fas*
rooimat fammokct, mutta pifjlajat piplia otiroat tcproät jo
fnuniit, tiiintuiit etineittiit. »hutut roiferteliroät iloifeSti, fillä
np oh fefäfttun atfupuoti.

SBieno tuuti tuumitteli ppanfapat aaltoja, ja roäpi*
nen roene näfp taineplta liiffuroatt. Pfhtätnen roattp mieS
istui roeneeSfä, pn fouteli pljaa rantaan päin. kannalle tul*
tttaatt roeti pn roateenfä maafle. SBeneeStä otti pn ongen ja
roäpifen foppafen, joSfa oli taloja, ja istapi fitte nurmelle.
SMöanpS istui fiinä maiti, itään fuin ftjmiitt mieheifiin roaipu*
neena. fjänen pttffenfa oliroat roarfin roatfoifet, ja pitfä roat*
toinen parta riippui pnen rinnadenfa. Uffo pofafi ftjroään,
fanoen itfeffenfä:

„9ttifä olen minä? Olento tottafin fama mieS fuin en*



Suufelan Suffa. 47

nen, jodoin 91iemef(ä ifäntänä otin? (Sn oleffaan. — 9ttinä
oten fuin farfittu fuufi, fuin fttorittu foirou, olen tuin (apttnut
puu. Suinfa fanoi SraatarHäbin tptö fabuSfanfa?— „@it*
(oin on finunfin fpämmeS foroatt roamman faaroa, ja finun
fortea tatroaS faatuu". 91iitt fe faotuu", laufui uffo ja noufi
istuatta. ©amaSfo fuutui ratasten jpinä, fe fäpni, ja jopa
tulitin rattaat pipan. Jttottaptta pppäfi roaimo, jonta 91ie*
men uffo pti tunfi Sraatari*täbiffi, roaan täti ei ttffoa
tuntenut, fillä uffo oti roanpntunttt tttntemattomaffi. Oifoi*
nen fetfä oli foufistunut, ruskat puffet ofiroat jo roalfoififfi
tudeet.

Sraatari*täti toetti roääntää oroatfa luttoa, roaan fe oti
ruostunut ja tanka eifä taponut aueta. 9ciemen uffo fatfeti
järfäpämättä tätiä fitfi, että täti pnen pomofi. ©itte tä*
pni pn fptjen: „Sunnettefo roietä minua".

Säti fatfeti uffoa ja fanoi fitte: „©t tunne".
„9hin", roaStafi uffo, „9ttnrpet tuopi mustan ntuobon",

ei ole 9iiemett uffo enään fama fuin fuufi rouotta tofaperin".
„9tiemi!" putbopi täti, „no miten np jotfatte? ©tpä

olifi titntennt teitä!"
„fmt, menee päiroät, menee muobetfin, roaiffa eiroät me*

ne jättiä jättämättä. Saloni paloi porotfi, enfä minä enään
jaffauut fitä rafentaa, fidä roanpus tuti ja nurffamiepni ofi
poiSfa" — ufon ääni roapifi roäpu — „minä mpn taloni,
ja rapni tallenfin minä poneeSfani, mutta eräänä ihana,
fun fotia tutin, oti ptoneeni oroi auti, ja rapt poiSfa, muu*
ten oti faiffi paifoitfanfa. SÖlinä faan tofi fopuutlifen muo*
nan talosta, etfei mintttla ptää ote". 9cämät roiimeifet fanat
fanoi uffo äänedä, joSfa roietä roanp pöpkp ifmautui.

„Sptäpä teillä murpita ftjttitt onfin ottut", roaStafi täti.
„pjat{anne fitä roaStaan on faifin tarooin ollut meneStptä.
§än pääfi enfin (ampuobiffi roäpifeen taloon, jofa oli ferffuni
oma, toaan fitte fai pn touofrata erään emerStin mirfatafon,
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joSfa pn on proin toimeen tullut, ©iedä oroot taponeet
minuatin roiippnään rouobeSta touoteen, mutta teli tofi mieleni
omaa pefäänifiu toietä fatfeda. Saffi faunista taSta 9ttifillä
on; nuorempi toarfinfin on fauniS, fidä fe on niin ptppiäiS*
fasrooinen fuin nifufaffo. 91iitä lapfia oiteitt itämäni tulee,
fiitä aitta p piparillani pprimät".

91äin puptttuanfa metri täti taaS tupapa oroen luffua
roääntämään, ja oroi attfeni. Spän fäsfi ntjt uffoafin fifäfle,
mutta tämä raroisti päätään, fanoen, että pnen täpp fotia
täpeä. Uffo aitoi mennä, mutta Sraatari*täti pufi pntä
roietä tafaifin, fppn:

„9ttitäS Sttnfelosta tuutuu? Onfo fiedä roielä faiffi
entifellään?"

„Saifu on noitu pjroään taloon, ja Suufela on mantjen-
tuitut piltin", roaStafi 'Jliemi ja läffi fitte pois.

Sraatari*täti fummeffi 9!iemen ufon muuttumista. §än
ajatteli itfeffenfä: „9ttaaifma nuijii, roaan ufon fpäntä ei
mifään nuija ote pefjmittäup ennenfuin roaSta np, roaupiu*
ben paitoina — np roipoittfin on nuija foSfenut — mutta
peliään tofi, että roiefäfin roanpa ppeptä ufoSfa afuu, foSfa
ei pn tupaani tullut; pnellä oli fptä aitoa — mipnfäpä
pnen olifi fiirettä oflut? optista pn ei pupttut, eitä pn
pojaStanfataau otifi tppttjt, jollen roain muuten olifi pu*
pnut".

91äin tuumafi täti torjateSfaan tapitteitanfa poueefeenfa,
mutta 91iemen utto tutti ftjmiin mietteifiin roatpuneena metfä*
pottua pittin 91iemetk päin.

Sotia tultuapa istaljti utto rouoteenfa äärelle, ftjmä po*
fauS noufi pnen rimiaStottfa, ja pn laufui itfeffenfä; „p*
fin olen aitta, aina tjffin, tämä on oma fpni. piiani otifi
fpä tafaifin tudut, joS olifin taponut, mutta entö fidoin olifi
alentanut itfeäni, joS otifitt täsfenp puen tafaifin, fun ferran
otin ajanut pnen pois — fe ei nriputään ofifi fopinut".
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apänen omatuntopa fitisfafi fptä roähstä: „^ofa ppeää ftton*
toanfa ött feutannut ja määrin tepp, fen pitää mpS, joS
pranttttSta tepä tupoo, itfeanfä nöppttämän". 91ämät
tunteet tufeptti pn tofi pian ja ajattefi: „9ttinä fäpen poi-
fani tuo; roarmaattfaan ei pn minua tunne eifä itänä tietää
faa, että entinen maparoa 91iemen uffo, pnen ppeä ifänfä,
on ferjätäifenä tuttut pntä tatfomaan. 2tamu on ottut, pätroä
mettnp, ja jo ittafin joutuu, elämäni ifta, minä toPon roielä
itäpä poifaani, ennenfuin päimäni päätttjmät". Hläin ajattefi
uffo ja meni roäfpteenä feroode.

10.

fiifon päiroät fiitä, tuin Sraatari*täti tuli fotia, iStuipop
joiS4pämeeSfä maantien ääreSfä roanp roaltiapäinett utto.

oli juuri lastatut, ja roiileä tuulotten pntifi pljaa
foPen puolen maantietä okroaSfa pttfametfäsfä. Uffo ppp
fieti pottaan pfeä otfaStanfa ja noufi fitte istuade, fanoen
itfeffenfä: „©)fä taaS Jaffan eteenpäin futfea, foSfa päimän
plk ei enään polta, mutta minutipa jo roäptellen pitäifi tule*
inan finne, misfä poifani afuu", ja fatfetten pnpäritkttfä ajat*
teli pn: „Säällä ei tjfjtäätt ipriS*afutttoa nätj — ei mitään
muuta, tuin nuot itiroaupt pngat".

§iljatfeett tutti pn taaS maantietä pitfin jo näfi,roäptt
mattaa futjettuanfa, pfittäifen möfin. Uffo meni möffiin,
fieltä istui mieS. §än fatfefi uffoa fanoen: „.f.tjroää tttaa!
iStnfaa".

SRapti fiftö, fuin mies otifi oflut proin tottunut otta*
maan roaStaan tuntemattomia, fjän fpeli np roanpiffelto,
mistä pn oti, ja maStauffen faatuanfa fpp pn mielä muu*

-1
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tamia fljfefmiä ja näfp fitte okroon proin tptpnäinen. §än
tiefi np fufa uffo ofi, ja ptomofi mpS, etfei uffo pntä tun*
tenut. Sämä mieS oli tietäjä ja oli futfenut milloin misfäfin.
91äidä fulfuretfitlönfä oli pn mpS ennen ottut 91iemen tie*
noitta. — £)än otti np ufon fäteen fiinni, taufuen: „Oi,
fuinfa poljon ristejä ja roiiwoja täbeSfönue on! Sap tös*
föpä näen, että teittä on tifeifia fufutaifia täsfä pitäjäSfä —

fjm, mutta mitä tuommoifia juttelen, itfe afiaune parapten
tiebätte".

„9ttitä, oktteto tietäjä?" fpp uffo.
„§)tn, roäpn ptä ja ttäpn toista tiebän enemmän tuin

muut. ©iffä minä paroaSta päästä elän, että tietojani mttii*
leffin annan", roaStafi tietäjä.

„91iin, niin, ftjttä ptmärrän", fanoi uffo ja otti fuffa*
roStanfa ppearapn, jonfa pn antoi luistapaa tietäjän fou*
raan. ©itte furfotti pn fättänfä tietäjälle, jota pti oti roai*
ntiS pnpmaan:

„ppanmaafta tulette, niinfuin fanoittefin; rifaS, map
taroa ofette ollut, fötjptfi olette tullut, roaan föpemmättä tofi
näpätte fuin tobeflafin ofette. Söäpn mattaa täältä on teittä
poifa taiffa tpär".

„ptfa, mutta ei tpär!" feSkpti uffo.
„910, pojan roaimo ja lapfen lapfet", tifäfi tietäjä,
„9ttiSfä on poitani? 9ttipnfä päin mentfitt, että pnen

tapaifiu?" ttjfp utto.
„Sufje enfin metfän täpi, mene fitte maantien poiffi,

fouba roiefä lopen piti, niin näet rannalla talon, ©iettä on
lapfet fuin ruufufufat, emäntä, jonfa rocrtaista ei föptj näiöä
pnifoiöa, ja ifäntä toimellitten, jalo, proä, oiroadinen".

„Siitoffia neuroosianne! §uomeuna fäpen, fun roain
enfin faifin täädä pni Icroätä; minä olen proin toäfpp".

„Sptä, roarfin pluSta", roaStafi tietäjä.
Utto tepäfi pnfä ja läffi aamutta taaS matfafte. Qän
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tatti eteenpäin ja näfi, ennätettyäpä metfän fäpi, lapat ran*

nafla roäpifen ttjlän ja tapat toifefla rannalla nätp fartano,
jonfa uffo arroeli fitfi, jota tietäjä oli tarfotttanut.

Uffo meni np maaxxtien poiffi ja fuffi fapeota polfua
pitfin fpään. ©icllä mäfeä hiihti ebcS tafaifin, fidä np oli
ppäpätroä. £>än näfi muutamia nuoria menemän rannalle,
josta atfoimat fäpeä järroelle. Uffo rienfi finne ja ppfi, että
pinta ottaifiroat roencefecn ja faattaifiroat pnen toifelk puolen
lapea. 9_uoret fitoStiiiroat roanptffen ppntöön, foSfa pibän
muutoinfin oli aifonutS läfjteä laljben toifelk puolen.

ptiroä oli jo pi puolen, tun roene rannalle epi; nuoret
menimät tietä pittin, jofa roei rannatta oleman fartanon optfe
erääfeen fpään, mutta utto meni pottua mpben tartanoa fot)tt.
§än meni muutamia aSfefeita; mutta polroenfa roäräpiroät
tummasti, fun pn ajatteli, että epä muutaman ptfen päästä
pn jo nätifi potfanfa. Uffo ei mennp ebemmätfi, rooon istui
tien toiereSfä oteroalle firoede. §ätt tatfeli tjmpäridenfä —

feutu oli roarfin ipna; tuoda tuo fauniS järroi faortnenfa,
täädä roitjaroot pellot, joibcula äpäitä tutfanurmet faunistiroat,
ja talon pnpäridä ifiroanpt loimut, jotta (eproinä feifoiroat.

Uffo istui ipneteflat fcubun ipnuutta, ja famaSfa tuuti
pn fauniin, fuloifen äänen laularoan:

SEuoH' Sfjoijjanlaljben rannalla
Dn fileatta nurmetta
3Jtan fotoni. SBatH' matala,
@e ompi mulle taltata.

©tett' ompi laafio tauljfea
3a iefsio tauntg, tuutiea.
3M jiettd istuin, laulelin
3a ystämääm muistelin.

2Jtait lantani, fun fajahti,
Soi ystfttoänt luoffetti;
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3Jlä pnen omaffeni fain
3a joubuin fauaS toboätain.

2Baan maiffa fotittenoitta
9M joubuin fauaS armailta,
3.iin finne tofi mieleni
3a aattepni tentatut.

3a joäpa ferran tafaifin
3M joubun finne fotipn,
9-iin laulaifin mä ilolla
Oi fani., fauni. «JJopola!

Uffo oti fuunnedut, tummasti fpfi pnen fpämmenfä,
ja nousten istualta fattoi pn itfeffenfä: „Bplin ääni. —

©pän, miffi pepnenet? £>äu on rpstäpt finutta etämäfi
ilon, roanputefi turroan". — Uffo läpni np taloa — ja
mifä nätö — fiedä istui ruoppiptfa (eproien puitten roarjoSfa
ipna _pjli foPen fauniin fapfenfa fanSfa. öapfet poimiroat
tooifuffia, joista äiti fitoi fiepuroita.

Uffo tuli fäpmmäffi, fumorfi ja ppfi ruoan apua.
Spjti' noufi pti ja aitoi mennä tuomaan, mutta uffo

fattoi roiefä:
„©aifinfo, emäntä proä, täältä roäpifen teroäpää? Olen

foroitt roäfpp".
„Sp(ä", »aStafi &jpi, ja täSti fitte tttfoa fifäde. Soi*

tten lapfista rupefi putainaan:
„3liti, äiti! älä jätä!"
„llä pttbo, Ottaiju", fattoi Bp(i, „»aatt tule fifälle

ja 3tti.fi tule finäfin".
Uffo fatfeli poifaa, pn oti roarfin ifänfä tuloa. Suom*

moinen oli minunlitt 9ttifftni pietittä", ajattefi uffo. ©ifätte
tuttuapa fäsfi pn poifaa (uoffenfa, fpp puen nimeättfä ja
foetti faifin tarooin pntä miettptää.
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prifa oti iloinen ja witfaS eifä ptään ujoffunut, roaan
pppäfi ufon fpiin, fppn: „9ttiStä finä olet?"

„p)panmaalta", roaStafi uffo.
„9Bat ppanmaatta! ©icdä oit ifo*tfäntftn; ofetfo pntä

napp?"
~©1 tiebä. Sufa on ifo*ifäfi?"
„©fö pntä tunne — 91iemen uffoa?"
~©1 tunne".
§>eibän näin pupeSfaan tuli 9ttiffi, jofa oti ollut roaini*

oitanfa fatfekmaSfa, fifäde. Qän tarfaSteh' uttoa jatyfp fitte,
mistä pn oti, roaan piffu 9ttiffi roaStafi wanpffen puolesta:
~3S3teraS on pipanmaalta, mutta ei pn tunne ifo*ifää".

„91iin, poifani, ppanmaa on taroea, ei faiffi ppatai*
fet iäsfään toifianfa näe", roaStafi 9Mttitfi.

„28oi joSpa olifit tuntenut ifo*ifäätti", fanoi taaS piffu
9ttiffi, „Pn on pitfä, fauniS roanp uffo ja rafaStaa ifää ja
meitä".

„Oktfo finä napp ifo*ifääfi, foSfa tiebät, että pn
finua rafaStaa", fanoi roattpS piffu 9ttifiöe.

~©1 ote", roaStafi potta, „tmttta äiti on niin fanonut;
ja äiti fanoo, että pitää jota ilta ja aamu fiunata ifo*ifää,
että juntata pntä muistaifi — mutta mifä finun on uffo?
— fiimäS oroat roettä täptttä".

„stta tutee, filmiäni fumuttaa". Ufon ääni roäräpi,
fun pn fananfa fanoi.

pifa pupi lotetä: „sfä ja äitifin ifo*ifää aina fiunaa*
roat; äiti fanoo: §tjroä purnata! ©iitnaa pntä ja pepptä
pnen fljbämmenfä".

„Öapfeni! finä roairoaat roanptSta", fanoi Bpli, „tuk
ttp poiS".

„2httafaatte pnen oda main", roaStafi uffo, „minä ra*

fastan lapfia. ©itte on jo aitoja tutunut, fuin olen niitä



Suufelan Sitffa.54

fpisfäni pitänp". ptri fptteltä roieri pljaa tttott poSfitte,
ja poifa pubapi taaS:

„9ttitfi uffo itke?"
SBonptS taufui: „ipm, rästäät tippuu, f eroat tuke,

uffo tulee uubcstaan lapfeffi".
9ttiffi oti järfäpäntättä fatfellut uffoa, ja np fäsfi pu

poifaanfo tuoffenfa fanoen: „Bapfeni! ppbä roieraSta fiunaa*
maan ifääfi ja äitiäfi". Sun fapfi roiattomaStt ufotle fanoi,
mitä ifä oti täStenp, niin 9ttitti taufui:

„3fä, rafaS ijä! minä ppbän: anna (apfetti rttfouS fp
bämmefi rooittaa!"

SBattp uffo ojatfi pide fättättfä, fanoen: »juntata teitä
faiffia fiunatfoon ! ©iunattu finä äiti, jofa opetit lapfeni (ap*
fia minua fiunaamaan, jo finä piffu 9ttiffi, jofa opetit minua
tuntemaan ktpo äitiäfi".

Onni oti np pinna täsfä foboSfa, ja Sttiffi jutteli
utotte, miten puen oh afiat proin menestyneet, utto pupi
mpS, mitä foetuffia pn oli färfiä faanut, mutta faiffi nämät
tapauffet olemme jo fuutteet fidoin, tuin uffo Sraatart*täbin
fanSfa paSteh.

„91p roarmaantin aina otette meidä", fanoi Bpti. „Oi
9ttiffi! np olemme niin onneltifet, fuin roain maaitmaSfa otta
faattaa".

„Siebän minä", taufui 9ttiffi, „foSfa roietä onneöifem*
mat otemme — fittoin, fuin faifin 9ttittumaari*ittaa roietämme
pipanlaPen rattnafla".

9ttitti fertoi np ufode, miten pibän oti odut aifomuS
fäpeä gjlittumaariffi Sraatari*täbide, jottfa muoffi täti jo en*
nen oli (äpenpfin totia, (aittaaffenfa ptä ja toista tapfienfa
ja tastenfa tapfien tutoffi.

3ttittumaari tuli, ja fraatari*täbin ptone oti taaS
nuS*aattona fortStettu niinfuin tamadifeSti ennenfitt Sptin
fotona odeSfa. ppda istuimat fufotStaroien pistäjien fup*
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jasfa Säti ja 9!iemeh uffo fefä 9-liffi jaitypi taStenfa fanSfa.
ÖnneöiSna istuimat p täsfä roietä mppän tflafla, muistellen
entifiä muistoja, nuoruuben annapa aitoja ja fatfetten Pipan*
tapen roätftyroiä aattoja fitfi, fuin aurinfo teroofle laSti.

9ttuutamia rouofia roielä oti 9ttitti rouofratuSfa fartanos*
faan, roaan ppantafjben rannoille oti pnen ptunfa, jonta
muoffi pn fotttienoitlanfa oSti itfettenfä talon, joSfa pn per*
pinenfä fitte eti onnettiSna.

91iemen uffo muutti potfanfa tofoou ja eli roielä fauan
pnen tytöttäpä. 9_aup(liSna, niintuin typic fefä*itta, tutui*
»at ufon »onptuben päi»ät puen taStenfa tuotta, ja pistä oppi
pn mpS tunteinaan, että: pelto, raffauS ja työ
onnen tuo, roaan ei peritty riffauS.



Éaksoistoclfckset

öttftmmöinen Jutut.

furajoen pitäjäsfä fpfäsfä' faloSfa roäptt mattaa meren ran*
nätta oli pfinäinen torppa. Bäpmpänä rantaa otiroat tor*

pan peltomaat. 91iiStä nätp, että apcruuS ja färfiroäflifpS
täsfä otiroat foettaneet rooimianfa ja mpsfin roiimein rooitotk
tufleet, fillä roiljaroat täfjfäpäät peltoSfa aattoiliroat finne
tänne.

©ofuun ifta oli lämmin ja tauniS, ainoastaan ptjainen p*
mina luutui pngitoSta. Sorpan afuinponetten portaptla is*
tui nuori roaimo. £än tatfeli metfään fapeata pottua fofjti, itään
fuin ofifi pn fiettä jotain obottanut. Sämä roaimo oli fauniS,
roaiffa pn jo oti jättänp nuoruuben fufoiStuS*ajan. £.änen
feltaifet putfenfa oli fieroästi fammattu fapeen pitfään pafmif*
foon, jotfa utottuiroat aina uumide asti. £>änen filmiStänfä
loisti futoifuutta ja tptytoäifpttä, ja np erittäintin oti pn
fauniS, fun pn pmptlat tatfeli tuman omeen päin, joSta pieni
poitanen tuti utoS paitafiflanfa. Sämä pittainen laSfi fäfiroar*
tenfa äibin taulan tjmpäri, fanoen: „3liti proä! 9ttannin on nätfä
ja uni, tule antamaan 9ttannitle roetliä".

„Stjllä tulen, lapfeni," fanoi äiti, „foSfa pitfä on obottaa
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ifää, tmi ei roietä näptään", ja meni poitanfa tanSfa fifäde tu*
paatt. ©iedä tufi toinen poitanfa pntä roaStaan, ittu fifmisfä,
fanoen:

„3titi! tapoi maistaa roetfiä, piffuifen formedaan
roain, mutta Ruinata poltti Runnon piftn formen".

„91iin fätj" roaStafi äiti, „älä mene toiste tuuman roet*
tipaban tyfö, fun äiti on fiettäityt".

„© enään niin tee", wafuutti lapfi. Stiti ppfi
typieket lapfen filmistä ja famaSfa furunfin ftjbämmeStä. „Oi,
jospa, aina faattaifin ppfiä mttrpeen fpneleet filmistänne niin
helposti, tuin np, ja jospa aina olifitte noin roiattomat", ajat*
teli tämä nuori roaimo menneSfänfä lapfideen antomaan pibän
ittaistanfa. ©itte pefi pn pibät pupai.fi, laSli molemmat
pbede ronoteede leroode ja fäsfi pibän fiunata.

9ttanni fattoi pti: jumala fiuuaa ifää, äitiä, 3Pnnoa
ja 9ttannia, fefä faiffia ifjmifiä!" ©iuuattuanfa painoi pn fii*
mänfä fiinni ja ofi famaSfa jo unen ptmoisfa, mutta $unno
tapoi roietä pupa. §än fatfeli tairoaSta, jofa näftji roäpifeStä
affunaSta, ja fuuta, jofa paistoi ptä tirftaaSti ©aton torpan
pitfe, fuin faupungin fiittäroide affuitoifk, ja np ttäti pn mie*
teStänfä tolme tirfaSta täpeä, roarmaattfin oliroat ne firffaam*
mat, tuin laitti muut, ja pn putfi iloisfanfa: „31iti! äiti! fatfo,
tuoda tairoaalla on folme tiittäroää täpeä; oroatfo ne piffu fi*
fareni, jotfa fiettä fatfekroat Runnoa?"

„Oroat", roaStafi äiti. „§e otoat fiedä jumalan tpönä
ja näfetoät, milloin olet fittti, milloin pap. JJcS foetat aina
oda proä, niin jumala ottaa finuntin terran tairoaafeeu piffu
fifarien tyfö".

„2fiti! minä tapon otta fittti"; fanoi lapfi, „npminäfiu*
naan ja nutun, xxxxxtta taula roielä, äiti, roapifat". titt lauloi:

„3.itfu, ntifu nurmilintu,
SBäft), luaft) luagtäräffi — j. n. e.
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Sauan ei äiti laulanut, ennenfuin Runnotut roaipni uneen,

fluori roaimo noufi istuafta ja läffi taaS ufoS, jättäen lapfenfa
raupsfa lepäämään. Suttuapa portapde istui pn npfin obot*
tamaan mieStänfä. §än fatfeti metfää, joSfa ei muuta näty*
ntjt luun roaloSfa, tuin pittät pngat roarjoinenfa. Pfitt oli
pn fiinä, mutta tofi onneftifempi fuin motti, jofa aina feuraSfa
elää. §än tunfi, että pnen täpliäpä oli fe turroa> jota tai*
fista luobutStanfa murpen pitää, niin proin fatoSfa, fuin p*
roisfa. SBainto ajatteli lapfianfa, jotfa roiattotttina krooflifeSti
nuffuiroat, ja famaSfa fuufi pn jo raffaan miepnfä taulun
äänen metfäStä. Sautun fanoista fuutui, että mieS ofi onnellinen,
niinfuin pnat roaimonfafin, fillä pn lauloi:

©aloäfa on mutta torppa,
«Siellä on mun fotoni,
©teliä, minuil iloni.

©telT ott loaimo, fobon fybän,
©iett' ott lapfutaifeni,
Saffoigmeljet pottani.

©iettä fätftilaitlitjanfa
SlaKot mtttte pauljaapt,
SUtetfätt hongat fuiäfaattri.

Suomi fulo, jorja, faunia!
Di! tun totta janoo jaan:
©itomi on mun fotimaau.

Nyt oii hän jo joutunut portahitten eteen, ja Seena (je oli
maimou nimi) sinot iloifeSti: „£otta miimein tulit, olen sinua
jo fauatt obottattut. Sapsttfin jo uuttamat."

„Niinpä tuli miimyttifsi, fnn fämta nttateimätt*mtiyjän ty*
fönä. Katso! täSsi on ntinulla pieni nuttunen tätinnä nifuifia".

„Noh mitä roielä! eihän meillä luontaista leipää roielä
ole ollut, fittefuin torppaan tulimme".
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„©pä otettaan", roaStafi 9(ntti (fe oli micpn nimi), „mutta
nppä olen roiimeifen mettäni moffanttt fartanon patruunalle, ja
pomenna faffoiSöoifamme täptäroät neljä muotta; (upafipa roielä
fartanon puutarprifiu tulla fifarefi ja pibän piffu 9ttatSfinfa
fanSfa tänne, ja p jo tänä iltana tukmatfin."

„91ofj! jopa peräti, että tofi terran tttkroat. Onpa proä,
että minutla juuri ofaa olla tuore juusto, pljan tirnitttuo rooita
ja nppän fuolattua fiifaa". 91p firupi Beena fifäde ja täit*
toi ruofaa pöpätk roolmiiffi fifareufa ja pnen micpnfä tuloffi.

„Oi Seena, firiufo otemme onneflifet!" fanoi 9httti. „Satfo
tätä raupthsta ja ftistittp tupaa ja noita poifafia tuoda rouo*
teeda; ne oroat juuri tuin faffi fnffaa, ja fittä _eena ofet oifein
oiroa roaimo. ptfjon ofet finä fifartofi fomempi, mutta fifarefi
tytär, pieni 9ttaiSft, on juuri finun muotoifefi, niin prraS ja
pro äutuontoinen ; mutta fap tuoda jo tukmattin".

91p tuli puutarptri fifälle roahuonfa fefä fapfenfa fanSfa.
Sämä roaimo, jofa ofi Seenan nuorempi fifar, ofi mpS roiefä
fauniS mutta nautti proin firoutloifetta ja pifofta, eifä fjättef*
tä odut fe tptyroäittett muoto tuin Seenada, roaan pieni 9ttaiSfi,
jofa tiettä oti nuffunut ttfenfä punapoSfifeffi, näptt proin ter*
roeeftä, poSfet otiroat täpittäifet ja futtanfettaifet puffet putoi*
limat fiepuroina pnen pienten faSrootnfn tjmpäritle. Sun np
terroetuliaifet oli fattottu, otti Seena 9ttaisfin fifareltanfa ja roei
tapfen mafaamaan turoanperätfeen fammariin, joSfa oh roieraide
»atmistettu tepofija. SDöuotcelta oleman tafanatt fpjään oti 9.au*
man pitfiä ontmeltuita, ja forea rpjtj ott peitteenä. Sänne Seena
jätti tapfen [epäämään jo meni rcieraittenfa fefä miepnfä fanSfa
atrioitfemaan. $ftaifetta päästyä fanoi pn: „Sttteppa fifareni
tatfomaan faffoispoifiani".

„SaP noita en ole muistanuttaan, fun eiroät ok mitään
pisfuneet", roirffoi 9ttaija. „Oroatpa, roaiffa faffoifet, tofi fau*
niin* ja terroeen*näföifet ja niin pben ptätäifet, roaiffa toifeffa
on fettainen ja toifetfa musta fäprätuffa. ©e oti roain onni",
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Itfäfi hän mielä, „että jumala otti teiltä nuot fotme tyttölasta.
(Stifta tuo fytlä mahtoi fomafta tuntua, mutta millä sinä noita
taiffia olisit tooinut fasmattoo? Oifein minun tuli sinua sääli,
fun ne faiffi pyöriroät ympärilläsi jalkojasi sotfemaSfa. Kyllä
sitte felpaa, fnn heibät terran isoiksi faa, mutta ptennä heistä
ott paljo mairoaa".

„3)taija hymä!" maStaji Seena, „mähäittett ott meillä murhe
silloin roielä, jolloin lapset oroat fototta fitmätmme alla jalfo*
jatttme fotfemaSfa, mutta tmi tulemat maailmalle ja polkemat fy*
bäntämtne, silloin maSta heistä murhetta on. Oi! futata uje*
aSti olen ajatellut: „93citä näistä lapsista tulee?" ja jillota totta
olen iloinen, että fotme ott hyroäsfä forjmiSfa, mutta roairoojeitt
talsien olijin heibät sillä rioSja pitänyt, maan mitä jumala te*
tee, on aitta ttteibän parhaaffentnte. SOtNtta nyt otemnte jo kauan
puhuneet", Itfäfi hän, „(ähtefäämnte siis leroolle", pan olifin
jofa henki torpaSfa unen heimoisfa. Ätau paistoi torpan ytttfe,
tähbet fäihfsiroät ja fotme tähteä oti firftaammat kuta faiffi
muut.

SBieraSten prätcSfä torpaSfa oh aamu jo joutunut pit*
tälle. Slurinfo paistoi ttrtfaaSti toiroaado fatfoisten fptymä*
päimän funniaffi. Seena oh farjänfa ajanut metfään ja tuonut
roatfoifet piimäplitat pöpäde. Saitfi tp=ofeet oli fiirooon
pantu, fittä np oti ppä*oamu. Sirfonfeflojen fajapuS.et fuu*
hutut täädä jalolta, foSfa pitfä oli matta firfofk, mutta Sintti
otti roirfifirjanfa ja rupefi roeifaamaan oamuroirttä rooimonfa
ja roieraittenfa fanSfa. Sun ofiroat roirtenfä rocifanneet, toi
Sceno fapmpaniutnfa fefä nifukiroät pöpäftc. Sintti otti np
pottapa, pben fummaflettin polroette, ja antoi inokmmitle tatfi
nifitleipää fäteen fanoen: ~H)tjben faatte fumpifin itfe pitää mutta
toifen teibän täpp antaa 9ttaiSfi orpanalle", fiapfet tefiroät
ilotta niin, luin ifä täsfi, ja fäatuanfa mafiaifet liitti 9ttaiSfi
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nostaen fättänjä. ©itte rupejiroat he pureSfelemaan leipäänsä
sefä fatfoa tötliStetiroät toisianfa; jopa jo alfoiroat hypistellä toi=
nen toisensa roaatteitafin ja $unno sanoi:

„Satfo äiti, tuiufa 9ttaiSfilla ott tullatut puffet, juuri niin*
fuin risti ifän roirfifirjau fanneSfa, mutta pnen puffenfa oroat
roain pafjon pehmeämmät".

Pan tuliroat orpanat proitfi tuttatoiffi, ja päimä futui
ppaifesti torpaSfa. läffi puutarpiri jälleen pois
roaimonfa ja (apfenfa tanSfa. ©atott torpaSfa ei taaS luutunut
muuta, tuin miepn ja roaimon fuisfaikminat ja poitaSten ifoi*
nen hperkkminen fefä uffona paimentorroiat ja tefjmänkttojen
pfitoiffoinen ääni, jotjon meren aallot ja metfän pngat roaS*
taitiroat pmudanfa.

Soinen iUifiu.

faffi muotta on tutunut fiitä, fuin »tintein näimme ©oton tor*
pan afuffoat, eifä rottobet ote roprincet muutoffia tefentättä

täsfä roäpifeSfä torpaSfa.
3Slta*aitringott loisteessa ttäemme taaSfta Seenan isturoan

portahilta. päätään nojaa hän fättänjä maStaan, ja juuret fyy*
neleet roieriroät hättett poSfitlenfa. Satterroat hohtaroat metsässä,
hongat humistroat, roaan miffi tämä kaihi ei enään ilahuta tätä
toaimoa? SJaffi ott hätt noin fiintllitteii? SJiiSfä on hänen ilonsa?
SJtitä kaipailee hätt? §änen oniteusi ja paraS ilonsa lepää fsiit*
baSsi, hänen ratastettu miehensi ott kuollut!

StäSfä torpaSfa oli Seetia ahkerasti trjötä tehnyt miehensi
fanSfa, ja hsioin ttttiroat toimeen. Reillä oti 10 Nuptaa
laittaSfa, ja he olimat mielestänsä rikkaat, foSfa heillä oli taiffi
mitä tarroitjiroat, ja mielä roähä pöälleffttt, mutta outit roaihte*
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ke. — ©äättä tytmänä talroifena päimänä tuli torpan ifäntä
fartanon tpStä fotia ja fanoi itfeufä f omin roiluStuneen; toi*
fena päiroänä oli pn fängtjn omana poltetaubisfa. SäSfä ma*

fafi pn faffi toiitloa, enneutuiit pinat etämäufä laitta oli fat*
faistu. Seeua parta! Spänen turroaufo oli poiSfa, ja np täpp
pnen patiota mieptt, jota teli päiroätpt farlanoon. pan meni
np puen 10 ruplaapa, mutta pn teti työtä murpeSfau*
fafin ja toirooi fpfplä faaroanfa tpnfä pattan, roaan fpfp
ennen tuti obottamatoin roieraS, ioroa pfla jääbtjtti roitjaroat pel*
lot. ©iinä oti pnen tpnfä ja toimonfa rauenneet ntitättömäffi.
£,än ppfi patruunaa jättämään muutamia mcronntaffuja pois,
roaan fartanon fjerra, jofa aina oti tuullut tämän torpan roäkä
janottaman roaratlifetfi, ei tjnnnärtänp, että pfi pila faattoi pi*
bät föpiffi tepä, toaan roaStafi:- „Saitli täällä tätjroät pptä*
ntäsfä rocron roäpnnptä. $oS teibän taponne mutaan tefifin,
tutifin itfe maantielle. See työtä aperunbefla, niinfuin niiepfi ai*
fana, ätäfä opi ferjäämään".

Beenatt f päti oli töpinä fttrito, mutta piit ci enään faat*
tanut roalittaa, roaan läffi raSfaplta ftjbämmellä fötjpiän toti*
pnfa ipueteffen, miffi tämä muuten aina proä patruuna np
oti näin foroa.

ptruuna piimit oli proän* jo repltifcit*luontoinai mieS,
mutta pinellä oh mpS rotfonfa ja niistä fuuriit, että pn, jofa
oh monen foban ipnifen pltiona, ei ifättä ptolta fiitä pitänp,
että olifi tarfoin tullut tuntemaan afuStalaiStenfa eloa ja oloa.
Spän oh aitta fuitöut janottaman, että ©aion torpaSfa tuttiin
pjmin toimeen, ja ajatteli fen mafjbottomafft, että pfi plla*p
föpäffi faattoi tepä tuon toäpifen perheen. 9ttonta auttoi pn,
jotfa oifciu rpfpfisfä roaatteisfa pnntärfiroät oiroosti roalittaa,
maiffa niistä ufeatiin oliroat paremmisfa moroisfa fuin Bcena.
patruuna oli nriepstptp riltaoSfa foboSfa, mutta tjlöllifpS ei
tofi odut pilannut puen fpäntäitfä, roaan työroäett elämä jäi
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häneltä tuntematta, ja sen rouofji pettyi hän ffläliStä niin, että joS*
fuS oli fotoakin, niintata nsi Seenalle.

Seena foetti mielä mitoben eteenpäin olta torpaSja, mutta
toinen jtiffti toi uubett hallan roielä foroemman, ja Seettan, jofa
oti toelafji saanut toiselta löyhättä, jofa tarroitji tatoaranfa yhtä
hymin fttin hän, täytyt nsi tntitibä faiffi mitä torpaSsi lösiyt.
SEorppaan tuli uusi isäntä, ja Seenatla lastensa fanSfa oti mie*

ron tie ebeSfä. Kyyneleet mierimät Seenatt postille, maan ne
eiroät muutu leimäffi, ja hänen pienet lapsensa, jotta nyt näfe*
mät fuubennen fejätifä, tulemat äitinsä tykö pyytäen ruokaa. See*
naita oh roielä roähäistn roehtaleipää, sitä jakoi hän tapjillenja
ja pyyfi torpan emännättä maitoa.

„3Sietä terran atttafaatte", janoi hän, „forttetiit merta, sit*
tett aion tähteä pitäjälle hakemaan työtä; fentiefi sian minä siellä
mähäistn fotoon ja joSjaftit katon päällemme, jonka juojassa
jaatamme jäilyä tatlven fyfmiltä fourilta".

(gittätttä antoi roähästättjä fatsi forttelia maitoa ja lapset
föiroät.

„sßoi äiti", fanoi „fuittfa tämä maito ott htiroäät
Stibiti ieipäfitt tali mafeaffi, futt sitä siihen faStoiit".

Seetta ei maistanut pataafaait. Janetta oli mielä yffi leipä,
maan fen tallensi hän lapsillensa ja sanoi: „Bapsi rautat, täh*
telaamme hafemaan puotaituia metsistä, ehfä niitä mielä löytyisi".
Sapfet otimat heti roalmtit tulentaatt, mutta Seena, jofa tiesi, että
tämä ratas torppa ei enaätt ollut olema hänen totonsa, läksi raS*
taalla tabämnteltä, mähätaen roaatetnytsi fainatoSfa ja leipä myt»
tyyn fäärittynä, poifaStenfa fanSfa metfäpottaa kulkemaan aja*
telien: „3Jcitä näistä tapsista tulee?" —

3Jtatttti ja $umto olimat maiti iloisia, he jitoffettteiiroat
finne tänne metfäsfä. SftiSfä jota punainen marja pilfoitti, fiellä
he jo mietestänfä löyfiroät foto marja*aarteen, maan marjoja et
enään paljon otfutfaan, ne oli jo poimittu, sillä fyffy oti joit*
tanut lotatautt feSfimäiiin.
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3jlta oli tullut Seenan ja hänen pienten mattahunppaniettsi
ftttfeisfa, mutta futt laSfi loisteensa Heibän matfaflettfa, ja eteen*
päin plnfiroät äitinsä fanSfa pienet ntatfantiehet, roähäifet pai*
tttentorroet rinnalta: tte olimat ainoat muistot heibän ifä*roai*
uajaltanfa, tfä oti ne itfe antanut heille.

„sKti!" fanoi 3unn°/ „minä roäfsit; etfö jo tule foto?"
„<£t, tapjetti", roaStaji äiti, mtttto täällä on metfäsfä toi*

nen torppa, johon lohta tulemme".
$o pian näfyifin roähäinen metjätorppa. ©itttte meni Seena

ja pyysi tepofiaa, jota hänelle heti turoattiitt; muuta ei hau tästä
löyhästä torpasta jaattanut pyytääftään. äöäfyneenä istui hän
lattiatta olemalle olfirouoteellenfa ja famaten teftroät mtiöS fat*
joisroetjefjet. Kulfeneet olimat he lähes puolen penifuormaa;
siinä oli jo sillaksi näin pienille lapfutaifitle. Sliti otti nyt tei=
pänfä ja taittoi palan lapfilleufa.

„Seipä on foroin karmasta; äiti, anna piffuifen maitoa",
pyysi

„Sapjeni, ei ote äibillä tänä iltana, mutta ehfa huomenna,
ja nsipä päästi nuffumaau pehmeälle olfiroitoteelle; ote tsit roain
tyytyroäincit!" Seenatt sibätttä färfi, mutta hait foetti toki otta
sitä fapfiltenfa näsitäittättä.

„siti", malitti taaS $unno, „ett minä faata täällä maata,
mennään kotia".

„STäätlä, lapsetti, on nsi fotosi tänä työnä".
„suttno tahtoo fauaS kotia", sanoi tapsi ja parkaisi itkemään.

3iibiit sibämmeen tuo käroi kipeästi ja hän (ansii:
„0i lapsi! mieron tie ott fotosi". Sapfet tuota ontteffeitfa

eiroät ymtwrtäneet, ja Seena rupesi juttelemaan, miten heibän
huomenna piti pääfemän ifoon tartatioou ja siellä näfifiroät pikku
äJtaiSfi orpananfa.

Sapfet hiuttteliroat äitinsä ratasta, fohbttttaroaista ääntä siksi,
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että roiimeiu nttffuiroat niin mafeaan uneen, fuin roiatoin ja tttaoit*
mau murpista roapaa lapfi ttuffuu.

Slomufla prättpnfä tätfi Seena taaS tutkinaan taStenfa
fanSfa; toäpteltett joutuimat eteenpäin ja puohpäiroäu aifaon tu*
firoat p fartanoott. Beena ttrietisfeh, tnipufä pn menifi apua ano*
maan; puutarpri oli puen fifaratfo mieS, mutta tämä fifar ott
jorouoft tataperiit fitollut. „pitruunatta tapon tolitaaS apua pp*
tää", ajatteli öeena ja läffi fartanon ftjöffiin. ©iinä feifoi pn
ttaakana faffoisroeljet firoullaufa. fuin faffi pientä roi*
priöitferoää roefaa fetlaStuneeit toitoun juurella oliroat nuot pie*
net poifofet. öeena ppjfi pupttello patruunaa, roaan famaSfa
tuttiin fartanon prra itfe ftjöffiin. £)ätt läptti pbat piioista
fäskmääu puittarpria fifäde, mutta fitloin näti pn Seenan jo
fanoi: „910 mitäs ntjt tapot?"

„Pjpäifiu jotalin ttjötä, patruuna proä, jotta faottaifiu
anfaita etatnSta näille lapfitleni".

„Sproäkä minulla on ptätplin, en minä fofo maaitmaa
faata elättää, pttfan moffatt ja prmia roain faan fiitotfeffi",
roaStafi patruuna.

geena ofafi papfla ajalla tulla, fittä patruuna ei odut p*
»äflä tunteita. §än oti faanut ptotton ronobat tulon, niinfuin
faiffi muut. ©e tefi pnede fuuren roopngon, ja monta täpp
pnen elättää, joita ei pn'otifi torroiunut työsfänfä. ©itä ei
pn tofi iniffifään papffi ottanut, roaan fattoi taroallifeSti: „Suo
on meille tarpeetlittat furituS jumalatta", mutta np oliroat roar*
faat roienect fuuren joufon omenoita putttarpsto, ja fepä roaSta
patruunaa prmttti. Ptutarptritt roelroothfuutata oli omenaiu
toartioiminen martailta fpS*öifin, mutta roiime tutuneena pnä
oti ne roartialta roaraStetttt.

9ip tuli puutarprt fifälle. §än fanoi: „pttruunal(a roar*
maantin ott roipiStumifett fptä, mutta minä en faata pnmär*



66 Saffoigmetjeffet.

tää, miten omenat on roaraStettu, fillä portit otiroat fiinni, eifä
tuon forkan lauta*aiban pi futaan ok faattanut fiiroetä ilman
fuuria tifapuita, ja roietä tummempi on, etfei SBatpaS puffunut,
roaiffa fe öifin tamattifesti ei färfi muita fofo tatoSfa, fuin minua
ja Sallea, mutta foSfa np on fäpp näin, niin on patruunan
oifeuS ottaa paitastani, mitä prra patruuna on mapnfoon tudut".

„£)ituti ppeä! 9Jci(lä finä fitte etäifit? ©i minä ennen*
tään ote roäfeäni npfenp", ärjäfi patruuna ja fäänfi itfeanfä
fantapäiflään. ©amaSfa laupeni pnen roipnfatin, ja pn fa*
noi: „9ttene ntjt! fefä roartioitfe toiste paremmin puutarpant,
ja tämä afia jääföön fillenfä". ©itte meni pn pois fammariinfa.

Öeena jäi feifomaatt ftjöffiin. Slurinfo paistoi firffaaSti
ifoista affunoista, ja Öeena rufoih itfeffenfä: „Oi purnata ! anna
aurintofi paistaa minuutin pimiälle matfufleni, jotta tuleroaifuuS
roäpn roaloifemmalta ppaifi". Ptutarpri cli juuri menemäi*
fiflänfä työlista Öeenaa näkmättä, fun 9ttanni ftjfp: »Sno, misfä
on 9)laiSfi?"

„§:at)l öeena ja pojat! SBoi fuinfa $unno on 9ttaija roai*
najan ja 3ttaiSfitti ttäföineu. Suk tänne lapfi", fanoi putttarpri
Sproö, »että faan finua fatfefla. Onpa finutta 9ttaiSfini fetta*
fipraifet puffetfitt, roaan posfeft omat roäpn fafpeammat. SaS*
fuSfani on netjä marffaa, fen tapon finude antaa, että faatte
ruofaa roäpffi ajaffi; fun tukt toifen roerran roanpmmatfi, niin
otan finun puutarpirin oppiin, mutta ntjt on minulla fptiffi
pben äibittömän tapfen faSroattamifeSfa".

„öanfoni proä!" taufui öeena, „finä otet minua jo monta
fertaa auttanut, mistä fitä aina tulifi? © finudafaau liitoja
roaroja ok. 9)öfian ppbän fuitenfitt faaba poneeSfafi".

»jalusta fen faat, niin tapfetfin näferoät toifianfa".
Öeena meni lapfinenfa puutarprin tupaan, joSfa 9ttanni

ja Jsunno rupefiroat teifittekmään 9ttaiSfin fanSfa fiffi fnin nut*
fuiroat fuloifeen uneen.
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loftnns JuP.

f edo löi fuufi aamulta futt patruuna pttmtt präfi. _pän fi*
tisteti pari tertaa pientä fedoa, jofa oti tuolilla pnen rouo*

teenfa roiereSfä, ja pti tuli tptö tuoben fafjmia fifäde. Sun
tptö oti mennp poiS, fanoi patruuna roaimoflcnfa: „Onpa oi*
fein tumma, että minä ett ote faanut unta fofo pnä, Öeenatt
pojat roain aina oroat pprineet micteSfäni. 9cuot fauuiit (apfet
oliroat foroin furfean=näföifet, ja miefeStäni otin piile foroa. $oSpa
fcntään ohfimme ottaneet toifctt niistä meifle fiffi, että pn felpaifi
puutarptrin oppiin, tottapa öeena pben tapfen oinalin etättäifi;
mutta p meniroät ja oroat jo fttfatiefi misfä!"

„Splä fe tuuma pian metteStp", roaStafi patruneSfa, „fifiä
öeena on roielä laSteufa tanSfa Sproöttä".

„3Bai on! Oikinpa toaffa fpämmeStäni poistuu", fanoi
patruuna. 9tyt pufi pn pifaifeSti päätfenfä ja aitoi täpeä puu*
tarptrin afuntoon, mutta famaSfa (ankfi fitmätjtfeufä roäpifelk
rouoteette, joSfa pnen pieni roiifirouotinen tptärenfä Spne mafafi.
pttruuna feifafjtui fatfelemoatt tptöä, jofa oli pnen ainoa ja
rafaS fapfenfa. £änen täsfä feifoeSfanfa präfi Spne ja fpp :

»Sfäni, mipnfä menet?"
„_-lencn pfemaan finude teiffifumppania".
„9ttinä tuten ifäni fanSfa", fanoi tapfi ja puettuaatt päät*

lenfä lälfi pn ifänfä feuraSfa uloS. PtutarpSta tuli öeena
pitä roaStaan poitaStenfo fanSfa.

„§tjroää pomenta Öeena!" (aufiti patruuna roafaroafla ää*
ncflä. „9ttinä tapoifin ottaa toifen noista pojista, epä finä p*
bedä tulet paremmin toimeen, ©en mpS roafuutan finude",
lifäfi pn roielä liifutetufla ääneltä, „että pntä raffaubetta fas*
roatetaan. 9ttinuda on mpS tapfi, ja pn on talliin taroarani".
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Öeena ei faattanut roaStata mitään. Sirttaat fpnefeet roain
toieritoät pnen filmiStänfä. $>än taisteli fpämmatfä fanSfa, fittä
fotoa oli jäättää toieraafte fapfenfa, jota pn ofi hoitanut, fotoa
oh eroittaa faffoiStoetjet, mutta — „tapfeni pääfifi puutosta fär*
fimästä". SaaS ajatteli pn: „Sliti jää toieraatfi ja unopitu".
§änen fpämmenfä oti färtymäifiltään, mutta — mifä on niin
roäptt itfefäS tuin äiti? 9)litä faiffea pn färfififään, joS färfi*
mifeftättfä faattaifi ostaa fapfenfa onnen? öeena oti np teptp
päätötfen. §än fanoi: „Siitän prra patruunaa fuureSti! Sallis
on taroara tofin, joitta minulta otatte, fidä itämät tatfi oroat
laitti, mitä ntinutta maathnaSfa ott, toaan tiebän, että (apfetla on
täällä parempi, ja lapfeni onni on mpS minun, mutta minä
en faata määrätä, fummatt pistä pitää tänne jäätilan."

„Sliti! älä jätä minua tänne", pufiroat molemmat lapfet.
„©!ö jäifi meille, piffu fpp patruuna. „@i(*

toinpa faifit teifitetfä Spjnen fefä 9JlaiSfin fanSfa, faifit feiffi*
fatuja ja ntafiaifia paljon, ©aifitpa pillu roarfantin".

»Sfiti, äiti!" fanoi Sunno, „en minä jää äibistä".
„@aifinfo minäfin roarfan oifein omaffeni, joS tänne jäifin?"

fpp 9ttatttti.
„©oifit", roaStafi patruuna.
„9)linä jäänfin tänne, ja äiti tuulee pom.ttna tafaifin mi*

nua tatfomaan", fanoi 9ttauut.
~-litn, joS äiti joutuu", roaStafi Öeena; „ä(ä toti oboto,

fidä minä en luule joutumani. $ää pmästi np lapfufaifeni
ja ole totteteroaittett! Sföaan roaroituffia olet liila nuori utuis*
tamaan; mutta, patruuna proä, pitäfäätte polta fiitä, että fapfi
fasrooa jumalan pettooSfa; joS toifiu täroifi, otifi minun taroa*
rani joutunut turmiolle, ©uofaatte anteetfi, että näin puput,
mutta lapfeni on minude rafaS".

„©aat tuottaa fiiptt, että minä teen, mitä fuinfin ro oin",
roaStafi patruuna.

öeena affoi np täpeä, mutta roietä ferran fääntyi pn
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tafaifin ja (ifisti rintaapa roaStaan poifaanfa — fufatiefi aaroiSti
pn, että fe oh roiimeinen ferto. ©itte täffi pn, ottaen Runnon
fäteen fiiiim, fiireillä aSkkilla pois. Sun piit terran oli faanut
proästi jätetytfi, niin oli fpämmcitfäfin kroeämpi, ja pn faat*
toi jo prtaoSti liittääRantalaa, jota oli toifelk pojalle antanut
proän fobon.

öeena aitoi täpeä fjetfinfiin poitanfa fanSfa, fidä pn toi*
tooi fiedä parpin faaroanfa tptä. 9ttutta jäkäläämme np öeena
ja puten pieni matfafuntppaninfa ja fatfofaamme, miten 9ttanui
patruuna palmun fartanoSfa ofeSfefee.

©tfiu tyttö oti pinat itämä, mutta fartanoSfa oli patjon
fatfettnmoa. ©iettä oli jouffo prootfta, ja mitäpä 9ttaunin oli
pipoista fatfctto. ©trajok »irtoili iartanon puutarpu fpjäSfä,
jo lastujen pittekmiiteit fen pprteifiiu — fcpin oti ottein pustaa.

©äänä päimänä fuufui pitutarpsta taStcn pleä nauru, ja
patruneSfa fanoi miepdenfä: »Sule, ptfntu! mennäänpä fatfo*
maatt, mifä tapfia noin itaptttaa". pttruuna oti pti roalmiS
fäpemään.

Puttarpait tuftuanfa näfiroät p lastat pttpltekroan foip*
pitafeftoja. Reillä oh fupisfa roettä, jopn otiroot faippuaa pan*
neet, ja fiipn faStoimat p roäpifiä olfipidejä, joipn fitte pu*
ptfiroat, ja niistä lenteli famtiita monenroärifiä fedoja ilmaan.
Suo oli ättannin mielestä proin fomaa ja tummaa ; pn nauroi
pleästt, jota terta tun fedo taiteli, mutta tutt fe famaSfa pipui
itmaau, tyfp pn: „9ttipitfä fe metri?"

pttruueSfa fatfeli lastenkittiä (aufttat : „0i fuinfa monta
toimetta noiltafin lapfitta roietä menee mitättömäffi maailman
tuitteSfa, niinfuin np nuot faippuafellot ilmaSfa", mutta pn
feSfetjtp ajatuffisfanfa, fun näfi piffu 9ttaiSfin fouttaaroatt roii*
namar}a*peufaSten alta, ja pn fanoi: »SttitäS lapfeni, fiedä
fonttaat?"

„Satfekn, outo täällä aroainta, roai ottfo 9ttatin*9ttiffo
fen jo roieup".
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„9ttifä aroain?" fpp patruneSfa.
„Sade (upafi 9ttatin*9ttifode illalta panna aroaimen tänne

ja fanoi ottaroanfa fen taaS aamulla täättä".
„©ku itialtalo f e oti?"
„©, ei 9ttaiSfi muista, foSfa fe oti".
»©föptit Sade muista", fanoi 9ttauni jofa famaSfa näfi

Säden tuteman.
„9ttttä?" ftjfäft Satle.
„©itä, foSfa panit aroaimen penfaan alle", fanoi 9ttantti.
„9ttittfä aroaimen?" fpp Sade punepuen ja roipifeSti

tatfedett HHlanxxia, jofa oli fptön tyfpä. ~9ttitä tuo roieraS poifa
ppifee", tifäfi pn roielä, „cn ok mitään aroaittta loSfenut
penfaStoon".

9ttaiSfi, jofa piofettomaSti leifitteli fannaSfa, fanoi np:
»Öupafit minude antaa omenottatitt, joS en pupifi mitään
attaimeSta".

„©t ote mitään finutte pupnut", ärjäfi Satte.
„Sttä muttaile, poifa!" fanoi patruuna. „91äiSfä afioisfa

ttäfp oleman jotalin fetafotfua, josta finun on pap fetroifle
päästä itfeäfi tapaamatta; mutta np tnenfäätte, tapfet, fifäfle,
Satle tulee minun fanSfani".

pttruuna läffi puutarprin tuo, ja roäpn aitaa kSfuS*
tettuanfa Sproön fanSfa, tyfp pu: „Siebätfö Satle, fufa on
omenat roaraStanut putttarpsta? — $oS fen tiebät ja toben*mu*
faifeSti minulle np fanot, niin annan fiuutte anteetfi, roaiffa it=
feffin olifit niinfuin papsti peffaan, pääfpttinen. ©inä olet
roietä lapfi ja faatat parantaa itfeäfi. ptpn teon tunnustus
on jo fuuri aSfet parannuffen tiedä".

Satle feifoi roain törkäflä fatfannolla roaStaten: ~© tiebä
mitään fofo afiaSta".

„Hlo np, Sptoö, mennään 9ttatin*9ttifon torppaan tie*
buStetemaan mitä fiettä fuufuu", fanoi patruuna, ©itte fäffi*
roät mokmmat.



Saffoigmetietfet. 71

Sorppaan tttftuanfa laufui patruuna: „91p, 9ttiffo, tapon
finutta fuoran roaStauffen tyftjmpfeen: fufa on Safletta faanut
aroaimen, jofa oti penfaan aita puutarpsfa? ©ano minutte to*
tuuS taiffa mene torpasta poiS".

9ttiffo, jofa tuuti Satfen faiffi pupneen, foSfa patruuna

tiefi aroaimcSta, tunnusti pti eräänä päiwänä taroanneenfa Saften
puutarpsfa, ja että Sade ofi furoannut iftada, fun faiffi ofitoat
nuffttnect, antaa pnede awaimen. »©itte fäsfi pn minun piS*
tää fen penfaan atk, joSta pu aifoi fen ottaa aifaifin aamuöa
porttia tufitaffenfa, »aan 9ttaiSfia, jofa meibän feSfttStelkSfamme
(eifitfi fannasfa, emme pomannect, ennenfuin fe oti mppistä,
mutta Satle lupafi tytötte omenoita, joS main pitäifi fuuttfa fiittui".

„§.m, fiinä ttäfiä tuin tefiä", fanoi patruuna.
„9.0 misfä oti SafpaS, futt ei puffuuut", tyfp Sproö.
„@e matafi Salien tanSfa", roaStafi 9Mttitto.
„28oi, tuommoista lapfi rauffaa!" fanoi Sproö, »roaSta

faffitoiSta*rouotiaS ja fuitenfitt jo noin pitfätte joutunut paptu*
ben tiettä".

ptroon alaifefla äänettä fanoi np 9ttiffo: „_tntafaatte
patruuna proä, anteetfi tämä ferta. (Sn itänä enään roaraSta.
Omenat oroat perunafuopaSfa, ett ole uSfattanut niitä roietä tppä.
-•ttaffaa tapon, mitä roaabitte, joS roain annatte anteetfi."

»Ote np roairoainen maiti ja pibä omafi fefä anna muitten
omaifuttbat otta rattpsfa! fittä epofla faat jääbä torppaan, ja
olfoon rangaiStuffefi, että itfe tuot omenat fartanoon, mutta feS*
fipäiroäflä, niin on fe muiöeffin roaroituffeffi".

9ttiffo paran täpp täpn mpntyä.
ptruuna ptlmu meni np fotia puutarprin fanSfa. Sar*

tanoott tultuapa fäsfi pn Saften tyfönfä ja fanoi: „Sunnitt
päästä tuo 9ttatin*9ttiffo omenat tafaifin, joita pbeSfä roaraS*
titte, ©inttn täpp ne rattailta lantaa fifäfle ja fitten faat
mennä pois talostani".



Saffoigmeljeffet.72

Satte roaateni ja roaStafi: "Sai niin. 9ttiffo roairoainen
on fiis faiffi tunnustanut.

»Öapfi! öapfi!" fanoi patruuna, „misfä finä päiroäfi päätät
tuommoifefla luonnolta?" ©itte lifäfi pu: „9ttutta tuodapa tu*
ke 9ttiffo fuormanfa fanSfa, jota finun tätjttjtj meuitä purfamaatt".

Satle meni, roaiffa oli roaaka ppeästä ja roipsta. pan
oh pibän rangaiStuStyönfä teppä, ja patruuna fattoi Saflefle:
„91p faat mennä pois, mutta muista, että joS et itfeäfi paranna,
päätät päiroäfi tatjleet fautaSfa".

$uuri patrnuttau pupeSfa juoffiroat9ttanni ja Spjne Sai*
(en firouitfe. Satle fatfoi tuimasti 9ttanniitt fanoen: „Suo pap
patitta miuutle tämän tefi". ©itte meni pn pois muille p*
roästi fanomatta, paitfi piffu 9)laiSfifle, joitta pn fopafi portitta.
Qäxx taputti tytön fettafiproita, fauftten: „§>ljroästi 9)laiSfi, np
Salfe menee poiS". Sämä fopfi oti ainoa, jota pn raffaubefla
fopeli, eifä pn fen muoffi npfään pomannitt, että papt tefonfa
9ttaiSfin fautta tuhmat ilmi, maan piti 9ttanniit fiipn fpjpäättä.

Salien mentyä fanoi patruneSfa miepflenfä: „^färoältä tun*
tuu noin turmeltua lasta näpeSfä, fuin tuo Satle ett. Olifin
fuonut pnen olemaan roielä täädä, epä pn otifi parantunut;
np pttcStä tietysti tuulee papnktiä. Suo rauffa ei muista
ifäänfä eifä äitiänfä, p fuotiroat jo pttett pienitä odeSfanfo; fitte
on pn roain tutkitut tuulen tuomana tietämättä, minne meni, ja
pfi on ärjäistyt pnetk ptä, toinen toista".

»Onpa pn ollut täällä Sproöltä jo faffi touotta ja aina
roain ptä uppittisfainen. pipt taroat ifoSfa toäfijoufoSfa pa*
pneroat eiroätfä parane. -ipan olifi ollut täällä roallau pafjatnuf*
feffi, mutta 9ttanniSta aion minä mttretta pitää; pn ott roiifaS
lapfi. Olen päättäutjt ottaa puen omaffi faSroatiffeni. §än
faa oppia tulemaan Spjnat fanSfa, funneS joutuu niin manpffi,
että pntä otetaan fouluuu. 9ttitäS fiitä fanot?"

„9__arfin proin fe fätj päinfä", roaStafi patruneSfa. ~9ttanni
fopii roeljeffi Spjnefle, pn on tpärtämme puolitoista rouotta
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roanpmpi. Satfo", tifäfi pn roiefä, „fuinfa oitnedifetta jafurn*
toinita piffu 9ttanni tuoda teiffiä taSfee Spjnett jo 9ttoiSfin fanSfa,
tietämättä, että pnen etämäänfä foSferoa tärteä päätös on tepp'.

SWjiis isifiit.

fämeeulinitaSta piriin päin tutferoan maitotien roiereSfä 9.onfan
fptfätfä fanfaafla istui eräänä teroät*aamuna fcSfi»ifäinen

roaimo ja poifa, jofa oli noin neljäntoista rouoben roanp, piifa
ofi erinomoifen 'fauniS. ipanat fcftaifet fipranfa jafuloifet fitti*
filmänfä oliroat erittäin ipitot. Suu tarfeutmiit fatfefi roaintoa,
niin piomnfi, että Ijätifin ferran oli fufoistauut iptrinpaua fuf*
fatta, mutta maailman mpstyistä liila roarpin fitrfaStunut.
§>änen filmänfä toiste oli roielä tauitis, fun pn ipstuffefla lal*
f ellen roiereSfä isturoaa poifaa f aitoi: »Oi rafaS poifani! ei enään
ole pitfä matta ©trajocn fartaitoou. © aitriufo toista fertaa
laSfe, enncnfuttt olet näpp roeljefi".

„2Soi äiti! täpefäämmc np jo pian, että joubumme
eteenpäin".

„3t(ä firefjbi! Ofen foroin roäfpfisfä ja tafjbou enfin lufea
9ttaunin firjeen", roaStafi Öeena, fillä fc oh pn.

öeena patafi ntjt Runnon fanSfa JpelfingiStä fotifeubutdenfa.
|>etfingisfä oli pn tullut proin toimeen ppjfin pefiänä ja fidä
faanut fotoon fen, jottfa etatuffeffettfa tarroitfiroat. Sieto oti
pnetlä fääStöSfätiit niin paljorapa, että faattoi ruroeta fulkmaan
tätä pitfää mattaa. 9tyt oli faPeffau rouotta fufunut fiitä, fuin
öeena erofi 9ttanniSto. UfeaSti oti pn firjeitä faanut, mutta
ne eiroät tofi estäneet pntä faipauffeda muistelemasta poifaaufa,
jonfa tapat pu np olifin fätjteup mattade, faabaffenfa fpiinfä
fuffea oman raffaan fapfenfa. .'pän ofi jo joutunut matfanfa
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loppupuolelle, mutta oti roäfpfisfä, futen jo maittitfimme, eifä
jaffanut mennä ebemmätfi feroäpämättä. SäSfä np iStueSfanfa
otti pn 9ttannitt firjeen poroeStanfa ja (ufi:

„Stiti rafaS!
©tepä ttSfo, fuinfa tutin ifoifeffi faatuani firjeen teittä, joSta

näin, että olette olleet terroennä ja tulette proin toimeen. §)u*
paisto oli mpsfin tuulta Runnon faaneen oppia firjoittamaan.

Soi äiti! joS roietä faifin äitiä fefä Runnoa näfjbä, fittepä
roaSta iloinen olifin. ©etä ja Säti pitmu oroat niin proiä mi*
uude, juuri tuin olifin pibän oma poitanfa, ja Spne on oifein
proä fifar, mutta fentäänfin aina toiroon prtaaSti, ttäkroätti
äitiäni ja Runnoa.

Onfo Sunno i° proin pitfä? 9ttinä oten faSroanut niin
pitfäffi, että äiti ei tutttifi minua, ja tietääfö äiti, että mtjöS SttaiSfi
jo on tudut proin pitfäffi. «Vpättellä on fauniit fettafipraifet pttf*
fet, juuri femmoifet, tuin minä roietä muistan otteen.
Stinaroälimiten 9ttatSfi toieläfitt faa tttda Spnett fumppattiffi, fun
ei roain roieraita ofe. ©pn enään faa oppia fäpä meibän fanS*
f amme niinfuin ennen, fillä Säti et pibä fitä fopiroana, fun Spne
on tudut ifommaffi, mutta aina ©töni tyfönä otksfani opetan
minä 9ttaiSfitk, mitä itfe olen oppinut. © äiti uSfo, fuinfa
9ttaiSfi ott fittti.

Sukroana fpfptä menee opettaja meiltä pois, jofidoin toi*
roon pääferoäui pimmäifelle luotolle foutuun. ©ittett tuen niin,
että pääfctt rotrtatniepffi ja faan äibin fefä Runnon tpöni, ja
fidoin pitää äibin faaman faiffi, mitä äiti tapoo. Soi! joSpa
fe aifa pian fuluifi.

Shti rooi proin, ja tertoepää Runnoa äibin omatta
9ttaturi(ta".

öuettuattfa firjeen taufui öeena: jumalan fiitoS! öapfeni
ftjbän näftjt) oleroan ptä ptlä ja roiatoin fuin ennen".

„Suinfa iloifcffi 9ttannt mapanee tuda, fun tulemme far*
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taitoon pnen fitä aaroistamattaufa", fattoi $unno, mutta famaSfa
fatfapi pin tairoaSfa fopi ja fjuubatjti äibidatfä: „Soi fuinfa
tairoas menee pitroeen!"

„91iin ttäfp" roaStafi öeena, „roarmaanfin tulee mpsty*
itma. 91p meibän täpp fiirupaa, että joutuifimme feStifie*
»aariin ennen fobetta, ftettä otamme typipwofett, fillä minä
olen fäästänp rapni niin, että np foppupuotefta tietä, fun o*

kmme »äfpfisfä, faatamme typillä futfea muutaman penifuor*
man ebeS. 9ttittun täppj junri tatfoo, mitä minulla »ietä on
fuffaroSfatti". ©amaSfa faatoi pn rapt fammetteltenfä aitoen
niitä lufea, »aan $umto fanoi:

„Sultaatte np pian, äiti, täädä on lomin itämä. Suut*
faatte, miten prafat nauramat ja forpit putaroat". 9ttutta en*

nenfuin Öeena joutui pistämään rapjanfa fuffaroon, tuli tatfi
miestä pirin puoletta ajaen aita tptiä, roaan näppnfä öeenatt
ja Runnon pibätti ajaja proofeufa. §än näpti otetoan noin
taPentymmenen rouobeu itäinen, ja pnen roitttaat filmänfä lan*
fefiroat rouorottain ja rapfuffaroon, jota öeena ei roietä
epinp todentaa. Jppäten alaS rattaplta fattoi pn np:

„£>op ptj ! ©pä finäfään tuolla fauuiida ja uitofuttatuda
muobodafi fauan fäifptp fartanoSfa. Jgofo finnnfin tefi mietefi
tiedetyn puun pbetmää?"

„9ttitäS puptt mieS?" tyfp' $uttno. „9ttinä at pnmärrä,
mitä tartoitat, entä tiebä, oktfo roiifaS roai pttu".

»Oletpa oppinut teeSfeentefemään, roai etfö muista enään,
miten Satle fartanoSfa ajettiin, mutta ftjttä minä opetan muiS*
lamaan", fanoi Satle, fillä fe oli pn. Satle luuli 3"«noSfa
näferoänfä 9ttannin, fillä roeljeffet otiroat proin pbett*näföifet,
ja aitoi työbä poifaa, mutta famaSfa aurittfo pitfoitti pitroiat
mättStä laskin fäteenfä Runnon feltaifilte fiproide, ja roSroon
fäfi roaipui ataS. ©e oh muisto roäpifeStä fettapuffifeSta tp
töstä, jofa Surajoen fartanoSfa furfoitti pnelle pienen fätenfä
proästijätöffi, jofa np pibätti pnen fätenfä, ja pn mutifi it*
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feffenfä: „Summa, on juuri fuin ättaisfin fiprat. 9ttuiStinpo*
jatlo odeett mustat puffet". ©itte täätttyi pin öeenaan, fanoen:
„Slnna tänne, affa, fuffarofi, niin faat raupsfa mennä tuon peni*
fan fanSfa".

„9toSroo!faatatfo ottaa föpjältä roaimolto pnen roiimeifet
rapnfa", taufui Öeena. „©tö muista äitiäfi? ©fö tuntuifi fo*
roalta, joS Ijänettä okttaifiin pinen, fuuretla roairoalla footttt, roii*
meifet ropufa?"

„Stitt! pp pp pp fiitä en mitään ttebä. Soutuun affa !

anna tänne rapt, taitto minä opetan finua faaritaanioan".
Öeena otti fuffaron fätcenfä roielä epäillen, aittaifilo fen roS*

mode mai eifö, mutta famaSfa Satte fieppafi fat öeaioit fäbeStä,
pjppäfi rattaptk ja ajoi pimaisten prooStattfo titruSti pois.

öeena oti niin peljästpfisfä, että oifein roapifi, mutta fo*
etti tofi poitanfa fanSfa eteenpäin ppfiä. Runnon filmät isti*
roät tulta. £än puristi ptffoa npffiänfä fanoen: „Slitt! tun
minun npffitti ferran roapPstuu, niin foetait pfea tuota roSrooa,
ja fidoin on pn tunteroa, olento rooimia mailta".

„Öapfi! aina finä olet fiimoS! Soeta poistaa foStou ppntö
ftjbämmeStäfi, femmoinen pfu ei meitä auta, fidä fe on fpttinen.
$ätä foSto jumalan phttiut, pn tietää, milloin pu foStaa ja
milloin anteetfi antoa, ©inä olet plläfpämincn ja pjroä lapfi,
mutta pelfään, että tiiroautefi on finun terran tur*
mioon roieroä".

„Splä foetan, äiti pjroä, roipani piittä, mutta joS pn
tnhfi eteeni pian taaS, en uSfo että faattaifin; ja tuo peto, jofa
roietä ofi tunteroiuaitfa minua".

~9-linä orroekn, että pin tarfoitti 9ttannia, foSfa fttuhn
puen mutiferoan itfeffcffenfä : „Siunma! on juuri tuin 9ttaiSfin
fiprat, roaiffa minä muistin pinellä otteen mustat puffet". Sar*
tanoSfa »ortnaanfin faamme pareinniitti tiebou tuosta miepstä,
mutta — foSfapa finne tulemme? 9tyt ei ok rapa, että faifimme
typiproofen. Serjäten täpp meibän plea raotamme, maftjf*
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fiSfä ofen mpS, että otcn utipumaififlani, ja ilma ttäfp tuteroou
aina papmmaffi".

„91iin tulee. Satfofaatte äiti! tuoda jo fataa". ©amaSfa
ennätti pibät foroa raefobe, jofa mäfjäu ajan päästä muuttui roe*

beffi. Öäpimärfinä joutuitoat rotinteitt fanfaalta pois, ja öeena
fanoi:

„Suo(ta nätytj fortano, ppftfäänuue finna
on ufeaSti tjtjmiä outtamaanfötjpä. Spä faamme fiedä kroäpää
ja »aatteitamme lui»ata". Sirupnat futfiroat pnp eteenpäin
fiffi, että pitä tuli mieS maStaan, jolta Öeena tyfp:

„9ttifä on tuon fartauott nimi?"
„©e on ppkätä", maStafi mieS, „ja fiettä afuu emerSti

ptjpöttcn". SaStaitffen faatuaau läffi Öeena taaS eteenpäin
ja joutui mipoitt fartanoou. §xin meni työffiin, pttpi fiedä
onnettoiuuutenfa ja fanoi okroanfa (äpimärfänä fefä niin roäfp*
fiSfä, että ei enään jaffanut meitttä eteettpäitt. S)ffi piioista
meni fifäde ja tuli fomaSfa tafaifin, emerStinna itfe feurafi pntä
ja fattoi, fääutpn öeeuaait:

„St ote meiltä pftao teille. 9tteufäätte tuonne fpään, fe
ei ole faufona".

„Sifö olifi mitään ruoan apua meille, proä eroerStinna?"
tyfp Öeena. 9ttei(täpä laitti roaraStettiin tuolla iantaada, että
np täpp elää ipiistcn armolla fiffi, fuin tulemme mattamme
pääpn".

„S)t)betlä on pjbetlainen juttu toifeda toinen, fe ott roallau
taroadista tttommoifilta", mutifi croerStinna, "mutta anna pnede,
HRaxi, toti (eiroänpalau. 9ttittä en itänä faata liettää, roaon aina
noille föpitte tuulee jotalin annetuffi". Öeena otti feiroänpatau
furuflifetla, toaan fiitottifetta muobotla roaStaan, mutta Runnon
filmät näptiroät ftjnfiftä, ja pibän tuftuanfa ufoS fattoi pn fat*
fedett ppkätätt fotneaa ptoncriroiä: „§otj! p! tuolla riffaaSfa
fcmeaSfa tatoSfa et ottut följptfe mitään lepofiaa, ja äitini fanoi
että prraSroäfi on föpitte fjtjmiä, mutta tulfoatte äiti, mennään
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»äpnpään möffiin tuolla tytäsfä, niin fiedä warmoanfiu faamme
pfian, fidä p tietämät paremmin, mistä tarpeesta kpo on
meide".

Runnoin! finä olet roäpu roielä näptp. Säitä fertaa
on tydä itiin, fuin fanot, mutta paljo (öpp tofi ttiitäfin, jotfa
auttamat föpjiä, roaiffa roafikttoroaSti roielä ott ntitäfin paljo,
jotta eiroät otlenfaait tunne föpäin ifjmisten elämää eiroätfä fen
muoffi mpsfään tunne pibän puutotfianfa, maan muista, tapfi,
fanotti: älä roipa riffaita ei föpiä, motemmisfa on jaloja ip
mifiä, niinfuin motemmisfa on ponojafin — mutta tuoSfapa on
möffi. Soi! jospa tofi pääfifimme finne, minun tuke jo roitu
näisfä märjisfä roaatteisfa".

9ttöfin oroesfa tuti affa pitä roaStaan, ja öeena ppfi p*
neltä pfiaa, pupett famatla, miten pibän oh fanfaada fäpp,
fefä että pidä ei ollut mitään, mitlä pfian maffaifiroat.

„Soi prranen aifa, fuinfa olette märjät! Suttaatte fifäde",
fattoi affa. „Onpo minulla täällä rifuja, tepään malka, että
faatte moatteitanne fuiroata. Sttinä annan roaatetta, mitä täältä
töpp". ©itte taittoi pn pide moitofeitoSta, pfi fpästä oi*
fia rouoteeffi jo fäsfi pibän mennä lepäämään. „01faatte täällä
roain piomennafin roielä", fanoi affa. „Suo fauniS poifa, jofa
ttäfp ofcroan proin roäftjffisfä, tarroitfee tyflä teroäpää pben
päimän. 9ttinua on fäsfetttj ppkäfän puutarpan työpn po*
maina, niin tytläpä teide on täällä tilaa, roaiffa möffitti on
opastin".

„Säättä on roarfin proä, jumala fittnatfoon proää anta*
joa moneni ertaifesti !" fanoi öeena ja lasti rouoteette rastaan
päänfä. 9ttuutama ptti tuhti roietä, ja faiffi möfisfä mafafitoat
tyroäSfä uneSfa, mutta fauan ei tofi öeena nitffunut, ennenfuin
taas präfi. pätien oli totoin roitu, »aitta möffi oli lämmin.
JpitaaSti tutui p, jota tunti oh öeenade pitfä, mutta pn ei tap
tonttt prättää Runnoa, jota mafafi furuttomaua mafeaSfa uneSfa.
Slamu tuti toti »ipoinfin, ja np oli Öeenan pata»a. |)änen
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päätänfä ja fofo ruumistanfa poltti, $a rauffa, pn istui
rouokcn ääreSfä itfein.

9ttöfin otto, jotataroallifeSti futfuttiin 9)iöfti*piitatfi, läffi
ppfeäfäätt työpn ja lupofi illatta tulla matfuStaroaifia fat*
fomaan. tuli ja roielä toinen, mutta Öeena pononi roain,
mailta piitatut pfi fääfityffiä, mitä maalla parapnta on.

„91p faat proän rppp „jänteSteStamenttia", fanoi piitä
muutamana päiroänä, fun taaS oh eräättä emännättä faanut noita
„proiä fääfitpfiä". „SoS ei fe auta, niin ei mitään auto", roa*
tuutti pn roielä, mutta öeenan polte roain aina ptp.

piitä oli taaS poiSfa ppktäsfä eräänä päiroänä, jolloin
Öeena oli fotoin ptono. Öeena puraili ja fonoi tnteroanfa ter*
toeeffi joS roain faifi maitoa juoba. $unno, jota tuuli äitinfä
okroan felroällä päädä, (ätfi maitoa pfemaan ppkäfästä. Smän*
nöitfiä, jota Runnon tutksfa oli työfiSfä, roaStafi: „Smme np
faata finude mattoa antaa".

„9ttutta äitini ei tule terroeeffi muutoin".
„Stfö fuuk? Sn faato np aittaa maitoa, tuoSfa on fi*

nulte kiroänpata, mene np pois".
„Si ! ei ! teibän pitää antaman, äitini muutoin fuotce. Seitiä

on fuuri talo, teidä on ftjttä maitoa, antafaotte pian!"
„2ttenetfö fotjta täältä fclrootoiit!" ärjäifi emännöitfiä.
$nnno aitoi jo toirootonna tuSfiSfanfa täpeä pois, mutta

näfi famaSfa pöpäflä forttelin mitan, joSfa oli maitoa, ©iepaten
mitanfäteenfä ja ppäten oroeSta uloS fattoi pn: „Suon roien roain
äibifleni", mutta piitä juotfi puen jälteenfä. tun
oti portista menemäififlänfä, tuli emerSti ppfönen pntä roaS*
taan ja fuufi piian putaroan: „p>ifa toaraSti maitoforttefin".

S»erStillä oli piistä fäbeSfä, ja fillä pimafi pn poifaa
fäteen, niin että fortteti ptttofi maapn. „Sältä fertaa pääfet
näin roäpflä, mutta ätä roain toiste tufe toaraStamaan", fanoi
emerSti ja meni oifoifena taaffenfa fatfekmatta fomeaatt farta*
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noonfa, tuntematta, että tuon föpän pojan fpän oh färtymät*
fiftänfä.

Sunno tiirepi lipeän äitinfä (uo. öeena näftji pojan fifäde tul*
ksfa (epääroän raupsfa. $pmto fatfeli äitinfä krooltista muotoa,
ja pnentiu aaltoilema ftjbännnenfä typttyt. §än rupefi mie*
tiskkmääti, ohto fe ottein, että pu roätifitt tapoi ottaa maito*
forttelin fartanoSta. „Si fe ollut oifein, olifin roaraStattut", ajat*
tefi Suntio. „9.iin juuri roaraSfin tetee, mitä ei pu muuten faa,
ottoa pu roätifitt. Sa' fuinfa ofifin fitte äibifleni faattamtt an*

taa roaraStettua juomaa. Si, ei. Sn itänä enää tapo niin tepä!"
Qunnott näin mietiSfelleSfä präfi pttett äitinfä unen prrotfiS*
tanfa, ja fanoi: „pifafeni! joS terran näet roeljefi, niin fano
pnelle puett nuffumau äitinfä rohnetttett terroeljbp ja roiimeineu
neuroo: ettei pn itänä unopoifi Snmafan f aitaa ja että pu fai*
feffa muotoa oppifi tuntemaan föpää fattfaa. SOO .an joSfuS
maailmaSfa faa aluStoäfeä, niin pitäfoön potta hiistä, iriiitfuin
ifä (apfistanfa. Oi Stmnofeni, minun fpänfappeni! Sää p*
roäSti! Suolla, tuoöa ppällä näen ferran faffoiSloefjcffet p*
bistettynä". —

„ „S_aält' liiljben iloff' raupgfa.
@f)f fttolen elän Siiutgfa!" "

91ämät otiroat öeeuatt roiimeifet fanat, fjänen filmänfä moi*
puimat fiiiuti, ja pu utiffut fuin uneen, jättäen poitanfa ormoffi
ttfemään.

•Siibes hißu.

furinfo toisti lämpimästi fefäfuutt 22 päiroänä. -Rästin fan*
faafla roattatieltä, jofa Surusta SRaitmatte päin fitffee,

näemme typiproofen, jofa roaapifena fefätt ptteeSfä eteenpäin
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juoffee. .lattaptta istuu ttitorittaineu, jota nätp otewatt noin
feitfemän* taitfa tatjbeffantoiSta*muotinen. §ätt on forea ja
fauniS, fuin fanfapdo foSroanut pnfa. §.änen muStat puf*
fenfa oroat fauuiisfa fiproisfa, ja muStat fitmänfä fäiptjtoät,
fun pn roäpn malttamattomasti fanoo fptipojatle: »Oip
eitö tuo Öaititan auteuS jo tule? Suinfa fauan tätä fangaSta
festää?"

„Si tämä pitfä ok", roaStafi typimieS ptokttomaSti.
Sämän rooStautfeu foatuattfa atfoi nuorufainen fau*

kSfefta:
Suomi futo, forja, fauniS!

Di! fun totta fanoo faan:
©uomi on mun tohinaan.

Öautu luutui fomatta typintiepn törmiin, ja pittäen
fitmäpfat uuorutaifeen, jota oti laulanut, näti pn, että muu*
lama typtel tjänat mustista filmiStänfä roieri fäbeSfä oteroitte
fatterroille, ja fp"p: „9ttitäpä prra noitta fuffafido tetee?"

„Sien ne totiani. Saffotfet fanerwat oroat prroinaifet,
ja muittoiufin oroat laitti lanerroat minude raitapa. 91e
muistuttamat mimta enfimmäifen lapfuuteni foboSta, fidä niitä
fasrooa paljo ©aloit torpan pnpäriflä".

„Onfo prra torpan poifa?"
»Olen, roaan np otat minä faSroattipoifana patruuna

pimutta Surajoclla. Sfäni fitott jo aitoja fitte, pntä tuSfin
muistan enään, ja äitini meni roeljetti fanSfa .^effin.iiti. 9tyt
on jo fotme rouotta fiitä, fuin olen pistä tietoa faanut.
Saiffa otat ftrjoittanut, ei ole roaStauSta tullut. 9tytyään
fämin pääfaupungisfamme, mutta en fieltäfäätt muuta tietoa faa*
nut, fuin että pn oh pois muuttanut, mipnfä lienee memtyt".

„Sifö prra np tule Surusta?" tyfp typimieS.
»Sulat", roaStafi nuori niatfttStoja, »mutta minä tutin

enfin pppairoalta Surtuun".
„Sai niin", fattoi ftjpiiirieS.
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Saipuen ajatuffiinfa fatfeti nuorufainen taaS fanerroi*
anfa fiffi, että typimieS pubapi: „So nätytj öaitifan firfon*
torni !"

9.uorufainen, jonfa tufia jo arroannee 9)tanniffi, fatfo
pös ja näfi öaitifan tyiän ebeSfänfä. Omenapuut, joita täältä
tyläsfä on metfein jofa möfin ebuStalla, oliroat np tätjbeSfä
fufoiStuffeSfa ja tetoittiroät temttanfa. %ota talon pipsfa
pupottiin pöpiä ja tamitfoita, laitti piti oleman ppbaSta fe*
fän jufjfaffi, Sittittumaaritfi. 9ttanni ajoi feStifieroarin pipan,
pppäfi rattaptta ja meni tupaan putamaan typimiepä,
jotfa istuimat fiettä pokttomina, tatit pääsfä ja tatiuriptaSfa
fefä roatmuja että fettafuffia. 9ttannin putaeSfa typiprooSta
tuliroat faiffi miept tiiffeefle. | Pan oti proonen roaljaStettu,
ja 9ttanni täffi eteenpäin itoifefla mieleltä. Jpän oti lukosta
päästyään fäpp pioppitaS*tutfintoanfa fuoritta*
maSfa ja fitte ottut muutaman roiifon erään proän ptäroänfä
tuona, mutta jo mieti ppm totia päin. Jperoonen ei juoSfut
niin pian, fuin 9ttanni otifi taponut. $>än jätti fuitfettypi*
pojan pltuutt ja atfoi fatfetla tjmpäridänfä oteroaa maailmaa,
jofa juuri oli tätjbeSfä fefän ipttuubeSfa. Suotta näfi pn
tuomen roapaferoan, täältä taaS pipajan tätjbeSfä fufaSfa.
Öeiroonen toiferteti fiitoSroirfiänfä ilmaSfa, ja peipponen tauloi
futofäroekitänfä metfäSfä. §än näti fetä tartanon että motin
taSten (eitittekroän uitotta; laitti iloifitta ja ottnellifitta. Saan
jättätäämme 9ttanni pnen mattadenfa ja tapaamme Surajoen
fartanon afuffaita fatfekmaSfa.

pttruuna fefä patruneSfa oroat roanpntuneet, ja piffu
Spne, jofa np on näpp 17 fefää, on faSroanut foreaffi
neiboffi. fjänen fäpöffenfä on utjaS, fe täptää laitti, mitä
torkafutuifelta toaabitaan. Sänä päiroänä näemme pnen
ufeaSti fätjroän ebeS tafaifin erääsfä fammarisfa, jopnoroi fätt
eteiSponeeSta. 9ttitäpä pnedä fiedä ontoimitettatoana? Sä*
listä on jotu rtjpptj oitaistaroana roattoifeSfa päädppeitoSfa,
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mätiin taaS eiroät lastut affunafiinaSfa ote oitein proin ott*

nistutteet, täpp niitäfin paremmin järjestää. „SoiP" fanoi
pu itfeffenfä, »tuoda firjapjltyllä on roielä tomua, jota öotta
neitty ei ole pois ppfutyt". SaifeSta ottaa pn tarfan roaa*
rin, mitä tuopit fammariin fitutuu, fidä fe on pnen faSroatti*
meljenfä ptotte, ja tänä iltana obottaa pu 9ttannia totia.
§än fatfeti fammaria, ja faiffi oli np proäsfä järjestyt*
feSfä, ainoastaan fuffa*aStiat roietä pnuttttiroat pöpältä.
»Sproött 9ttaiSfi ne parapten laittaa", ajatteli pn ja fäffi
np puutarprin (uo, jolta pn tyfp: „9ttiSfä on 9ttaiSfi?"

»Stjttö istuu ompckmaSfa joen rannalla", roaStafi
Sproö.

Spne meni ratutatk. ©iedä istui 9ttaiSfi fuuren tep*
roätt roaperan fttojaSfa ommellen. Jpänetlä oti finifet pum*
putifet maatteet, ja pittät tettaifet putfenfa mafafiroat fauttiisfa
fiproisfa pnen roaltoifetla tauladanfa. Stjpte tatfeli Ijäntä
roäpu aifaa ipstuffetla, fidä 9ttaiSfi oli pnen mielestäpä
fauniin neito, mitä pn näptp oti. Spne ei tietänp, että
pn itfe ofi ptä fauniS, roaiffa roadan toista taatua, fefä
tuottnon että muobott puolesta. 9ttaiSfi oti pmpeä ja pnto
tuin ruofo, jofa roaatii turmaa, jopn nojautuifi, mutta Sp*
nett peroäsfä muoboSfa pomafi pti fen lujan luonnon, jofa
maailman mpstyisfähn rooi feifoa maattifetta turmatta, öie»
neefö juuri ottut tämä eritaifuuS, jofa pibät ptämiffi tefi,
roaiffa Spne oh forfeafufuinat ja 9ttaiSfi ainoastaan puutar*
prin tpär; — fentieS oti roietä toinenfin fp, ohpa 9ttaiSfi
faSroattiroefjen orpana.

Satfeltuaan 9ttaiSfia fanoi Stjpte: »Sarmaanfin finun
on pipainen ofla tuotta feboda ompekmaSfa, mutta tule np
tofi auttamaan minua, että faifin oifein fomaSti fibotuita fuf*
fia näipn fuffa*aStioipn. ©itte on 9ttanuin fommarisfa faiffi
roafmiiua fiffi, fuin pn tulee". Sieno rttfo noufi 9ttoiSfin
postille, roaan pian tatofi fe taaS. §äu meni Spitat fanSfa
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ja poimi ipnimmat fufat pnutarpsta. ©itte foroitteli pu ttc

tuffa=aSttaan, maatt tänä päimänä eiroät fufat taponeet oifein
fomaSti fiipn fottettua, 9M)laiSfi toain fäättteli ja roääuteh niitä.
91ofj tutitoatpa tofi roipoin fnntoou ja 9ttannin pötjbätte.
Spne fatfeli attunaSta, toirooen näkroättfä foiroatun meljenfä
tutoo, mutta pntä ei mielä tuuluitut. pttruuna, jofa fam*
marinfa aufi olemasta otoeSta näfi, miten prtaaSti Sljptc
obotteli roeljeänfä, fanoi np pmptlen roatmotlenfa: „SoS
Spnen ptärops faSroottiroeljeänfä topaan taSroaa noin rouo*
beSta rouoteen, niin muuttuu fe terran täpeffi raftaubeffi, eifä
fe otififfaan pttlttittta, fillä 9ttauni ott telpo poifa, ja toiroon
pneStä tuteroan oiroan papin".

»p-lfään pnen jo liila paljon pitämän meljeStänfä",
roaStafi patruneSfa. 9ttaniiitt ftjbän on airoan roapna, tieto
ja oppi oroat toto pinen maaitmanfa, ja niin pitää otcinanlin,
mutta terran pn roarmoanfiit näfee ftifatt, jonfa pn omat*
fenfa tafjtoifi, roaan fuffanen fattiefi ci okffaan Stjpte".

»Suota en minä ajatteleffaan. Spjne on fauniS, faa
mpS proät mptäjäifet, ja ptäroät oroat p olleet lopftuibcSta.
SoS 9ttanni, niinfuin toiroon, miepffi tuke, ja Stjpteu fpän
fittoin roielä on roopoa, niin finnaait molemmat lapfilfati,
eifä 9ttamri fidoin faa roäpntä onnea of affenfa!"

„9)Stätoäiti!" laufui patruneSfa, »raffauS roaatii raffautta
muusta ei fe infua taSfe. Siltaamme päöttätö pibän onncs*

tanfa eitä tulemista ajoistapa, ne eiroät ole meibän läbeS*
fätnme."

Spne, jota tttrpau roeljenfä fautmorisfa oli fauan fat*
fonut maantiede päin, näfjbäffenfä 9ttannin tuloa, päätti np,
foSfa ei fairoattna luutunut, mennä 9ttaiSfitt fanSfa roäpn
mattaa maantiede pntä roaStaan ottamaan. Slta oti joutunut,
auringon ptle oli jo leppofempi, ja ipeden nauttimat tytöt
fefä*idan ipnutttta, mutta famaSfa fituhti ratasten jpinä.
Rattaat läpttimät, ja totta tobetfofin! fiinä np istui 9ttauni
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»nipottaen neitofide laltianfa, joSfa oti roäpinen fultatyptj,
josta näftji, että pu oli fuorittanut pioppitaS*tutfintottfa.

„9to nppä olet pioppitas!", pufi Spne. »Soi
fuinfa otemme finua obottaneet! ptfäfin jo että olifit jäättp
poiS meibän tnittuntaartnloStomtne".

»Sn fitiulaau. Sulapa fitten otifi touSfatute fullaSriu»
fun laittanut? 9)lutta älläämme täällä roiipljfö, tullaatte rat*
tapflc, niin rieuuäutttte fotia, ©etä ja Säti jo roarmaanlttt
minua obottaroat". Sttanui ajoi aifa roaufjtia fartanon
pipan.

pttruuna fefä patruneSfa ottiroat tasroattipoifaanfa roaS-
taan niin prtaaSti, fuin joS pn otifi ollut pibän oma lap*
fenfa, mutta 9ttautti täplitin faiffi pibän toiroeenfa. 3)tioppi*
[aS*tittfitttoitfoftit oh pn np funnialta fuorittanut, joSta
fasroattiroattpmpain ofi ifoitfemiuen.

Sun Sttattni oli faiffi pääfauptmgin itutifet jutellut,
mitä patruuna oh utelias fuuntetemaan, pupi pn furttt*
tifetla äänellä: »iibistäni ja roetjeStäni ett muuta tietoa faa*
nut, fuin että oroat muuttaneet pois §etfiugistä. 9ttiSfä ntjt
heneroät?" Spjitetect tuliroat puen fitmiinfä, mutta pn ei
taponut niitä nätjttää, roaan läffi roiemään fapineitattfa fam*
mariiufa. 9iäpeSfänfä fiedä tutfafia pöpätlättfä fanoi pn:
»Spne ja 9ttaiSfi roormaaufin oroot nuot ipttat lutat tänne
tuoneet. Oi mitat ptpaista taaS on olla täällä totona! Stttttta
ntipttfä jontniroat fauerroaifeni, jotfa muaSfani toin?"

„SäSfä ne omat", roaStafi 9ttaiSfi. „91c pntofiroat pi*
pllc rattaplta ppäteSfäfi".

9ttattni otti fufat, ja fjänen filmänfä lepäfiroät ipstttffeda
pttat tpön faStooitla, roaan fitte laSfi fjän fanermat fttffa*
astiaan, faitoen: „9ttenfäämme puutarpan; tänä fauniina
fefän*aifaua omat faiffi, tuitta eloon luotu ott, utlotta nautti*
maSfa fefän ipnuutta".

SaStapäätä 9ttauniit fatmuaria toifello puolen eteiSpto*
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netta oftmat patruunan fytontit, omet ofimat attft, ja Wlamxi
muufi: „©etä ja Säti! tullaatte nmt fanSfamme ttfoS, teiflef*
fin on uffo*ifma Ij .^ästä tarpeesta".

„ftjffä tufemme, poifatti", maStafi patruneSfa, ja nmt
menimät faiffi uloS puutakaan, joSfa manma ®t)i.v'6 afjteraétt
leiffed nuoria putm*mefoja.

..iptjmää iltaa, Suo! fuinfa mottte?" lattfui sM9.annt.
mö fatfot tjföS tmöstänfä ja Ijuomattuaatt 30_amttn laftSfa fijlj*
rljit maStaft (jän mämän tamallista fmmetupäätt fumarrettuaitfa:
ir iQt]\vin main, mutta näettpä, että ttjöft on meneStmntjt, foSfa
olet mltoppitaS. §m! ftjllä jo anfaitfiftt minulta [jcrrait niinen,
mutta fe nimittjS fämifi minulta mäljätt fanfealta, fun olen
tottunut maimoni ftfaren poifaa aina finuttelemaait, faat fett
muo.fi tmmttjä man()aau tttmitljffeett".

„©emätt nimittjS, Snoni, ottftn paraS", fattoi SJiatmi.
SBäfjätt aitaa puiStoSfa fämelttjänfä meni patruuna fefä

patruneSfa fifälle, mutta nuoret jäimät mielä putttarljaan. §e
istuimat feinufamitfatte joenrannatte. SftetfäStä fuului paimen*
törmien ääni, ja fäfi fuffut tjtfitoitfoiöta fufuntaanfa. „Ot
fuinfa fauniS on toti fefä!" fanoi SDfamnt, „Äaifitte on fe
mnpainen aifa. Sotimatfattani näin minä tänään tapfia möf*
tien ebuStalla paitafillanfa, nauttien päimän tämpimtjmdä. §e
letfittelimät posliini* ja famiaStiain pataftlta. kartanon lapfta
näin minä fartanoin ebuStalla IjienoiSfa maatteiSfa leifitellen
fomilla leiffifaluiflanfa. Saiffi ifoitfimat fefän fauneubeSta,
maan fuitenfin oli ilottanfa eroituS. Suulfaatte! S9.ö*
fin fapfi pubotti fimette riffeimen astian palan, f e meni fafjtia;
män nauroi ja fattoi taputellen ilosta pieniä fäfiänfä: „nljt ott
mmtttta faffi pataa", fartanon fapfi pubotti nttjös feiffifafunfa,
mäljätfen afettimen, joSfa oti Ijienoja poSliinifuppeja. §än aitoi
juuri tarjota fumppanillenfa niistä, maan fompaSttti, ja nmtpä
mätien fomat fuppinfa menimät riffi, eimätfä pafat mäntä ettäätt
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Ijitmtttaa jaattaneet, maan män meni itfettt pois, ja minä ajat*
telin: „fen mäfjääu tt)t)tt)t), on onnellinen".

f auan olifiroat, fentieft miefä jutelleet puutarmaSfa, mutta
f tjtmö tuli fanomaan, että patruneSfa tafjtoi trjtättänfä fefä
3Ji.anttia fifätte. §e menimät fieti, ja äftaisfi läffi ifänfä
fanSfa puittarljurm wätjäifeen afuntoon.

Soifena päimänä ofi fartanon nuoritta paljo tointa fuffaS*
riu'uSta, jonfa piti matmistuman ittaffi, mutta nmt fe ofifin
mafmiStumaifittanfa, ja 9MJZanni fanoi: „§upaista olifi, joS
fartanon afuStafaifet fäsfettätfitn tänne riu'un tjmpäri tanSfi*
maan, ja joS Ije fttte faifimat ittallifen täällä pimatta". ©a*
maSfa tuli patruuna fatfomaan fuffaSriufna, ja SJianni laSfi
fätenfä mänen ofallenfa fanoen: „©etä Ij.wä! lupafitte antaa
minulle tjfi°pptlaafft päästmäni jottfun mtefeifent fafjjan, fun
teiltä fitä pmmtäifin, ja ntjtpä tiebän mitä fjGrtamintmin
Ijalitaifin".

~.■.O, joS moiti pmmntöfi tätjttää, niin faat, mitä talbot",
maStafi patruuna. SJJanni pijmfi että afuStafaifet pääfifiroät
fartanoon tanSfimaan fuffaSriu'un tjntpäritfe ja että faifimat
ittallifen.

•patruuna (j^nttjiti fanoen: „@iuäpä pmmbät muille lam*
jaa, mutta mene main toimittamaan, että faifft fäsfetään, joitte
fanan faat. 90.inä lupaan ftnulle, että jofa 3Jnttumaari*ilta,
niin fanan fuin etän, pitää ruofapöljbät oleman roatmiStettuna
afuStafaifilleni".

tuli, ja SUanni oli onnellinen, fun näfi fötjljän
fanfatt ifoitfeman. -Spän ofi ttjt)tlj_Däifentpi femotte menneSfään,
fuin joS otifi jonfun fiiftämän ja tattiin lafkan faattut.
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Jtmt&es hiilin.

fefä fattniS, ifjatta fefä, tuin olet ttjfjtjt!", ajatteli 9J?aiSft
fatfelleSfaan amoimeit affttnan ääreSfä, miten puittarfjaSfa

jo ftettä täällä ttäftji fettaStuneita testiä. Sanan istui mätt fit*
nä ajatuffiSfanfa, mutta ifättfä ftjfelmä: „ä).aisfi, mitä fiellä
nmt unetfit?" tjerättt manen maameistarifa, ja män maStafi:
„3ljatte{in main fatfelleSfani noita fettaStuneita puita, että
tämä fefä ofi erin (tjf).t- 3° muutaman päimän päästä 9)ian*
nifitt täfjtee pois".

■„sm, ftjttä mttoben ajat pian fuftimat, fun murfjeetonna
ja termeenä olla faa", fattoi l-tjltuö ja meni laulun nuottia
ijtjväittett fatnmariinfa ajatellen itfeffettfä: „Sämä ei felpaa. Si
fefpaa, että täällä enään ttjötä teen. fmbän on
maaraSfa, pienestä fipinästä faattaa tufla ilmi malfea. _lt}M
ofen muomamutt, miten fuffatti punastuu jofa ferta, fun Sftanni
läfjeStljm — mutta toifelle fttfalle ott fe aurinfo luotu loista*
maan. — §mt, nmt ott fe päätös marnta mtnuSfa, että läljben
täältä pömmfeäfään". -Ktyt fjuufi män: „_9iaiSfi, mttistatfo, että
emerSti -)3ötjt)tönen fanomalembisfä ilmoitti taljtomanfa puutarmu*
rta. Silett faitt emerStiltä firjeen, joSfa män fanoo funlleenfa
minua mainittamau taitamaffi putttarljurifft. §ätt ott tuman*
nut minulle fuuren palfan, femmoifen, jota ei meibän patrau*
nan fannata antaa tästä puutarfjaSta, ja minä o(en nmt päät*
tänrjt muuttaa

„Vot, ifättt, täältä ott tornin itämä läljteä poiS".
„Smttäpä onfiu, mutta, fapfeni, ei ofe meillä futtria ma*

roja, että faattaiftu Ijmlätä tfontmau palfan".
äftaisft ei pufjumit enään mitään, maan fifitteli furulli*

fetta fisfaa, jofa mafafi affuuatta päimän palSteeSfa, mutta
mifafjbuffefta fatfottuaan ulospäin punastui möu — famaSfa
fuultti jafan ääni porStuaSfa, ja _9.amti astui ftfälle.
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„.l_of) ! mistä finä tulet pitfisfä faappaisfa ja fattma
fäbesfä?" ftjfmi Stjlmö.

„01en ollut metfätorpisfa fatfefemaSfa ja fttufemaSfa,
miten aitaan tufemat".

„Vat niin", fanoi Stjlmö. „Sljttä on (jm^ä, että pat*
ruuna faa ttebott fjeibäu etämästänfä. Sofo afue titfeefin pai*
joa paremmin aitaan nljt, fuin ftjmmeneti muotta tafaperiit,
ja fiitäpä on tullut fartanotlefftu fittä. fieibän ju^tattfa
omat Ij.toäSfä moimaSfa, ja niin tulee fartanottftn maat pa*
remmin mitjettljfft".

„S'uiitfa ©aion torpaSfa mottiin?" ftjftjt !£o_aiSft.
„Varfitt I} .'inu. iö.ettttcenä muomia, jolloin oli Ijttouo

muobentnlo, ei ©ctä ottanut mitään meroa fjeiltä, maan nljt
tänä muotina maffoimat mcronfa ja mätjätt meitttccumuotista*
fin, mutta metäcu futtrctt ristin metfapapcrttle, fanot ©etäni:
„^tjljitään nljt pois manfja melfa, ftjttä Ijljtuttt tarmitfette,
mitä merou maffettitatme torppaan jää".

„;pm, tumma, miten män on muuttunut fttte, fuin äitifi
täältä täffi".

,/J.iut Suotu, tfjmttten ci ptjfmffäätt paifoillaitfa, ja ©c*
täiti, män menee aina eteenpäin. Aptjmä main, fen taitaift tätjbä
mätien jälfiäufä".

on patruuna minullefftu ollut", fanot SJiaiSfi.
„Suinfa paljo maailman iljatmubeSta olififaatt jäätttjt

minulta tuntematta, joS ei Ijän otifi antanut minun oppia
faaba Stjtjuen fauSfa. SljatelleSfani faiffea fj.wää, jota olen
nauttia faattut, tuntuu täältä täfjtemmeii fomin itämättä".

„3ftiljinfä fittä täljtifit?"
„o(ett päättänmt rumeta puutarfjurifft eroerSti pötjfjföfelte",

maStafi Stjlmö. „Sl)llä minä aftaSta jo puhuin patruunalle,
maan fittoin ei päätöffeni mielä ollut oifein mamia".

„©cpä on itämä fanorna. Smtjue roarmaaufiu on IWaiS*
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sia paljon faipaaroa; mutta nyt olen täältä ollut jo tauan,
täsitsi mennä laittamaan kapineitani tafoon, sillä huomenna
minun on §elsinhta lähteminen. §)timästi nyt roähäfsi ajafji".

SNauni meni. StcatSjt fatjeti roähän aitaa hänen jätteensä
ja taujui sitte lämpimästi: „£uo 9)tamti on oifein onnen
tapsi. Saiffi häntä jiunaaroat ja sanoivat, että torpan pojan
tanSja tuli onni ja jiunauS fartanoon ja fen alueelle".

Sytroö ei puhunut mitään, maan meni roaStauSta ftrjoit*
tamaan eroerSti

toistua päitoänä oli 9Nanni jo aifajelta roatauS lähte*
ntään. oli roaruStanut hänen hyroätlä etoäSpuSsitta,
ja fartanon herooneu, jofa oli roieroä äJtannia ensi feStifiema*
riin, kaappi malttamattomasti maata, että tottui tuot tai. älian*
ni oti täybeSsi ntatfapumuSfa, rinnatta mattatauffit, jonfa
£yyne oli ontntettut. 3tinoaStaatt nuot itämät hyroäStijättö*
janat oliroat roielä janontatta, mutta roihboin tuliroat netfttt
jattotuffi. SEtsittett mustista silmistä roieri ftsineteitä, hän
taipaitt janomattomaSti faSroattiroetjeänfä, roaan he lupafiroat
firjotttaa toifitlenfo, fe oli toti roähentäroä faipauSta. dJtannx
juofsi mielä tjtiroästi janomaSja (Snollettfa jefä äitaisfitle. „Sun
tulen joutuisi totia", sanoi hän, „poiffeen teitä
fats omaan". SUaiSft hymyili; tuolta hennolla tteibolta oti fyt*
lifsi rooimaa poistamaan siyneleitä jilmistänjä. spetten futat*
taa oli SJJtatttti jo fähtenyt näfyroiStä.

patruuna istui taaS feiitutitolisfanfa, puhaltaen farou*
pihviä, patruneSsi ftttoi fuffaa, ja SEyyne tafi ääneenjä Saftrénin
matfamuistefmia.

jitoiii Kylroö nuoria roefoja feppeihin fiittni,
jotta olifimat turmassa fsiftyn tuulitta, mutta joen rannalta
istui 3)tatSsi laulellen ;

„Sua mutgtatt föffti*fääEä
Sftajutuulen ratfooteSfa,
SPitigta leljtetn lentäe§fä,
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aftuistan, tutitpa futaamatta
Statoaitupi taimo firfaS
Sfäfferi järtoen iljanneissa;
Söhllotit mua muistat — milloin?

©tta muistan faifitt afoitt,
Sj3ättt)än puoleen ptjrfteSfä,
Setä maille fittftegfa.
SJhtiStan täällä, muistan tuotta
£ähtitartjan tuotta puolia;
atlittoin mua muistat — mittoin?"

-Pötjfiteälän pnutarmaSfa oli traorufatnen, jofa otfanfa
miesfä f aimot maata lapiottanfa; tjmpärillänfä mafafi puita,
joita mänen ofi aifomttS istuttaa, »oSfet, jotta
tamattifesti olimat falpeat, punottimat nmt, ja mänen feltaifet
minffenfa fjo^tiroat fuin fufta. SmerSti $öljljfönett tuli fäm*
tämää pitfitt oifoifena ja tjtjtä ylpeän ja maaliman muotoi*
fena, fuin tamattifesti. §än fatfeli ttuorufaista , mttotonfa
fämi mämän fempeämmäffi, ja män fanoi: „_.ofj! ttjöft näftjt)
joutuman eteenpäin, mutta nmt tätjtt). fiuutt mennä ftjljntn,
fittä tänä päimänä on minun muoroni lähettää mieS ja (jenm*
nen fiotlittjtjtiin*".

„Voi! mutta nämät fattiit ja fauniit puut fafaStumat
ja menemät marmaanftn (jutfaan, joS jäämät istuttamatta",
maStaji nuorufainen, maan fatfottuaan IjlöS peljäStmi män nälj*
beSfään fafft fmmää rrjpptjä emerStin otfaSfa, jotta eimät f)*} 5

mää merfinneet, ja peitti fofjta fapionfa pois, fanoen: „Smflä
olen maltniS, fynxa emersti". Shtorufainen oli paraan feinon
feffinmt, fittä emerStin mima (aumtui t)ett, fun män fjuomafiitfe*
änfä ptbettämän tarpeellifeSfa armoSfa. ©titä ei män (utua
pitäntjt, olifo tuo pelosta mat raffattbeSta, maan fanoi:

„Suota maStauSta ofift finnit >i)tti pitäntjt tietämän an*
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taa, fun ofet jo monta mttotta tafoSfa ottttt, ja muista toiste,
fun itfe finutte fäsfmni annan, että olet malntis fauaafaan
fattomotta fitä tämdämääu".

'Jcuorufaitten meni fiireeSti fjetuoSta afettamaan ja ajoi
feStifiemoritn. ©inne tultttanfa mei män fjeniofeti talliin ja
antoi filte fjeinätuton. ©itte istui män piljalla olemalle pöl*
fmlle eifä feSfuStettttt muitten ftjtjttittieSteu fanSfa, maan affoi
mietisfettä itfeffenfä: „Sn ta^toift otto rifaS", ajatteli män,
„fitlä - paljon \)t faamat färfiä. aitta tieibän mlpctjtenfä louffaau*
tun. Sn mtjösfäätt tat)toifi olla mallan tbt)f)ä, tötjtjäljän on
ttfeaSti riffoan orja. onni on fittä, jolla on oma pefä,
itiinfttin linnuitta metfäsfä, ja jofapäimäinett leipä". Sauan
ei nuorufaineit istunut, eituenfuitt porofellon ääni fjäntä
mänen mietteistänfä, ja famaSfa ajoi tjfioppilaS piljaan. ©e
oli 29.anni, jofa nmt matfuStt §effinfiin.

„Sttofaatte IjemoSta", Ijnufi äftanni, maan famaSfa uäfi
mätt ituorufaifen, jofa istui pölftjllä. _9.atmi fäifäljti roä^äifett,
fittä nuoritfoinén oli fomin SftatSfm näföinen, poSfet maan
otimat falpeammat. sJätornfaiuen fatfeli mtjös Sftanuto tar*
faSti, fmbämmenfä ftjlfi tummasti; Ijän oli mieleStänfä näfjntjt
tuon murran ennen, mutta misfä? §än oli outo ja toti tuttu.
v}.uorttfaifella oli oma peilifutoanfa ebeSfänfä, fjixtffet main ofi*
mat ertlatfet. Apätt olift fatfettttt Sftamtia fentieft mielä tam
au, mutta feStifiemari fanoi fjänette: „^ane ■ptjljfeätätt fjemo*
nen ttjtjttiitt, näillä toifilla Ijemofilla on jo ajettu paljo". §e*
monen oli pian roaljaStettu, ja ftjmtimieS ajoi feStifiemariSta.

_o.atmi ftjfmi nuorufoifclta, olifo män
„0(en", maStafi män. „3)änä olin mielä fapfi, fun tulin fer*
jäten tänne, äitini tuoli tuotta djfäSfä, erääsfä möfisfä, ja
möfiit afttfaS, jofa oli fristitttj iljminen, toimitti mänen fjau*
taan. 9J.imm toimitti män putttarmaan ttjötä tefe*
mään, ja fepä olifitt ftjttä fjtjvoä minulle, jolla ci ollut niin*
tään paljoa fuin tairoaan linnuilla".
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~9J.itä ftllä tarfoitit, fun f anoit fristitttj iljmineit? Si*
män meillä pafouoita oletfaan".

„^3aljo on niitä mielä, jotta ftjbämtueSfäätt omat pafa*
noita, ©emtuoifct omat nuo tjtpeät riffaat, jotta tötjtjälle fai*
raolle, jofa tjöfiaa ptjmtää, ärifemät: „äfteue pois, ei minulla
ole futulle (juonetta".

„©inä pumtit tornia fanoja riitaista, huutamista ne
cljfä fopimat, mutta älä toti faiffia tuomitfe, minä tiebätt
fiuutte antaa toifeuloifia efimerffiä, fillä minä otin tönijä poifa,
fun tultu äitini jo meljeni fattSfa ferjäten ifoon fartonoon,
maan fiuue tuftttatti pääftu fasmattipojaffi; eimätfä ifä ja äiti
jaota parempia olla, fuin patruuna ja patruneSfa omat
minulle olleet".

„Oufo tjcvra Sttrajoefta?"
„01en", maStaft SDiantti, mutta Ij&n ei muomauititt, fuinfa

ftjtjttmies mapiji, ennen fuin ttäfi jttitfet putoaman mänen fä*
bcStäufä. ©illoin fanoi Ijän: ~ä)Ufä finna moimaa?"

s'iuorufaiuett ei maStattSta atttauut, maan fljflji: „|)erra,
ttäettefö ntöfftä tuolla mainiotta? Satfofaatte fitä torfoiu.
©teliä tuoli äitini filmaten rtffaita ja följljiä. fiitnaten ntittua
ja faffoismeljcstäni!"

„.htoritfaitten !" ljuufi 3).anni, „fttfa olet ? ? 9_.aiS=
fin fttma! fnn en tuota tjeti armauttttt! Of ett fötjtäntjt mef*
jeni, mutta äiti, fittä olet poisfa!"

Saffoismctjefjet otimot nmt motin foljballa, t)t mm. päfi*
mät rattaljitta ja menimät ntöffiin.

„sriita!" lattfut Muutto, „roeljent toljtoo uätjbä ttiöfiu,
joSfa äitini tuoli, ja fen Ijumäit maimon, jofa mamitta maroil*
lattfa focttt Ijätten miimcifiä Ijetfiänfä ljuojentaa".

„§erraneu aita! Oufo tämä tjdoppifaS Seenoit poifa?"
ftjfmi fmnmaStettett, mutta meljeffet fmteifimät toifianfa
itfein fefä ilon että murljeett fmmneleitä.

$mmo fertoi nmt _9.anutl(e elämänfä äitinfä tuoleittaan



asti ja fattoi fopuffi: „sitini miimeinen termembms finulle oli,
ettäs aina muistaiftt jumalan fanan ja pitäiftt muoita föm*
mäStä fanfaSta".

„@en tafjbon teljbä", maStaft äftanni mafamaSti.
Sattan etmät mefjefjet möfisfä miipmä joutaneet, maan

läffimät taaS matfatte. 9tonfan fanfaalla näytti _9.an*
nide paifan, ntisfä äitinfä fanSfa istui, jolloin rosmo
rtjösti.

„3Boi! jospa äitini ei olifi matfatte läljtenvjt, niin olift
män, fentieft, mielä efoSfa", fanoi 3ftanni, „mutta", lifäfi män,
„miffi et fittä äitini fuoftua tullut Surajoelle, fun tiefit, misfä
minun totini ofi?"

„_MUtinä fain ttjötä ja rnofao ja olin (apft,
ei ollut ftttoin tyjm. (äfjteä tjffin lerfaten tuota miiben penin*
fttorman pttfää mattaa. Snltuani manljemmafft pelfäfin mel*
jeni tuolla fuureSfo fortanoSfa tulleen tjtpeätfi, ajattelin: „fen*
tieji ei män minua enään tuntififfaan". Suulitt riffoittett tehneen
ftjbämmefi tjlpeäfft. kielestäni et minulla ollut munta rofoS*
tettamaa maatlmaSfa, paitft äitini tjauta ja maulja tttr.l*
la möfisfä".

„sutmo! ätä fanna nurjaa mieltä riftaljia maStaatt. Stfö
nmt näe, miten olet luuloSfaft ereljttjnmt?"

„Smttä foetan mieltäni muuttaa", maStafi $uimo.
-Piatt tät)tt)i meljeSten erota toiftStanfa, ftllä jo tulimat

Sauttattjlään, josta Runnon oli tafaifin pafajaminett. Säljän
aitaa mielä istuiroat feSttftemarin mierasmuoneeSfa juttefemaSfa,
jolloin SMltanni pumui SmlmöStä ja 3J.aiSfiSta, että Smlmö jo
fmffmttä oli tufema _)3ör|l)teälään puntarmuriffi. ©itte fanoimat
mefjefjet martaat jäätjtjtoäifet toiftttenfa ja läffimät taaS fumpi*
fin eri fjaarattettfa foettamaatt tuntemattomia efämänmaimeitanfa.

y4 StaifötSroeljetfet.
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Seitsemäs itafiu.

fräänä fmms*ittana istui ''MJJorht faupmtgtSfa muutamaSfa
fronmisfa neljä miestä. Apeitta oli olutpotteja ja lajeja

pötjbällä. sJ)t\i meistä, jofa uäftji ifännän rotrfaa teferoän, fanoi:
„^uofaommc nljt täfftäifiäni ! SoiStc, fun tulen pariinne, olen

emerStin patroeliatta, ja filloiu juomme, fcntiefi
emerStin parasta miittiä tjmbcSfä".

„sJHin, Satte ott Ij ,tt)ä faappaamaatt itfettenfä", mirffoi
tjffi tomereista.

„Smttä onfin", mafuutti toinen. „2)2niStan, fun ferratt
otimme tj^beSfä fauppamieS 21—tt aftoitta S—n pitäjäsfä.
©ittoin faappafi män tnljöS itfettenfä motfuStamaifelta rafjaM*
faron niin näpfästi, että ei tarminnut näpä^bQétä an*
taa afatte, jolta fuffaron otti. Sauppamieljett afiat toimitti
män fj.n>in ja fai reljcllifett miemett ftttoffet".

„^a(jon miifauS tefee", faufui fotmaS. _9_uiStan minä»
fin fitä, fun Satte tuli Surajoen fartanoSta tänne. $>än fulfi
ebeS tafaifin faupungiSfa ferjäten, ftffi että enfin pääfi juoffu*
pojaffi erääfeen ramintotaatt, ja nmt on män jo Ijerranfa tafoSfa
ottut parmaana paSfarina fnnrisfa feSteiSfä".

„@aatpa nämbä, että mielä itfeffin tufen fanoi
Satte. „Steenpäin, eteenpäinmän fitä aina tätjt^t) mennä".

Oljot)! ätä pömmiätele, maiffa oletfin tulema emerSti _|Sötjt>=
föfen pafmefiaffi", fanoi taaS fofmaS fumppani. „Sntä jos
joutuiftt mielä pamaan pufaan. Suinfa fitte fjerratfi tufemifen
fämifi?"

„Sufa minun pamaan pulaan meift? ©inäfö? Satfo
main itfe eteefi!" ja nmt rupefimat faifft ärjäfemään tuotte,
jofa ofi Satlette maStaan pumunut, niin että män näfi parmaaffi
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pötftä tieljenfä. Soifet jäimät mielä trj^jentämääu olutpotte*
jaufa, maan fen te^ttjänfä erfaniroat Ije ja menimät fttfin eri
fjaarattettfa.

sM)3ömmfeäfän putttnrfjaon oli rafetttt mäljäittett muonerimi,
jomon Smlmö nmt oli faanut afuntonfa. Sofemäenjofi mir*
toifi fen miereSfä, maan tuirran t)itj[ainett tol)itta Ijämmenttji
ttmleda, jota minfuen raimofi puitten letjbtttötniöfä offtSfa.
Sljlmön mnoneeSfa pofoi firfaS tuti pefäsfä ja femitti lampi*
män malonfa fammortin. ebeSfä mafafi fisfa fefä mat-
foinen mitlafoira t)tjtt)äSfä fomttSfa fämmitetten ftjffiänjä, mutta
Stjfmö ja £9.aiSfi istuimat fuunnellen Runnoa, jofa fertoifi
fjeille elämänmaimeitanfo.

„satjon ofet poifa rauffa nuorella iälläft färfiä faonut.
SttoSta jo ftjflä luulimme Surajoen fartanoSfa äflanntn fir*
jeeStä, jonfa patruuna §elftngistä fai, mutta fittä ei tofi fai*
fista niin felmää faanut, fuin nmt ftnun omasta fttuStafi. Apo-
rna main, että fmbämmefi on fäiltjnljt pumtaana faifiSfa maS*

toinfämmiftSfä, maiffa olit mielä oppimaton tapfi, fun ormoffi
jäit".

„Sttoni! minä olin jo neljäntoista muoben manlja poifa,
olin fiiljen aStt ApefftngtSfä oppia faanut eräältä herralta, ja,
minulla oli äiti, jofa jumalan janasta ne miifaat neumot otti,
jotta män minulle antoi, eimätfä Ijijwän äibtn opetuffet itänä
unoljbu. idlc-nta fertaa fun ofen määrtjtjdä färfiä faanut, on
foma muja raimounut fmbätttmeSfäni lä^immäifiäui fomtaan,
ja tjeitle ofiftn fuonut mitä paljutta, mutta fifloin on äitini
maroituS: „soifani muista, etteS mimaa fauna ftjbämmeSfäft,
maan anna anteeffi, fittä milja on ftjnti", faifunut fuin fttfoi*
nen fämel, ja ftjbämmeSfäm riemumat aallot omat trjtjnttjtteet,
olen fortamifet unoljtanut".

„9D?ntta nmt, $nnno, faat olla ifäni luona, faat aina
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olla hänen apunansa puutarhassa", sanoi SKaiSfi. $ututO hi)*
myili ja tatstti SftaiSfia itään kuin jotain korkeampaa olentoa,
sillä neito, roaifta juuri puhjennut fufoistaroa tukka, oti hänen
rakkaan äitiroaiitajanja näköinen.

2Mo pejäSjä oli heibän jutelleSfaan joloppunut, ja 9)taiSfi
jytytti roatfean frjnttilääu. hänen sitä jtitsitäeSfääu
attfetti orot, ja tsiroiin roaatteijiin puettu mieS astui jijäde.

„§ymää iltaa!" janoi mieS. „äJtiSfä jäisin fohbata
cmerStiä?

„St)ttä hän on tuolta tartanoSsi; mutta tuta olette?" fy-
fyt Ssiroö.

„Niment on Saario Näpsi, olen tulema emerStta pai*
roeliaffi".

„3unuo! mene näyttämään Näpfätte, miSfä eroerSti a juu!"
Satle, jota tästä puoleen tahbotitme nimittää hänen uit*

betla nimettättjä, fäpfähti mähän, ttähbcSfäätt Runnoa, jonfa
hän nyt roaSta huomasi. tultuaan utoS fattoi hätt itfeffeitfö:
„2Ötatttti!"

„3tatiitettrio meljeäni, foSfa hänen nimeänsä mainitsitte?"
„Seljeätttte? dn, mutta etfö teitä jnitri uimitettti äJcan-

nifsi?"
„@. ©e on metjetti tiimi, mitta olen 3>ittttto".
„£mt, tuulin määrin. SEeiltä on rorii?"
„Cn. §ätt on (aurajoelta patruuna palmun kasroatti*

poikana".
„Stttfa oliwat ttnot tuolla sisällä?"
„^ttutarhitri Ssiroö tsitärtnenfä".
~311)! roähä SDtaiSsi onfin jo neiti".
„2itnnettefo häntä?"
„(Sn, en futataan, mutta hän on näette, sitroin ihana,

ja niistä aina paljo puhutaan. äJcittäfin jo muofia sitten oten
tuullut puhuttaman puutarhuri Stitroön roähäifeStä, ihanasta
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tytöstä, mutta nyt ott höu jo, näen minä, herraSfäätyinen
neiti".

„2itoSfa ott eroerStin huone", sinoi ja meni,
jättäen Näpsän, talailta famtttariinja, jofa oli Ssimött huone*
riroisjä. SJtaailma tuntui isien suloiselta nyt, joi*
toin hän aitta sai, fun hänellä toain oli aitaa, mennä Ssiroön
ttjfö jitttriemaan. Staulen roititattafiit fititttti »ata soitannon
färoeleiitä. §ätt oii onnellinen, ja fybätttmettfä fatferat
tunteet oliwat faiffi poiSfa. .pänettä oli feinäSfä roiuiu, jota
joutohetfiuänfä foitti; ttyt otti hätt fen ja alkoi foittaa fau*
niSta poistaa, ipän ei huomanttttt, että SJtaiSfi tuli fisilte.
Neito jeifahti roöhän fmtlteletuaan, mutta fanoi fitte:

„^unno! tänne tulee matfuStaroaifia, foSfa felfo hiutuu;
He oroat roarmaaithit fartanott roieraita, jotta omat ajaneet
ereHbtiffeStä tänne puutarhaa pitftn. 9Nene nsi näyttämään
heille oifeaa tietä", meni, mutta matfuStaroaistt olimat
jo portahitten ebeSsi, ja heleä ääni reestä fuufui sanoman:
„titini, tsit topptti tie. di taintaan tuo ole far*
tatto?"

„£äntä ott puutarhurin afunto, olette ajaneet mähäifen
toäärään, mutta fäannetään täSfä", sittoi Dttaett ohjat
fäteenjä istui hätt tasfipettfitte ja ajoi fartanott pihaan; jitte
täfji hän jälleen pois, mutta mathtStatoaijet menimät jisilte.
(SroerStinna tuli itfe fatjomaan, ftttta roieraat olimat, ja fanoi
näfjttiättfä Heibät:

„31H! SNilja pohjantähti! ©epä oli oifein erinomaifen
hupaista, että terran tänne tulit — ja piffu ©atti, tainta
hän ott tasroamtt!"

©alli, jofa oh jaatutt maatteet päältänfä, ftjleili nyt
emerStinnaa ilotfeSti taufuen: „£ätini! piffninen tulee ifoffi,
tamttiettroitotiaS ott tullut fuubentoistamuotiaaffi".

„Nita, sinä olit fsitunettmttotiaS, futt toiimeta finmt näitt.
Pait ne rouobet futamat, mutta astufaamme tttit sifäite"; ja
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oitfaistitaatt jalin omen mei eroerStinna roieraat fomeaan jatitnja,
joSfa eroerSti fohtetiaaSti terroehbittltänfä fäsfi heitä istumaan
pehmeään johtoaan. SBähän aitaa jutettuaan niitä ja näitä
päätaupunajSta ja jcn läsiftsibeSta (paronitar asui läheltä
•pelfinfiä) meniroät roieraat eroerStinuan fäsfystä tltafette.
lallispötsiällä oli motieiitaisia herffuja tarjona, ja tee ftehut
fiiitäroäsjä teetisihsfä. päästyä meni paronitar pian
leivotte, sillä hän oli roäjsityt mattastansi.

Stamulta roiettin roieraifle feftteriroettä juotaroafsi, ja fetto
puoli fymmeuen, fun eroerStinna oli roatmiifsi puettu, fofoontui*
toat faiffi jatiin fahroipötibätt ympärille, loimottaen hsivää huo*
menta toisillensa.

„Di fuittfa hupaista ott, fun terran taa jutella mertaiS*
tenfa fanSja!" fanoi eroerStinna. „sEäätlä maatta täytyy olla
toattatt fefanaifeSfa fenraSfa. Siinä päimänä aion fäsfeä tänne
»vieraita, mutta peliään, että teibätt tulee lomin itämä, sillä
siatattefo ajatella — täällä ei ole yhtään roapaafttfuiSta. 3Äutta
minä en fäsfe heitä tahroille, niinfuin täällä maalla topatta ott,
toaatt pyybätt heitä tulemaan teette, niin ei aifa fäy tofi fo*
toin pitfäffi".

paronitar lausui hymyillen: „3Barmaanfin roain pu*
hut pitapuheita. Sfcinä luulen ajan marsin hnpatfeSti fututoan
tuttamiesi feuraSfa".

„3Boi äitini! minun sininen hameeni ei ote roalmiS",
fanoi ©alli. „Dliftit halusta tahtonut jen unbistaa, mutta
fuinfa joubun sitä roatmiifji ompelemaan ittafsi?"

„Syltä minä neutoon tiebän", roirffoi eroerStinna. „2)cei*
Mtt puutarhuriltamme on tytär, jofa on hymä ompelemaan.
SäSfetään häntä tänne jinttn amuffefi.

,©epä, Zätx tultani, olisi hyroä," roaStafi ©alli, ja
eroerStinna lähetti fäsfemäätt SNaiSfia.

SEuofiott ajan futattua tuli 9NaiSfi fifätte. §än oti
muStiSfa maatteisfa, joiSja hänen ihonja näytti roielä tamat*
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marttoillenfa; män nätjtti tjleu fomalta ja jiistittä. Vierasten
filmisfä oli fummaStuS Ijmwin fefmä. §e eimät obottaneet
ompetiaSfa näfemänfä tuommoista fauttotarta, ja fun emerStin*
na fanoi 2M)laiSfille: „Saljtoifimme teitä mämän auttamaan
neiti -poftjantätjteä ompclemifetta", niin lauftti ©alli: „2lnta*
laatte anteeffi, neiti Stjfmö, että teitä maimaan, maiffa olemme
mento mieraat toifttlemme; fitä ett fuinfaan ofifi roljienmtt
tembä tätini fäsfmttä".

„sJlo tuopa ei ole mifään armefuttama afia, mafuSta teille
mämäifen amun teen", maStafi S9laiSfi. olimat ttjtbt
tämbeSfä tmöSfä, ja ©alli oli mallan iljaStunut äJlaiSfiin. §ätt
ftjfmi, ntisfä 39laiSfi oli foulttSfa ollut ja fuultuanfa, että män
oli oppia fätjntjt patruuna palmun tljttären fanSfa, fefä etta
2JlaiSfin orpana, jofa ofi tjtioppita-g, mmöS oli fjauelle paljon
oppia antanut, ftjflji män mielä: „_9.ifä orpananne nimiön?"'

„S9lanni ©aio", maStafi 9JlaiSfi.
„@alo! mai on män teibän orpananne! 9liffn ©aari,

jofa on meibän promaStin poifa, on paljon puljunut ©aloSta.
£>e omat otteet lufiofumppanit ja nmt omat tjliopigtoöfa taaS
tjljbeSfä". Si monta f)etteä tutunut, ennenfuin ©attin maatteet
olimat malmiit, mutta fittä aitaa tufimat neitofct fjtjujitfi tut*
tamiffi.

SBlaiSfi ei joutunut miiptjä enään ©attin luona, maan
fanoi Ij .wästi ja meni pois.

fun ©alli oli mieraita masten pufenut pääf*
fenfä, fanoi män emerStinnatte: „Sätini, eifö _9laiSfi tule
tänne?"

„©al(itfo mänen tulla feuraafi?" ftjftji emerStinna.
„S9liffi en? Oifein melusta toimoifin mänen pian tule*

man tänne".
„3JJutta mitä fanot finä, 2Jlitja?" fmfmi emerStitma.

100 faffoiStoeljefjet.
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„@oifin fernaaSti, että tljttäretti faift otta tuon fttfoifen
ja m^mpeän tt|tön feuraSfa", maStafi paronitar.

„:3oS niin on, lätjetän fjäntä fäsfemään".
„3D.ittä juoffen itfe mänen tljfönfä", fanoi ©atti,
~-tolj ©alli! Suittfa fe fopifi, että mapaafufuincn neito

fämifi fäsfemäsfä puutarljurin ttjtärtä", fanoi emerSti
fönen.

„9Jliffi ei?" tt>ft.i ©alli nauraf)taen. „Suulettefo, ©etä*
ni, mapaafufttifuuteni joutuman 9JlaiSfitte ja minun tuleman
puutarfjurin tmtölfi? Slfäätte petjätfö! Smme efä enään fa*
tnjen ajaSfa, jolloin patjat noibat tttommoifia itjmettä tefimät".
Sämän fanottuanfa jttoffi män, naurafjtacn itfeffenfä noitte ml*
peitte iljmifttte, puutarljurin afuntoon. §än tuuli fauniin fot*
ton ja meni finne, mistä foitto fuufui. stuftuStuaan Stjtmön
omen näfi män enfiffi Runnon, jofa istui miudt fäbeSfä; mato
ftjnttifästä fanfefi mänen fettatfttlc filjaroittenfa. ©atti fatfeti
fummaStuen mänen fauniita f)Uolen*=alaifia faSmojanfa, mutta
fttte fäänttji män SOlaiSftitt, fanoen: ~-leiti Smfmö, ttttfaatte
fanSfani emerStitte. ©inne tnlee mieraita tänä iltana, ja ne
omat faiffi minulle tuntemattomia. ©lift Ijmwtn IjnpcuSta, joS
faifin ittan miettää feuraSfanne".

„Siitoffia! Smttä tulen IjafuSta", maStafi 2)latSfi. Apän
puli nmt main toifet maatteet tjflenfä, ja fitte neibot läffimät
tfotfina fartanoon. -läpfä feifoi pifjalla, liiffnmatta fatfetten
S9laiSfia, mutta -ttjttöjen oljitfe menneSfä fanoi män itfeffenfä:
„Soluotonfa on tjljtä fufoinen nmt, fuin mänen fapfena ofleS*
faattfin, maan minufle ei män enään itänä furfota fäfiänfa,
mutta", — lifäfi män mielä, ja fuunfa määnttji pamaan t)tj-
mmmn, „finua neitofeni ei futaan faa niin fauan, fttin tämä
fäfi ott mapaana". ©ett fanottuanfa aitoi mätt täfjteä pois,
mutta fäfi laSfeutui mänen ofattenfa, f e oli Apän oli
tullut utoS ja luullut 9.äpfätt pumeen. Satte peljästmi, että
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oli marfin mämmenntjffitn joutumattanfa, maan famaSfa feffi män
mmmän feinon ja fattoi nmt muofettomaSti: „SDflitä taftbot

„Sambon tt»ftjä: SufaS oifeaStaan ofet? äJltefeStäni
ofen ennen nämnmt finun. 99liffi utjtafit nmftjään noin fama*
fasti? tututa tunnet finä SftaiSfin?"

„9D.itäS nmt Ofenman emérSti <pöljf)föfen paf*
mefia entä SHaiSfi neibeStä ole mitään pumunut. Sljattelin
main erästä fulotarta "porisfa, jota mänen lapfuubeStattfa olen
armaStettut. §än ei minusta enään tjuoli, mutta ajattelin
ttfeffeni, että mäntä ei muittenfaan pibä faaman". iTJtjt läffi
män fartanon ftuoneifiiu palmelian mirfaa tätjttämään, mutta
mänen fmbämmeenfä noufi mifja fomtaan, ja män ajats
teli: „Sun ei main toinen meti nmt taaS minua paljaan pm
(aan meifi. Sämtmm .änet laittaa tieltä poiS."

meni mäfjäifeen fammariinfa meistefemään ftrja*
mmttmä, jota män ferran oli ftrattut SJlaiSfin itfettenfä toimo*
man. Siten mielä tuntui maailma $umtoSta futoifelta, mutta
tänä päimänä oli män furuttinen. 9lt)t, foSfa tuon ifon farta*
non feinät eroittimat mänen SOlaiSfiSta, tunfi män paremmin,
että män ei ollut orpananfa mertainen.

Jttfitt.

falmi oli tutunut, aurinfo paistoi taaS lämpimästi. -PuiSfa
oli lembet pumfeamaififlanfa, fittä toufofuu oli toppupuo*

letta. mifertefi puun offatta fefän tufoSta. ©en
tuuli SHaiSfifin, jofa istuifammarisfanfa fangaSpuitten pentiöä.
©uffuta fepäft mänen fäbeSfättfä, ja män fatfeli puutarfjaan,
joSfa ifänfä Runnon fanSfa ttjötä tefi. SRaiSfin ajatuffet fen*
fimät fauaS — aina §effinfiin; fitte muisteli män paroni*
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tårta ja ©allia, fefä miten mm^iä I)e ofimat olleet tjäneöe.
paronitar oli miipmntjt monta miiffoa jaS9laiSfi
oli fof o ajan faanut otta ©attin fumppanina: ofimatpa mielä
fumanncet ottaa SdlaiSftu (uoffenfa jolloinfin. SUltttta maaten
muistoistanfa näfi män emuton, jofa IjienoSta merirttomoSta
määntefi aitauffia fttffaifilte, ja SOlaiSfi ajatteli : „sunno rauffa!
män efää aiman muitten ilosta. Sun män ifätteni taiffa mi*
nuttc taitaa teftbä jotafin miettmttämää, fittoin on män oifein
onnellinen", ©uffufa putofi S9laiSfin fäbeStä, män otti fen
mföS ja attoi taaS fiiruuSti futoa, fittä lantaan tafjtot män
matmiiffi fefä fangaSpuut ljuoneeSta pois fiffi, fun MäJlatmi
§effingistä tttfifi. ptaifeSti rtenft fttffitfa ebeS tafaifm, ja
taajempaan ftjffi _9laiSfin ftjbän mänen ajatelleSfaan SOlannin
tuloa. Santaan futominen ei eStäuijt mänen ajatuffianfa fen*
tämästä, miljin mcutaljimmm pmrfimät. §än muisti nmt mar*

fin felmästi, mitä 9Jlanui oli fjänede pttmunut, ja tahtoi niitä
pufteita tarfaStella. SOlanni oli fanonut, että miimetnen joutu
Surajoen fartanoSfa ei enään ottut niin Ijupamen fuin ennen,
fittä faiffi olimat mc faimamteet SllaiSfia, — „faifft — jaa
niin fanot män. ©anoipa mietä faipattffella muistaneenfa niitä
metfiä, jottoin fämi ifäni tmfönä minua opettamaSfa". .lain
ajatteli SJlaiSfi, mutta nmt tuli män tjäirittjffi, fittä emerStinnan
neitfm oli mäntä fäSfemäSfä peittoa ompefcmaan emerStinnatte.
_9laiSft lupafi tulla, maan mämän oli män mielipaljoittanfa, fun
tätjtmi jättää fangaSpuut, mutta miefeStänfä ei mänen fopimtt
fieftääffään. §än fitS jätti futomifenfa ja meni ufoS puutarljaan,
joSfa aina mielä määntefi aitauffianfa. Sftäpfä feifoi fatfefe*
maSfa Runnon tmötä. SfilaiSftSta näytti orpananfa tt)B aiman
fomalta, jonfa muofft mätt fanoifin Runnotte: „Saiffi finufta
mmmin onnistuu. Sn oltfi ttSfonut finun noin fomia aitauffia
fumaifuffeni mutaan mafmistaa faattaman, fun et niitä itfe
ofe näfjnmt".

maStafi ainoastaan ttjtjttjwäifeflä fatfannotta, ja
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3JlaiSfi meni fartattoon Ijuomaamatta Salien pilfaffiSta mmnujä
fefä fateettista muotoa.

SMÖlaiSfin fifälle tultua pmmfi emerStinna Ijäutä tulemaan
minttifammariin fanSfanfa. Säällä oli ftättellä tetjt)tfet, joisfa
peitto oli ontmcltama. SmerStitma nätjtti 9)laiSfit(e, inistä
pumpulit, muori ja päällinen olimat pantamia. ©en teljtm*
änfä meni Ijän pois, jättäen SOlaiSfin tjtfin tijötättfä telemaan.
jättöä joutui pian, ja äJlaiSft päätti lemätä mön fartanon mintti*
fammarisfa, jotta Ijän fitte faattaifi aifaifin taaS vtjfjtijä tt)b*=
fjönfö.

SOlaiSfi maiput tilalla utafeaan uneen, mintuin fe ainnfiu,
jofa atjfcratla tljöllä on päimänfä Ijtjmin päättäntjt, maan fatt*
an ei män uuffunitt, euneitfuin ttneffi, että (jän oli maannut
puolipäimään asti, aurtnfo paistoi forfealla taimaalla, ja cmerS*
ttmta fetä fofo talon -mäti fjuufimat: „3)laiSfi! ttottfe peittoa
ompelemaan". Säljän Ijuutooit tjeräfi Ijän uneStaufa ja näfi
famottaman malon. Solo fjuoue oli itään tuin malfean fifättä,
ja mäfijottffo fjnuft piljatta. ©tina Ijuubot, i°'xta Ijän
tuuli unisfattfa, ja jotfa Ijänen Ijerätttmät. SllaiSfi ttäti
malfean oleman irti. §)äit Ijeitti roaatetta tjlleufä ja
tiirnfjti ufoS. Väljän mattaa .»intitte meni mäti, mutta pataft,
itäfjttjään portaiden fimtitta rieijuman malfean, tafaifin fantma*
rtitt, Ijaffafi afftmat rtfti ja Ijiutfi apua. ©amaSfa näfi mänen

jofa maatetetttma Smlmön ttaljtaifeett fabcpitfuun foetti
moimienfa tnfaa malfeaa fammttttaa. Apuomattuaan SMDlatSfin
Ijuufi Ijän:

„30ltnä tulen!" ja teli, mitä ci futaan muista
olifi uSfaltanut tel^bä. §än rietifi 9)laiSftn apuun, mailta mal*
fea riefjiti mänen tjmpärittänfä. otti cmcrSti Ijäneeu
f ituni fanoen tttSfatttfeSti :

>,Sttte pian auttamaan! fuftani ja fjopeani on maarasfa".
„SmerSti! tfjmifett ftenti on maaraSfa. Sllaisfi tuotta

minttifammariSfa on maaraSfa".
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„9Jlietetöitt ! finne et enään faata mennä, fe on mtjöfjäiStä.
Sule, fanon minä!" tjituft emerSti anfaraSti.

„^)3oiS tieltä! fifjafi „mene itfe pelastamaan ju*
maloitaft", ja rienfi tuin fennoSfa portafjia nttjbben rointti*
fammaritn. _9laiSft oli niin peljästtj-fisfä, että ei faanut fa*
naa fuuStanfa, maan maipui, furottaen fäfiänfä Runnotte, tain*
noffiin. SiiruuSti fieppafi ifon fjnimin, jofa oli istui*
mella, faStoi fett fammarisfa otemaan mefiaStiaan ja fääri fen
9M)laiSfin faSmojen tjmpäritle. Sämän faifett tefi fjän muuta*
maSfa fifmätträpätjffeSfä. ©itte rienfi män taaS tattiin taaf*
tanfa fanSfa nopeasti afaS ja oli fanomattoman iloinen, fun
tuttft fartanon feittät tafauanfa fefä maan jalfainfa alla, mutta
aifa olifitt jo täpärällä, fittä SOlatSfin maatteifiin oli matfeaa
frnttmttljl- ©en MJnnno nmt pian fammutti ja mei fitte SOlaiSfin
fmfttmtt fjnoneefeen, jotjou ifä tttfi faStanfa mirmoittamaatt.
Ufon filmistä roirtaili ftjtjneleet, fun näfi rattaan lapfenfa
jätteen aufaifeman filmiänfä.

„sfäni! misfä ott 3>nnno", oli B)latSfitt eufimtnätnen ftj*
fetmä, „että faifin fitttää mäntä, jofa ftenteni pelasti? Oi!"
fanoi män orpanaanfa näljbeSfään, „täti olen fittutte fiitotlifuu*
bett melaSfa". Velfa oli fuoritettu, fitlä 3unno oli tjlen
iloinen SDJai.fitt liitotfeSta. SHaiSfitt täfjben olifi män fjalulla
uSfattanttt mitä maarattifittta. MJunno, fun nmt tiefi orpananfa
maaratta, rienfi taaS ttfoS matfeaa famumttamaan, maan fiellä
ei enään mitään oflttt teljtämänö, fittä rämämtäen maipui foto
•'ptjljfeäfätt muonerimi rjmteen fotoon, fatfetteSfa tuota
fotneaa fartattoa, jofa juurena fefäfctäjänä mafafi mänen ebeS*
fättfä, tttfi 9läpfä ljuotjottaen fjänen tljföufä fanoen: „Apolj,
tuin ofen uoäftjntjt!

„9lof), misfä olet juoSfut?
„9Jlinä? Sn ote misfään juoSfut, mutta lantattu! olen,

etta olen marfitt mäftjffiSfä".
„9lätn mielestäni finutt tuleman ttjtäötä pain".
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„Sn fuinfaan. Säällä olen prjörintjt main. Somin fur*
feaa on näfjbä", fifäfi mäti, „tuomntoifen fartanon noin pian
muuttuman tuljaffi".

„9liinpä tät), noin mitättömäffi tät)tt)i farta*
nonfin mennä, ©en fifällä ofi tuttua ja Ijopeaa ftjura, mutta
ei fßljfjätte fattoa", fanoi

£>äit oli tuSfitt ennättäntjt fananfa fanoa, etutenfuin emerSti,
jofa ofi Suntion pnljueSfa paifatte tullut, muimafi mäntä for*
matte farjaSten: „3Jlitä ttSfattat fanoa miefctöin?"

„3MJlitä nämnmt oten", maStafi !gmmo ja Kfäfi miefä:
„§erra emerSti! toifen terran toitte minua, maan Ijctrmomfafft
fotmannetta". ©itte meni män poiS taaffenfa fatfefematta.
SmerSti ei pumunut mitään, maan puri fjmtfianfa mifjaSta.

fartanoSfa oli maffea irti tullut eräästä maate*
muoneeSta, joSfa neitftjet olimat fätjneet illallattjnttitäHä. SmerSti
muomafi malfean ja tiirutjti fammariinfa ottamaan fitftaanfa ja
fjopeaanfa. Sattiimmat niistä olimat piencSfä lufituSfa arfuSfa.
§än aitfafi faappiufa, joSfa tamarat olimat, maan nmt muisti
män, että mäti oli tjerätettätuä, mffitt ei män mitään aitaan
faanut, ja rienfi mafuttmuoneefeenfa metämään foittofellon nuo*
raSta. §ätt juoffi mmpäri Ijuutaen: „Valfea on irti!" mutta
tufen mafo oli jo foto talon mäen; f)e olimat jo
tätjbeSfä tljösfä. SmerSti pmrfi tafaifin fammariinfa, mutta
maffea riefjui jo ftettäfin. STltjt rienfi män ruSfiSfanfa ulos.
©tiloin näft män Runnon ja tahtoi mäntä pelastamaan tama*
roitanfa, mutta Jjunno ei niistä muolinut, niinfttin näimme,
maan rienfi pefaStamaan faltiimpaa tamaraa — ifjmifen
menfeä.

©iflä aifaa oli Satte ollut tfixxvixx näpfä faappaamaan
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emerStin falliita tamaroita, mutta emerStinfö t)t(ött)ä marten,
— fett faamnte pian nämbä.

Sun 9läpfä näli malfean ofematt irti, päätti män Ijcti
rientää emerStin fammaritn, joSfa tiefi fafliimpien tamarain
oleman tättettrjnä. §än päätti murtaa faapin omen, fittä ofipa
män fafuja maarasta pefaStamaSfa, joS ofifi jofu fifälle tullut,
maan joS niin onnistuifi, ctfei tnlifi futaan, filloitt olimat fa*
fut mänen, ja män ofi tttfema riffaaffi, fufatiefi mifä onni mäntä
mielä obotti. 9.äpfällä ofifitt onni pafjaSfa aifeeSfanfa, filfä
män tuli emerStin fammariin, juuri fun emerSti oli fieltä men*

nmt; faapin omi oli, niittfuin tiebämme, aufi. släpfä fieppafi
mämäifen arfun fieltä ja rienfi fitä fätfemään tamma*
riittfa; fitte meni män taaS malfean apuun ja joutui finne
juuri filloin, fuin -^ jättäntjt emerStin madan toimot*

tomaffi. huomattuaan Släpfän fanoi emerSti: „Suo 2>unno
fefrootoin ei minua totelfut, mutta Släpfä, mene finä pelasta*
maan minun fultaani ja Ijopeaani, niin faat Ijtytoän maffon".

.läpfä fatfeli mämän pelolla malfean (ieffiä, maan meni
fuitenfin, fittä petturi män ei tofi ollut, pan tuli män tafai*
fin, fätenfä olimat mämän palaneetfin, mutta Ijän toi etuerStille,
jofa oli mäntä obottamaSfa, faiffi muut tämän faftiit tamarat
paitfi arfun. — „©itä ei fiellä ollut", mafuutti .läpfä.
SmerSti näfi, että Saffe Ijänelle antoi faiffi, mitä {juoneesta
toi, — mutta miljintä oli arffu joutunut? —

tätä ajateffeSfanfa tufi SJlaiSfi fmfiSfä. Mpfä näfi,
mifä autuus foistt Runnon filmistä, fun oli onneltifeSti faa*
nut orpananfa pelaStetuffi, ja fateuS mänen fmbämmeSfänfä
ftjnnrjtti finne ilfeän päätöffen. 'Jetit fanoi män emerStifle:
„Säällä ei enää ole mitään tefemistä. ©affittefo, että nmt
menen läjiäni moitefemaan?"

„99lene main", ofi emerStin maStauS. $latk fiirutjti
fammariinfa, fufitfi omenfa ja aufafi mäljäifettä tiirifaffaltrfutt
fufutt. ©ieftä otti män ntjt, mitä paraminta oli, fätfi ne ja
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rienfi tjön IjämäräSfä Sunnon fammariin arffu mttaSfanfa.
Saffe fätfi arfun fjänen piironfinfa faatiffoon, määnfi fen luf*
ftmn, pubotti amaimet piirongin taaffe ja fäffi taaS fammariinfa;
ficftä otti män omat maraStetut fafunfa ja rienfi niitten fanSfa
ttjlääu erään pafjaSfa IjuuboSfa oleman fammin*ntmmjän fuo.
21fta oli jo ennaltaan tuttu .läpfätle, jolta oli monta pttSfil*
lista ottanut maStaau. Sällc jätti Salle ntjt tamarattfa tai*
teen ja rienfi taaS pitj.ftätäätt. Sämä oli fe ttjö, josta mätt
tuli $umton ttjtö. Olemme jo tuulleet Ijeibän tuietteenjä far*
tauosta fefä mijöS, miten Suuno pufjeeStanfa forroaputtStin fai.
Runnon mentmä pois fanoi .läpfä cmerStiffe: „Onfo I)er*a
emerSti mitään ajatellut arfuSta? Sentieft oli joftt tärjn^t
muonecSfa fitä pelaStatnaSfa ennen minua". —

„_9litä tarfoitat? Ptmu felmästi".
„Apm — tuultfitt parljaalft, että emerSti antaifi nmt fii*

rttuSti Ijatea jofa fomeron omaSfa tatoSfa, efimerfiffi tuoffa
puutarljurin fjuoneisfa. Olen fauan patjaa aamistanut, maiffa
— en tafjbo mitään enään fanoa, mutta — ralja paljon aut-
taa, ©idä, fentiefi, pääfee tjerratfitiu, morana eljtä faa fiiS*
tiu neibonfin omaffenfa, offetiffitt fun män on orpana".

„.Hjaa! nmt tjmmärrän. ott felroä, miffi
rienfi 9M)laiSfin apuun".

SmerSti fäffi mäfenfä luoffe fanoen: „Pfi arffu tämnnä
tallitta fappaleita on fabonuut, nmt pitää jofa fjengen taftect
maettaman allaen puutarfjuristani mämintpäätt tästtjläifeeni asti,
filloitt ei fetäätt ole folmaistu".

Saiffi olimat päätöffeen tntjttjtoäifet, ja nmt altot fjaft'
minett puutarljurin fjuoneeSfa; fitte mentiin mänen apufaifenfa
fammariin, maan Suttno ei lö^tänut amaimianfa. SmerSti ja
3läpfä maimtefimat fifmätjtfiä. „Suopa näyttää patjalta",
toirffoi emerSti.

„@e patja on pian näljttj", fanoi Sunno, joitta fttnma
meri alfoi fieljua. Apän otti firmeett ja ftattafi piironfinfa
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laattffoa, että f e rämämtäen rifftti; ja mitä näfi män? —

arffu ofi laatifoSfa. SirmeS ptttofi mänen fäbeStänfä, män
fafpeni ja fattftti: „9MJliStä ofett mimamiemen faanut, jofa tuon
fjurjatt tmön on te^ntjt ? Senen fmbän on ollut niin urasta,
että ei fäälintjt miatonta?"

„3itä teeSfetttefe!" Ijuufi emerSti.
Stjlmö meni Sunnon tuo fanoen: „pufani! älä epäife,

miattomtmS tulee ennen taiffa mtjöljemmm ifmi; mutta fatfo*
faatte! rafta on tiiritalla attfaistu, onfo fiinä faiffi taitetta?"
9ltjt maSta muomafi emerSti, että faiffi fattiimmat tamarat ofi*
mat poiSfa, ja män ftjftjt Sunnolta, misfä ne olimat.

„Varmaanfin fiellä," maStafi Sunno, „mimin maraS on
ne pannut, maan män on umttamaStt fiifa miifaS ilmoittamaan
ttfeänfä".

SmerSti fjuimafi Sunnoa fepittänfä, farjaSten: „St)ttä
finmt mielä faan totta puljumaan".

Jarmoin faffi folmaimetta, f anoin ntjftjään; nmt on
emerSti fofmannen terran minua Itjöntjt, maan terran mielä
faatte tietää fen ftjtjttömästi tefjneeutte".

„v3läpfä! joubtt tuomaan tänne frmmunmiefjiä", fäsfi
emerSti.

9.äpfä fäffi, maan mänen fmbämmenfä oli lemotoin. Snfi
terran tunft Ijän tnnnosfanfa fomatt maiman. 93alja aamiStuS
tätjtti mänen fmbämmenfä. „Summa", ajatteli män itfeffenfä,
miten famafan ott näfjbä miattoman färfimän patjoista töistäni.
Apm, en ole miefä tät)fi peto. SOlutta nmtpä jomtuu mieleeni
fopima feiffa. SRittun tätjttjt) foettaa mapaf)taa Sunnoa man*
feubesta. §>än täljtee farfuun ulfomaitte ja on fittä furin tiet*
täni poiSfa. omat filloin mielä marmemmat fiitä, että
män on marastanut, ja jättämät afian fiffenfä". Sfläin ajatef*
len ajoi män eteenpäin.

istui Sunno furuttifena. £>än ftjfmi
orpanaltaufa: „Buutetfo 29laiSft minua fmmttifeffi?" maan
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fnuftuanfa, että 3)laiSfi ei oflenfaan tuota uSfonut, ofi män
tmmtm^äifempi, mutta nmt fafpcni män taaS, fittä fruttnunmiemet
aStuimat fifätte. ©aatuanfa fetman tiebott rifoffeSta miemet
Sunno raufan panimat rautoifjin ja meimät fjänen poiS.

©tjmän murmeen jätti Sunno jälfeenfä puutarfjurin afun*
toon. 9)ffi ainoa päimä ofi nämät fuuret muutoffet
läsfä tetjntjt. SmerSti ja emerStinna afuimat tttjt main mäen
muonerimisfä tjtjbeSfä falisfa, joSfa tamattifesti taimetta pibet*
tiin fttffafia. §eibän ofi aifomuS muutaman päimän miipljä
"pijfjfeätäsfä, jotta faifimat faiffi tamaranfa järjeStljffeen,
mutta päättimät fitte muuttaa tyoxxxx faupnnfiin afumaan fiffi,
luin uufi rafennuS tdjtäifiin

ffjödifäs Jullti.

«♦lafpeana istui Sunno manfeubeSfanfa. 9.äpfä oli ollut mäntä
faattamaSfa, mutta mänen oli nmt poiS fämteminen. £>än

meni miefä main IjtjtuäSti jättämään Sunnoa. „Silä nmt ole
tjlön furullinen, Sunno rauffa," fanoi Ijän, ~et)fä ftjttä faiffi
mmmin fefmiää", ja fifäfi miefä, antaen fättä Sunnotte: „@i*
ttulle foifin minä mitä paraljinta". 9liin fanoeSfaatt pubotti
män Sunnon fäteett mäfjäifen fäärön, jota ei fufaan Ijuomanmtt,
fittä manfi istui pimeäsfä foufoSfa. .läpfä fäffi nmt poiS, ja
Sunno piSti fäärön pfaffariinfa. §än istui foufoSfanfa aja*
teilen: „mitämän tuoSfa lienee?" Sunno obotti, tunnes taitti fjuo*
neeSta otimat menneet pois. ©illoin otti män fäärön ja aufafi fen.
Väfjähten toiifa ptttofi mänen fäteenfä;paperi, jofjon fe oli täärtttttnä,
oli tirje 9läpfättä. f)än fanoi aina pitäneenfä tornin paljon Sun*
noSta ja ptjtjfi nmt tjStämmm^n nimeSfä Sunnoa miifalta tam*
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leita riffomaan, jotta fitte faattaifi täljteä farfuutt uffomaitte.
Sunno peitti firjeen fäbeStänfä fanoen itfeffenfä: „S-linä fäm*
ttfin fuin paljantetiä, fuin maraS, farfuun — fitä ett tee —

en!" — mutta taaS otti män firjeen ja affoi fufea: „3_lutä
tiebän, että farfuun meneminen ei finna fjadtta, rjlewä ftjbäm*
mefi fotii fitä maStaan, mutta ajattele, että joS fäm niin, fuin
nmt on fuultama,faat raippamitfoja ja joubutpamiefä fonttaamaan
firfon tattiatte; et ole fittoittfaan ifjmiSteu fifmisfä ftjtjtöiu.
Sljattefe mtjös, mitä mefjefi ja orpanafi faamat färfiä. ©en
ifon fimen taaffe, jofa on tästä mämän matfatt pääsfä, jätän
fuffaron, joSfa on mäljäifett raijaa fintttte matfattefi. Vietä
terran fatton: parempi on läljteä fuin tänne jääbä immisten
fmljettämäffi".

„@aattaa niin olla. Voi fuinfa paljoin tein, fun jo
mämän uSfoin Släpfän pääljän tuon ilfeän tmöu, ja män toitooo
ainoastaan ftumää minutte", ajatteli Sunno, ja affoi nmt tätjttä
tooimaanfa miifaamaatt, mutta famaSfa tttfi manginmartia
fifälle tuobett Snnnotte ruofaa, maan Sunno fanoi: „Si mi*
nun ole näitä, olen main tornin mäftjntjt," ja affoi nojaten
itfeänfä feinää maStaan fatferaSti itfeä. Vanginmartian tuli
mäntä fääli, ja män taufui: „Sätän finut nmt rauljaau, e-^fä
faat nuttua mämän".

Vartian mettttjä rupefi Sunno taaS miitaamaan. 9.au*
bat etmät otteettaan mammat, ja Sunno näfi, että män pianfin
ofifi mapaa faljletstanfa, mutta — mifä mapauS ofi tämä?
§änen ofi jättäminen faiffi, mitä maaitmaSfa rafaSti, ifän ja
äibin monta, mefi, fetä fefä orpana — ja fatferin faifeSta — mä*
nen tätjtlji jättää fotimaattfa. „Sfä ja äiti uttoljtiut", ajattefi
män, „aifa mie murf)cen muaSfanfa, jättäen fufoifen muiston
ftjbämmeen. 3)Stämä faattaa unoljtaa t)stät»änfä, fulljo fem*
mitnjnfä, maan fmntmntämaa ei ifinä mtofjbu niin, ettei fitä
aina lomin taipaifi". Sunnon näin ajatetteSfa oli män jomii*
latmut fafjfeettfa poiffi. §itjaa otti mätt ne pääftänfä ja fatfoi
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uloS affunaSta, maan fieltä ei fetäätt näftjntjt. §elpoSti otti
män nmt affunan puolittaan aufi, ja t)iip»i fitte l)itiaa uloS.
§)ätt fatfoi miefä rjmpärilleufä, olififo tjänedä mitään maaraa,
mutta ei fetään näftjntjt, ei liitatjbuSta luutunut, laitti iljmifct
matafimat ft)bän*tjöu mafeaSfa uneSfa. _lt)t pafeni män niin
nopeasti, fuin fuiufin ennätti, fiffi että joutui finne, miljiu
Släpfä oli fitmannut fitffaron jättää, ©itte rienfi fjän taaS
eteenpäin, futtneS prmaSta 3JlerStolaan palaama ftjtjttpoifa
mänen faamutti. Säitä ptjtjfi män nmt päästäffenfä rattatjitte.
©iimeit fm.timieS femaaStt fttoStui, ottetiffin foSfa Sunno tu*
pafi imivät juomaramat antaa, pan joutuiroat _9lerStolaan,
joSta Sunno otti t-jtjtiftetoofen ja ajoi fieltä aifa nmuljtia pois.
So fetlo toimen aitaan oli mäu pirin faupungisfa. ©iettä
näfi män joen rannalla meneitä fefä miefjiä. Jpän pmmfi nmt
eräättä miefieltä, jofa ofi juuri 9lepofaarecn fäfjtemäifiltänfä,
päästä mänen fanSfanfa finne. Säljän mieS fttoStui. Apeilla
oli mtjötätuuti, joten t)t pian purjetjtitnat tämän ntatfan. Sello
fuuben aitana ofimat jo Slepofaaren rattnaSfa. Suditaan finne
maffoi Sunno miefjelle, mitä män maati, ja istui fitte rannatta
olemalle firoelle. §ätt fatfeli merett aaltoja, jotta itään fuin
ftjleilimät rantaa ja tjuitbatjti: „Oi, maa! fuloinen ©uomi,
mä tafttoifin, joS taitaifitt, fua ftjleillä niin, fuin nuot aallot
ftjleilemät meren rantaa, maan minulla ei ole maata, ei fotoa",
ja män affoi faufaa:

„£epaäpä liiitunenfiit
DmaSfa pefftsfäau,
SBaan mull' ei raaailmaSfa
Do fotoa misfafäan".

päiten faufaesfanfa fuffi eräs puista merimies fimuitfe.
SOlieS löi mäntä nmt ofatte fanoen: „S9litä fittä täällä fttreS*
fefet? Sifö finun fttftaifet tifjarafi ole miettmttäneet morfian*
tafi? SntäpäS tätä? Ota aatto iemmififfi ja faima fobiffefi



fflaffoismelieff et. 113

Si nuoren mietjeu auta aifaanfa miettää furemifelta. Säätlä
on Sngtantilainen laima, jofjon olen t)X)X)xx)xx ottanut, fieltä tar*
mittaifiin mielä tjfti ntieS. Sttle meiffofeni! ©iellä faat mm*
män palfan".

"Vaiffa main", maStafi Sunno. Oppimaton olen fiifjen
tljömön, mutta eitöfjän tuofjoutin opi".

„Sulet totta tobellafin! ©epä olifi fmpaista! 9.tjt ei
minun tarmitfe olla ainoana ©uonteit mieljeuä SnglantilaifeSfa
laimaSfa. Suleppa nmt, niin mien finut fatteinin ttjfö, mäti on
tuolla ramintolaSfa". Sunno meni fumppaninfa fanSfa. £ole*
rimieS puf)ui nmt fatteittitte Sunnon mielimän merelle, ja fat*
teini otti fjadtlla tuon forean ja fauniin pojan merimiemeffi.

Sunno otti Ijtjtjrtjtt faimaan, firjoittt mäfjäifen firjeen fe*
bältenfä fefä fäsfi ramintolatt neitftjen toimittaa fen pirin poS*
tifonttoriin; ja ennenfuiu päimä joutui puolelle, oli män jo
faufana fotirannoiftanfa meren fttomumilfa aattoilta.

Sun -läpfä oli fotia tuttttt Sunnoa faattamaSta,' meni
män raufjattomana (emolle. §>än ei faanut unta filmiinfä, maan
obotti temottomaSti aamun tuloa, fittä filtoinpa toimoi män faa*
mattfa ttebott, olifo Sunno farfuun mettnmt. 9)ö tuntui S-läp*
fästä pttfäftä mänen obottaeSfanfa aamun tuloa, mutta fe tuli
toti t»if)boitt, niinfuitt tutjöS tieto niaugiit farfaamifeSta. S°
aifaifitt aamutta tuli manginmartia roaatjtoifeda memofella ptj.s
teälään tuoben fanomia Sumtott farfuun menemifeStä. £)än fa*
ttoi tätjueenfä miibcn aifaan manfia fatfcmaSfa, mutta, „fo^
minpa mämmästmin", (aufui män, „fun ainoastaan poiffi mii*
latut taljleet olimat jäljellä ja manfi tipotieSfään. Slrmelimme
parfjaatfi mäntä ajaa tafaa ptriiupäin, efjtä män ei miefä ole
fauaS joutunut".
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■ „3lutfi turhaa on häntä hafea", ivastasi eroerSti. „pätt
fulfee metsiä ja jaloja, ei hänen jälftänjä niin töybetä, mutta
paras ott heti lähteä motteSmanntn tyfö ja fäsfeä hänen antaa
fnutntafsia firffoisin, että otettaisiin roattfi fiittni. sJNieS, jolla
on jemmoinen muoto fuin kunnotta, on pian tunnettu".

Söanginroartia päätti tehbä niin, tutit eroerSti fäsfi, ja
riensi sitte matfothinsi.

Stsiroö ja SJJtaiSfi otiroat korvin suruissansa fuultnaatt
Runnon farattneen. §etbän mielestänsä nyt näytti
enemmän fyytlifeftä.

„3Boi aJtannt rauffa", lausui SDcaiSsi, „jottfa täytyy faaba
näin furullifia uutisia, fun hän meille tulee". jätten tätä juuri
janoeSsinsi ajot Sttatttti pihaan. Sytmö 'ja 9)catSft ntenimät
häntä roaStaan.

„Soi mitä täällä on tapahtunut!" fanoi 2)catttti. „su*
matan fiitoS, että näen teibän roaaratta pääStteen tulipalosta".

„Syttä fopiifin Sumatatte olla fittottinen", roaStasi JJJtatSfi,
„ja lähinnä häntä jaamme liittää Runnoa, jofa hettfenjä tau=
patta pelasti minun". $a nyt puhui SJtaiSsi foto roaaranfa
S)Namtttte, „mutta rauffaa", lijäji hän, „ott foroa onni
fohbatttiut".

„3Dtitä janot? Dnfo roatfea hänette mahinfoa teljnsi?
gjäsfä hän on?" fyfyi Stannt fiimaaSti.

„^unno on potfemaSfa teitä tuntentattontia", roaStafi
Sytmö ja fertoi nyt, miten oli joutunut foroaau onnet'
tomuuteen.

„3unno ott farattttut", malttti 9Jtamti. „sEuota en olisi
uSfonnt. Sen pul)baS*fljbämniifettä tahtoisi farfuun mennä!
.panen tätä taufueSfaan tuli Näpfä tuoben Sylmölle firjettä,
jofa juuri oti tullut eroerStin poStilaufuSja. Syfroö aufaisi fu
netin, ja mitä tumma! Sirje ott Snnnotta ja taittui näin:
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„Sno mmroä!
hailealla mielettä ja raSfaatla fmbämmettä fätjn nmt teille

tietoa antamaan, että olen läfjtentjt pois manfeubeSta, fittä toSta
näin, fuinfa mafjbotonta minntte olifi ollut pääfeminen noista
ilfeistä fmmtöffistä, päätin farfuun menemifettä itfeäni mapaut*
taa, foSta en taljtonut jääbä iljmistett fmfjettämäffi. Suinfa fe
laatuun fämi, en nmt jottbtt pifemmäftä fertoa, tambon main
fanoa, että turmaa otifi minua tfdtta, fiöä tämän firjeen faa*
beSfanne olen jo faufana meren aaftoja pttrjemtimaSfa Sngfan*
tifaifefla (aimatta. Safaifin en palaja, enttettfuin miattotmtu*
teni on ilmi tuttut, maan tapafjtuneefo fe itinä? — Snutento
enään totimaani IjontaSten mumittata ja paimetttormien faunista
ääntä? — mutta aifa joutuu, ©anofaatte Ijartamftnmat ter*
i»eljbmffet SHannille fefä SOlaiSfitfe ja älfäätte minua paljoin
tuomitfo, ptjtjtää Sunno".

„Vefi parta!" fattfui 2)lanni, fun firje ofi luettu, „aina
finua lomat onnet toljtaamat. Viatoin on män, fittä olen ma*
fuutcttu ja fen Ijänelle tafjtoifin firjoittaa, mutta fe ofifi turmaa.
3)liSfäpä firjeeni mänen faamttttaifi ?"

Stjlmö mei nmt Sunnon firjeen eroerStitte, jofa oli totoin
marmisfanfa fiitä, että manfi oli laimaan pääsftjt.

SOlanni ei tällä fertaa fauan miiptjnrjt "Pö^ftteäläSfä, fittä
mänen mielenfä fämi fiellä So päimän päästä fätfi
män taas matfatte Sttrajoen fartanoon päin.

Jttjntmenes Jttftu.

fuobet mmörimät ebettenfä. i-lljt oli jo neljä muotta fufu*
nut fiitä, fuin Sunno fäffi uffomaiffe, ja terran main ole

fjänettä firje tullut, ©iinä oli män fanonut faifen panetti
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htitoin meneSttjroän ja ntifyään pääSneenfä perämiehefsi. „Sattetnt
on minua pitänyt tuin omaa poitaansi", firjoitti hän, „»aan
fptimoan*faipauffeni on niin fuuri, että rooimani ja terroesieni
otoat riutuneet".—

oli jo taaS faiffi entifellääu, paitsi että Näpsi
oli .muuttanut '-porin faupunfiiu. StoerSti jo eroerStinna afui*
mqt.uujbesfa fotneasja hitotterttoissätisi. Sylroö toeistelt aftttt*
noSsinsi fuffahasioita fefä feppejä fefäffi, ja SJiaiSfi, puutarhu*
rtit fauniin fuffa, istui fyftiroätlä fabämmettä ommellen tamma*
rissansa. SBätimmiten fatsihti hän toiselle puolen huonetta, joSfa
SLTtamu firjoitti pöybän ääreSjä.

SDtanni oti fäynyt faitbibaatitutfintonfa ja aitoi joutuu jää!*
teen taaS lähteä petfinfiin lufemaatt itfenfä papiffi. Nyt oli hän
fotitttattatta, mutta oli taaS taroatlifuubeu mutaan poifennut *pyh*
feälään. £>äu tahtoi roiipyä Sylroöttä muutaman päiroän ja päätti
siarnata pyfjättä firfoSfa. Nyt firjoitti hätt jaarnansi, jofa fohta
otifin roatmiS. SEyönfä päätettyään pyysi ältamti älcaisfia tu*
lemaan tanssinsa äitinfä haubafle. ©iihen fuoStui 3Mssi ha*
(uSta. pe meniroät nyt nfjbeéfä, ja mataroina fulfiroat molem*
mat, funneS tuliroat haitballe. SEäättä aitoi ftsinelet mieriä äftaiS*
fin postille, ja SDcatttti taujui taroältä huofaufjella: „Sunno rauffa!
missi hän lienee?"

„£>äntä muistin minäfin juuri", janoi StßaiSji ja lifäfi »»tela :

„Soi futata furfeaa, futt hätien täytyy fyyttömäSti färfiä noin
paljo". ©amaSfa fuutimat he YSfähbyffen ja nyt näfimät ratiöS
atan, jota toi (unta tapioltanfa.

„sEtto on Sahroi*3Jcaiia", fanoi SJtaiSji. „§än on hyroin
ilfeän*näföinen, ei hän itinä talsi suoraan ihmistä silmiin".

2lfta tuli heitä lähemmäfsi, itään tuin olisi hänellä ollut
jotain sanottamaa, mutta sinat mnuttuimat aina YSfäfsi. SSMHboiu,
fun Hän taaS tuli heitä tohti ja jätteen fääntyi taf äijin, meni
3J2anni hänen luofjensi lystien:. „Cmfo teibärt mituttle wai or*

panatlent mitään asiaa?" iJo
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Saljmi*_9laija msfäljti ja maStafi: „2lioin main tt)ftjär, outo
fjauta, joitta miereSfä fetfotte, Pmmtcätän Sunnon äibin fjauta?"

„©n", maStafi SUlanni, „mutta miffi täällä tietä luotte?"
„Suffari on minun paffannut tätä tefemään", maStafi Sam*

mi*2Jlaija.
SJlanni ei fen enempää pitf)unut alalle, maan fäffi taaS pois

orpananfa fanSfa ptj .feäfään.
Smlmö istui ja lufi ftjnttilän matoSfa, fun SSJlcutni ja SDlaiSfi

fotia tutimat. Smttärenjä fifälle tultua fanoi män: „3JlaiSfi, taita
iltanen pötjbälle, fittä Sflannin tätjttjt) päästä aifaifin lemotfe, nrät
jatfaa män muomenna faarnata, että firfon feinät fajafj-atoat".
pan fuftti ilta, ja fun fetto ofi tjftbetfän, niin puutarljuritt a*

funnoSfa jo mafafimat faitti ftjmäsfä uneSfa.
, Pjmä=aamuna tirfonfellojen foibeSfa fulfi fanfa tirtotte;
laitti pljrtimät finne, maitta eljtä fljttä erinfaftaifetta mielettä.
Sammi*2Jlaija nätt)i mmöS joufoSfa, mätt, jofa tamattifesti mmt)B*
lenteli faljmia firfomajatftn.
:: _9.amtin faarttateSfa oli mäfi firfoSfa tjiljaa, ainoastaan
joftt tjStäftbtjS fuufui fittoin tällöin. _9lanni pumui joulun tu=
toSta, fuinfa faiffi maaltifeSti malmistiroat itfeanfä fitä ottamaan
.mäStaan. §än ptjtjfi faittia mmöS IjengeflifeSti malmiStamaan
itfeanfä mapaljtajan tufoffi. ~-PutjbiStataatte ftjbämenne", pumui
Jjän/„nim mm^in nuoret fuin manfjat. Sa finä fmnnin melatta
rafitettu itjminen, pu^bista finäfin fmbämmefi, ennentuin menet
tmnttifääfi ftjttjttämään! ©inä, jofa olet unoljtatrat mapamtajafi,
muista toti, että terran finäfin nötjränä omistit mänen, luu enft
terran notfistit polmefi alttarin juurelle. S°ubtt tunnustamaan
fmntimelfaafi, miefä on armon aitaa, pubista fmbämmefi, ftjttjtä
ftj.ttttila.fi ja ofe mafmis ottamaan mapafjtajaafi maStaan".

Sun firfonmenot etimat loppuneet, meni tanfa ttjt)t_)t»ät=
fetta totia; meillä ofi ollut (jtjtoä pappi. _9lattni oli tmjös ow
netlinen, mäu oli faanut faarnata fmbämmenfä ttjlltj^beStä jaunelfi
nmt tulemaifuubesta, fuinta mäu terran ofifi tpäftäifen fanfan opet-
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tajana; fittoin olifi tjänedä mmöS oma foto, mäljäinctt pappila, ja
ftttapa olifi fen mäljätfen fobott ftjbän? — Min ajatelleSfanfa loi
mäu ftlmänfä 3JlaiSfiin. ,'petfifen main fofjtefimat fjeibän fifmä*
tjtfcnfä toifianfa, ja t)_ aamiStimat molemmat, mitä ei fuu mielä
uStaltanut pumua. Sentiefi äJJanni mielä fauan olifi ttncffinut,
jottei affa, jofa juuri tuli fifälle, olifi mäntä tjäirinntjt. ©e oli
Sammi*3Jlaija, jofa nmt tuli. .-pan pmmfi SJlamtia faljben feSfett
puf)iMla. SJlanni meni mänen fanSfattfa S9laiSfin fammariin.
©inue tuttuanfa fattoi SJlaija: „;perra 2)laiStcri! _9Hnä tambon
tulla fmntimelfaani tunnustamaan, jo fauan on fe rafittanut omaa*

tuntoani. _oloneSti olen aitonut tunnustaa patjat tefoui, mutta
olen petjämujt maallista fjäpeätä. Silentin, fun näin teibät firf*
fotarljaSfa, aioin tunnuStuffeni te^bä, maan en rofjjennut, mutta
tuuttaatte nmt: Vefjettne on ft)t)töiit- MJläpfä tuon ilfeän ttjott
teli, joSta Sunnoa ftjtjtettiin. §än faSfi arfun meljenne piironfin
laatiffoon, ja ne fatliit taroarat, jotfa olimat artttSta poiSfa, tai*
lenfi män minun ttjfönäni, mutta nmt on jo oja rafjaffi maifjetettu".

„_9liffi taljtoi män Sunnon pääfjän marfautenfa?" fmfmi
SKanni.

„piäft)m etjfä ofi, että mäu fittä lamoin luuli paremmin
pääfemänfä faifeSta muomioSta, mutta (jänellä oli tnljöS toinenfin
fmm- ■•'pän luuti meljenne tatitta tuleman ilmi, fufa män oifeas*
taan oli. Apän pelfäfi Sunnon tunteman, että 9läpfä ja rosmo,
jofa äitinne rtjösti, oli fama mieS; ja tiebättefö: Satte, jofa Su*
rajoen fartanoSta ajettiin pois marfanben täfjben, futfutaan nmt
Mpfäffi".

„©iinä on ttjltäffi tjftbelte ifymifetle anfiott luetteloa", (au*

fut _9lanni, „mutta teibän tätjttjl) nmt mennä nimiSmiemelle pn*

mumaan tämä afia. Varastetun fafun tallentajalla on fama ebeS*
maStauS tuin maraStajattafiu, mutta ältäätte peljätfö, tämä maal*
ftnen rangaistus ei fauan feStä. 9.ientäfäätte matamitta aSfe*
teiltä eteenpäin niin, fuin olette alfaneet, ©illoin faatte tattiin
tamaran omaffenne, femmoifen, jotaturmaan muuten tjafifitte, ui*
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mittain omantnnnon rauljan". 2lffa lupafi fen teftbä ja fäffi
pois.

Sun äftanni taaS tuli Stjtmön ja 3JlaiSfin luo, oli män
lomin fafpea, niin että SOlaiSfifin t)eti fen fjuomafi ja ttjftji :

„Voitfo pamoin?"
„Snpä oifein maStaft ©lantti, „maiffa minutta

on ifoitfemifcn ftjtjtä", ja utjt pumui män Sammt*SD.atjan ilmoituffen.
piri päimää tämän jälteen tuli nimiSmiefjeltä tieto ptjm*

feälään fefä 9läpfätt että Sammi*2Jlaijan fiintti panemifeSta; tätä
tietoa oli SOlanni juuri obottanut, mutta fen nmt faatuanfa ei ollut
Ijänettä enään aitaa miiptjä Smfmöllä, maan män fanoi ftjbäm*
mettifet jääfjt)h>äifet ja läffi pois pljmteälästä.

Sttrajocn fartanoSfa olimat jo jouluftjnttilät ftjttjtetttjnä,
maan äJlannia ei mielä tuntunut, pttrttuna fttffi muoneesta muo*
neefeen. §än ofi femotoin ja fanoi: »Siljan poifamme main
liene lipeänä, tun ei jo tufc fotia. Ottbofta tuo nätjttää,
mutta obotetaatt toti miefä, ennenfuin alamme jttmtaamme".

Stjtjne fatfeli tntjöS affnnaSta ufoS ääneti; aamiStuS noufi
fjänen fmbämmeenfä. §än meni tammariinfa, jatatterat ftjtjneteet
muofimat mänen filmiStänfä. pttruneSfa, jota tuli {jätemaan tm*
tärtänfä, lötjfi mänen näin ittemänä ja laufut lempeällä äänel*
länfä, lastein pefjmeän tätenfä Smmnen olalle: „fiapfeni! finulla
on ollut mämäinen maStointämminen, minä armaan, mistä mur-
fjeefi tuli. ©lifit toimonut SJlannitt tiiruummin rientämän uj*
töfi". Smmne nojafi tauniin päänfä äitinfä rintaa maStaan, fanoen :

„_3.inä aamistan, misfä män on miiptjnljt; onpa tuo mattan
luonnollista, fittä SJlaiSfi on tjlen imaua ja m^mpeä, mutta, äi*
tini, minä itien, fe Ijuojentaa fmbäntäni".

„Stfe, lapfeni, mutta muista, että monta toimetta, meiltä
elämäsfämine fjai^tuu, fuin faippuafettot ilmaan, maan meibän tu*
tee toti jalosti ptjrfiä eteenpäin". £änen näin pufjueSfanfa tuufui
porofellon ääni. „-lt)t män tulee", Ijunfi Stjljtte, „ja fiiniäni omat
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pmtaifct itfuSta. SOlinun täljtmm peStä ne, ettei mäu mitään Ijuo*
maa". .lain fanottuanfa meni män pljtj^timään fifmiänfä raif*
faatfa mebellä, ja patruneSfa rienfi SJlamtia ottamaan maStaan.

9Jlanni oli jo patruunan fanSfa fafiSfa, fun patruneSfa
tuti mäntä termefjtimäätt fanoen: „sJlo terme tuftuafi! Sauan otet
antanut meibän obottaa. guufitt jo faamamme miettää jottfujum*
faamme ifmatt finua".

„Stjitä mäfjälfä pitifin", maStafi SJlanni ja pumui nmt, miten
oli tiebon faanut Sunnon miattomuubcSta, fefä miiptjneenfä pt) . =

fcäfäsfä fiffi, fttitt- fai tuulla sJläpfän tittttti pannuffi. Smmne tuti
mmöS termemtimään S9lannta ja futtftuonfo, miffi faSmattimefjenfä
oli mtipmntjt, oli män taaS ttjtjttjmäinen ja faattoi ifoifetta mielellä
miettää joulujtujtaaitfa.

Solmantena joulupäimänä oli futfumuS maanmifjefiä pa*
roni ©— lie. Sämä parooni oli nuori refjettifen*dtontoinetttmeS;
fämiöffenfä ofi jalo ja fiisti. Janella oli fartano, jonfamifjamat
maat olimat fuufuSfa; emäntä main puuttui miefä fartanoSta.
sJlt)t tuistattiin jofa fjaaratta, että paroni ofi mieftmnmt Smmneen,
ja että testi oli aiman Stjtjnen tätjben.

Sda tuli, jolloin oli lämteminen paroni ©—He. pttmmta
ptfntu fefä patruneSfa ajoimat tjljbellä memofetta, ja SDlanni St)*)*
neu tanSfa toifetla. Suu paistoi tirttaana, tuljanfia täfjtiä tuit*
tatti taimaljatla, ja märmäifet puut feifoimat fomina malfoifeSfa
mittaSfanfa. Stjtjne tatfeli luonnon tauneutta, laitti oli mänen
mieleStänfä t)Un imanata. §än oli niin onnellinen, tun istui
SJlatmin fimutta, että olifi toimouut mattan lestämän mm^in
tauon, mutta ntjtpä olimat jo mattanfa pääsfä, fittä tuoSfapa oli
©—n tartano. SJlanni auttoi Stjljneä pois reestä, ja fitte lät*
fimat fifälle. ©aatuonfa päällmsmaatteet päältänfä me menimät
f aliin, joSfa paroni tuti Ijeitä maStaan, fanoen: „Serme tuttua!",
©itte faattot mau patruneSfaa fommaan istumaan, ja Smmne meni
muitten naisten jouttoon, joSfa män loisti mdnnä. Janetta oli
malfoifet maatteet ja mustisfa tämäröitmisfä miutfisfanfa purpu*
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raiuen nauma, joSfa ftiltämät mefmet ftmaftetimat. SäSfä pu*

touSfaan nätjtti fjän tjlett forealta ja fauniifta.
ptrotti ©. fulfi IjuoneiSfattfa fofjtetiaaSti pumutetten faiffia

tnieraitaufa, maan filmänfä fatfaljtimat ufeaSti mm&elte fuuunaffe
— finne, misfä Smmne istui.

plmeliat fämimät ebes tafaifin falisfa tarjoten ramintoja,
ja fun enfimmäifet tjerfut olimat nautittuna, luutui miulujen foitto.

kuoret merrat fofoontuimat mäfjitellen falitt fcSfelle, ja metäen man*
fifat paremmin fääteettfä fatfoimat me neitosten paristo itfettenfä
fopiman fumppanin, jota fitte menimät pmmtämään fausfanfa
tanSfiin.

ptroni meni nmt fnoraon lattian, toifctte puolelle, joSfa
Smmne istui, ja famaSfa ptjöräljti tuo forea pari femeäSti tjmpäri
falin, ja totfet feuraftmat efimerffiänfä. Soifett terran
näemme taaS Smmnen pmörämtelemän lattiatta, maan nljt _9lamtitt
lanSfa. §)än nättttää onttellifelta, nmt olifi män tonSfinut maitta
fuinfa tauon. —

9louma p ja rouma S., jotta aitta paljon tiefimät xxxaa^
ilman afioita, puljuimat juuri feSfenänfä näistä fotjbeSto. „.lä*
etfö", ftjftjt 9louma P, „fuinfo imaStuneefta Smmne nämttää?
©aapa näfjbä, että: „totofisfo Ijiirett mie". ©onoppa minua ma*
lemteliaffi, jottei tuo faunis maisteri ©afo faa mäntä mielä omaf-
fenfa ja patruunan foto riffantta mmötäjäijiffi; paroni faa ruf*
tafet, että fjäitäljtää main".

„tläpä fano", mirffoi rouma S—. „7£t)\)xxe on martonut
main paronin anomusta eifä ole muista Ijuoliuutfaan. SOli*
ttun trjttäreni luuti juuri pappilan ©annilta, että ptlmun emän*
ttöitfiä*mamfelli oli puljunut tjänelle Smmnen fouoneen, että mäu
ei itinä ota muuta, fuin mapaafäättjifen tnief)ett; ja faatpa näljbä,
että tuota pilaa faamme määt".

9liiu fuisfaifi roumat, mutta 3Jlanni feifoi f^nntjffellä, no*
jaten omeen. Apän fatfeli Stjtjneä ja ajattefi: „Sofiaan män on
taunis, niintuiit ruufn, jota tutfasten joufoSfa fauniimpona lois*
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taa, mutta — mempcämpi ruufua on fuitenfin tuo faino muisto*
fuffa puron rannatta, ja mempcämpi Sljljneä on■_Dlai-.fi tuolla So*
femäenjoeu rannatta", pttrutttta fterätti 9MJlannin mänen ajatuf-
fistanfa, fanoen: „Vämtefäämme nmt jo fotia, ilta on joutunut",
mutta famaSfa tuli paroni ja pmmfi meitä miiptjmään mäfjäifen,
fittä miimeinen fatritli oli mielä tanSfittama. Jltjt miittot mäu
miulunfoittajitte, että alfaifimat foittaa, ja feifoi fofjta, Smmne
fircuttanfa fatrillia alfamaSfa. ©idä ajalla, fuin toinen puoli
fatritlin tanSfaajiSta ptjöräfjteti lattialla, istui paroni jutellen
Sijaiten fanSfa, fimneS oli mttoroufa mennä tanSfimaan.
SJlitä me juttetimat, fitä ei futaan fuullitt, ei ttuot faiffitietämät
roumatfaau, mutta tamatlifuittta pitemmin loppui fatritti. plö-
röni nätjtti matamatta, eifä toiroo enään loistanut mänen fit-=
miStänfä, niiiifuin tnnSfin aluSfa.

pironitt mieraat fanoimat jäät)tjn.äifet ja lätfimät tutut
pois. Sotia tultuanfa fanoi 3Jlanni Stjtjnede: „2Jltnä peliään
paronin faaucen finulta ruffafet, fidä mäu oli marfin muuttunut
miimeifen fatritlin tanSfittuanfa. $)<ftt on jalo mieS, oifein finun
mertaifefi Smmne; olifin fuonttt finun fjänelle".

„S9linä en mäntä ratasta entä fcn muoffi tafjbo mäntä ottaa",
maStafi Smmne.

„St fuinfaan ilman raffautta, mutta en Ijminärrä, ntiffi et
mäntä rafaStaifi. .fjän on forfeafufuinen, fauniS, ja faifin tamoin
tjlemä mieS. tteibou pitäifi tämänlaifeen miefjeen rafaS-
tuman, joS main fmbämmenfä mielä on mapaa".

Stjnne punastui cnfin, maan pian fatofi ruufut mänen poS*
filtanfa — „slanni olifi fuonut minun paronille,, ilman että fe
mänen ftjbäntänfä mäljäätään olifi Ijaitanmtt; äflanni ei minua
ratasta", ajatteli män jafanoi nmt: „3Jlanni, alfaamme enään pu*
fjufo paronista, fittä minulle on fe itämää".

©amaSfa tuli patruuna faaliitt fifälle, joSfa SJlamti ja
Smmne istuimat. ."pän fttjnttjili näljbeSfänfä fjeibän mStämällifeStt
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jutteleman fesfcnänfä ja meni mitään fanomatta juoneen lämitfe,
mutta Smmne loimotti SJlannille (jtjmää ijötä ja täffi ifättfä jälleen.

„Smdöni", fanoi pttruuna, „tuuliu äibiltäfi, että otet f)tjl=
jännmt paronin. 910, nom! älä punastu, ett minä tuosta fjuoli
©euraa fittä omaa mieltäfi. Sorpatt poifa faattaa ofta t)f)tä mm*
mä fuin mapaafufttinenfin, fillä ainoastaan tieto ja taito fefä flj*
bämmen tjfemmtjS miemen jaloStuttaa".

Smmne ei puljunut mitään, män main taputteli ifäänfä ja
lätji fitte fammariinfa, ajatellen: „Sfäni on aina main fiinä uS*
foSfa, että äJlantti rafaStaa minua, cnfä minä malta ilmoittaa
Ijäitette tämän toimon oleman turmaa —".

Smmnen menttjä jäi S9lanni mielä Ijetteffi istumaan fatiitt.
.•pan fanoi itfeffenfä: „©tififo maljbollista, että Smtjnelle olen
meljeä raffamampi! — Suinfa tumma, etfen ofe tuota ennen fjuo*
mannut! Voi tofi, että niin tätjttjm oda". §ätt meni nmt f am*

mariinfa, ja mö joutui puolelle, etmenluin uni tuli mapaljtamaait
mäntä noista fotaifista ajatuffista, jotta eimät fefroätte faaneet,
olifo fjän fittollifuubeSta melmollinett raffauttanfa ttmraamaait.

•P&wfoista Jufiu.

toista muotta on fufttnut fiitä, fuin SOlanni tuli fanbibaatiffi.
_q&xi oli ntjt fuorittanut roiimeifen tutfintonfa tjdopiStoSfa

ja fulfi iloifena äHifonfabun marretla olemaa afuutoanfa fotjti,
maan täsfä tapafi , män fumppaninfa Slitfu ©aaren, jofa fanoi :

„Veiffoni, ofetfo pian mafmis tulemaan Apelfingistä? 29lmä aion
fjett läfjteä".

„Sn joubu mielä tänä päimänä", maStafi 3Jlamti, „fittä
minun on firjoittaminen metjetteni. S° miime fefänä firjoitin mä*
tielle, että mäu oli fljtjttömäffi julistettu, maan mäntä ei tofi
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ole tuulunut. 9lt)fmään fain fjätteltä firjeen, joSfa män fanoo, etfei
ole täältä mitään tietoja, Ijänelle tullut. 9lmt olen päältättljt päälle*
firjoituffen panna mänen fatteininfa roumatte Snglantiitt, efjfä firje
fiffoin (ötjtää omistajanfa. Vaan tuleppa nmt fifälle afuntooni,
niin faamme jutella". 9)Stämät menimät, ja 9liffu fanoi fifätte tnl*
tuanfa ällanttte:

„@inun tämtmm tofi tulla meille, emtenfuin jätät £.elfingin.
SJluiSta, että ofemme odeet fumppanit ja fttjmät mstämät aina fiitä,
fuin lufioon tulimme, ja nmt olemme mielä tjf^eSfä fuorittaneet
miimcifen tttttintomme tjltopistosfa, maan täältä tämbettmämme

„§arrooin fåttfyxx pm.uune-
Saamme toinen toifiljimme
9taiHä raufoida rajoilla,
SPoloifilla $ol)iatt mailla".

„SiitoS dlxttxt, fotofipa ei ole tästä taulana ja {jalusta tulen,
maitta olifi matta pifempifitt".

:■_.;>. ~Vielä on toinenfin afia, jonfa täfjben finun nmt erittäinfin
tämtmm meitte tulla, fillä parin päimän päästä mietetään minun
fimtajaifeni".

„©imm? SD-ttfi et tuota ennen ofc puljunut?"
„@en muoffi, että maSta toisfa päimänä fain marman tiebon

fiitä. Satfoppas! tjljöen aStefeen olen finua ebemmäfft joutunut,
maan fun finä tulet meille ja näet faiffi faunottaret pitäjäsfämme,
niin fentiefi ei finunfaan fmbämmefi ftjfi aina tjfjtä mtfitoitfoifeStt".

„Sn ftuoli niistä enempätä, fuin tämän taupungintaan nei*
tofista".

„Varo main! — 9Jlinä näin fotonani fätjbeSfäni niin imanan
nettofen, että med ofifin mäneen mielisttjntjt, joS main minulla
mielä olifi fmbämmeni tallella ollut, mutta fe oli jo tnenntjt mat*
loiljmfa".

„pt.tä pufjetta pibät, mutta et muista fanoa morfiamefi
nimeä".
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„©itä et faattaan tietää, enncntuin tulet filjfajaifiin. _9lutta
nmt, näemmä, ifttnifet jo rientämät rautatien fartanode; fofjta juna
tätjtee. nmt meiffoni, ja terme tuttua fitte fotiljmi!"
9liftu meni, ja SJtanni rupefi tirjoittamaan Sutmotle. ©itte oli
mänettä mielä tjfjtä ja toista teljtämänä -ApelftngiSfä, mutta toi*
fena päimänä läffi män -lifttn fotta, joSfa mäntä otettiin ftjbäm*
mettifeSti maStaan.

pomaSti fäsfi fjett äJlannia futfumaan itfeanfä febäffi fefä
pruuStinnaa täbifft. äHanni tunfi itfenfä niin tutuffi täältä, fuin
joS ofifi fotottanfa ollut, ja promaStin fanSfa oli män pian miff*
faaSfa pufjeeSfa, mutta 9liffu feSfetjtti meitä fanoen: „Sufe,
SJlanni, tatfomaan totoani ultopuoleltafin". Sät)än oli MäMJlamti
Ijeti malmiS, ja nmt t)#tämät menimät uloS.

pippila oli fauniin järracn rannatta, ja toifetla puolen fal*
mea pilloitti foimifoSfa malfoifeffi ntaafattu ta(o. Ofoittaen for*
mettanfa tätä tatoa fotjti fanoi 9äffu 3Jlannittc: „Satfo! tuo.<fa
maltoifeSfa taloSfa ott minun onneni, ©iettä 9lteme(äSfä afuu
©alli .pohjantähti".

„©alli -Po^jantäfttt! ©ett nimen olen tuullut jottoinfin. —

ampaista olifi mäntä nä^ba".
„Apuomenna jo näet mänen", fanoi 9liffu. „SoiSta mänen

mertaistanfa ei (ötjbtjffääjt, joS ei juuri mänen IjStämänfä, tuo
ifjana neito, joSta ApelfingiSfä finutle pumuin".

£olanni ja 9liffu tämelimät uitotta jutellen ja nauttien fefä*
ifman faunetttta, tunnes tultiin fäsfemäätt meitä ittattifette, maan
illatta, fun olimat Ijtjmää tjötä toimottaneet promaStille fefä prttuS*
tinnatte, feSti Ijeittä miefä juttua aina puoli*tjödön aSti.

Slamuda tjeibän tjerätttjään paistoi aurinfo jo forfeada tai*
mamada. 9Uffu ifoitfi fiitä, että päimä oli firfaS, fittä : „9lie*
meläsfä", fanoi män, „on mämän fjuoneita, mutta fauniifla ilmalla
fopii mieraSten istua ulfonafin 9liemelän fauntisfa puiStoSfa".

9liffu läffi ebeftä puolen päimän 9!iemelään, mutta 3M).anni

meni finne promaStin fefä pruuStinnan fanSfa' fuuben aitaan
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iltapuolelta. §e läffimät meneeflä ja pian olimatfin mäljäifen
laljbcn poiffi foutatteet. kannatta oli 9liffu meitä maStaSfa. §ätt
fanoi 9liemefäSfä ofeman jo paljon mieraita, ja 9J.anttitte IttiS*
tafi män: „Varo main ft»bäntäfi ! pltään, etfei ote ramtuataan
finutta tallella, fun jätät 9liemetän".

„Sn otettaan maaraSfa, fiitä maitta metoa pitäifin", maS*
tafi _9lanni.

„9lom pibetäänpä main", fattoi 9lifftt, „ja päätetään, että
minä, joS moitatt, f aan fjäisfätme fttfca mimfifanat, maan joS toifin
fäm, niin tittet ftnä ©adin ja minun fjäiftin meitä mifjfimään. Sifö
niin?"

„Offoon main niin", maStafi SDlanni ftt>m^iflcu.
§e menimät nmt fifälle, ja 9liffu faattoi 29lamtra paro*

nittarcn luo, laufuen: „ptronitar spoftiantäftti ja SDlaistert ©ato",
©ide met män tj^tämänfä morfiamenfa ttjfö ja fanoi: „SäSfä
©alli, näet parmaatt mstämäui".

~9Jltnä olen jo fauan tuntenut teibät", laufui ©alli. „2li*
man niin, fuin olette, olen mieleSfäni tumaillut teitä, fillä fttt*
moni on niin eloifaSti tertomtt teibät minulle", ©allin puljueSfa
auteni omi, ja neitonen tuli falin mierifeStä tammartSta fifälle.
©atti fatfoi t^mmitten futfioanfa ja fanoi fitte 9Jlatmille: „Sat*
fofaatte, SOlaiSteri, mämäifenmmpärittcnne! 9läettefö fettraSfammc
täättä mmtäätt tuttamaa".

SOlanni loi ftlmänfä falin puoleen, muubalj-i fytiaa:
„9)laiSfi!" ja meni termemtimään orpanatanfa, jofa punastuen tuli
fjäntä maStaan. SJJaiSfi oli iljanampi, fuin foSfaan ennen. Apä*
neliä oli maltoifet maatteet, ja fieljfttra finifistä muistofufista ofi
fibottuna mänen maan feftaifet fifjaranfa riippuimat
tamattifuuben mutaan fitttäminä ja pemmeinä mänen otattenfa.

_9lanni pumui fauan orpananfa fanSfa, mutta fun män mim*
boin jälleen patafi tjStämänfä fttoffe, fuisfafi 9liffu fjänelle: „Sumpi
meistä mebon moittaa?" 9Jlanni fjtjtn^iti main eifä maStannut
mitään.
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Sdatt ajalla tjajofi enin ofa nuorifoSta puutarmaan. Ufeim*
mat olimat rinfifillä ruomoStoSfa. 9läitten joufoSfa näemme mmöS
9)lannin ja 9JlaiSfin, mutta mämän aitaa tanSfittuanfa me meni*
mät 9äfuu ja ©allin fanSfa feinufamitfafle, maan fulljo ja mor*

ftatt eimät faatteet fauan istua, fittä tjffi ja toinen tuli fjeitä Ijafe*
maan rinfiin tanSfimaan ja pian ofi SOlanni ja DJlaiSfi ml*
fin famitfatta. MDlanni fattoi nmt : „Sämä päimä on ollut erittäin
mupainen minulle, fittä minä olen näljntjt parmaan mstämäni
onnen ja joieläpä fain nämbä finunfin; fitä en ofifi aamistanut*
taan. ©ano, MDlaiSft, miffi punastuit minua täällä enfin nälj*
beSfäfi? Otifo fe ilosta?

„©rpanani, mitäs ftjftjt? Snfö olifi iloinen ollut ttäljbeSfäni
orpanatani ja erittäin nmt, fun otin marfin mieraaSfa feuraSfa".

„f)mmärfinfö määrin punaStuntifefi, -iMDlat.fi? ©ano, aino*
aStaan fufulaifuubenfo muoffi fittä ifoifeffi tulit minua nätjbeSfäfi?

SOlaiSfi ei ennättänmt maStata, fillä 9lifttt tuti juosten _9lan*
uin ttjfö ja toi fjänette firjeen, jonfa päättefirjoituffen atte ofi
rajoitettu "tärfeätä". _9launi aufaifi firjeen, fufi ja fanoi fitte:
„Sirje on Surajoelta, täbittäni. ©etäni on fairaStunut, jatätini
fanoo firjeeSfänfä, että ftirttljtaifin fotia, fillä fetäni, fentiefi, ei
enään fauan efä, ja [jän tafjtoifi ennen fttotemaanfa tamata minua".

„Sät)tmmfö finun nmt fjeti jättää meibät?" ftjfmi 9liffn.
„Sämtmm ttjttä, maiffa mupaista olifi ollut täällä mielä mii*

ptjminen, jollen olifi näitä fanomia faanut". ' 3)lanni antoi nmt
IjtjroäStijätöffi 9JlaiSfitle fätenfä ftjftjen:

„Viimmtfö fauan täältä?"
„Sn", maStafi SÖJaiSfi, „mittä olen jo pian aifomtt täljteä

fotia".
„Sun main fotoani pääfen'', fuisfafi 9)lanni, „tuten ptjlj*

fcäfään, joS nmt talbot antaa minulle tjö^n mttistofufan tiefjfu*
raStafi". 9JlaiSfi taittoi fttffafen ja antoi fen orpanaflenfa. 9)lanni

tatfenfi fen ja tiirufjti jää^tjroäifiä fanomaan.
9.iffu faattoi SDlatmin pappilaan, maan fieltä palafi mäu
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tafaifitt 9lieme(ään, mutta SDlanni ajoi tätjttä fauffaa Snrajoette
päin. £än ajoi möt ja päimät, funnes joutui Surajocn farta*
noon. Snfi ferran tuli män fotianfa, niin etfei futaan ollut
mäntä maStaSfa. Jpän tuli eteisfjuoneefeen, otti maatteet pääftänfä
ja aufaifi fitte maroroaSti fafin omen. Säättä istui Stjmne itfein,
nojaten faunista päätänfä fäfiänfä maStaan. iJiäfjttjänfä SDlatmitt
laufui mätt: „2.1j! MDlanni! Olipa onni, että tulit. Sfäni on
finna obottanut malttamattomuubelfa. £än elää mielä, maan
ei jaffa enään pufjuaffaan oifein fefmästi, ja tofttori fanoo, että
Sfäni fairaStaa miimeiStä tautianfa".

„9Jlenfäämme mäntä fatfomaan", fanoi SDlanni.
Ape menimät nmt fairaan tjuoneefeen. pttruutta

raSfaaSti muotcettanfa, filmänfä olimat fiitmi; män ei näfjntjt, että
SDlanni tufi muoneefeen, mutta SDlanni fimti, fuinfa mänen fetänfä
fjiljaa fanoi itfeffenfä: „_lita rientää loppuun. Voi jospa SOlanni
tulifi!"

äJJamti tä^e-Sttji nmt mänen mttobettaufa fanoen: „©etäni,.
täSfä olen".

pttruuna aufaifi ftlmänfä, ja mtetto Ijmmm näfljt Ijänen muu*
lillanfa. .^än otti 3Jtannin fäfiin fiinui, faitfuett: „Viefäpäfaatt
näfjbä rattaan muotofi. SOlinun poifani! ©inä olet aina
minulle — iloa teljnmt". ©itte fanoi män mielä: „Smmne, rafaS
(apfeni, titte tänne", ja ottaen ttjdärenfä fäteen fiini pumui (jän:
„Bapfcni, te olette otteet rattaat faSminfnmppanit ja otfaatte
täSfebeS turmana toifittenne elämänne loppuun aSti". §.ätt ei
enään uämnmt, että jofa meripifara oli poiSfa 9M?launin postitta,
mätt ei tuntenut, fuinfa Stjljnen fäfi mapifi, maan laufui letttpe*
asti fatfetten fjcitä: „Sumafa teille antafoott fiunauffenfa!" —

©itte fanoi män jääfttjmäifet puofifottenfa ja nufftti fuin uneen.
©uureSti faimattiin patruunaa fartanon fofo alueeSfa, maan

mielä enemmän itfe fartanoSfa; mutta SDlannitta fefä Sljmnellä
oli paitfi faipauSta miefä toinenfin murme, jofa rafitti meitä, ja
tämän murfjeen tuotti tjeille patruunan miimeinen ptjrjutö. §e
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tiefimät nmt mänen fjortamtmmait toimonfa otteen, että olifimat
rafaStaneet toifianfa, ja tämä mänen miiincineit toimonfa oli pm*
fjänä pibettämä. Snfimmäifet päimät fitfuimat tofi, maitta mi*
taaStiffin, faifentaifeSfa tofjuSfa, fitft tuin mautajaifet olimat oljitfe,
mutta fitte oli fefä 9)latmin että Smmnen ifämämpi. §e faipai*
limat fanomattomaSti patruunaa, maan eimät fumpifaan pulju*
ueet taipauffeStanfa; me ofimat eneimnäit mieraat toifillenfa fuin
foSfaan ennen. Sättiä tuntui StjtjueStä fatferafta, ja mäu ajat*
teli itfeffenfä: Vietä mäfjäu aitaa foetan taistella ftjbämmeiti
fanSfa, maan fitte tämtmm täältä muutos tapafjtua". 9liin ajatteli
mmöS SDlanni, mutta mäu ei mnmiärtäntjt, mitä te^bä. Apän oli
mielestänfä melmollinen tätjttämään faSroatti*ifänfä miimeistä
fäsftjä, maan tämä tuntui tornin rastaatta.

§äu istui eräänä iltana joenrannalla tätä miettien ja päätti
firjmttaa SDlaiSfitle ftjtjtt, milfi Ijän ei tullut, maiffa
(ttpafi. — SaufuraStaatt moui*äänitteu roifertefemineit fuufui met*
fästä, ja _9lantti fuunteli fitä ajatellen itfeffenfä: „©inä, lin*
tunen, olet onnellinen, jofa faat mapaana metfäsfä lattleSfetta.
Voi, fuin raufefi toimoui ttjftjääu! — _.ttjt maSta tuunett, fuinfa
tattis mapauS ott".

§änett näin ajatelleSfanfa (aSfeuttti pefjmeä maffoinen fäfi
mänen ofatlenfa, ja Smmnen lempeä ääni fanoi: "Veljeni, fas*
minfumppanini, ctfö tafjbo uSfoa mittutle murmeefi? Ptmu ftto*
raatt fmbämmefi ajatnffet niinfttin ennen — maan ei — älä pulju,
minä tafjbon ne fintttte fanoa. — Sttule! lintunen tjäfisfä fai*
paifee mapautta; mefjeni fitä faipailee — maatt niin ei pibä ole*
man. 2ennä, (ennä (intufena tuon mempeän tutan (uoffe, jofa
fasmaa Sofemäenjoett rannatta, ja mie fe pefääfi. Ota SDlaiSfi
omaffefi, ja minä tat^on fjääpätmättä mmrtin fitoa mänen pää*
Ijätifä. Stfö fittett ofe onnellinen?"

„Stjmne! Soifin oli ifämmc tafjto".
„oän tafttoi ainoastaan perustaa onneamme, ja näin mänen

tarfoitjtffenfa parafjiten tulee tämtettjffi. Sun finä fäljbet poiS
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tääftä, foetan astua jäffiäfi niin, että pibän Ijuofta fötjfjistä afuS*
tataifistani ; fitttttta moitan tätjbett meljellifen raffauben jafitfoitt
olen onnellinen!"

„Stjmne ! ftnä tuttfit tninutt paremmitt, fuin luulin, mutta
nmt maSta tunnen minä oifein jalon ftfareni".

Smmne rienfi nmt pois rannatta; män meni äitinfä luoffe
ja pumui mapifemalla äänellä, mitä Ijän 3)lannm fanSfa ofi päät*
tätttjt. pttrunesfa laufui: ~STt)ttäreni! tuota finttlta obotin;nmt
olet minun oma tjlemä Smmneui", mutta Smmnen mointat olimat
nmt loppuneet, ja män meni fammariinfa fatferaSti itfemään.

9Jlanni ei ettään fanan miiptjntjt Surajoett fartanoSfa, fittä
mänen oli läljtetninen Surtuun papintutfintoanfa fuorittamaan.
§än päätti tofi enfin läfjteä

ptjljfeätäsfä istui 9JlaiSfi fammarisfaan fatfetten fäbeSfään
ofemaa fuimettunutta muiStofufan*fiefjfuraa. Sfänfä fjuufi mäntä,
maan £olaisfi ei tuullut muuta fuin marpusten limertelemifett
faton räStäältä, mutta fitte Ijuttfi Smtmö toifen terran : „3JlaiSfi!
Suutetfo?"

„2Jlitä, ifätti, tafjbotte?" ftjftji SOlaiSfi.
„Sttä menifit fitoilemaan fuffaifia feppeiftin".
SJlaiSfi meni fjeti, mutta Stjlmö nmtifi itfeffenfä: „Apnt —

ttjttöni pää on mafian ptjörättä, ei män fuufe ja tuSfin män enään
näfeefään. £.m, tefpo poifa tuo SDlanni, mutta mitä mäu täältä
SDlaiSfia fäm furfiStefemaSfa". 9läitt ajattefi Smfmö, maan SOlaiSft
fuffi puutarfjaSfa fitcitlen tutfafia ja ajatteli fitoeSfanfa: „S9liSfä
miiptjm SOlatmi? §än lupafi pian tulla, mutta nmt on jo totit*
fojafin tulunut, ja näinpä taulaa fuuri rattoitiamme:

"Sempimää mi pibättahn paula?
©orjana Ijän soutaa järloen poiffi,
pi muorien fotfait siiroin liitää,
SPalauu jo ennen puolta päimää,
Sun toast' tjöfft tiettiin tuletoafft.""
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Suuri Ijänen näin ajatetleSfattfa fuului jalan ääni, ja 9)tamti

feifoi mänen miereSfä fanoen : „Sauemmin miimtjin, fuin tuutin,
fillä fetätti ttttffui miimeifeen utteenfa, jottfa täfjben fain monta eS*
tettä, joista toiste tatjbon jutella, mutta niin pian fuin pääfiu, ttt*
lin, fiflä fmbämmeni maati minua tänne. 29laiSfi! fiitä asti, fuin
mmmärfin, mitä raffauS ott, ljtttmärfin mmöS, että finä ofet
fmbämmeni lemmitttj, ja nmt prjtjbätt, maratan mastauffen fiitä,
mitä tuo taitto muistofuffa ainoastaan antoi minun aamistaa!"

£o?ttä SJlaiSfi fuisfaten maStafi, fen futtfi SJlanni ja oli
onnellinen, Suttu, jofa istui offafla, tuuli mmöS fuisfeett ja lauloi
fen futlattenfa.

Åaf)&estoisla _Sußu.

fuofi oli tutunut fiitä, fuin miimein näimme 9MJlaiSfin, ja nmt
istuu män Smmnen fanSfa Surajoen rannalla mStämättifeSti

jutellen, juuri fiinä, misfä 9)lanni muofi tafaperin fai Stjmneftä
fmbämmenfä mapauben. Smmne on prjrjtäntjt äibiftänfä, että SDlaiS*
fin määt pibettäifiin Surajoen fartanoSfa, joljon mänen äitinfä
mtjöS ofi fttoStunut.

.Maxxxxi on nmt pappina. §än on faanut erään lappalais*
miran, maan on tofi mielä Surajoen promaStin apulaifena. §än
on mttotrattnut muonect itfettenfä tirfott lätjettä, joSfa fjän nmt
afuu fiffi, fuin faa fappafaiS*mirfanfa ottaa maStaan.

Smfmö on taaS Surajoen fartanoSfa ja afuu fiettä entifeSfä
afunnoSfanfa. £>än ifämöitfi aina tätä entistä fotoanfa: nmt
erittäinfitt, fun £9laiSfi oli naimifeen joutuma, ei mätt enään miilj*
ttjntjt olemaan ptjljfeäfäsfä.

Smmne ja S9laiSfi istuimat rannalla, niinfuin jo mainit*
fimme, tjStämättifeSti jutellen, maan famaSfa Ijettä (jäiritfi iloi*
tien ääni, jofa tjuubat)ti: „§tjmää päimää nuori morfiatt!"
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SDlaiSfi fatfoi fimudenfa ja laufui iloifeSti: „@alli plj*
jantämti!"

„©alli ©aari tästä puoleen", oifaifi ©atti, fittä mänen
Ijäättfä olimat ntjftjään olleet. QJlanni oli miljfifanat fufenut
mstämättenfä ja ©allille, mutta 3)laiSfi ei joutanut tulla
Janetta oli ollut paljo laitettamaa itfettenfä, fittä muomennapa
jo oli mänen Ijääpäimänfä.

ptljo ei ollut mieraita fäSfettmnä SOiaiSfin Ijäiljm, mutta
9liffu ©aari, SHannin paras IjStämä, oli rottminenfa futfuttu.
Apän ofi mtjöS mimfimä 9Jlanuia ja 9M)laiSfia.

Smmne meni nmt ©attin ja SHaiSfin fanSfa fifätte. Säällä
oli patruneSfa fefä Sölatmi ja 9liffu meitä maStaSfa. pttrutteSfa
fäSfi meitä faiftia fatiin istumaan, ja pian otimat milffaaSfa
pufjeesfa. 9liffu ftjftji _9latmitta, otifo mätt tuullut SunnoSta
mitään.

„Sn ote", maStafi SDlantti. „!Dlittä pelfään, että mefjeni
ei enään efoSfa ofe, foSfa ei IjäneStä mitään fttufu. 9ltjt on jo
fuufi muotta tulunut, fttte tuin mätt läffi ulfomailte, ja fofmatta
muotta fiitä, fun fjänetle firjoitin mänen miattomaffi juliste*
tuffi".

„Sntä -läpfä? «DliSfä män nmt on?" ftjf.i M9liffu.
„9läpfä on aina main mattfjaa ttjötänfä tjarjoittanut, mii*

meifeffi on män täältä Surajoella maraStamtt, joSta män nmt Ijuo*
menua ott rangaistuffenfa färfiroä ja miebään fitte pois mau*
fettteen".

„Suunoa minun oifein tulee fääli", laufui ©alli. „2JlmS*
tan aina, fuinfa ihanalta ja lempcältä mäu nätjtti, eräänä iltana
fun istui SOlaiSfin fotona foittaett miuluanfa".

§etbän niitä ja näitä jutetteSfaan futui ilta. 9)ö joutui,
ja Ijääpäimän aamu foitti firffaana. Saiffi nätjttimät tänään
mfen onnellifilta. Smmne tjfjbiiSti fauniita mmrtin*offia SDlaiSfitle
fruunuffi, ja iltapuolella fitoi män fen SOlaiSfin päähän. Smmne
nätjtti mämän tamallista fafpeammafta morfianta pufeisfaan,
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toaaxx fuitenfin foistimat filmänfä ttjtjt^toäiftjtjbeStä, fillä män oli
loman taistelun moittanut, eljfä fomemman fuin moni tappotan*
tereffa. §än ofi taistellut oman ttfenfä fanSfa ja fauniin moi*
ton faanut.

SDlorfittSpari ofi firfoSfa miljittämä, ja matmiifft matjaS*
tetut Ijemofet faappimat pimatta malttamattomimbetta maata, obot*
taeSfanfa fjääjouffoa, jota niitten ofi firffoon mieminen.

33laiSft ofi ntjt mafmiiffi puettu. Apän nätjtti tjlen imanalta
matfoifisfa maatteiSfanfa. Smmne mei fjänen 9)lannin fuo fanoen:
„Vefjeni! nmt olen pufenut morfiamefi, niinfttin fupafin. ©ttaatte
aina onnettifet!" ©itte läffi mäljäinen Ijääjouffo firfotte.

SRepofaaren fatamaSfa ofi ntjftjään uffoinailta tullut Sng*
fantilainen faima. Saiman perämies fanoi fmbämmettifet jäät)^*
mäifet fatteinitlenfa fefä merimieljtde. Soinen otti nmt mänen
fianfa, ja perämies astui laituaSta maalle. §än istui rannatta
olemalle fimeffe, lattfnen itfeffenfä: „Suufi muotta on fttlunut
fiitä, tuin miimein tällä timetlä istuin, ©illoin oli mielä ruu*
ntiini raitis, mutta fmbämmeni lipeä, nmt olen furtaStunut, ja
moimani omat rintutteet, maan ftjbämmeni ott terme, fillä mi*
nnda on taaS mapauSjatotomaa. Oi onnea fancmatomta!"

9läin (aufuttuaan noufi mäu istualta ja meni mäfjäifeen
mömrmlaimaan, jofa juuri ofi fäljtemä pirin faupunfiiu. Sofme
tertaa luutui mifjelltjS, ja laima läffi fitfjiSten piriin päin. p*
tatfeSti tttfui matta, maan SunnoSta (fillä fe oli män) tuntui fe
tofi pitfättä, ftm män f»alafi ftireljesti päästä fotifettbuiflenfa.

Sultttanfa pirin rantaan rienfi mäu leStifiemariin, otti
ftettä ftjmti.emofctt ja ajoi aifa roauljtia Sttrajoelle päin. Solt*
buttttaufa Sumian ja Suonteen mälifctte metfätte antoi mätt fjemo*
fenfa färoelfä. pimenet, jotta fuffimat tien miercSfä, foittimat
tormiaufa, ja Sunno tafjtoi meitä fiiuuuetta; fjänen miefecttfä mttiS*
tui mttinaifet ajat, lapfnubett fnruttomat päimät. §än futtfi
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mmöS mctfän (juutun, firffaat ftjtjneteet mirtaitimat mänen fil*
mistäufä, ja män fjuttba^ti: „Ci fuloineit ©uomi, mun ftjntt)=
mämaani! mielä tofi ferran fain fuutta metfäfi foinnollista Iju*
minata". 9ltjt muimafi män memoStanfa ja ajoi taaS ebettenfä.
Srjauteett feStifiemarisfa muutti män main fjemofen ja ajoi fitte
eteenpäin aina faffaamatta fiffi, että joutui Surajoen pappilan
tienljaaran oljitfe, mutta täältä näfi män joufou mäfeä fofoon*
tuman firfoffe. SräS affa, jofa fttffi maantiellä, näftji mmöS
finne ptjrfitoän, ja Sunno pibätti memoStanfa ftjftjen afafta:
„9_liffi tänä päimänä ifjmifiä firfotte rientää?"

„©ietlä miljitään meibän nuori pappimme, MDlaiSteri ©aio,
fefä puutarmuri Stjlmön imana neiti".

„Vai niin", maStafi Sunno ja ajoi »UjöS firfotte, ajatellen
fmbämmeSfänfä: „2)laiSfi ott mefjeni oma. Sllamtia ott aina
onnetar fuofiellut. 3)fjtä lötjljänä läffimme tifoS maaifmaan, maan
tjtjmtjitlett ou män faanut futtea eteenpäin, fun minulla ainoaS*
taan fatferat ftjmnelect omat fjuoienuuffeita olleet matfallani, mutta
— mutta minä ett taljbo mänen onneanfa fabetjtia — en, pois fe!
§>än on tjlemä ja fiunauS feuraa mäntä, .spätt on tätjttämä äi*
timme toimon, fittä marmaanfitt pitää mäti muotta fötjfjäStä fan*
faStammc".

Sunno oli mietiSfetteSfään joutunut firfotlc. Apän fjtjppäfi
nmt ratta^ilta alas, lasti ttjtjtimteljen obottaa ja fäffi firffoou,
joSfa (jäit fefaunttti mäfijouffoon. ©iellä oli morfiuSpari pot*
millanfa alttarin juuretta. §e olimat tjtett onncllifet ja uitot)*
timat faiffi tjmpärillänfä. 9tattauteufa olimat Ije nmt malalla
maljmistaneet faiffimaftiaan ebeSfä, jotta juuri fttmauSta anot*
mat. 3Jlatmi ja 29lniSfi eimät aamistaneet, että mäfijoufoSfa ofi
mieS, jofa falpeana ja färjettjttä fmbämraettä rufoifi Ijeitle Su*
malalta onnea ja filmausta.

SOlorfiuSpari meni nmt pois firfoSta, ja mäfijouffo feu*
rafi meitä, maan meibän firfoSta tutteSfaan mietiin manfi frutt*
nun fmm^ittä määjoufon fimntfe. Vangin fufjettaja feifatti me*
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mofenfa, ja manft fatfafjti morfittSparia tjetfifen main, fitte pai*
noi mäu päättfä afaS, mutta morfiuSpari ei mäntä fjuontatmut,
me näfimät ainoastaan toifianfa ja ajoimat mämäifcn määjoufon feu*
raSfa pois, maan mäfijouffo feifatttti fatfomaau manfia ftjftjen,
tuta män oli.

Vanti nottfi feifomaan rattatjille, fanoen: "Ätjftjtte, tuta
olen. — -Hiittä olen pmfjfeälän eittiiteu palmelia, jota itfetleui tam*
boin raijaa foota millä tamada fjtjmään, faabaffeni ttjtjbtjttää tur*
mamielifmmteni mimoja. Satfofaatte nmt, mittfäfattaifeen tilaan pa*

mat teot ifjmistä faattamat. .tlfäätte, uuorutaifet, feuratfo
jättiäni, fillä patjat tetonue faatte latua, joS ei ennen, niin tum*
miutitt fiitoin, fuin iäifeSti jätätte fjtjtuäStt faifft mifjeriäifet nur*
met, järmet, metfät ja finertämän taimaatt, fittoin, fuin manfi*
(juoneen pimeät, fotfot feinät teibät iäifeffi futfemat fmliljittfä".
Sa matittaett laufui mätt mielä: „Oi! jospa terran olifin faanut
anteetfi anoa fiitä, jonta tatjttji minun täljteui paeta fotomaaS*
tanfa".

Sunno, jofa manfia näfjbeSfään tjeti ofi tuntenut 9läpfän,
tuli nmt mänen luoffenfa fanoen: „Soituofi on tätjtetttj, täsfä ofen.
SOlinutta on nmt mapauS ja fotomaa fefä omantmmou raufja;
ne omat fofme tallista tamaraa, jotta faattamat omistajallenfa
onnea, ja fuinfa faattaifi onnellinen mimaa lantaa onnetonta ifj*
mistä fomtaan. ©fe main rattfjaSfa minun puolestani, ja muista
anteetfi anoa jätteitä, jota paljat teot foStaa, mutta jofattttjöS*
fin fatttmaifelle antceffi antaa", ©en fanottuaatt meni män pois
mangut ttjföä, fjtjppäfi rattatjilte ja ajoi taaS Surajoen fartanoa
foljti. Vangin fufjettaja ajoi mtjöS pois, mutta meibän jäfticjttfä
jäi fattfa fummaStetten fatfefemaan. §eitä iljmettjtti, että Sunno
noin fattttmalta joutui tulemaan fatttaifilta mailta juuri fittoin,
tuin manti fljbämmcStänfä Ijalafi däneltä anteetfi anoa, ja me fa*
noimat feSfettänfä: „Sotta täsfäfin on ollut fatffitietämän mii*
fauS jofjbattajana"'.

Suutto ajoi merfallceti, mietenfä oli fomin fiifntettu. .spän
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tuumaili itfeffenfä, niiteittä (jätten paratjiteu tämifi ilmoittaa it*
feättfä oiuaifillenfa, ja oli nmt fopimau teinott fetfintjt. Väljän
mattaa tartanoSta, erään torpan fofjballa, pibätti män memofenfa
ja läljetti fljtjtituieljen torppaan ftjftjtuääu, faififo fjän jättää fa*
pineitanfa finne päimäffi, fillä Ijänen oli aitomuS läfjteä tästä
jalfaifitt maataloon.

Sorpatt emäntä nitjöuttji mänen ptjtjutöönfä, ja Sunno mei
oinaifutttenfa torppaan, matfoi ftjljtuttiefjettfä ja läffi fttte mittfu
fabcSfänfä fartanoa foljti. Suftuanfa fjäätafoon näfi män paljon
mieraita portaljitla, niitten joufoSfa oli mtjöS ©alli. Sunno
tuufi Ijänen Ijcti, maan ©atti ei Sunnoa tuntenut. Suufi muotta
oli mänen muotonfa marfitt muuttanut, pitfä parta erittäinfin. teli
Ijänen tuntemattotna.fi. Sunno fatfoi ©alliin fanoen: „©(tftfo
mambotlista, että faifitt aStua fifälle foittatuaau SMMOlorfutSparttt
futtniaffi?"

©atti meni fifälle, ja tuli mämän päästä taaS tafaifitt, tuo*
bett maStauffen, että miufuuieffa faa mennä fifälle.

Sunno meni fatiin. Apän oli matfoidaufa paljon ebisttjntjt
foitaunoSfa, ja oimattifeSti foimat nmt malsfin mittaat fämefeet,
mutta falisfa ei futaan taitSftnut, toaan faiffi olimat fjitjaa fnun*
telemaSja imanaa foitantoa. 9ltjt tuli mtjöS 9Jlauni ja SDlaiSfi
fifälle. §e olimat ottneliifina tuulleet foiton, iStueSfanfa falin
mierifeSfä IjuonecSfa, maan nmt tamtoimat mmöS näljbä foittajaa.
Sunno et enää fämcltä faanut miulnStanfa, fillä fätenfä atfoi
mapista. §äu fatfoi afaSpäin ja oli miuluattfa mirittäminääu
mutta alfoi fitte foittaa erästä pofsfaa, jonfa (jän itje o(i fe*
pittäntjt, ja jofa aina ennen oli 9-laiSfia ntietlöttäntjt. pifsfau
fämeleet fuufuimat falisfa, maan famaSfa fatofi mtjöS ruufut
niorfiauten postilta. £»än fatfoi mielä terran tarfaSti foittajaan
ja fjuubaljti: „Sunuo! 9liin ei muut foita. Sunno on tuttut!"

„SoffotSmefjeni!" laufui ifjaStnffetta SOlanni. „Sotta to*
bettafiu olet fotia tullut! Summapa cli, etten ftcti fiuua tunte*
mit, mutta fen teli tuo pitfä portafi".
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„Sa fuufi raSfaSta muotta, jotta eimät mtjöstään ofe ful*
tenect jättiä jättämättä", laufui Sunno ja ftjleili ntjt ftjmästi
fiifutettuno omaifiattfa. ©itte istui Ijän fertomaon Ijeilte, mi*
tcn 9läpfän firje ofi faattanut mänen päättämään mennä for*
luun, ja luutta mänen onnistui päästä Sngfantilaifeen taitoaan,
jonla tatteini mäntä fitte aina fuoficti. „9MHiuulla olifi pitäntjt
olla ftjtläfiu tjtjmä ottama", fanoi män, „mutta ©uomalaifette
on turme, joSfa Ijän ott taSmanut, ratas, ja fitä tniiiäfin tai*
pailin, maan ett fuitenfaan faattanut fotiittaafiani tulla, fillä maSta
muofi tafaperitt fain 9)latmiu firjeen, joSfa män ilmoitti mapa*
uteni, mutta fittoin otin niin taulana, että nmt maSta, mttobett
tufuttua, tänne ofen ennättäntjt".

„Stfö ole miimeistä firjettäni faanut, joSfa fifjlauffeStani
firjoitin", ftjfmi 9Jlatmi.

„Sn. ©iitä ett mitään tiennyt", maStafi Sunno; mattan
fattumafta joutuin nmt tjäi^inne, minä otin mmöS firfoSfa mä*
fijoufoSfa, fun teitä toimittiin. SirfoSta tuttuani näin 9läpfän,
jofa mietiin manfettteen".

„Summa", fanoi Smfmö, „että famana päimänä fotjtafit
ne, jotta omat finulfe raftafjimmat, ja fen, jofa famafuutettanfa
ott tefjnmt itfettfä mtfjamie^effefi".

„Sttotti! mitta ett tjäneSfä näljntjt mimamieStä, maan on*

tiettömän ifjntifen, jofa iäifeffi fufjetaan pois maamme iljamtutta
nauttimasta, ja minun tuli mäntä fääfi".'

„©e ofi oifein, meljeni", fattoi SOlanni. „9lmt toimon, että
lomat tärfimifefi omat loppuneet. SÖlinutta on oma toto ja fen
pitää »UjöStin finun totofi oleman; fieltä faamme tj^beSfä elää,
fittä en uSfo, että enään merelle mielit".

„Sn fuinfaan", maStafi Sunno.
§ääpäimä ofi loppunut, ja 9M)lamti laufui fmtämmellifet

fiitoffet fasmatti*äitittettfä fefä Stjmnelfe. Vieraat fauoiroat ttujöS
jäämmmäifet ja fäffimät pois. 9Hffu ei mmöStääu joutanut mii*
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ptjä, fillä mäu oli turnannut olla ©allin fanSfa päimän ptjf)fe*
äfäSfä, ja pm.äffi tätjttji mänen olla fotonaufa.

Viimeifeffi fattoimat mmöS 3)lanni ja SOlaiSft fefä Sunno
martaat jääfjtjtoäifet ja menimät onneftifina omaan fotifjiufa.

©oreana fulfee Smmne Surajoen fartanoSfa. poS*
fenfa Ijeljfutuat ruufut omat maaleljtutteet, maan Ijänen filmis*
tänfä loistaa tjletotjtjS niittfuin ennen, ja fjellältä muoletta tämt*
tää mäu äitinfä pienimmätfin toimot, cimätlä fötj^ät Janelta tur*
maan apua ano.

SttjVjttjmäifenä afuu Sunno Sfanuin ja SOlaiSfitt foboSfa;.
ja eräältä fauttiina fefä=iftana, jolloin „9lamti istui meljenfä fam*
marisfa jutellen muiuäifista ja ntjftjifiötä ajoista, fanoi Sunno :

~-Molinutla on nmt faiffi mitä tarraitfen. Samaraa on minulla
tarpeeffi, miuutta on foto, joSfa faan ofta teibän fanSfanne —

teibätt, jotfa minutte olette rattaljumnat olleet, fitte tuin äitini
tuoli, fittä, metjeni! finä et tjtfin SOlaiSfia fempinljt, minäfitt mäntä
rataStin, maan nimluin faSmi rafaStaa päimän matoa, ilman
fitä fe tafaStttu, furtaStun ja fuolce pois. 9ltin, meljeni, ott mi*
nunfin laita; minä olin onnellinen niin fauan, fuin fain efää
mänen läfjellänfä, maan nmt olen riutunut jafefän miimeifen tataxi
fafaStueSfa olen jo poiSfa, ja fun puut puttbottamat miimeifet
fedaStuneet lefjtenfä, niin putoamat ne fjauballeni: maan faffoiS*
meljeni! finä jofa ofet paremman onnen ofan täällä maailmaSf a
faanut, fittä et fttinfaan paljastu, joS ptjtjbän, että 9MJlaiSfitta fen
mämän fjoibon faan, minfä mielä tarmitfen".

„Sunnofeiti! fett finulte melusta ftion. SOlitä itänä tefjba
taibamme, josta finntte olifi iloa, fen tjalutla teemme".

„__linulla on faiffi, mitä fjafuan, fun faan nufftta omaisteni,
rafaStettnini fuojaSfa ja faan montani fotimaaSfani".

9)lötti*piitalle fäfjetti Sunno tuljanneit marffaa päällefir*
joituffella: „Väf)ämen fiitoflifuuben tobiStuS Ceeuan pojalta".



taffoiStoelieffet. 139

„§.erranett aita tuota Sunnoa!" fanoi piitä faabeSfanfa
(afjjan. „Snmän minä mitään Ijmnmä te^ntjt. Suinfa ofifin faat*
tanut ofta meitä auttamatta fiinä furjaSfa tifaSfa, joSfa olimat".

©nnetlifena mietti Sunno meljenfä ja 9)laiSfitt feuraSfa
fefän lämpimät itjanat päiraät, maan ftjfftjn tultua fämi ennttS*
tuffenfa toteen, fittä ftjtjSlttun miimeifenä päimäuä mafafi mäu
lafaStimeena mttoteetta. 9JlaiSfi moiti mäntä. Slurinfo oli loS*
fenmaifillanfo, ja Sunno pmmfi 9_laiSfia attfafemaan affunaa;
fitte fanoi mäu: „Suu(faatte fmntmmämaani (joutaen (juminata ja
paimcntormien ääntä; fuuffaatte! jo letjbet putoamat. S9liitämc*
ne,n pois, ennen fuin täfjbet ftjtttjmät taimafjatte — Sfäni! äitini!
©isfoifeni! jo tulen"

9luori Ijottlanen Ijutnifee nmt Sunnon Ijoubatta, fett omat
SJlantti ja _olaiSfi fiifjeu istuttaneet, fittä Sunno oli niin eläiS*
fänfä määränntjt. §e ottimat fen ©aloSta SaffoiSmetjeSteu en*

fimmäifeStä fobista.

S o p p n.

,%
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3JB«ttf)att föbiu JUrtotmts.

gitftiitiucn-ttett JufUt.

§taä olin fuubett touobett roanha tyttö, fnn tutin ijättötttäfsi,
ja fuiibeSta sijaruffeSta ainoa, jofa ei ymmärtänyt, futata

tttrroattomafsi jäimme. UfeaSti fyttä näin äitini ja jisireni
itfufitmiSfä tuumaileman feSfettänfä, maan fun fyfyin: „Wli'
täS ttfet, äiti tulta?" silloin hän hymyili roaStaani,' entä minä
jäänyt miettimään, oiifo tuo hymyileminen jurunjefaista, ivaan
menin nttffent fanSfa juttelemaan ja olin taas tyytyroäinen.

Sfäni, jofa oli roähäifen feurafunnan lappalainen, et jät*
tänyt mitään perintöä meille, mutta eipä hän jättänyt toeltaa*
taan, ja foSfa armorouobet otiroat menneet, ja meibän täytyi
pappilasta muuttaa, oli äitini foattut toimeen meille uuben roä*
häifen fobon, joten faimnte afua oman faton alta.

SLBaiffa äibtltent ei jäänyt maallista taroarata, oti hän
fititeitfitt rifaS, sillä hänettä oli roahroa tuottamus purnataan,
hyroä terweyS ja tyytyroäinen fybän. ©isireni opetti hän tefe*
määtt raSfatmpiafitt töitä; joten faiffi tutiroat hyroin toimeen,
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fittä meibän apnonfo ufeitt tarmittiin moroffaimmisfo tafoiSfa,
maan minua, jofa otin nuorin ja tel)t.oiu, fäästettiin aina, ja
totta olintin fafjtentoista muoten manf)ana niin Ijeiffo ja mä*
mainen, että ofifi faattanut (uutta minua fafjbeffanmuotifeffi.
nfeaSti äitini fanoi: „9Jlitentä finä, Slfafeni, maailmaSfa toi*
meen tulet, fun ofet noin fjeiffo ja pieni," mutta fun enoni,
jofa ufein meillä ofeSfefi, fen fuufi, fanoi män: „ttä mureljti!
Sffa ja minä olemme tjStämät; fun mäu mämän miefä
on laSmanut äitin filmäin olla, pääfee män minun taSmatiffeni.
Stjffä minä tafaan, että SffoSta faan t)i)Wäxx manmain päimietti
moitajan. Sifö niin Slfa?"

9Jlinä tjtjtoäilin enoani oifein lj .toästi jo lupafin aina
olla Ijänette fuufiainett, mutta äitini fanoi: „Bllä mie(ä, me(i*
feni, pttmu manljoista päimistäfi, ei ole pitfiä aitoja tutunut
fiitä, fuin miefjeffi tulit. Stjdä ' finä miefä naimtfiin joutut,
jottet t)t)tä faanut, niin on toinen ja fofmaS jäljellä".

Si fiforeni! niin ei ofe minun f aitani", mafttittti eno,
„unefmani raufefimat fuin unefmat — mutta äffäämme itänä
niistä pufjufo. 9-linun mirfani fefä tofoni antamat minutte
tmötä, ja Stfan faan fumppaniffeni; fittoin toimon, että aitani
ftjttä fufuu; manmoiSta muistoista ei pufjuta, fittä lipeättä tutt*
tuu, tutt maninaan foSfee".

-Dlttta mnmtärfin nmt, että enottani oli jottt fafaifnuS,
joSta ei män fattinut pnljuttamatt, ja fun minä terran fapfett
tamattifetta uteliaifuubella ftjftjin äibiltäni: „9Jlitä muistoja
tiet omat, joista ei eno anna puljua?" maStafi äiti: „211äfinä
niistä fjuoti, ole aina maan Ijtjmä ja fuufiainen enoflefi älälä
foSfaan ftjfefe noista manmoiSta muistoista, fittä filloin fjänelle
murmetta tuottaifit."

Sästäpä maStauffeSta minä fain paljon tuumaamista;
jofa ifta maata pantuani, fun enoani olin fiuuannut, tuumai*
lin fauan aitaa, mitä faiffia tuo mafjtoi olla, joSta äiti ja eno
tiefi, mutta josta ei minulle fopinut puljua. Soimoin main
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joutumani niin manmaffi, että faifin tietää tuon falaifuuben.
SBuobet tittuimat, mutta famaSfa laimistui uteliaifuntenitin.
SDlinä tulin enoni tt)lö, ja äitini oli lomin iloinen fiitä, että
oli faanut minttu enon turmiin. Snoni olitin mm^ä minulle,
ja aitani tului oifein IjupaifeSti mänen luonaan, maiffa meittä

tjtjloin marmoin oli mieraita, ja mielä mavmemmin olimme mie*
raisfa.

Suottani oli faunis puutarha, joSfa män itfe ttjotä tefi
afjferaan, fittä män piti paljon faifista fasmista, ja fiinä puu*
tarljaSfa minäfitt m.^eSfä mänen fanSfaan aina otin tljösfä.
Sefättä fämetimme jofa päimä enoni mailla ja talmiS*aifana
olimme memofetta ajelemaSfa, fittä enoni tatjtot faifin tamoin
moimiani mammistaa; män oli lääfäri, ja tiefi, mifä termettttänt
paraiten tjtjöbtjtti.

SJlinä olin oflut neljä "muotta enoni luona ja olin fuufi*
toiSta*mttotiaS, fun mäu eräänä päimänä tuti minun ttjföni,
fanoen: „SttufeS Slfa! Smlpeminett ofifi fiuutte Ijtjmin fjtjöbtjt**
listä, ja minä ofen nmt päättäntjt mietä finua 9laantaliin tmi*
pemään, tosia minuntin tämtmm mettnä Surtuun. Sirjoita nmt
ftfarittefi, että tulemat tänne, niin faamat tjtjbeSfä finun tanS*
fafi malmistaa fiuutte, mitä ftjtptjmatfallefi tarmitfet.

Sämä otifin miefeStäni marfin fjupaiSta, foSfa ufein ofin
toimonut pääfemäni 9laantaliin, joSta otin tuullut paljon puljut*
tamatt. ©ifareni tulimat minua auttamaan, jotenpianfin mat*
miStuin läljtettiään ja parin miifon tututtua otimme matfatta.

piimän tuljettuamme omatta memofetta, joutuimme jo
mattamme pääfjän, mutta minäpä IjämmäStmm nätjbeSfäni tuota
„2(rmontaaffoa", tuota tttuluifaa 9laantatin tauptmtia, fittä fit*
miSfätti näntti tämä enemmän jonfttn ifomman ftrfonftjtän,
fuin faupungin näföifeltä.

9Jle ajoimme nmt teSfirottma Ptt tafoott. Sämä rouma
<ofi enoni tuttu, ja eno oli jo ennen ptjtjtäntjt faaba jättäämi*
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ttua Ijänen turmiiufa. 9louma P otti meitä tjStämällifeSti
maStaan, ja minä fain mäljäifett fiistin fammarin afuaffeni.

Snoni ei joutunut fauan miiptjä 9laantaliSfa, maan fun
minä otin faanut faiffi faptneeni paifoillenfa, tuli mäti minua
mmmästi jättämään fanoen:

„9.tjt, Stfa, jäät enfiferran omaifistafi; finä tufet nmt
enemmän olemaan omaSfa mattaSfafi fuin tämän aSti. Säättä
on monenfaifia iljmifiä, paljon näet emiä turmimttafin, mutta
t»aro, etfci finun tee mieli faiffea, mitä fifmäfi itäfee", ja ftj*
raäSti ljuoaten fanoi mätt mielä: „turljuuS on mienmt monen
nuoren onnettomuuteen".

9läin pumuttuaatt läffi enoni poiS, ja minä jäin mäljäi*
feen fammariitti. Sfämä ofi minun nmt tjffin jäätyäni, ja itma
ljuotieeSfatti tuntui rastaalta ja tufefjuttamalta, jottfa muoffi
minä aufafitt affttnan ja annoin iltatuulen mtrfisttjttää itfeäni.
Suofion aitaa istuttuani näin faffi IjemoSta ptjrlimän eteenpäin,
metäen rastaita mauttuja peräSfäätt; ne läfjeuiraät ja poiffefi*
t»at pimaan. „9luot matfuStamaifet marmaaufitt omat taulaa",
ajattelin minä, fillä fapufäffi oli tornin tomuinen ja famati
maunutfin. 9Jlinä tuumailin juuri fetä nätnät mieraat malj*
toiroat otta, fun rouma P tuti fäsfemään minua iltafelle ja
ifmoitti faaneenfa enemmän raieraita, nimittäin paronitar ©:n
ja, mänen metjenfä pojan, ©fin fomin raäfmnljt, jottfa muoffi
ei minun tetjntjt mieti iftafettc mennä; minä fentätjbeu main
liitin emäntääni fäSftjStä, fanoen, ctfei minua fjaluttanut
ruofa. Stuäntäiti mentmä panin maata ja olin pian unen Ijet*
moisfa.

Slamutta tjerätt^äni paistoi aurittfo jo forfeatta taima*
matta, ja minä luulin teflon oleman paljontin, mutta fe ofi
maSta fuufi. PfaifeSti puin päälleni ja menin uloS fämefe*
määtt, fittä aamu oli lämmin ja fauniS. SJlinä fufjitt fatua
pittin, mutta famaSfa näin polun, jota mei torfealle mäelle, ja
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nmt päätin mennä finne, foSfa armafiu fieltä ofeman faraean
näfö*afan.

Vämän aitaa ofin fiimeuntjt tjtöspäin, fun näin raäljäifiä
fapfia, jotta riipimät fatajia. 9läiftä fapfifta ftjf^in: „9_.ifa
tämän muoren nimi on, ja ntifjinfä tämä tie menee?"

„Vttoren nimi ott Suparitattio",raaStafiraat tapfet, ja tämä
tie t»ie falmett rantaan, jofa on täältä raäfjän matfatt pääSfä;
fautafla pääfee fatmen mli Suonnonntaau faarelle".

Sämän fuuftuani fiipefin taas aitta tjlös rauoren fufftt*
laite, josta olifin mm^in fauniS näfö*afa, fittä täältä näftjt
meri faarinenfa, rauoria, fttffufoita ja atljaatta laaffoSfa 9laan*
talin pietti faupunfi. f)etfifen täsfä oftuani päätin mennä
aina fafmette asti. piffit raei mäljäifen männistön fäpi. Bin*
tufet fattfefimat männistösfä, ja minä meitä fuunnetteSfani ful*
jin niin ajatuffisfani, etten muomamtutfaait oferaani mattani
pääsfä, ennenfuin näin faffi naista ebeSfäni; ne istttimat jtjr**
län ätjrään ftjrjältä 9lämtämäSti olimat nämätfin tulleet tänne
ujailemaan luonnon fauncutta, fittä ne istuimat fiinä raarfin
raaiti fatfellen merta, jofa ofifin fjmtnin ifjana, fillä fe oli mar*

fin ttjtjne. Sattfana näftji meneitä purjemtiraan; niisfä ofi me*

renfaarefaifia, jotta pafafimat Surusta fauppaa tefemästä, ja
juuri ebeSfämme ofi fafmi, jofa erottti imanan Sttonnonmaan
faaren mannermaasta.

Soinen näistä tuonnott iljaifioista ofi manma Ijarin«a*
päinett nainen, maan toinen ofi miefä nuori. §änen muotoS*
taan faatti armata, että fjän jo aifaa ofi jättäntjt efämänfä
feraäimen, fittä män näljtti oleraan folmenfmmtuenen »notett
paifoitta, mutta mäu oli raielä mieljättämän fauniS; itionfa oli
raalfotnen fuin femmen fuffa, eifä tj.tään punaa mfottanut
mänen postittaan, mänen fjiuffenfa otiraat mustat ja fiiftätoät
fuin metfäfampi, ja mänen fuuret mustat filmänfä fatfetitoat
itään tuin tmetfien aawaaxx fnontoon. §äneu forea martafonfa
oli puettu mustiin maatteifiin, jottfa muoffi mänen maitoinen
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i^onfa mietä parcmmitt filmiin pisti. -Dlraä istatjtitt firaette
fappafeett mattaa meistä, mutta fauniS näfö*a(a ei enään tjf*
fistään metäntjt muomiotani pttoleenfa, fittä aina enentmraättä
uteliaifuutella fatfelin tiaista ja mänen raantjao fumppanianfa,
maan Ijetfen päästä noufi monmuS istualta fanoen nuoremmalle:

„§ilja, tule nmt jo pois, meitä emiä ototetaatt eineelle".
."pe uteuiraät ntjt molemmat ja joututtuattfa filte fofjballe,

joSfa istuin, ljuomaftraat raasta minun, mutta fattaataatt fatto*
niatta menimät (je eteenpäin, maan minä jäin mielä fjetfeu ajafft
latfeletnaatt Ijeibäu jätfiäufä; fitte menin mmöS minä pois, to.ta
ajattelin, että emäntäni jo tuarmaanfiu faipafi minua.

Sotia tultuani tapafin fjett emäntäni, jofa fäsfi minua
eineelle. ällinä menin ja fifälle tultuani IjämmäSttjiit marfin,
fun näin fantat naifet, jotta tapafin fafmen ätjräättä. 9louraa
P efittefi meitä toifittemme, fanoen: „9leiti geljtonett, neiti
Suorai ja paronitar ©." 9MJltttta raanma neiti tuli fjeti minun
(uotfeiti, mstäraällifeSti (attfuen:

„9M)linä olen aina tottunut tatin nimeen, ja foSfa me nmt
täällä fmömme tj^beSfä jofapäiroäiStä (eipäämme, niin foifin,
että neiti Cc^tonenfitt minua tätiffi mainitfifi". ällittä olin
marfin tiitodinen, ja pian manlja täti ja minä tttfimme t)t(mitfi
tutuiffi, mutta paronitar ei monta fanaa fanSfani mailjettanut,
raaan mänen meljenfä poifa, piffu Sommi, jutteli fen fijaan mar*

fin IjafuSta fanSfani. SDlinä otin ntjt jofa päimä tatin ja pa*
ronittaren feuraSfa, ja aina enemmän miefisttjtti minua paro*
nittaren lempeä,' fuloinen olento. Sttimmitett jutteli mäu piffu
Sommin fanSfa, ja fjettän putjeistaan tuulin, että män aina foetti
lapfett ftjtämmeen ifättmaallifia tunteita istuttaa. Jarmoin mä*
nen tjunlillaufa htjmtjilijä näin, mutta terran tofi mänen muS*
tat filmänfä toistimat ilosta, fun män tätitlenfä fanoi: „Sat«<
fofaa, fuinfa Sommi ntjtlitt on minun poifaraainajani nä*
töinen".
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pironitar oli lesti, ja Ijänettä oli ollut pieni poita, jota
mänen fuureffi murfjeeffenfa fuofi parin muoben manljana; tätä
faStanfa muisti män faipattffetta mieläfin.

Soinen JMu.

taantafin ftjfptjlaitoS on foma rafenuuS, ja fen fiWtttte on
tef)tt) fauniS fafi, jonfa feinät oraat mcffein »attan affu*

noina, ©afin ebuStalla ott iljan meren rannaSfa fatettu fäm*
tämä, joSfa ftjfpiät tamattifesti oleSfefemat nauttien mirmoitta*
maa meri*i(maa. Säällä istuin minäfin eräättä päiraänä fou^
foSfani, fatfeden tfjtuisjoultoa, jota tätjtämädä enenttji enenttj*
mistään. Säällä tapafimat monet nuoruubcn mstäraät toifianfa
ttanljouia mamtaapäinä; moueSfa oli muoto niinluin luontotili
muuttunut muofien tuluesfa.

2Jlinä näin pötjfjfeän routtan fuffeman ebeS tafaifiu
fätjtämättä, ja eräs toinen istui fatfetten mäntä. Sämä toinen
fanoi raiereSfä olemalle lumppanittenfa: „Stto pötjftfeä rouma
S. ofi nuoruuteni aitatta minun tjStämätti, maan nmt, maitta
män tietää tuta ofen, ei män ote minua tunteminaan, foSfa en
ofe mmtä ritaS fuin mäu".

Sämä ofi minusta marfin tummaa, ja miefeni fämi oi*
tein tatteraffi, mutta fitte näin taaS erään mapaafufuifen forfea*
armoifen rairfamieljett tuleman rantaan päin; män oli marfin
fjarmaapämen, mutta mänen fortea raartafonfa ofi toietä forea
ja muotonfa faiffiaan jalo. Suftuanfa fämtäwätte fatfefi män

mämän mmpärittenfä ja lätjeni fitte manfjanpuolista pappiSmieStä
fanoen:

„910 totta! jottei fitmäni petä, olet meli 31., manlja toulu*
tumppanini. 910 nmt „lmötäämme täfi fätetjen, formet formien
lomaljan" — ja manljuffet juttetiraat nmt entifistä ajoista, fat*
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toifianfa filmillä, joisfa mielä nuoruuben*mstämmmten
tuti pafoi. SäStä näöstä tutin taaS paremmalle miefette.

Väljän aitaa miefä foufoSfani istuttuani näin paronitar
©:n, manljan tatin ja Sommin tuferaan fät)tämälle. Saiffein
fifmät feurafimat paronitarta, mutta itään tuin et mäu oltfi
fitä fjuomannutfaan, fuffi mätt fätjtämäflä. äJlonen tuulin mmöS
futSfaifeman, että paronitar oli tjlpeä, mutta minä tiefin tjeibän
määrin tuuleman.

ptronitar istni Sommin miereen laraitfatle, mutta näm»
ttjänfä minun, tuli män fjeti mstäraättifeSti terraemtien luoffeni.
Väljän ajan päästä meni män ftjfpemään, ja ntjtpä tuli monta
niistä, jotta eiraät ennen minua Ijuomanneedaan, fmfefemään
mittoin paronitar oli tuttaraaffeni tuttut. §mwin fjatoaitfin
arraoni fiitä enentmneett, että paronitar fanSfani ofi puljunut,
mutta pian jättiraät fje minun tofi, fittä nmt tuli rantaan rae*
neitä, joisfa ftjfpiät pääfimät purjemtimaan.

©eura ofi päättäntjt mennä luonnonmaan faarette, joSfa
Jjeitän ofi aifomuS pitää faljmtpitot. ©inne nmt meni foto
ftjfpmfeura, ja foittajia oli mtjöS muaSfa. _9linä en faattanut
feurata muita tuolle fjumintatfatte, fillä minä en moittut lj .min.
Suuli toi foiton fämelect törmiini, ja minä furutta ajattelin
fitä ifoa, joSta minun tätjttjt olla poiSfa.

SfäraiSfäni menin fatiin ja aioin ruraeta pianoa foitta*
maan, mutta famaSfa tuultu jalan astunnan, ja täti tuli luot*
feni. §än fanoi minulle:

„Suulin foiton tuolta mereltä, ja onpa tumma, miten
foitto minuSfa aina raaifuttaa omituifia tunteita; fitä fuunnef*
feSfani taistelee ifo ja tfän>t)t)ö fmtämmeSfäni".

„äJlinun on mmöSfin totein ifäteä", teaStafin minä, „fitlä
IjaluSta olifin muiten joufoSfa faarette lätjtentjt, mutta pääni
on lipeä, ja peffäfin, että fufatieft fietlä olifi mielä fipeämmätft
tuttut."
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„3Jctttutt nuori YStäroäni! fentiefi on tuo sinulle jofsifitt
hyroäfsi, että pois jäit, foSta nyt jmtri fipeäffi tutit", janot
täti ja lifäfi roielä: „©ijareni tytär menee erään jairaantuo,
mutta jos sinua huroittaa roanhati feura, futfuifin sinua fanS*
fani fafmen rannafle. Solitta otan fahtoipannun mutaani, fu*
fatiesi fahroi ja ulfoitma pianfin faattaa pääsi termeeffi".

3Jctnä liitin ja feurafin manhuSta. paronitar tuli myös
fyfpemäStä, ja me (äfsimme yhbeSfä. SEiettä tapasimme pojan,
jofa myi piparfaffuja. paronitar taputti laSta janoen: „Suinfa
äitisi moi?"

„pän on paljon parempi ollut ntsi jitte, fuin te, rouma
hymä, tääfityffiä toitte", roaStafi tapsi, „mutta hän ei roielä
jafja leipoa".

Sotia tuttuamme läfsi paronitar fairaan tuo, »vaati täti
ja minä latailimme fahroipauttun, tapit ja teitvät foppäfeen, ja
minä juofjin roielä ostamaan piparfaffuja, foSfa päätin puoteS*
tani ottaa niitä mutaani, mutta tultuani leipojan tuo, oifein
hämmästyin nähbeSfäni, miten paronitar täällä laittoi pipar*
faffu*taifinaa, entä jaattanut olla huubahtamatta: ,/Jjtaronitar!"
paronitar toähätt hymyili fanoen:

„Nita, täytyyhän metbätt auttaa toisiamme. SEämä heiffo
maimo roarmaanftn tulisi httonontmaffi, joS hän, jofa nyt on
juuri toähän paremmaffi pääsfyt, taaS rupeisi itfeänfä rafitta*
maan".

SDcinä fatfetin ihaStuffello paronitarta jo ajattelin: „Sutnfa
mähän ihmifet ulfomuoboSta toti tunteroat toifiattfa! hätttä
fanomat ylpeäffi, maan feneSfä on mähemmän ylpeyttä tuin
häneSfä!"

Satut ostettuani lätsin fotia, josta minä täbin ja piffu
SEommta fanSja menin falmen rannalle. SEultuamme sinne,
laittoi emäntäni matfean fahroipannun alle, ja minä jäin fatst*
femaan merta fefä fuuntefemaatt metsin hiljaista humua, mutta
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tästä ei mieleni iloifetfi tullut; minä olin tjljä teain atafufoi*
nen. ©iittä fatfetteSfani näin meneen merellä, fe purjetjti ai*
man lätjellä rantaa ja minä tunfin, että net, jotta meneeSfä
istuimat, olimat tjlf)äifimpiä ftjlptjmieraita ja niitä, jotta ta*
mattifeSti pitimät itftänfä muitten feuraSta erillään, itään fuin
olifimat otteet eri fanfafaifia. 9läitten pufje ja nauru fuufui
fuffufatte, joSfa me istuimme, ja minä fun otin ifämisfäni, oi*
tein fabefjtien fuunteftn Ijeibän nauruanfa ja fanoin niin, fuin
en ennen entä fen jätteen ofifi fanonut: „Voi fuinta onnetti*
fet nuot riffaat ja tjt^jätfet omat!"

Säti fatfoi minuun, faufuen: „Sffa! luutetfo finäfin niin?
Si, ei, fapfeni, fittä ofet raääräsfä, mutta ofaamat pa*
remmin efää nätjtteliän efämää, fuin me tamattifet itjmifet ;

meillä on färttj formeSfa ja tnitenfin Ijtjnt^ (juutilla, meillä faat*
taa olla tarmaS fubän ja toti matea tieli, fiinä on toto eroi*
tuS. äflittä olen manlja ja olen paljon nämnmt; minä taljbon
totemutfistani finutte raämäifett tertomutfen tertoa".

„©i! fepä ott ljupaista", fanoin minä enfä nmt enään
itämästä mitään tienntjt, maan istuin tätiä tuuntefemaan. Suti
feimuft fattiotta, fammipannu porifi, ja täti affoi fertomuffenfa.

Jofmas iMu.

fäbin Setlomns

tarifmmmentä muotta tafaperin afui 9laantafin faupungisfa
erään tafon tjliferraSfa merraSmiemen teSfi fifarenfe ja fatj*

ten fapfenfa fanSfa. BeSfi ofi fomin fö^jfjä, mätt leipoi noita
fiitettmjä 9laantatin piparfaffuja, mutta eipä ne fätjneet taupatfi
paitfi tefättä.
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©illoin, fuin ftitpiöitä ja meten juojia oli faupungisfa,
tätjttjt feSfen foota tatrairaaranfafin, mutta niufalla taljtoi ta*
marat taimetta otta, maiffa ttjtpiät fefällä tamattifesti aina oS*
ttmat testen piparfaffuja enemmän fuin muiten feipojain. BeS*
len lapfet oliraat aina tatfuja mtjmutäSfä, ja len main näti
nämät imanat lapfet, ei faattanut otta fjeiltä ostamatta. §e
otimat fuin faffi faSmamaa fefjteä gtjbetlä offatla, niin imanat
ja mm°en näföifet. Suttaan en tafjbo meitä merrata, fittä mei*
täit ifjonfa oli fafpea, fötjtjtjtjS ei ftjfmäntjt ruufuja meitänpoS*
fitteufa; mutta fen terran fatfoi näitten (aSten filmiin, mäu
tafjtoi miefä toifenfin terran niitä ttäljtä.

ällinä muistan erään fefän, jona faupunfiin totoontui
tamattista enemmän mieraita. 9liitä tuti fittoin Viipurista,
£)elfingiStä ja aina pljiiui periltä. §elfingistä oli paljon ml*
Ijäifiäfm, ja nmt ofi faafiin aifa älaantalifaifitta, laitti toimoi*
mat me mm^ää tefätuloa.

Sötjljä feSfi mlifenaSfa leipoi piparfaffujanfa ja fapfet
pufimat tjtleufä pufjtaat maatteet, fittä (jeibän oli meneminett
piparfaffuja mmmmään. 9liito, manmempi fapfi, ofi fittoin nel*
jäntoiSta*rauotinen, mutta §ilja ainoastaan fmmmenrauotiaS.

9liifo färai Surun foufua, joSta mänettä aina ofi mm*
mät totistuffet. £>än olifin faifin lamoin afjfera, fittä fun mä*
nettä fufemifeStaan ofi main mäfjänfin foma*aifaa, fämi mätt
erään pormaritt tafoSfa pefäpuita fjaffacunaSfa. Sämä portoari
tatjjoitti mänette nujöSftn aina raäfimmiten ftjntttföttä, joten
9lii(o fai ftjnttitäinfin mafoSfa fufea. 9läin taifi mäu muitten
amutta ptjrfiä eteenpäin, mutta ruofa tatjtoi tofi otta niufaffa,
maiffa äitifin foetti antaa, mitä ttjötlään irti fai. Solona of*
leSfaan färai 9lii(o piparfaffuja mmmntäsfä, maiffa ftjttä moni
mänen iäsfään ofema poifa ofifi tätä tjäpeänä pitäntjt ;

mutta 9liifon äiti ofi aina fanonut: „Saiffi ttjö tuottaa ar*
moa tefiättenfä; funfin pitää telfjbä ttjötä fen mutaan, fuin män
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jaffaa ja tjntmärtää, fittoin Sumafa ftjllä fiunauffenfa antaa",
ja äitinfä fanoi^in (uotti 9liifo, fittä män rafaSti tornin äitiään.

Smmtljttiäifenä meni mäu ntjttiu fjifjan fanSfa mmmntään
piparfaffuja. Ape menimät Vitutttotoott asti, jofa on faupttn*
gista toämän paremmin fuin menäjän roirStan pääsfä. ©ieflä
on fauniS fjuoneraf ennus, joSfa ott fafi, fammari ja fmöffi; f am*

marisfa ott lätjbe ja fen mmpärittä foma aitaus. SäStä lälj*
teestä fittoin juotiin terraetjbett raetta. Vafjtipalmelia ammenfi
mettä ftafeiljm, ja ottaaffeufa näitä maStaan fttrfotttraat tjtpeät
rööfinät fjienoja formenpäitään. 9lämät raebett juojat aamui*
fin enimmiten oStedraat piparfaffuja, ja fettpä muoffi äliifo ja

finne rienfimät.
Sämmin ofi fefäinen aamu, faStetjelmet fimafteliraat pttisfa

ja ruoljoSfa. SiSfanfäpäfät nurmifofla fufoistiraat, ja §>ifja
ofifi melusta raiipmnnt lullia poimimaSfa, mutta 9liifo joubuttt
mäntä pois. Pan me tuliraatfin Vidtfuotoon. Säättä oli lait*
utS teto, jofjon tämtäraiä ja lemtimajoja oli teljn} raebenjuojien
Ijumitfi.

-Paljo oli nmt menoja, roumia ja neitofia tuljeStelemaSfa
fätjtäraidä. £>e näfiraät 9liifott fefä Vitjan tuteraan ja muufi*
mat näitä läfjemmäffi. Sapfet läfjenimät, ja pian raäljetttmi ta>
fut foppafista. 9liifofla ei enään ollut mitään fopaSfa, mutta
Apifjatla ofi miefä raäljäifen. Apän istui nmt fäljtämättä ole*
matte lamitfatte obottamaan, että fjänenfin piparfaffunfa tutifimat
oStetuffi. SiSfanfäpäfät oli fjänetlä raielä fäbeSfä ja män fitoifi
niistä fiefjfuraa, mutta tätä tefjbeSfään fatfeli mäu aina raäfim*
miten neitosten fomaa maatetusta, ajatellen: „ä)listä nuot tem*
ttjjä lienemätfään, fun ne noin loistamia omat?" §änen
näin ajatellesfaan tuli eräs fontaSti maatetettu neito mänen
luoffenfa, ftjftjen:

„©anoppa, fauniS fapfeni, mitä tuosta fieftfuraSta tam*
bot."

§)ilja ei maStatmut mitään; män ei fuuttut mitä fmfmt*
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tiin, fillä män fatfeli raoin neitojen raaatetuSta, jofa fjofjtt niin
finifeftä, fuin fefäinen tairaaS. §än fttrfoitti tättäufä, tjtjpiö**
täätfenfä ebeS mämän tuota taunista muutetta. 9leito muomafi
tapfen i^aStuffen ja fjijnttjili altjaifeSti, maan ttjftji fitte toifett
terran: „@ano nljt, minun fauniS ttjttöfeni, nttjtjtfö tuon fielj*
furan minutte?"

Spilja antoi fiefjfuran, ja neiti pubotti muutaman pennin
japfen fätecn, maan tiemturau faSfi Ijätt päätjänfä ja meni fitte
Ijtjpptett poiS lumppanienfa fuotfi, joille Ijän fanoi:

»Suttaatte fatfomaatt tuota taunista ttjttöä, jota pipar*
faffuja mmm; niinä ostin fjäneltä tämän futtafiefjfttran, faabaf*
feni mäntä fatfefta mämän aitaa."

„3)lennään", Ijuuftroat faifin, ja nmt näfi §ilja, miten
monta neitoa tuli Ijänen luotjenfa. Saiffi tafjtoimat me ostaa
Ijänen faffujanfa, ja fidä aitaa, fuin Apitja foppanfa ttjfjienft,
tarfaStefimat mäntä nämät tjl^äifet neitofet ja fuisfailimat toi*
fittenfa:

„2(tj! tuopa raasta on imana lapfi."
Apilja ei luudut, mitä neitot ajattelemattomuuteSfaan

tuisfailiroat, ja fcpä oli onni, fillä pian ott titrfjuutett fietnett
ftjtraettlj raiattomaanfin ftjtämmeeu.

Sapfet otimat nmt faaneet foppanfa ttjljittfi ja läffimät
fotia, maan toifena päimänä menimät me taaS ja palafiraat jät*
leen, tuoten ttjfjjät topat tafaifin. 9läiu oli jo enempi puoti
fefää tutunut, fun eräänä päimänä 9liifo ja £>itja meniraät
tänne falmett rannalle poimimaan fuffia männistöstä. §erraS*
mäti osti IjatuSta metfän lullia: firtutttettot olimat meille mm*
män maiunfa muoffi erittäinfin miefuifia, ja näitä fapfet nljt
poimimat männistöstä. §ifjada ofi jo foto jouffo firfunfedoja,
ja män meni istumaan tänne taidolle, fuoriaffettfa fuffia mä*
mille fitnpuitte; fen teljttjänfä fitoi män mielä itfettenfä fieljfu*
ran, laSfi fen pääljänfä, niinfuin män ofi näfjntjt raieraan nei*
tofen tefemän ftsfaitfäpätä*ftef)furalta, ja otti fitten fuffafimppunfa
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pofmillettfa. äJlereu aallot loistimat fjitjaa mnoren ftjltiä raaStaan,
ja £ritjan fuuret mustat filmät fatfeliraat niitä, mutta toiraeenfa
ja ajatuffenfa fenfiraät fauaS tuleraaifuuteen, maan famaSfa
tuli mänen meljenfä ljuutaen:

„^>ilja! mitäs fieltä teet? istut föfötät, fuin mantja taitto
metfäSfä."

„9littt, minä ajattelin main fitä, että noilla riffaida malj*
taa otta mmnmt hupainen ottama; ne oStaraat piparfaffuja niin
pafjon, fuin main tatjtomat, luu me faantme äitiltämme ai*
noaStaan tjtj.en tumpifin, ja fettfin niistä, jotta oraat enemmän
rutistuneet taiffa palaneet; ja noitta tjt^äifitlä on niin faunitta
toaatteitafin, että, että! — moi fuinfa fjupaista maljtaneefaan
otta femmoifisfa maatteisfa!"

„Sn uStottaatt tj^tään, että riitoitta on tjupaifempi 010 tuin
meittä. Sun minä tolraetta puun IjaffuuSta olen moffon fao*
nut ja fittä itfelleni ruofaa ostanut, fittoin maistuu ruofani
niin tjtjmättä, etfeimät piporfafut fttinfaan paremmatta maiS*
tuifi, ja fitten faotan taaS itoifena Ittfea, ja fun äitiämme faa*
tamme auttaa, eifö meitän aina ofe fittoin ollut Ijupainen ot*
tama — niin Ijupainen, etfei riffaida ofe niin pafjon ifoa,
fidä joS jotain apua tarmitfemat, ottamat me main palffa^ifjmi*
fiä töitänfä tefemään, ja tutt ttjöt omat mafmistuneet, antamat
me tnaffon, eifä f e meille iloa tuota; minä en Ijmmärrä, että
niillä faattaa mitään fuurta iloa olla."

„äJlutta niillä on itiin fauniit maatteet, juuri fuin fuffafitta".
' „9Hin, ttjtöt toiraomat aina faiffia, mitä filmiin pistää",

mutifi 9liito, „mutta äiti fanoo, että fe ott onnettifin, jofa
tijtjttjt) fiifjen, mitä fjäneKä on; maan tule nmt fotia, että
faamnte fitte mennä fuffafia mmmntääu".

§ilja meni meljenfä fanSfa, mutta fun fotia tufimat,
fattoi fesfi, että tarmitfi äftiloa fjatfufemaait toämän puita uu*
niin, jonfa muoffi §iljan oli tjffin lämteminen.

Apilja tueni tjffitt, ja tultuaufa Vilutuotoon fuffi män,
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fuffafimput fäbeSfänfä, ebeStafaifin fätjtämiä pittin; ei fetään
nmt näftjnmt leftbifoiöfa, fittä mieraat olimat faiffi foriStamaSfa
tanSfifafia fultafiefjfuroilla, foSfa illatta oli tattSfi tulema.
§ilja olifi IjofuSta fifälle menntjt, mutta ei uSfaftanut, maan
istui fiimefjefen puun juurette. ©iinä fapfi fatfeli miten fääS*
fiparrai tanSfi, ja perfjofia, jotta fentefiraät fufaSta tultaan;
mefjifäifet furifiraat, ja piffu §ifjan fifmät maipuimat fiimti.
9läin unen mefmoisfa näfi mänen fenraatinna ©imSfi, jofa muu*
tamain rjStämäinfä feuraSfa tuli färaefemään fämtäraää pitfin,
ja fenraalinna {juubaljti:

„3im fatf ofaa! tuofjon on meibän piffunen fuffafauppiaS
nuffunut nurmifotte. Sietämättä faunettbeStaan on män itfe
fuffainfa joufoSfa tfjanin. Sämä fufoinen fapfi minua mief*
Inttää, ja minä olen jo fauan tuumaillut, että joS mänen äi*
tinfä fallii, otan minä tapfen faSloatiffeni".

Senraafinnan pumueSfa $ifja, ja lempeästi fatfef*
len mäntä fanoi fenraalinna: „Bapfeni, anna nmt. minulle nuot
firtuntettot, niin faat taaS teäfjäifen ramaa. Sitö finun mie*
(eStäfi ole fjtjmin fjupaista faaba ramaa?

„©n, fillä äitini faa fitte taaS ostaa puita, maitoa ja
faifenfaista, mitä män tarmitfee".

„9Jlutta joS fittä itfe faifit ue rafjat, ja äitifi ei niitä
tarmitfifi, mitä niittä fitte tetifit?"

„2lntaifin ne meljetteni, etfet mänen tarmitfifi näliSfään
oda, fun män foufua fäm".

Senraafiitnan fifmisfä mefifjelmet fimaltelimat ja män fa*
not: „©ifeitt tefifit, fapfcni, mutta etfö finä faunitta maatiettä
tafjtoifi?"

„Samtoifin, maStafi grilja loistamin filmin. ~SoS olifi
äibiltäni, raeljettäni ja minulla femmoifet raaatteet fuin riffailla,
fepä olifi mupaista!"

Senraatinna fitjnttjili lapfette, laufuen: „äHene nmt fottafi
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ja ilmoita äibillefi, että tenraalinna ©imSfi tulee Ijuomentta mä*
nen tmtöufä".

f.ilja fimtarfi ja meni aamistamatta, mitä afiaa fcnraa*
linnatta mänen äibittenfä olifi.

2Wjns Jußtt.

tliterraSfa afuraa lesti oli aitaifitt aamutta ftjpfcntäntjt pipar*
tattuufa, muone oli fiiraottu, ja lapfet oliraat faaneet pa*

remmat toaatteet tjdenfä, fittä tettraalinnaa obotettiin. SeSfi
istui affunan ääreSfä fuffaa ftttoen ja tttumafi juuri, mitä afiaa
fenraafinnalla faattaift otta, fun famaSfa jo fuului filffifjameen
fnfjina rainnin portaitta. Senraalinna astui fifäde, ja teSfi
pmmfi mäntä istumaan.

SStuttuaan laufui fenraafinna: ~ällinä ofen fttudut tei*
bän, rouma tjtjmä, oleman niin fötj^jisfä maroisfa, että teibän
on tljöläs faSmattaa fapfianne. llfeat terrat tänä fefänä ofen
meitä tatfedut ja pufjutellut ja minä olen fjeiftin Ijmram mieltm*
nmt; f enpä muotfi ofen tuumannut, että {jalusta ottaifin teibän
piffu §)i(janne faSmatiffeni, joS ei teillä eifä fapfetta mitään
tätä maStaan olifi. ©uofaa anteetfi, että tätä teitte efjbottefen;
minä armaan, että fen fummattifena pibätte".

„9lnfaitfematon mmnnjmg mentomierailta on fljttä tummat*
lista", fanoi leSfi ftjtjnetfilmiu ja fifäfi miefä: „Vaiffa mei*
bän £itjaa ftjttä ifämä tufee, tjttmtärrän tofi fen ftänelle onneffi
ofeman, että män foboSta pois pääfee, fillä mitäpä fjänetlä täällä
on muuta fuin fötjfjtjtjttä. $i£ja! tufeppa fapfeni tänne. Sam*
toifitfo feurata tätä mierasta ja mennä mänen fasma*
tiffenfa?"

grilja ei mitään puljunut, maan rttpefi itfemään, mutta
9liifo muubamti: „^)ilja otettaifiin meiltä! ei äiti, odaan main
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laitti tjfjbeSfä; minä mallaan puita ja luen öifin, fittoin ei äi*
bin tarmitfe minusta pafjonfaan murljetta pitää".

„ä)lutta äibittäfi olifi tofi fjelpotnpi oftama", laufui fen*
raafinna, joS mäu ainoastaan finuSta tarmitfifi tjuolta pitää,
ja fufatiefi minäfitt fitte faattaifin äitiäfi joSfuS auttaa finun
faSmattamifeSfafi, ja tttn finä pääfet tjlioppilaaffi, tapaat fifa*
refi §elfingisfä".

Senraaliitnan putjueSfa oli §>i(jatt ftjtjneteet laatineet mie*
rimasta ja fjän fanoi mafaraaSti:

~-Dlinä taljbon mennä tenraalinnan taSmatitfi. alibillani
ja roeljettäni on fittoin paljon parempi oftama; mefjeni ei enään
tarmitfifi nälfäifenä fottfuun mennä, ja täti faa itfe ftjöbä par*
maat pafanfa, jotta mäu ntjt aina on minutte fäästäntjt".

9ttilo ei ollut oifein ttjtjttjmäinen, mutta f.ifja fun fer*
ran mmmärfi, että mänen pois lätjtetnifenfä oli faifitte fjtjöbtjfft,
ptjf.i main järfäfjtämättä päätöffeSfään.

9liin, päätös oli tefjtt), ja teSfi fiitti tenraafinnaa, jofa
ofi niin Ijtjmä, että faSmatiffenfa otti mänen fapfenfa, mutta
tenraalinna maStafi:

„äHinutta ei ote tetään omaista, jota minua Ijettit, fun
toanfja.fi tulen, ja toimon, että apitja minua raffautettanfa fif*
toin palfitfee, fun minä mänen apuanfa tarmitfen". ©itte fa*
noi män, että muutaman päimän päästä ofifi mänen jo läfjtemt*
nen, ja fupafi fiffi toimittaa fapfette tarpeetltfitranat maatteet.
9läin afianfa toimeen faatuanfa jätti fenraalinna tjtjwästi ja
tätfi poiS.

©uru ja ifo taiStefi tjtifenan afttffaiSfa, fittä itämättä
tuntui gritjatt poiS muuttaminen, mutta toirao oli tofi, että
fapfi t)f .ätfeSfä fottSfaan tultfi onnettifemmaffi fuin fötjftän
äitinfä fuona ja tämä toirao tuotti lemon fjeibän fljtätmnil*
(enfä.

Pan ofi ne muutamat päimät päätttjneet, jotta tenraa*
linna raielä raietti 9{aatttatiSfa; mänen oli nmt läfjtemmen pois.
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Apilja fai fenraafinnafta ttutet maatteet ja oli iloisfaan, fun
fai naimin pufeutua; mutta fun fttjmästi jättäminen tuli, fidoin
mänen f^tjneleenfä mirtana muofimat; lätistä eroaminen oli
ifämin. Apitja rafaSti tätiänfä, raielä enemmän fuin äitiänfä,
fidä aina pienestä fapfeSta asti oli mä» ollut tätinfä t)oita=
mana; mutta enfimmäinen miftelltiS fuuttti faimaSta, jofa ofi
Surtuun meneraä, ja fenraalinna joututti Apifjaa tulemaan.
Ape meniraät nmt faifin rantaan. SiiruuSti fatmettiin fapineet
fairaaan, ja raiimein meni finne mtjöS fenraafinna tafuttaen
Apiljaa fäteStä. Sen Apifjan näfi fittoin, jolloin laima mänen
croitti fotirannaSta, ei fe itänä mänen muotoanfa unmota. ©ii*
nä män feifoi faimatt taimella, raitis tuuli heilutteli mänen
mustia fäfjäröitään, raaan fe ei faanut ruufuja mänen taipeille
poSfillenfa; tapfett fljroätnielifet mustat filmat fatfeliraat mänen
rattaita omaifianfa, joitenfa fanSfa mäu ofi färfintjt fitloin,
fun leiman pata puuttui, ja iloinnut, fun faafiS ofi ranfaampi.

©oittajat, jotta älaantafisfa olimat otteet tanSfiSfa foit*
tamaSfa ja nmt palafimat Surtuun, affoiraat marSfia foitta*
maan. gairoa toi^elfi miimeifen terran ja läffi fitte matfallenfa.

fattpungisfa, tätjetlä Saifaniemen puistoa, oli
fomeaSfa rafennuffeSfa §iljan ntjftjineu foti. Säällä istui
män erääsfä mäfjäifeSfä fanmtarisfa, jottfa fiiltäroisfä Ijuone'-
fafuisfa män näfi fttmanfa, joS maiffa minne päin fatfefi, mutta
laitti näntät loistamat fapineet, jotta mäntä enfi päiminä täsfä
fotisfa olimat ifjaStuttaneet — ne olimat nmt unofjtuffisfa,
fittä mänen ajatuffettfa fenfimät fauaS mänen entifeen, tötj^ään
fotiinfa. Jpän faipaifi nmt faitfia omaifianfa ja amafi fjeitä
muiStelleSfanfa raämäifen piirongin laatifon fefä otti fieltä fai*
fenfaifia mafeifia, jotfa otiraat mänen fäästämiänfä. 9lämät ja*
teli mäu nmt fofmeen ojaan; famaSfa fenraalinna tuti fifälle,
ja Jpitja fanoi:

„Säti, fatfofaa! minä olen fäästäutjt faiffi mafiaifeni,



158 SNuiStoja Naantalista.

ja tafttoifiu ne fäfjettää fotia 9laantalitn; piffutfen ofen niistä
taitista maistanut, mutta eifjätt fe mitään tee?"

Senraalinna toetti pitättää tj^tntjiltjänfä ja maStafi: „Si
fuintaan. ©inä olet liitti lapfi, jota muistat omaifiafi, mutta
ftjö fentään toiste matiaifefi, fillä täältä on mattia faata niitä
älaantatiin asti, mutta nmt menee pian fjötjrmfaima Surtuun ja
minä läfjetän äitifiefi l.t)t'a ja toista fittoin fopii mmöS läljet*
tää nämät finun fäästämäfi, jotta raarmaanfin meitte paljo iloa
tuottaraat. äJlutta joutu nmt, lapfeni, maata, että Ijuomemta
jaffat foufuun mennä oifein rairffuna".

Senraalinna jätti IjtjmäSti piffu faSraattinfa ja meni pois.
IjSian oli lapfi unen IjelmoiSfa.

Sun toifen päimän aamu foitti, tjeräfi apitja ja noufi
tjeti muoteettaan, fittä män ajatteli foufuun menemistänfä, ja
tämäpä ofi niin hupaista, etfei mäu enää faattanut nuttua.
§än pufi toaatteet tjlleufä ja meni fitte fenraalinnatte IjmnJää
Ijuomenta fanomaan. fufuiraat tunnit, mutta ne fu*
tuimat tofi, ja Apiljatte tuli foufuun menon aifa.

ÖeppofeSti paistoi ftjff^inen aurinfo, fun £>itja enfi terran
läffi foufuun. Senraafitman fanSfa ofi mäu jo ennen fätjntjt
opettajattaren tuotta, ja tämän muoto oli niin Ijtjmä ja tetnpeä,
että §itja nmt mäntä mttiStaeSfanfa ilomielinrienfi eteenpäin, mutta
mänen aStueSfaan portaita tjlös, ftjffi fmtämmenfä tofi tamattista
jpifaifemmiit. §än aufaft omen ja meni fifälle. SoulnSfa oli jo
paljo lapfia fooSfa, mutta opettajatar et mielä ollut fieltä. £>ifja
fatfeli ujosti tjmpärittenfä, mutta famaSfa loisti mänen filmänfä
ilosta, fun Ijän näitten mieraitten lasten joufoSfa näfi erään tm*
tött, jofa fefättä älaatttaliSfa oli Ijänen fanSfaan feifitettmt. Sämä
ttjttb oli mtmäifeStä totista, ja mänen nimenfä ofi Jlnna S —.

§itja noiffafi itoiSfaan Slnnatte, raaan Sinua purSfaljti nauruun
ja fuisfaifi fitte fumppanienfa fanSfa. §ifja fatfeli fummaStetten
3lnnaa; män ei mntmärtäumt, miffi ei Suma fjett tuttut mäntä ter*
mcljtimään, ja fmfmi miattomaSti: „Sifö .Inna minua tunne?"
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„Sunnen",maStafi Slmta, ja mänen tjuulenfa metätjtQimät pii*
tallifeen mmmmmn, »otetljan fittä piparfafun*mmmjä 9laantaliSta.
— ©nfo finutta nmt ftjllä paljo piparfaffuja". §än nauroi taaS
ja fuisfaifi fumppaneitlenfa, mutta §ilja fatfefi pitfään Siunaa
ja tjtnmärfi nmt, että Slmta Ijäntä pilffafi ja mafroeffi.

Smmifen efämäsfä on mätiin tapauffia, jotfa,raaiffa utfomuo*
bottaan oraat toarfin toätjäpätöifiä, tofi maifuttamat moimatti*
feSti mänen luontoonfa, fofo mänen e(in*ajaffenfa. 9liitä tapa*
uffia ofi tämä nmfmään mainittu.

grilja tunfi Shman pumeeSta piston, jofa tunfefi fmmään
Ijänen miattomaau ftjtämmeenfä. §änen fuuret imanat filmänfä,
jotta nmfmään foiStimat fapfettifeSta ilosta, olimat nmt frjtjneleillä
tämtetmt, mutta mäu fofi estää ftjtjneleitänfä miertmäStä. SräS
mäljäinen raalfotuffaincn ttjttö, Siima Suomi niinettä, fatfoi mtlj*
tetemin filmin Slnnaa ja meni fitte tjStäraällifeSti terraemtimään
hiljaa. §än ttjftji nmt, mistä Spilja ofi, ja |.ilja, jofa Slfman
tjStämättifeStä fofjtelemifeSta tuli romfeammaffi, fertoi, että mätt
9laantaliSta oli fotofiu, että Ijänellä fieltä oli äiti, meti ja täti,
ja että ne olimat lomin fötjfjät, jonfa muoffi fenraafinna ©imSfi
nmt ott ottanut mänen faSmatiffeufa. Slfma ftjflji miefä, mifä

nimi ofi, ja fanoi fen fuultuanfa: „_9linun nimeni ott
Slfma". ©itte jutteli män tntjöS, että äitinfä oli fauppamieljen*
teSfi, jotta ofi ifo tato, mutta että män muofrafi ufeimmat muo*
neet ylioppilaille. 9täin oli nämät faffi ttjttöä nmt tutuffi tul*
tut, ja fiitä atfoi tjStämmms, jota ei itänä fammunut. §ifja
fatfeli tuota finifitmäistä Siimaa ifään fuin jotafin tor*
teampaa olentoa, jofa tuti mäntä mstämmmtettänfa lofjtuttamaan,
juuri fun män tuuti, että faiffi mänen Ij .ffäfiraät.

Siima meni nmt muitten fumppanienfa tuo ja pumui, että
-grilja ofi riffaan fenraafinna ©imSfin tasraattitmtär; mutta opet*
iajatar tuti fifälle, ja faiffi pufjeet jäiraät toiStaifeffi.

©pettajatar alfoi nmt »irren : „@un fjaftuuS rataS ifäni"
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j. n. e., johon tapjet tsibistyiroät heitoilta ääniltänsä. Spitjait
ääni faifui fauniiSti, ja tämä roirji oli hänelle roanhaStaan tuttu,
jen oti hän monta fertaa fotona omaisteuja fanSfa roeifannut. Sun
mirfi oli topputtitt, piti opettajatar ritfottffeii ja määräsi sitte
futteffin tap jette täffyn; sitte siimat he tutin lähteä tattansi.

Sittt §ilja meni fotiapäitt, juofsi 'Siima hänen peräsfään
huutaen: „§itja! pilja! obotaS, minä tulen tanSfaji, minun fo*
toni on sielläpäin, tuin jiitttitfin fotoji".

piija obotti jiffi, että Siima hänen faaroutti; sitte mettiroöt
tytöt yhbeSfä ja päättimät, että he myös yhbeSjä foitiuun pa*

laifiroat.
Sun pilja totia tuli, ei hätt ettäätt muistanut puhua, mitä

fouluSfa oti tapahtunut, ro aan meni iloisena (äffyänfä fenraa*
Unnalle näyttämään, mutta ittatta fun hän istui yfsin fammariS*
faan eifä enään tafea ttähttyt, filloitt muisti hän taaS,
miten Slnna oli tehnsi ja hättett mteieiifä färoi fttrtttti*
feffi. Suit laSfi hopeifett roafottfa famtnaritt affitualle, josta §itja
fatfeli Saifattientett puistoon, miten siellä puista tehbet putoili*
mat, ja miten tintti niitä leitnätteti finne, tänne. pitja parta!
hän oli itfe fttin lehti, jonfa tuuti on tcmmaitnttt outoihin oloi*
sitt. §ritjan täsjä näitt tatjelleSfa, tuli fenraaltttita sijalle. £>än
huomasi heti, että tapsi oli surullinen, ja sissi:

„9Jcifä Vitjaani mairoaa, outo sinun ifäroä?"
pilja pnrSfahti itfuutt ja puhut sitte, miten Sinua S —

oti itseänsä täyttäisit häntä roaStaan.
Senraalinna tuli mafamafsi; hän näfsi miettimän jotafirc

ja taufui ifäänfuitt itfeffenfä: „jEaifiupa tyhmästi tehbä, futt hä*
tien foutattu panin. —" ©itte f aitoi hätt §iljafle: ~3Jaiiä pit*

hnn opettajalle, etfei sinun enään tarroitfe fotttitiut mennä sillä,
minä otan finttlle jonfun fetroottifen opettajan tänne fotia".

Nyt foetti fenraaliiitta tohbutetla piljaa, fäsfeitt hänen un*

hoitaa foto asian, ja fanoi: „3Batfta Slnna tasiti itfenfä tyh*
ntäSti, siithan sinä Silinaii fen sijaan tsitätoäffefi. Sltntan pitää

ufein pääjemätt sinun tttföji, ja niinä luulen, että Slnnafin mielä
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joSfuS fjafustatin tafjtoifi otta tjStäraättäfi, ja fittoin män raar*
maanfitt fatuu, etfei mäu finua tänään niin fofjbcllut fuin Siima".

Apiljan furu fjailjtui raäljttellcn, eifä illalla, luit mäu maata
pani, m .tään itämää muistoa enään eStäntjt mäntä unen Ijcfmoifjin
raaipumaSta.

m*ts j.«Rtt.

paistot aurinfo Soufofuun ettfi päimänä. Pmt Sai*
~& fanienten puiStoSfa toifjeriöitfimät jo, ja linnut raifertefiraät
iloiten lefän tulosta, tulli jotttottain puiston tätjtäraiä
pittin, maan eipä me tänään tuunnetteet leimoSta, jota ilmaSfa
limerteli, eitä mmöSlään pajittertun fuloiSta miferrmstä, ei, tä*
itään oli ifjmisjoutto totoontunut tuunfelemaan ©uomen tjdoppi*
laiden neli*äänistä taulua. SauniiSti laiftti mtorufaiSten äänet,
ja ifjaStuffetta fuuntefi fanfa, fittä ©uomen tjlioppilaat omat faif *

tein fuofimat, ja meitä obottaa funfa toteuttamaan meibän tufc*
maifuutemme toiraeita.

piiStoSfa fuljeSfefi tutoria ja manfjoja, riffaita ja fötjljiä ;

jouffo joitfon perästä fäfjeni laulajia ja tuetti meibän otjitfenfa.
Sa taaS näftji fätjtämällä raäfjäinen jouffo, rouma ja faffi ttjttöä.
Ape täfjeniraät ja menimät istumaan erääfeen tetjtimajaan. S)ti*
oppilaat fatfelimat iljaStuffclta näitä ja attoimat fitteti (att(nn :

„Näfi poifa ruufuifen, ruufun fanfaljalla" j. n. e,

Suunteliat teljtimajaSfa olimat fenraafinna ©imSfi, mänen
fasraattiujttärenfä ja Siima Suomi. §ilja oli nmt fttufi touotta
ottut ApelfingiSfä. Säilä aitaa oli män tenän tätjntjt äitinfä luona,
fittä rauofi tataperiu tätoi tenraalinna 9laantaliSfa ftjtpemäsfä
ja Apilja mänen feuraSfanfa. ©ittä tefänä Apiljan äiti oli onnel-
linen, tmi näfi ttjttärenfä raiattomana ja fttfoistamana fetä tuuli
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9liilon enfi lerran faarnaaraan. Säti oli mtjösfitt iloisfaatt, uäm*
beSfänfä Apitjaa, fittä £>ilja oli aina ollut mänen lempimänfä, ja
fun fenraalinna fanoi tarmitfemanfa taloubettenfa fjoitajaa ja täffi
pmmfi tätiä, ofi män fjeti mafmiS tufemaan, eifä tämän ollut palffa
paraana fefjoituffena, maan fe, että män fittoin faatti olla apiljan
läljellä.

Säti feurafi fenraafitmaa ja §iljaa Jpelfinfiin; ftettä moiti
män fenraafimtan tafoutta ja fai oman muoueen, joSfa män faatti
offa eroitettnna maaifman tomusta.

_pitja oli nmt fuubentoiSta*muotinen neito, ja Soufofutttt
enfi päimä oli Ijänen ftjutmmäpäiroänfä. ©nnetlifena istui män
tetjtimajaSfa fenraalinnan ja Siiman miereSfä, titunneden laula*
jia, joitten joufoSfa mänen meljenfäfin ofi. 9lii(o oli pari touotta
ollut tjlioppilaana ja aftti Siiman fobisfa.

Siiman ja Apiljan tjStämtjtjS oli rauobeSta muoteen fasma*
tutt ja juurtunut, ja ufeaSti fjeitä nähtiin tjljbe^fä, maiffa Siima
tämi foufuSfa ja £rif jatta oli foti* opettaja. SäSfä istuimat me
nJjtfin feljtimajaSfa tjtjbeSfä, fitunnetteu uuorufaisten laulua. Vä=
män ajan fufttttua fifäänttji meibän feuranfa, fittä 9iiilo tuli toi*
fen tjlioppilaatt fanSfa meibän fuoffenfa. Sämä toinen oli §il*
jan opettaja, ptamo nimeltä. £>änett muotoufa oli miettmttämä,
toaiffa mäu ci ollut fauniS, mintuin 9liifo, mutta martafonfa
ofi forea, miemuutlinen, ja mänen filmänfä olimat matamat ja
äftjffäät. ©eitfemäntoista*muotifena oti fjän tuttut tjtioppi=
laaffi ja pääfi fittoin §>ifjatt opettajaffi; tämä olifin mänen on*
ttenfa, fittä fjän oli fötjfjä poifa, ja .Spiljait opettajana oli fjänellä
tenraalimtan ttjtönä foto, faattipa män mielä itfeffin opittamaufa
oppia, foSfa fenraafinna lufufauben ajat afui ApelfingiSfä.

ptarao oti nmt jo raapaa opettajanrairaStanfa, fittä £>itja
ei enään opetusta tarraiumtt, mutta fenraalinna oli ptjtjtäutjt
Ijäntä raiiptjmään fiffi, fuin §iljan fmntmmäpäiraä oli ofjitfe, ja
tämän tefi ptarao fjafuSta; miiptji, fittä oppifaanfa täftellä oli
män onneflifin. Apilja piti mljöS paljon ptaraoSta, ja ilosta loiS=
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timat mänen mustat filmänfä, fun män ptamott ja ältttott tttt*
feSfa meni meitä termefjtimään, f aitoen:

„Varmaanfin ptaraoa fiitä faan fiittää, että mtioppifaita
aamutta oti fautamaSfa minun ftjtttijmäpäiraäni funniaffi, eifö
niin?"

„Sn faata tjtfiStäni fitä anfiotfeni ottaa", maStafi ptamo,
„waitta minä fitä enfitfi tumppaneittetti efjbottelin. äHeitä ofi
pieni jouffo fotttefemaSfa cifett idada, ja mämän aitaa me*
retiä oltuamme menimme maalle eräälle faarede. Stta oli tm*
men ja ifjana. äJle istuimme rannalla fiffi, että fedo ofi läfjeS
tjffitoista, maan fitte menimme faareSfa ofemaan torppaan;
fiedä föimnte iltaista, ja fun fotia läffimme, oti feflo jo fatfi*
toista, ällinä muistutin tumppauiani, että oti frnttttjmäpäiraäft,
ja nmt päätimme faifin mennä finutte laulamaan, raaan enfin
läffimme 9lii(on luo, ja faatuamme raielä muutamia Ijtjtoiä
ääniä lifätfi menimme feflo fatjben aitana faufamaan".

, r Soimita, pamo, että Ije laitti, jotta olimat lattlamaSfa,
faamat futfumuffett meitte §i(jan ftjittmmäpäimän idaffi", fanot
fcnraatitma.

~31iraan fernaaSti fen teen," maStafi ptamo.
Senraafinnada ei enään ollut aitaa miiptjä SaifaniemeSfä,

jonfa muoffi män päätti läljteä fotia, mutta neitosten ei fuin*
faan teljntjt mieti fotia mennä, fillä fjeibäu miereSfänfä olemat
nuorafaifet, fiuertämä tairaaS, feraäitteu ifrna, mifjeriöitfemä
puisto ja tjlioppitaSten taulu olimat laiffi fopimia miedmttä*
määtt näitä fuufitoista muotifia ueitofia, jotta juuri ottroat
elämänfä femäimeSfä. Väljän maStaljafoifeSti menimät me fiiS
pois, mutta ittaffi oti futfuttu paljo roieraita, fillä fenraafinna
taljtoi ifofeSti miettää faSraattittjttärettfä fmnttjmäpäiraää, ja fen*
pä muoffi fjeitäufiu oli meneminen, foSfa fjeillä raielä idaffi
oli ftjdäfft tefemistä.

ptarao ja _. liito feurafiraat ueitofia raämän mattaa, raaan
patafitoat fitte tatuifin tumppauiettfa luo.
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Sotia tultuaan näfi .frifja pömtällänfä fauniisti fitotuu
firjan, jonfa nimi oli: „9lufouffia ja SriStiftifiä mietteitä muo*
ten funafin päimänä". Sun mäu tämän attfafi, putofi fiitä
paperi, jomon ofi firjottettu : „93fuiSta aina, mitä fapfena opit,
että Sumafan pelto on faifen miifauten afftt — ja rafaSta
ifänmaatafi, fittä ©uomen faStett raftauS on meitän fö^^ätt
maamme ainoa rittauS".

ipifja fatfeli tnota mäfjäistä paperia, muutama ftjQncle
mieri paperille, ja mäu fanoi itfeffenfä: „ptamo! ptateonan*
tamat oraat nämät muistot". Qäxx rienfi manljan tätinfäfam*
mariin laljjojanfa nätjttämään. Säti fatfeli niitä laufuen:

,©inä olet taljjan faanut, fillä fe ei ole fatoa*
mainen; Ijtjtnallä firjalta ja tjtjmällä neumolla on aina armonfa"..

§ilja meni fitte mtjöS fenraafinnatte nätjttämääu, mitä
faanut oli, ja lenraalinna fatfeli firjaa fanoen: „Varfin fau*

niS (amjn, oifein fomaSti fibotttt firja". ©ide nottfi Ijän iS*
tualta ja meni maateljuoiteefeenfa, otti fieltä ttutet malfoifet
momtoteaatteet, jotfa män oli antanut matniistaa Spiljatle, toi
piironfinfa faatifoSta uuteit fultafettoit witjoiueufa ja antoi ne
faiffi Spifjatfe, faufuett: „ällinuit trjttäreni! nämät tamton finulle
antaa ftjnttjmäpäimälaljjafft, ja tänä iltana pitää finun tie nu*

tistaman".
§ilja liitti ja ftjfeili fenraafinnaa, mutta mielä ei tofi

tenraalinnan tafjjat faaneet mäntä Ijafmeffrataatt ptaraon anta*
maa lafjjaa, fittä tämän aSti oli ptaraon faSraatuS enemmän
maifuttanut §itjaan, fuin mänen faSmatti*äitinfä.

Senraafittna oli mm^änluontoinen iljminen, mäu ei ollut
mlpeä, mutta turljamainen ; foreutta ja fauneutta rafasti män
mfedifeSti. Sämän tmtfi ptamo, ja mänen ftjtämmenfä ma*
matjti, fun män ajattefi, että £ilja, tämä pufjbaS, momtama
mefmi, oli ttjttänäätt tufema fenraalinnan jofjbatettatoatfi juuri
nmt, fun män affoi oloanfa maaifman närjttofentällä. pam»
rafaSti gtitjaa, mutta ei tamtonut raffauttanfa ilmoittaa, fittä
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§ifja oli tjlen nuori, ja ptamotta mmöSfin miefä oli famea
oppimäärä tärjtettämänä, ennenfuin män faatti faamuttaa pää*
maalittfa, fittä mäu ptjrfi fääfetieteen toljtoriffi.

ptamo oti jafo nuorufaineit, mä» rafaSti ifä»maatanfa
enemmän fuin mitään muuta maaidnaSfa, ja raaati, että fe
neito, jomon män fitoutu.fi, ofifi fenfaineu, jofa tiefi efämäf*
länfä otematt paremman tarfoituffen, fuin tanSfifafiett muoti*
nuffetta oleminen; män maati, että fen tteiton fmbämmeSfä töm*
ttjifi palama ifänmaanraffauS. £itjan fmbämmeen ofi mäu foet*
tanut tätä raffautta fijttjttää ja ofifitt onnistunut, mutta ofifo
tämä fmttjfe faramuma maailman tomusfa — jäljen fai tufe*
toaifttus maStata.

Suiubcs Jttßtt.

J|lta*aurmfo taSfi miimeifet fäteenfä fenraafinna ©imSfin lois*
tamaatt raieraS*fatiin, joSfa §itja fuffi cbeS tafaifin, obot*

taen mieraitten tuloa. Senraalinna tuli fifälle, filmänfä tar*
faSteliroat fasraattitljtärtä ja ttjtjt^mäinett mmmm fepäfi mänen
ljuufidanfa, fun män fatfefi tätä ifjanaa neitosta. §ifja ofi
pufenut itfenfä uufiin maffoifiin maatteifiinfa, ja mänen mustiin
fjtutftmfa, jotta lifjaroina putoifimat mänen fumimafliaffe tau*
lattenfa, oli oifeatfe puoten pistettlj mafföinen ruufu; täsfä
immusfaan oti män miefjättämän futoinen.

„Sättään, minun trjttäreni", fanoi fenraafinna, „pitää
finun otta fofjtefiaS faiffia mieraita maStaan, et faa enemmän
otta Slfman, tuin muitten nuorten parisfa".

„Voi jospa minä main mttistaifin ja tattaifin!" maStafi
§itja nattramtaen, f ,mtttta pafjoitt peffaan, että efftjn piamon,
Slfman ja 9lii(on feuraan". Snempää et §ifja joutunut pumu*
maan, fillä mieraat jo rupefimat tulemaan. Stjnttilät fruu*
uuisfa rairitettiin, ja fenraafinnan fomeaan fatiin enentrji mie*



166 3J.ui.toja Naantalista.

raita enenttjtttistääii, joistatoinen jouffo ofi pttmuSfaait toistanfrt
foistamampi. äluoria metroja famofi mmösfin fifäffe; me tuli*
mat £)ifjaffc onnea toimottamaan, fumarretten ja faufuen tjljtä
ja toista mitätöinfä lorua; mämän oli fumminfin taittein muu*
litta fjunajaa.

ptamo, jota feifoi 9liilon raiereSfä raämän mattaa noista
onnentoiraottajista, fuunteli meitä patjoilla mielin ja fttistafi
äliilotte: „9Jlinua innoittaa noitten mateat tielet; joS mäu
tuommoifia päimätaubet fuuntefee tästäläfjin, niin len tafaa,
ettei mäntin mielä tule niitten monien naisten tattaifeffi, jotta
tasmaraat fuuresfa feura*efämäsfä, jajoibenfa onni fatoo fittoin,
fun meibän poSfenfa ruttfut lafaSturaat.

„Si ptamo", fanoi 9liito, „fitä en faara uSfoa; parem*
min on finun ftjlmöfi juurtunut mänen fmbämmeenfä,
niin on minun toiraoni.

ptamo ramisti päätään, mutta famaSfa tufi §ifja fjä:
nen Ittotfenfa fanoen:

„9lofj! mitfi noin alatuloifena?"
gempeästi tatfetten §>ifjaa laufui ptarao: „Sun §i(ja

on mmwiä fiemeniä ftjfmänmt taimifamaan ja näfee fanafauman
fotfeman niitä fifin fofin ja rapfiraan riipin raapin, fittoin
toarmaanfin otet pamoitta mielin ja petfäät, että pafjon noita
mmmiä fiemeniä fjuttaan joutuu".

Apilja fatfeli mafamasti pamoa ja maStafi:
„tfä pettää, ptamo, fiemenet omat ftjmään ftjfmettt), et

niitä fattat poijeS rapfi". äJluuta män ei fanoa joutanut, fittä
famaSfa tuti naiSteäfeä terraemtimään eräs nuori paroni, ja
fenraafinna efitteli mäntä nmt liljalle, ptroni terioeljti fotjtcli-
aaSti £>ifjaa, maan meni fitte roumien fanSfa juttefemaan.

£ifja fanoi ptamotte: „Sotta paronitta oli enemmän
tjmtnärrmstä fuin noitta muitta raieraitta, foSfa mäu ei minutte
mitään mitätöintä maininnut". Säfjän ei piawo maStannut,
ja £)ilja meni pois neitosten jouffoon.
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Slmta S—, jofa ennen foutuSfa f.iljaa oli fjatmeffien
toljteltitt, toetti nmt päästä fjänen tjStämätfenfä, mutta ftj*
tän oli fmfmä tade tjStäratjmtede, maiffa Slnna foetti limertää,
miten paraiten faatti.

Slnna ofi fauniS neito, maan «Ujöslin fuuri fetfailia ja
menetti fcn muoffi paraan ofatt fauneuteStanfa, mutta fjän oli
rita. ja tjlfjäifunpten raanljempaitt fapfia, ja niitä oli monta,
jotta fcutäljtcn ptjörimät mänen tjnipärtllänfä. alain on tapa
ifoisten feuraSfa, mutta maimainett män, jofa tämmöifen tjStä*
mmmteu efinceffi joutuu.

Slnna istui £>itjatt miereSfä, mänen filmänfä lenfiraät mm*
pari f alia ja mä» fattoi §>iljade: „Sim! tuo raeljefi maSta on
fauniS, mätt on ifutetttj fttmafi."

apitja ei tämän mitään raaStanmtt, maa» läffi toisten nei-
tosten pariin, päiten mettttjänfä tufi nuori paroni Slnnan
fanSfa juttelemaan, mutta falaa toti Ijänen filmänfä fettraftmat
Apiljaa, mailta ei män odut mäntä näteroiuään; fitte meni mä»
taaS rottraia pumuttetemaatt. Sämä paroni oli taittein tjfljäis*
ten rouraien mietitti, fiffä fjänettä oli aina meille jotain fano*
tuista, ja mäu taifi juuri niin ofaraaSti fanojanfa fomitetta,
että fopimat jofaifen fuonnon mittaan. 9leitofia pufjutteli mäu
fjarmoin, maiffa Ijänen filmänfä mettä ftjllä tarfaStefi, mutta
neitosten fnuritt ifjaStuS tanSfifafiSfa oli paronin fanSfa jut*
tefeminett ja tanSfimitten, fittä foSfa tämä tapafjtui Ijarmout,
tuotti fe meille fitä fuuremman funnian, ja tanSfifafiSfa on
funnianljimo pian ftjtttjut^t faunotarten fmtämmiin — onnettineii
mäu, jofa fieltä (äfttee ennen, fuin fe ott tufefjuttanut mänen
ftjtämmenfä jafoimmat tunteet!

Slmta ofi pufjunut paronin fanSfa, ja fiitä ofi tjänellä
fofo illaffi tjtpeilemistä, mutta mänen onnenfa oli mielä fuu*
remmäffi joutuma.

pitoni istui jutetten Sltmatt äibitt fanSfa, ja tämä rou*
ma fanoi: „ptroui fuinfa faatatte olla noin ftjlmäf.bäm*
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minen, että tuStitt muomaattefaan täsfä feuraSfa ofetoaa nuorta
faunotarta? Su ofe efäeSfäni nämnmt niin fomaa naista, Mu
fenraatinnatt faSraattitmtär on. 9Jlinä olen fuuttut, että fen*
raalitma on teljntjt teStamettttittfä ja ottanut mänen peritti*
feffenfä".

SoS joftt immismuobott tuntia nmt olifi tutfinut paronin
taSmoja, ofifi Ijän raarntaaufin fjäne» fitmisfään muomanmit
fummattifett loisteen, jottfa Ijän oltfi feltttäntjt näin: SäSfä.
ott minulla jotafiu moitettaraana. Apetfifen main näftjt tämä
toiste paronin fifmisfä, ja f)tjtntjilieu maStafi fjän rottroatle:

„©m! täällä on monta faunotarta, maan aitani on aina
paremmin fufunut rouraien feuraSfa fuin neitosten pariSfa —

mutta", tifäfi män mielä, fun foittottiefat aStuiraat fafiin ja
affoimat foittaa, ~tät»ttj^pä tofi neitoStenfin feuraan mennä".

ptroui meni nmt lattian poiffi ja pian ptjöräfjti mäu
.spifjatt fanSfa tanSfiSfa, mutta fatritlin tanSfi män Slnnan
fanSfa, ja Slnna oli niin onttediitett, etfei odenfaan Ijuoman*
nut, miten paronin fifntät feurafimat apifjaa. SanSfi näftji
tänä iftaua erinomaifeSti Ijumittaraan paronia, fittä mäntä nälj*
tiin jofa tanSfiSfa, ja fun neitofet ifjmettetiraät, mifä IjäneSfä
tämän muutoffen oli raaifuttanut, fittoin Slnna fj^mtjtli, aja*
telien itfeffenfä: „Sipä paroni turmanpäiten miitun fanSfani
enfi fatrittia tanSfinut".

©mnttjntäpäiraä fufui IjupaifeSti, fittä faiffi ofiraat ttjtjttj*
mäifet. ptatoofin ofi f omin ilomielinen, fillä mieläpä män fai nämbä
apiljan miatoinna, fuloifena — femmoifena, jona mäu toiraoi
©uomen neibon oleman, ja män fuiSfafi 9fiifolle: „9ltifo fatfo
fifartafi, fuinfa mäu on fjentpeä, maatimatoin ja tofi noita foiS*
taroia neitofia paljoa fauniimpi".

„9tiitt", maStafi 9liito, „tämäpä juuri outin mänen juu*
rin fauneutettfa, etfei mäu miefä itfe pibä fiitä mitään. Slnna
-S— olifi ftjllä ifjana, mutta mäu on feifaifia, ja mänen tnuo*
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toonfa ftjtttjtj, fittä itfe Ijän on faunetttcnfa ftturin ifjaifia, ja
tatfo, miten fjän ntjtfitt paronin ebeSfä teeSfentelee".

ptroni istui taaS Slnnan miereSfä, fittä mäu oli illan
loppupuolella paljon tanSfinut ja puljunut £itjau fanSfa ja
pettäfi, että roumat fufatiefi fen otifimat fjuomanneet fefä telj*
neet tämän joljboSta päätelmiä tulemista ajoista, ja raiebäffenfä
tätejä Ijarljateitte oli mäu taaS mettnmt Slnnan fanSfa juttele*
maan, raaan meibän puljeenfa ei fauan feStää faanut, fillä rou*

toat itmoittimat fäfjbön ajan ofematt fäfisfä.
SS^tjttjmäifinä ittaattfa fäffimät mieraat poiS, mutta ttjtj-*

ttjmäifin taitista oti tenraaliuna, fillä mäu oli muomamutt että
paroni oli iljaittut §i(jaa, mutta tenraalittna parta! män ei
tietätttjt, mifä tämän iljaituffen ofi maifuttanut; fen tuo tanSfi*
falien oloitjin oppinut teifari f^llä mmmärfi fatata.

Vieraitten meuttjä tuli fcttraaliuua §itjatt luo. Spätt
fttittt ttjtön peljmeitä fifjaroita faufuen:

„910, minun ttjttäreni! eitö tämä ollut fjupaineu ilta?"
„©lipa marfinfiit, en faattanut ajatelluttaan, että näin

ljupaiSta olifi odut niin fttureSfa feuraSfa, fuin meillä nmt oli.
ptatoofiu oli ilontielifempi fuin ennen".

„ä>litäS nuoresta paronista pibit? Apän oli fiuutte Ijtj*
toin foljtclias".

„©ilä ett minä odenfaau mamainnut'1.
Senraalinna mmmmift nmttt ja fanoi fitte: ( ,ällene nmt jo

maata, ftjllä finä olet tanSfiStalin mäfmmjt".
§>ilja meni, maan fäffi tofi ettfin manfjan täbin fatmnariin

ia tufi fieltä iitarufouffenfa firjaSta, jottfa män ofi faanut
ptamofta. äJluutama tämän jätteen oli feitraatinna ©imS*
fin toiStoifat fjuoneet marfin pimeät, ja faiffi fepäfimät unen
fjefmoisfa. ©illoin fuffi eräs nuorufaineu, fiireittä aSfeleitta
fiitä fimutfe; fjetftfett fatfettttaan fenraafinnan f omaa tatoa,
fattoi mäu itfeffenfä: „©npa tuoSfa foto fuuri omaifuuS —

jaa, minunpa pitää fjänet faamatt!" ©itte meni fjän taas
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eteenpäin, tunnes joutui erääfeen raraintolaan. ©iellä istui mäu
pötjbän ääreen ttmutamien tumppauien pariin, jotta muufimat:
„©tipa mmtnä, että paroni tuli".

Pan tortit fetttelimät ebeS talaifin pötjbältä, ja ntifjnt
fiinnitetttjnä oti fortinltjöjien fifmät fefä mielet. 9läin fufui
meibän aifanfa ramitttofaSfa fiffi, fuin toifett päimän aurinfo-
foitti, mutta — tämmöinen näfö infjoittaa, ja fett muoffi on
paras jättää fjeität ramintofaan.

Seitfeiitäö Jußtt.

taateo oti fuortttanut fantitaatitutfintonfa ja ofi fcitraa-*
mana päimänä roalmiS läfjteutään §>elfmgistä. Slamutta

nouStuanfa aufaifi mä» affuuanfa, joSta raitis ifma tufraaft
fifäfle. §än tunfi ttfenfä rairfisttjneeffi ilmasta ja tjön fe---
tooSta, mutta ljuofafi tofi, fidä tänään ofi mänen muuttaminen
pois, eifä mäu fittcn enään fofo fefättä faif i näfjbä apifjaa,
foSfa mänen ofi fäfjteminen fattaS §>effingiStä fufttfaifienfa luo.
Senraafinuan ofi mljösftn aifomuS läfjteä §iljan fanSfa maa^
fartanoonfa, jofa oti muutaman loirStan pääsfä §elfingistä.

faarao feifoi affunan ääreSfä fatfeden Saifaniemen puis*
toa, fun palraefuSttjttö tuti fäsfemään mäntä eineelle, ja ptarao
meni. Senraalinna oli jo ritofafafisfa, ja fjetfen päästä tuli
nujösfin fifäfle, fauniina fuin juuri pumjennut ruufu.
Apmraää muomeuta fauottuaan toifidenfa menimät nmt eineette.
Vaiti istuimat me pötjbän ääreSfä, mutta fenraalinna lattafi
tofi mimboin äänettömmmten, faufuen ptamotte: „ptfjon me
marmaanfin mentmänne faipaamme teitä, foSfa jo läfjtöänne
ajatelleSfafin itämättä tuntuu".

Senraalinna faafi nmt miiniä flafeiljin, fäsfi ptamo»
juota ja fiitti mäntä faifeSta ttjöStä ja maimaSta, joufa mäu
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ofi näljntjt apifjan täfjben niitett fuuten »noten tufueSfa, joitta
män oli ollut meillä. £>ilja joi mmösfin ptaraon muistoa
maan män ei jaattanut mitään fanoa, mutta ifääntuin faSte*
fjelmi fufan (eljteHä mälffmm femäifenä aamuna, niin mälffmi
pari tiitottifuttten tmmneimelmeä §>itjan pitfisfä fifmäripfisfä,
ja niiten merfittjffen ptamo ftjllä mmmärfi.

Sineeltä päästrjänfä fanoi ptamo: „Satfo, Jpifja! mi*
ten ilma on iljana ja raitis; tuleppa mielä terran fanSfani
fämefemään".

„Varfin fjadtSta", maStafi §ifja, ja fenraafinna fupafi
pitää faljmipannun tuumana fiffi, tuin totia pafaifimat.

§ifja pufi raain päädmsraaatteen mdenfä ja meni fitte
pamon fanSfa Saifanietnen puistoon. Slurinfo laSfi fuftai*
fen m°mteen puitten fatmoitte, joisfa tu^anfittain lintuja lau*
tett, ja nurmifolla fttfoisti jo fieltä täällä muutamia orraoffia fefä
mifufuffia. Sofo luonto oli mietjättäraän iljana, ja ptarao laufui:

,rpilja, luule lintusten laulua, me omat jo tudeet iljaile*
maan maatamme. Vailla meibän taimemme on ttjlmä, etfei*
mät fittoin faata täällä fäiltjä, i)e toti femään tudeSfa rieu*
tämät tänne, ©i joSpa iljmifetlin faiffi rafaStaifiraat tätä fötj*
mää äitiäufä! — mutta raafitettamaSti monet ja fufatiefi ufeim*
matfin enemmin muistamat omaa tjtfittjiötä Ejtjöttjäufä, fuin
tämän äitinfä ja mänen perfjeenfä tj^teistä parasta".

„©aattaa oda niin", maStafi £>itja, „mutta mielestäni
ei tenentään olifi maljtotlista olla tätä maata rataStamatta,
jota main on tatfettut fitä tefäifeSfä loiStoSfaan".

„Sa fanoimifi lifäätt minä mielä", fattoi ptamo: „Sen
main ott näljntjt fitä turjutttesfaan, nältämuofitta, Ijänen ftj*
tämmeufä raarmaatttin olifi limestä, jollei mäu moimienfa tataa
toettaifi ttjötä teljtä maanfa fjtjbbtjffi".

„9Jlutta mitäpä me naifet faatamme ifänmaamme mm*
mätfi teljtä? Soitella ratfauteffamme emme moi juuri mitään
mattaan jaattaa".
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„©auomattoman paljon moitte teljtä, raaan niitä faiftia
en nmt faata (uetetta, taljton raain efimerfiffi mainita m.°en
afian. ©inä raarmaanfitt fjuoinafit, miten fiinä feuraSfa, jota
mietti fmntljmäpäiraääft, metfein faiffi olimat tjfcn turmamai*
fiSfa maatteisfa; tämmöistä ei meitän maamme fanttata. SoS
ofifi fääStettm faiffi ne ramat, jotta oli maffettu fiitä, mitä
meitän maatetuffesfanfa ofi Qfetliftjtjttä, ofifi niitä tarttunut
foto jouffo — ja tämä oli ainoastaan raäfjäinen feura, ar*
maatpa fitten, miten paljo tamaraa farttuifi tutemien tarpeitten
maratfi, jos maamme laitti turljamaifet naifet fitä tjfettifmmteen
toämemmän tufjtaifitoat".

„2Jlutta minä luulen", maStafi "pilja, „että miemet tu^*
laamat enemmän tuin naifet".

„©e ei raäfjennä naisten raitaa; raaan minä en taljto*
nutfaan teitä meiljin merrata, fittä aifomuffenipa olifin raain
mainita mm°en taman niistä monista, joilla jaatatte ifättntaa*
tänne fjtjöbtjttää, ja mainittu feura tuotti tämän efimerfin mie*
feeni; tämä afia fufatiefi ei mieteStäfi ofe fuureSta arraoSta;
mutta minä tietön, että moni tu.mamamen nainen on faanut
felteotiifen mietjen onttettomaffi tufjtariffi, luu fitä maStaan
oima nainen on faanut tufjtaajau fääStämätfi, tetmottifeffi mie*
fjeffi". 9lauramtaen fifäfi ptarao miefä: „9läin fuuri on tei*
bän moimanne, ja fen muoffi onfin tärfeä afia, että tätä moi*
maanne Ijmwitt fätjtätte".

„ptamo mm^ä! turmamaifuutta tambon ja fuufett ftjltä
faattaraani mälttää, mutta eipä tämä muita fuin it*
feäni ja niitä, joibenfa pariin joubutt".

„Pfi fienten, jofa fjmmään maamatt ttjfmetääu, fasmaa ja
lantaa ruufaita fjetedniä, jopa niinfin runfaita, että niitä
touofien tututtua on ftjtlin foto maaSfamme; ja manna ott,
että tjfjbenfin ifjmifen jalo efimerffi paljon t)t)Xo'åå mattaan
jaattaa, ja fitä enemmän, mitä fameampi t»aifutuS*ala mä*
neliä on".
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SarfaSti fuunteli §>itja ptamon pufjetta, fidä mäu tiefi
tämän ofeman roiimeifcn terran, jona ptarao näin opettamalta
mäntä puljutteli. päiten fmtämmenfö fmffi tamallista taajem-
paan, ja fun ptamo raaifeiti, taufui mäu innostuneena: pta*
wo! minä tjttratärrän fanafi fefä tietön ne totetfi ja toetan
ttjötä tefjbä tämän maani mm^äffi fiinä mäfjäsfä, mitä minun
tmö*afaffeni on maailmaSfa fuotu. — 3Jlutta menfäämme nmt
jo fotia, fidä meitä jo raavmaanfin ototetaan".

Siiremtien läffimät Ije nmt fotia. ©iellä fenraalinna
meitä jo ofi faipailtttt ja oli faliin malmistanut fafjmipötjtän,
jonfa ääreen nmt faifin istuimat, toanfja tätifin oti joufoSfa,
mutta ei fenettäfään ottut paljo fanomista, olipa itään fuin
faifttta ofifi ottut jotafin tärfeätä tuumattamana. Sun faljwi
ofi juotu, meni ptamo fammariinfa, ja fofofi fiettä toäfjät fapi*
neenfa fefä palafi tämän teljttjänfä jääljtjmäifiänfä fattomaan.
©illoin fenraalinna antoi Ijäuede ntuistotfi tultatetlon, joitta
ptarao tiitollifella ja liilutetulla fmtämutellä maStaan otti.
Satteratta tuntui ptaraoSta fittä tuutena
muotena ofi fjänettä ottut foto fenraafinnau luotta, ja fun fjän
liljalle mm^ästi fanoi, fitloin noufi mänen filmiinfä pari ftjtj*
neltä, joita ei mäu faattanut eStää finne tulemasta.

SmmtimieS muufi, että memoneu jo taljtoi fätjbä maitta*
mattomaffi, ja ptamo rienfi' pois. apilja fatfefi aftuuaSta ja
näfi miefä mtlafjbuffetta ptamon, fun mäu taupungista ajoi,
maan pian ei enään näftjntjt mitään, ja fittoin fattoi .Spitja
Ijuoaten: „ptarao on poiSfa! ©i miten ifätoäftä ja ttjtjjättä
fotoni nmt tuntuu!"
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Jtohoeftjae Jufttt.

fammipaftanen pauttttett uffona, maan fenraafinna ©itnSfin
fafiSfa pafoi maffea pefäSfä ja fetoitti fämpimän (oiS*

teenfa foto Ijuoneefeen. ©uttren feinäpeifin ebeSfä olematta
pötjbäöä paloi fa.fi ftjnttilää, ja pömbän raiereSfä feifoi §.ifja.
£)än foetti uutta toaafeanfinistä fifffipttfua, jottfa ompetia
juuri nljftjäätt oli raafmiiffi faanut. SäljeS neljä muotta oli
tutunut fiitä, tuin Spitja tätjttt tuttbennentoista muotenfa; fit*
loin oli mäu mielä itään tuin juuri pufjjennut tulla, tietämättä
tauneubeStaatt, maan len nmt olifi näljnmt $iljan, luu män
peilin ebeSfö tarfaSteti uutta pufuanfa, ja näfi miten fo.iraaSti
fe foweftui mänen foréaan raartatoonfa, män marmaanfin ofifi
Ijitomannut, että Spifja miefiljmmäflö miiptji peidn ebeSfä. Vuo*
fien fulueSfa o(i mäu tullut tanSfifalien (oistamatfi taunotta*
retfi, ja tämä oli tjätteSfä raaituttttfen tetjntjt, ja frilja loisti
IjatuSta. £ätt fatfeli tallista pufuanfa, jofa raaffoifilla fifffi*
pitfeittä oli foriStetttt, ja ajatteli: •

„Sömä on toti tauniS pulu. ptroni fanoi minutle:
„Slnna on aina fomemmisfa raaatteisfa fuin te, ja tofi raoi*
tatte fauneubeSfa mänen, raaan terran ialjtoifitt uäljbä teitäfin
oifein fomiSfa raaatteisfa; fuinfa raiefjättäraö fitloin olifittefaan !"

maan ntjtpä minutfa ott ottein foma pulu". — 9läin ajatef*
teSfaan §ifja, itään fuin peljäten, että jofn mänen ajatuffenfa
fuufifi, fatfoi taaffenfa ja näfi — ptamon. ptamo oli juuri
tullut fifäde.

„Suj!" fjuubaljti neito, „minö foetin uttfia maatteitani
entä muistanut panna oraea fafpaan".

„SuSfin finua tunnen tuoSfa putouSfa", fanoi faarao,
~fepä fafjifeefin itään fuin luuti fotjljän fapfett riffeinten jätti*
neitten åtta, fun män tammipaffafeSfa tuffee —"
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ptamon janat tunfeufimat £ritjan fmbänmteen, mänen
omaatuntoanfa pisti raämätt, mutta ptaraotte laufui mäu toti
Ijtjmmilemm muulin: „9lolj, eitö tämä ole fauniS, ottein f oma
pulu, ja eiföljän fe minnafin faunista?"

„§ifja! ©inä ofet iljana, tämän janon enfi terran fi*
nutte, maan famaSfa tämtmm minun mtjöSfin fanoa, että pai*
jon fuloifempi olifit IjalmemmaSfa purouSfa, joSfa ei noin paljo
turfjuuffia fötjtmifi".

„©im tuota raanmaa meifua! Sgtu nmt, ptamo mm^ä,
minä menen toifia maatteita pufemaan tjlleni".

§ilja meni, ja ptamo jäi tjffiu, maan mämän ajan pe*

räStä tuli §Uja fifäfle tamattifeSfct fiistisfä pumnSfa. ©a*
maSfa fttului fabufta fapfen itfemä ääni, jofa muufi : „Voi
äiti, minun on railu! on niin fomaSti mifu!"

ptamo fatfoi mafamiu filmin liljaan, faufuen: „§>ilja!
©inun taSt»atti*äitifi on ritaS, ja finä faat tjänettä, mitä itänä
taftbot; ofetfo muistanut ptjtjtää fötj^ille apua, ja ofetfo fä^ntjt
meitä auttamaSfa?"

„Sätini on apua lä^ettäntjt tuonette fö^fjätle, ja olen
minäfitt joSfttS ollut meitä fatfomaSfa, raaan nmt en tofi muu*
tamaan aitaan — ininä ett ote juuri joutunuttaan —

—

mutta, ptamo, fiitä asti tutu fääfärifft tufit, ofet finä aina
minua moittinut, mölistä t)l)teStö, matista totfeSta ftjmstä. Stjttä
minä fen [juomaan, että finä ntjtfin olet paljoittafi fiitä, etfen
itfe ole joutunut mennä fötjtjäin tmfö".

„§ifja! S"ä ofifitfin tammipatfafeSfa fätjn^t fötjfjtjtjbett
ja furjuuten majoiSfa, otifit marmaattfin jättäntjt tuon tattiin
fittfipuramt ostamatta. äJlinä tietän, että fmtämmeSfäfi mielä
lötjttjt) jaloja tunteita, maan net oraat joutuneet toäljän marma*
tielle, mutta $ilja, rafaS Jpitja, äfä pamaStu, maitta näin
pumun".

.spifja ofi tuntenut mäfjäifen piston omaSfa tttmtoSfaan
ja tttnfi fett nmt mielä paremmin, mutta fjän oli tofi IjarattS*
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faan ja fanoi pomolle: „SoS minä tafjbon itfeäni niin maa*

tettaa, tuin mnutfiti, enfjäu minä fiitä paljene — mutta totta
et fittä enään pitä minusta mitään, foSfa aina ofen fitmisfäfi
moitteett*afainett".

lempeästi fatfetteu §i(jao laufui faarao: „.spilja! finun
paraS tjStäroäfi taljtoo fiuutte neuwonfa antaa ntjt, niinfuin
filloittfitt, jolloin (apfetut olit. S°öen tjStämäfi olifi, ett fuin*
taan tulifi finna nuljtelemaan".

„Sipä fe IjStämljtjbeftä näljtä", orteeli .Spilja. „Smttä
minulla oit toifettaifia mstämiä. ptrotti ott aina mmJnä mi*
mitte, ja fun fjäu joSfuS mäljäu taljtoo parantaa fätjtöstäni,
tcfee män fett aina filta taraatta, etfei fitä moitteeffi faata fa*
noa, ja paroni ott ftjllä tjfjtä mnunärtäwäiucn niieS fttiit jofit
muulin. §ön on tjlljäisten fuftijett lapfia ja joarmaanfin oi*
tein jafo mieS, fillä faiffi, fefä wattmat että nuoret, fjäntä liit*
tämät".

ptarao oli maiti ftetfen oifaa, maan faufui fitte raätjän
raaptferaatta äänellä: „Sn tafjbo finua moitteellani enään moi*
mata. Sää ftiS tuon paremman, jalon tjStämäfi Ijattuun.
§)ilja, jää IjmmäSti!"

faarao meni, ja §ilja jäi lattian fcSfede feifomaan; mä*
nen fmtönimenfä ttjttjttt feraottomaSti. S^ään fuin mmrSfmi*
feSfö mereSfö aallot aaltoja ajelee, niin rietjui tunteet Apit*
jan ftjtämmeSfä. fiött aitoi mennä pialuofta anteetfi ano*
maan, toaan feifoi fuitenfin paifallanfa, Ijän tuuli miten ptarao
eteisljuoneesfa päädtjSfaappaat tjllcnfä otti, ja aitoi tjuutaa
mäntä tataifin, maan ei fjuutanuttaan. ptamo lälfi pois, mutta
aina raielätin feifoi apilja paifallanfa, raaan nmt tofi meni mört
fjitaaSti fammariinfa. §än tunfi crinontaifen tuSfan, poSfenfa
tjetjtuimat itään tuin futtmeeSfa oleman fairaatt, ja mäu pai*
noi net patfafeSta fmfmetttjneefeett afftutaan ja rttpefi fttte itfe*
möän. Apänen fmtäntmcnfä pefjmeni, ja män ajatteli itfeffenfä;
„ptamo on tofi paras tjStämäni; ntiffi pafjoitin mänen mie*
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lenfä? SoiSte en fitä tee, mutta — miffi fjän aitta minua
nuljtelee, juuri fuin olifin lapfi mielä!"

tSpiljait näin njatelleSfa tuli fcuraaliitna, jofa oli ottut
erään tttttaraan luona, totia. Apilja meni (jätttä maStaan ja
pumui, että pamo oli ollut Ijeillä.

„9lol), jofo mäu ntjt ennätti mennä poiS; miffi Janelta
noin fiirtt oti?" ftjftjt fenraalinna.

„3Jleittä oli raäfjätt riitaa", raaStafi Apilja, „minä fai»
»übet raaatteeni fotia ompetiofta ja foetin niitä juuri tutt
ptarao tufi; mtot moatteet olimat fjänen miefeStänfä marfin
tnrmamaifet, jonfa muoffi fjän moitti minua niin, että minun
tätjttji mämän puolustaa itfeäni; f enpä muoffi ei fjän täällä
raiitfintjt olla, mutta enpä niittä olifi fetttään niin tafjtonut
mänen mieltänfä pomoiltaa. Ottein on palja ollalfeni".

„Wlitä raielä, älä tuosta fjuoli; ftjllä mä» pia» lepptjtj
ja tulee muutaman päiraäu päästä »arataanfin jo taaS tänne".
äJlutta täsfä fuufoSfaan fenraafinna petttji, fidä patooa et

tuulunut. piimät fefä raiifot fuluiraot, mutta aina raielätin
ptjftjt män poiSfa.

Sräänä päiraänä istui Apilja ommellen fatnmarisfaau.
§ritaaSti joutui ttjö, fittä raämän päästä lepäfi neula, ja AMpttja
oli fmraisfä mietteisfä, raaan miljboin noufi mäu istualta, fo*
noen itfeffenfä: „3llmon luo menen minä, mäu marmaanfin tie*
tää, miffi ptarao ei enään tänne tule. $>ilja pufi fiiruuSti
itfenfä päätltjSmaatteifiinfa ja läffi fitte Siiman luo.

Siima tuti loistamin filmin Apiljaa omeSfa raaStoou, fa*
noen: „©i Apitja! olipa fytoa, että tutit; minä olen finua fo*
maSti faipaittut ja peltäfin, että olit minun jo untjoittauut,
fun näin (Jarmoin tulet luoffetti; mitta päätin mljöSfin otta dj*
föfi tulematta, raaan tänään olifin tuitentin läfjtentjt finutle
mttifta puljumaan, fittä tietätfö Apilja! 9liilo ja minä olemme
fimtoiSfa!"

„©tipa tämä iloinen f auonta! ©tottamatoitt ei fefuitenfaan
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ollut, fitlä jo fauan ofett Ijuomamtut, että toifianne olette ro*

faStaneet. SoSfa Ijäitänne aiotte miettää?"
„©itte maSta, fun 9liifo faa oman poppilan".
„Sietääfö ptarao teitätt f tfjloisfa ofewatme?"
„Sietää, män ofi nmfmään täältä".
„älleitlä ei piarao ole ottut moneen aitaan. Solitta pa=

moitin fjänen miefenfä, mutta en minä fitä olifi taljtotmt teljtä
entä luullut Ijänen noin toraaSti paljastuman". — §ilja pumui
ntjt tjStäraättenfä, mistä ptarao oli fttuttuuut, ja Siima maStafi :

„Smfiä män mielä lepptjt), mutta finun tätjttjtjfin monelta
anteetfi anoo, fitlä finuSfa fmm oli. ©i Apilja! moro, etfet
fatoto mänen QStämtjtjttänfä efi raffauttonfa, fittä fe on toti*
nen. Ufein olen mielipaljatta näinä miimeifinä aitoitta näfjutjt
finun fämefemäsfä paronin feuraSfa ja"

Apilja fesfetjtti Siimaa, raaStoten: „Silä uSfo paronin tui*
nttSto muofiraan, maan joS män fett tefififin, eitjätt fitä faattaifi
fanoa mituffi tuin ouneffi, fiflä t)äxxpä on maamme jaloimpain
fufujen fapfia ja on mannaan itfeffin jalo, foSfa mäntä faiffi
liittää. So§ näin maljtaman miefjett maimoffi tufifitt, ftjfenifitt
mänen arauttaan fufatiefi moniafiit jatoja ptjrinuöitä etiS*
tämäön".

„©lj Apilja! tuo pume ftjllä luutuu lattniilta, raaan raic*
lätin marotan finua: äfä fiiaffi ifjaife paronin fontaa fäijtöstä;
tällä on Ijän laitti tatit mtelltjttäutjt, ja fotuaSti peffaan, että
mäu tällä mielä fitimtfitt fietoo, mutta Apilja! maro, etfet
maSta fittoin, luin fe jo on mijöljäistä, {juomaa, että lapfuttteu
raffauS on ftjbämmeSfäfi fätfetttjnä!"

„*Älä peffää. 9MJlttäS minä ptamoSta ljuolifin, eipä mäu*
tään minusta mitään pitä. .Spätt ei itänä ole fanonut minua
rataStamanfa".

„.itä f ano, £itja, etfet fitä tietä; finä näet ftjllä, fun
män raifojafi ojentaa, miten män fett raffattteSta tefee, maan
finä ofet nmt närföstmutjt ptaraoon fen rauotfi, että jo
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olet tottunut noihin hunajahttulistett tanSsifati*feiffariett pu*
heisiin".

pilja naurahti jurulhfeSti ja fanoi: „^aaroolta on si*
nuSfa Isittä puhemies, mutta jätetään tämä afta nyt, sillä mi*
nmt täyttsi jo tähteä totia".

Siima meni piljaa jaattamaan, roaan tultuanja fettraa*
linnan talon fohbaöc, erosiroat YStäroät ja mettiroät fumpifitt
fottattsi.

$9fcftf»f SixU.

fii SEoufofuun atfupnoli, jo meri aaltoili taaS roapaana jää*
peitteestään, puoneittett jeimtfsitta ttäfsi jo muutamia

noffoSruohott ja foiranputfen atfuja, jo fciroottett itmaSja mi*
jerteti, ilmoittaen, että femät oti tullut, fufjeSfeli
ebeS tafaijin faitpungin tabuitta, ja §ilja oli myösfin ttlfo*ifmaa
ttauttimaSfa ttutiitamoiit YStäroöiitfä fettraSsi, mutta riensi nyt
totia, foSfa päiroä oti jo puoteSja, ja piijatta oii roielä yhtä
ja toista roatatistettaroana iflafji, sillä hän oli futfuttu feStitti
Slnna S:tt manhempien luo.

pilatta meni pilja fammariittfa, aittatft maatefaappinfa ja
tuumasi, mitä puta hänelle nyt olisi jopimin. §än roatttsi
fauan aitaa, sillä näistä »aatteista oli toinen toistanja jo*
mempi, ja otti fitte ne roaaieattftaifet filffiroaatteet, joita hätt
silloin siroitteti yllensä, jolloin haaroo niin äffiarroaamatta ji*
fatte tuli; nämät olimat mielä unbiStatnatta. "ipifaifeSti pufi
hän itsensä niihin ja jitoi mustiin fiharoihtafa matfoisttt fuf»
fafiehfuratt.

Settraalintiau täytyi olla fotona, sillä hän ei hytein teot*
uni, ja pitjan oli fen rouoffi yfsin meneminen, pan oli juuri
roattttiS (ähtemään ja aitoi mennä hyroästt fatiomaatt täbitlett*
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fä, fun eteiSfjttoneeSta fuufui felfott fteliftjttämiuen. §>än meni
nmt itfe omea aufaifemaan, ja ptamo tuli fifäde. £>ifja pu-
nastui ja mämmästmi, että tuSfitt faatti Ijljmää päimää fanoa;
män fjäpefi piatooa, fidä ntjtpä tuo ounetoin fifffipufn taaS oli
mänen mitään, ptarao loi Ijeti filmänfä |)i(jan raaatetuffeen,
Apilja fjuomafi fen ja tuuli nuljteita faaraanfa, toaatt täsfä män
eretjttji, fillä ptamo fanoi main:

„©inä olet näemmä testiin mettoSfa, mutta en ptjtjtäf*
fään finua toiitotjttää, fillä minä tafjtoin main tulla IjtjmäSti
fanoutaan, foSfa mliljuomenua aion läljteä uttomaitte".

„lllfomaitte!", fjuubafjti Apilja.
~9-iitt, minä läfjben muobeffi ja ftttatiefi pariffifin".
„Suota en oflenfaan faattanut ajatella", fanoi Apilja, „ja

miffi näin fauan olet meittä poiSfa ottut?"
VafatoaSti fatfetten Spitjaa, (aufui ptarao: „SM9linntta on

ollut niin paljo ttjötä, etfett olifi fjefpoSti joutunutfaan, enfä
luullut, että finä minua faipaifit; fenpä muoffi ofi mieteStäni
paras ptjftjö tljösfäni". Sämän fanottuaatt fatfeli mäu muu*

tamia firjoja, jotta ofimat toäfjäifeltä firjafjtjlttjllä, ja Ijänen
fäteenfä fattui tulemaan fe firja, jonfa män oli ft)itttj*=
mäpäimä*laljjaffi antanut. Sirjan taimetta oli »äijän tomua,
jota ptarao p^tjtjfäft pois. Sätä teljbeSfään fatfeli mön taaS

Apiljaan, »aan ei puljunut mitään, mutta §ilja punastui, fillä
Ijän tiefi, että tämä firja oli monta aitaa mifjelemättä ottut.
Apän ofi maaifman tofjuSfa fen uumoittanut ja tuuti nmt tästä
mtfjteen uäfemänfä pamon filmisfä, raaiffei fanoisfa, fittä
fempeät olimat ptamon fattat, fun mön firjafen pois faSfi,
fanoen :

„Apitja, äfä paljastu, maiffa finua joSfuS ofen moittinut,
fittä fen muoffi, että finä ofet minutte — että olen finun tjS*
tämäfi, fenpä täfjben fitä tein".

ptamo aitoi fanoa: fen muoffi, että finä ofet minuffc
rafaS; mutta mön pibätti fananfa, fillä mäu taljtoi miefä näfjbä.
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ohto pitjaita ne ominaifuubet, joita Hän xvaati siilä oleroan,
jonfa Hän omafjensi pysiäisi.

ptija furfotti fättänjä 'paarootte, fanoen: „S)Stäwyytefi
ott minulle futtreSta armosta, ja minä tiebän fyttä, että jitä
patjonfin faipaan sinun poisfa otteSfafi".

SLBäHän aitaa oti ääneti, hänen fybämmeSfään
liifftti fotaifia ajatuksia, maan roihboitt lausui hän: „Nsi täy*
tyy minun jo mennä pois, että sinäfin pääfet, ftthun aiot.
©ano fenraatinnatte paljon terroeisiö, foSfa en häntä nyt foh*
bata faa — ja hyroästi pilja, muista minua!" SEätnän tau-
juttttaati riensi hätt pois, ifäätt fttitt olisi hän peljännyt enetn*
pää janoroatija.

pilja oti nyt yfsin. panen jybämmeSfääit tuntui tyh*
jyyS ja ifäroyyS. pän tutti lattian poiffi, fatfahtaen famaSfa
siroutte päin, ja näki peitisfä furoaufa; silloin fetfahttti hait, fa*
noen itfeffenfä: £)h, tuota turhamaista naista! <Sipä
faan sinua ratasta; joS hän fen tefifi, olisi hän raftautettsi
marmaantitt nyt ilmoittanut, futt hän pois iäfsi, — YStäroä*
nänfä hän roain minua pitää; noh, famatt olkoon hätt roattt

YStäroä mittutte! Sutata siattaifi $aaroo minusta mitään pi*
tää — olento minä tattiin ©uomen roaatimatoin hempeä tiet*
to? du, en. $oiS nuo turhat foristuffet!" — §tlja meni ja
riisui ftiruuSti pois faalfiit maatteenja, pttfi jitte itfettfä roat*
toisiin hohtoroaattetfiin ja oli ttsi roalmis lähtemään. Snfin
meni hän tofi fenraalinnaa fatfontaatt fefä sinotnaan
roott jäähyroäijiä.

SNielihyroättä fenraattnna fatfeli piljaa ja loimotti hä*
tietie hupaista iltaa, pitja janoi hyroästi ja iäfsi pois.

panen fybäntttteSfään roattitfi nyt hänen hyroät hengettä*
renfä, mutta maailman foSfen fohinaSfa tämmöiset pian poijeS
tarfottetaan. —

$itja tuli nyt Slnna S:tt (oistateaan totiin, joSfa jo
tanssittiin par'aitaa. pän rtijiti päällysroaatteet yttänfä ja
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tunti tätä tefjbeSfään eteiS^uoneett raierifeStä fammarista, miten
eräs neito fanoi Slnna Sttle: „©tetto mtiomanmtt, fuinfa pa*
rotti on ollut raatainen tänä päimänä? ©ittofjait fuinmittfin
totta, mitä pufjutaan, että mön on rafastunut Apiljaan? §än
on monelta ftjftjutjt, tietämätfö, miffi ci Apilja täältä ote".

„ptroni? Apän on fofjtetiaS faifitte, raaan äfä fuufeffaatt,
että mäu piparfafuu*(eipojan ttjttäreStä fjuolii. Smttö paroni
faa muitafin. — .Spilja on fofo nätti tljttö, mutta" — enem*

pää ei Apilja fuuttut, fittä mäntä infjoitti otta fmmteliana, jonfa
muoffi fjäu fiireeSti otti päälltjsraaatteet tj^ltäufä ja lälfi fitte
tanSfifaliitt. Senentään muomaamatta ei §ilja tuiteutaau faat*
tanut faliin fjtiptiä, ei, pian laitti tämän faunottaren muomafiraat.

©oreana, loistamana tueni paroni lattian poilfi §iljatt
luoffe ja pmmfi mäntä fanSfaan fatrilfiin.

9?ijt tufi Slnna mmösfin fafiitt, ja Apitja meni mäntä ter*
mefjtintäätt. Slnna tuli fjtjmtjfjuulin mäntä raastaa» ja fanoi
oleraanfa tornin ifoifena fiitä, että Apilja tofi miftboin tuti.

Satrittia aljettiin, ja paroni mei Apifjan tanSfiin, ftjf^en:
„SÖ.iffi näin mmömään tulitte? Sille olemme faifin teitä fai*
loanneet".

„SDlimm entinen opettajani ofi minua Ijtjmä^ti jättämäS*
fä, ja fepä minua miiramtti", maStafi §ifja. „vSpäit fäfjtee tjtt*
(juomemta ulfomaide".

„Sim ptamo, tuo fuomifiifjfoinen tjlen*intoincn firja*
touffa" —

„Sttä fuontalainen mmöS on fuomenmielinett, fiinä ei
ole mitään moitittaraaa, maan joS toifin olifi, fitä maSta fo*
pifi moittia".

„Slfjaa, oppilas ott oppia ottanut", ajatteli paroni, „nolj
annetaanpa mtjötätuulett puljattaa" — ja nmt waStafi män §>if*
jalte: „©epä juuri ott minunfin ajatuffeni; ei ptamoSfa ofe
moitittaraaa, entä tiebä fuinfa fattani fuulniraat, mutta minäpä
aina olen mäntä pitäntjt fuureSfa armoSfa juuri fen muoffi,
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että mänen ftjtämnieSfänfä afuu palama ifänuiaauralfauS; tämä
afia ott meitä juuri totfiemme fanSfa tutuffi te^utjt, mutta
maljan tj(cu*intotuett mäu on ia aina firjoisfaa» ifäätt fuin
tottffa, maan tämä ott faiffi fiitettämää, fillä ftjttä tuo tiiatti*
tten itttoifuttS mielä jätjttjt), ja ellei fitä cteS jottafutta olifi,
eipä eteettpään joututtaififaan".

9täin foetti paroni friljatt mielen nmfaait puljua ja on*

niStuitin. Sun tanSfi oli loppunut istui paroni miefä jutte*
letnaan Apifjan fanSfa, ja enfi terran foetti ntjt |.ilja pttljeel*
(anfa paronia jumittaa, fillä män itäti, että Slnnan fitntät meitä
feurafimat, ja §>iljan mieleen muistui fe fjettt, jona fjän pie*
nenä ttjttöfenä foufuun tuti, ja jolloin Sinua Ijäntä malmetfien
fofjteli; Ijän mttisti ne fanat, jotta fjän utjft>ään oli fattumafta
tuullut Slnnan (aufuman ja ajatteli: „Sntä joS leipojan ttjttö
tofi paronin raoittaa".

Saimit ei Apilja fuitenfaan tjffiit faanut paronin fanSfa ju*
teffa, fidä Slmta läfjeStmi meitä; Ijänellä oli ntjt paljo tjljtä ja toista
jonottamaa ja famaSfa fai män paroninfiu fanSfa pu*

mettä alfuttn, maan fitloin jätti fjeibät Apilja ja meni juttele*
maan muutamien neitosten fanSfa, jotta eiroät olleet tjlftäifem*
pää fäättjä, mutta jotfa muuten olimat fuloifet ja fimisttjneet.
Väljän atfaa ofi mäu näitten fanSfa puljunut, fun Slmta, jonfa
paroni juuri ofi tjffin jättänet, tufi Apifjan fuoffe ja t»ei mä*
tten muista mämän erilleen, fanoen:

„Sule, tjStäraäni, tuonne tjdpuolelle falia, fiettäfjätt istuu
faiffi raapaafufuifet, ja niiten jouttoon minä fittttnfitt luen,
foSfa olet fenraatinnait faSraatti; ja tjStätoäui! fun raapaafu*
luisten parisfa ofet, fittoin finua fuuremmaSfa arraoSfa pitetään".

„äßinun arraoni feuraa minua, fufjunfa menen ja fttSfa
ofen. SMOlinä en tafjto teitän fiipeinnc marjoa entä tarroitfe
teittä toistoa itfetteni lainata".

„©ljom, finun fanoistafi faattaifi luulla, että olifi m.tett
teferaä, maiffa mimmoisten ifjmistcit feuraSfa olifit".
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~-liiiipä onfin, fillä marinaan ei teibän paremmin fuin
mcibänfään fettraan oteta mitään epäfunniattista teinistä", raaS*

tafi AjMpilja.
„Si fuinfaan. Suiitfa fe ofifi mafjbottiSta?" fattoi Sitraa.
„9iiin minöfin luulen", mirffoi Apilja, „etfei fe maljtol*

lista olifi, ja fun main tuttttiallisteu ja fimisttjncitten immisteu
feuraSfa olen, ott fe mielestäni mmDen tefemä, oraatfo me ma*
paafufttifia mai ei".

„Solutta mapaafufuifet oraat tofi fuitremmaSfa arraoSfa
.pitettäioät", fanoi Slnna ja lorotti päätään.

„Si mmtäfäätt", maStafi Apilja. „©uuremmaSfa tuttniaSfa
pibettämät omat ne, jotta fielunfa omaifttulfien puolesta omat
jaloimmat, fillä Ije omat faaneet raapaafufuifuutettfa itfe Slt*
(alta ja omat raapaat faifista itflonaifista turljuuffista ja raä*
ijäpätöifmmfftStä".

„Saa, Apilja x)ijwä", faufui Slnna, „minäpä mnimörrän
ntjt ftjllä, että finä, jofa ofet fötjfjän, alfjaifcu äitiu fapfi, tam*
tot tuotta pufjeetlafi funnioittaa äitiäfi, jofa marmaanfitt on
mfemä ja rehellinen immineu, ja että niin teet, fe onfin oifein
faunista; fenpä muoffi en ' minäfään taljto finua maStuStaa,
maiffa minun puofettani ftjllä on oifeuS". 9läin laufuttuaan
meni mäu pois, eifä §ifja emtättänmt enään mitään raaStata,
mutta, fjänen fmtämmeSfään fotiraat fjijmät ja patjat mengettä*
ret, fittä Slnnan tjfpetjö oli faattanut Apiljattfht tjlpe^ben fiif*
teette, ja raaarattifeen aitaan, fittä Slnnan mentmä tuli paroni
taaS giitjan luoffe, ja Apilja ajattefi:

„Vaiffa en Slnnan entä Ijänen tjtfjäiöten tjStätoäinfä
fiipein raarjoSfa ole, fjafee paroni toti fettraatti. Apän on mar*
maan mtemö fefä nimenfä että luontottfa puolesta". Apilja
parta! män ei ottut ifjmistitutia — ja mitä mielä paljempi —

män ei tuntenut itfeanfä, ja tämäpä nmt ofifi ottut fuureSta
tarpeesta, fittä paroni ei fauan istunut Apiljan fimutta, ennen*

fuin fjän §iljafle ilmoitti raffautenfa ja pmmfi Ijäntä omaffenfa-
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Sätä pmmntöä olifi tauSfifalin faiffi fatmottaret tatefjtineet
liljalta, fittä niin tjleenfä oli tämä loistama, tattniS paroni
meitän leinmitfinfä; fenpä pnronifiit ftjllä arraafi, ja fun frilja
ci taljtonut fjed maStattSta axxtaa, IjänunäStrji Ijän mäljän, fillä
tuota (jän ei otottauut.

§ilja meni mäfjätt aifaifcmmiit fotia tuin muut raieraat,
fittä ntjtpä fjäuellö oli tärfeä afia tuumattamaua ja päätettä*
toänä, mutta fjtjjmäStijättäeSfäätt fanoi mön fen muotfi aifaifem*
min lätjtemänfä, että fenraafinna ofi fipeä, raaan paronille
tuistafi mäu: „pritt päimän päästä tafjbou teitte maStauffen
fäfjettää".

Sun §itja tuli fotia, oli tenraalinna raielä raatraeefla,
ja Apilja meni Ijänen fammariinfa. Senraafintta oli ntjt »ä*
fjän terraeempi ja fanoi:

„9lofj, pianpa tulit fotia. Si finun, rafaS Apitjafeni,
noin olifi tarminmtt tiiruljtaa, fillä ci minun täällä mitään
fjötää ollut, ininä raoin nljt toto Ijljmin ja manfja täti minua
ftjttä ofifi Ijoitanttt, joS poljoinfiu olifin moiuut".

„Säti Ijtjraä, tutin minä teitänlin ranoffenne, mutta ttt*
linpa toifenfin afian muoffi. — Säti! paroni on minua omat*
fenfa ptjtjtänljt".

„Apilja! mitäs janot? ©i, tuota olen taitan toimonut!
_9linnu ttjttärciti! finä tuotat minulle paljon iloa. Sttä paro-
nin, tämän uljaan micljcn faan faSmatttttjttäreni ntieljefft, fepä
tuottaa minutteffin fuuniaa".

„ä)lutta täti — en tietä raarmaan rafaStanfo mäntä.
SanSfifaliSfafin, joSfa IjätteStä aina enemmän, fuin muutoin,
olen pitäntjt, tuli tofi miefeeni, että minä tutatiefi en fjäntä
rafaStaffaan; minä fanoin fen muoffi, että maSta parin päi*
mäu päästä monelle mannan maStauffen annan".

„©i Apitjafeni, finä olet ftjtlä niinfuin muutfiu mäntä
iljaittut, mutta Ijän on niin tjlljäinen, että finä, jofa aina olet
ottut itötjrä ja maatimatoiu luonuoStafi, tttSfin ofet ajatellut,
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että män finua omaffettfa ptjtjtäifi, maatt tutt tämä nmt tttiten*
lin on tapaljtunut, ja muutos on elämällefi tulema, olet finä
mämän leraotoin".

„Seraotoitt! niin otentin, totctt (anoitte, ©mtämmeni on
fangen raumutoin, fittä, täti — minttu mieleSfäni oit ntjt toi*
tten turaa, entä tietä ratastanto fitä raai tjstämtjtjbenfö rauoffi
mäntä main muistan. Sämä toinen on ptamo".

„ptamo on fcfpo mies, mutta mitä mäu on paronin
rinnalla! Sttä mäntä muistat, ei iljmettäfään ole, fillä mäu on
aina tjStäraäfi ollut, mutta älä fefoita rattautta ja tjStämtjtjttä.
äfteue ntjt ja mtlu rautjaSfa; minä toimon, että jo Ijitomcnna
paronille maStauffen annat".

$>ifja meni, maatt uuta ei mäu faanut fofo tjönä, mäu
main raäänteli ja fäättteti itfeanfä. Sun aamu tuli, ja raanlja
täti Ijeröft, meni Apilja Ijänentin fauSfaan pttmumaan, fillä män
ajatteli faaraanfa IjuojemtuSta ftjbämmedeufä, mutta raanlja täti
fanoi ainoastaan : „§ilja rafaS, tutti tarfoin ftjböntäfi, etinen*

fuin fe on mmöfjöistä, äfäfä main anna tjlpe^ben ratfauttaft
moittaa". —

§ifja ei loljbutetuffi tullut. Siiman luoffi olifi mött raielä
faattanut mennä, mutta ftjttä män Slfmatt mielen jo eteltäpäin
tiefi. piraä ftifui, ja Apilja ajatteli: „Sutä joS en paronista
fjuolififfaan", mutta fittoin oli paronin furaa niin loistamana
ja fauniina mänen muiStoSfaan, että fjän taaS ajatteli: „Sämä
olifi ftittämätöintä faSmatuS*öitiänifiu raaStaan". ©amaSfa
tatfoi mä» tabulle ja näfi Slnnan, jofa meni muutamain l)f*
maisten naisten feuraSfa feuraalinttan tafott fimutfe. Sinua ntjö*
tätjtt mämän päätään Apitjatte, ofjitfe menneSfään, ja §ifja fat*
foi mänen peräönfö, fanoen itfeffenfä:

„§olj, ole main t)(peä, ei fe minua maita — fofjta ofen
tjdjäifeinpi finua, mutta fittoin nätjtönfitt, ett'en uffonaifette ml*
mäifmmtelle mitään armoa anna". 9.äitt ajateltuaan meni mön



-JfuiStojn Naantalista. 187

waStauSta paronille firjoittamaan ; ja muutaman päimän päästä
tiefi tenraalinnan faiffi tuttaraat, että paroni ja £ilja olittat
ftljfoisfa. 9)fpetjS ofi faanut raoiton.

jh|ittmeiies Jußu.

fäheS rouofi oli jo tutunut jiitä, futt pilja paronille fihtat*
tiin, ja nyt oti hän fotme fuutautta ollut naimisissa. Sen*

raatinna oti pitänyt ioiStaroat häät, ja morsian oti niin iha*
na, että tttSfiu futaan oti hänen taltaistaait nähnyt. SeStiä
pibettiin tämän nuoren parin funttiafji, jittä heibän tuttaroansi
foettiroat toinen toiStanfa loistaroammalla tamalla feStittää pa*
ronia ja hänen rouroaansi. SBieraita tuli ja roieraijiitt men*

tiin, ja ontpeliat fairoat roatmistaa fonteita pufttja, sillä pa*
roni roaatt, että piljatt piti uljaissa maatteiSja oleman.

£itja eli nyt ainaijeSfa tohuSja. 3°^" han teStiSjä oi*
(ui, ajeli hän paronin fanSfa fonteaSfa reeSfä, jota roett fatsi
fiiltäroää, mustaa herooSta. Näin ajoiroat he eräänäfitt pät*
roättä, fun heitä roaStaan tuli föyhä niierotttietä fulferoa »aimo
tapsi fylisfä; hän meteli fetftaa, joSfa istui roielä fatsi faSta
huonoihin repaleihin fäärittynä. pilja, jota reeSja istui päästä
päähän puettuna fahijeroaan jilffiin, fatjeli jurftttelten näitä
ferjälätsiä, jo fun ne oltroat ohitje meiuteet, fanoi hän paro*
uitte: „©i perutan ! näetfö noita roairoaisia? Oifein ott paha

ottaffeni futt ajattelen fttiitfa paljon turhuutta meillä jo aino*
aStaan täsfä reeSjä on, eifä noilta pienittä raufoilta ote efjeätä
repalettafaan". —

„Niinpä on täsjä maaitmaSja lahjat epätajaifeSti jaettu",
mastosi paroni.

„SNutta ylettisiyttä on meibätt toti melroottifttuS roäit*
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tää. Jämä minun tattis roaatetuffeni nyt oifein minua ra»
sittaa".

„©inttn opettajasi Ylen4ittoijituS on, tuulen, juutun mähän
tarttunut, mutta minä toimon tuon siitä mähitettett fatooroan".

pilja ei puhunut mitään, mutta hänen mieienfä fätoi
teiöottomafji; hyroä siemen iti fybämmeSfä, maailman rifta*
ruoho ei faanut sitä roarsin tufehtttetuffi.

Sotia tultuaan meni hän tanuttaritasi. (Snsi terran tun*
tui hänestä hänen otonsi täsfä foboSfa itämättä, siltä nyt olisi
hän tarminnut YStäroän, jofa olisi hänen fybämmettenfä toh*
btttuSta jaattanut antaa ja hänen mielettetifä johbatuSta, ntutta
sitä ei hänettä ollut, pilja ymmärsi nyt, että paroni, jonfa
olisi pitänyt otta hänen paras maallinen YStäroänsi, pitäisi
häntä haaroeffiroana, la pfettisena ttaifeiia, joS hän hänelle pu*

huifi fybämmenfä roairoaSta. SEäSfä neuroon puutteessa otti
pilja muutamia firjoja fäteenjä, ja niitten joutaSsi oli myös*
fin 'ijtaaroon antama rufousfirja. pilja autosi jen, ja siitä pu*

tosi paperi, joSfa ott Raatoon firjoittaroat janat: „SocutSta,
mitä lapsena opit, että 3ltmatan petfo on taiten roiisiubett
atfu, ja rafaSta föyhää tjänmaataS, sillä ©tiomett taStett raf*
fauS on nteibän löyhän maamme ainoa riftauS". SEätttän
luettuanfa rupesi pilja ensin fatferaSti itkemään, »vaan fanoi
sitte itfeffenfä: „3fJcitä itfen minä? Di! miffi on minun näin
ifäroä? SJJctaä tahbon lufea! Dt Ruinata ! anna minun neurooa
sanastasi faaba". pttja fatfeti firjaanfa ja tufi:

SDtailmaliiStett joutoSfa
(Stfit turhaan onneasi:
©ittä maiiman tohuSja
Unoljtuupi 3umaiafi;
3a. fen ei muista fQerraanfa,
§äit fabottaapi onnenja.

„9liin — maailman toljuSfa olen imfjottanut Sumafaui
— minä ett ofe rttfoitSfirjaanifaan fiifenut. ©i Suntata! mf*
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peyS ott roarmoattfitt jybämmeSsitii asunut, roaan kartoita st
poiS, ja ota minua taaS lapstfstsi". pilja Manteli kirjan (eh*
tiä ja tuli taaS:

„3oS unhottaisi raffaattfa,
Stiti joSfuS poifanfa,
@i luitenfaan 3umala
©tnua tosiaan uitljota".

pilja tunsi näistä janoista erinomaisen leivoit ja tohbu*
tufjett sybämmeSfäätt, ja joS ainakin, niin erittäinfiit nyt ott
tarpeellista, että pilja turmasi pän ee n, jota ttturheeSsi oit

paraS tohbttttaja, sillä nyt tuli fettraatittttatt palroetuStyttö
pitjan tyfö, tuobett jättömaa, että fenraattaita oli tornin jai*
raStanut, ja että paronin ja pitjan pian piti tufeman häntä
fatfomaan. Z&nxä oli foroa fanorna, pilja riensi paronille
fitä ilmoittamaan ja pitsit häntä kiiruusti tulemaan teuraalta*
nan htoffe. paroni oli Heti roalmiS.

piijau aSfeteita joubutti Hänen raffautenfa faSroattiäi*
tiinfä, ja paronin aSfeieita joubutti —

— taroaran pyyntö.
„Nsipä roarntaanfiit jaan nähbä, mitä Hän meille on teSta*
mentisjaatt määrännyt", ajatteli tämä tuHlaajantieS.

Senraaltnna rooirootteti rouoteellanja, fun paroni jo
pilja tuliroat Hänen famtnariittja ; häneltä ott foroa potte ruu*
tttiissinfa, maan nähtyänfä paronin fefä pitjan furfottt hätt
heille fättänjä, janoen:

„perman hymä! minä tiebän, että piljalto on hyroä
turtoa, fun sinä olet hänen turroanausi. ©inuöa on taroaraa
fattä, mutta minä olen toti jo aitaa paimiä tehnyt testament-
ttni ja olen teille määrännyt faiffi omaisuuteni, ©en olettelin
anfainneet, sillä pilja on aina tehnsi minulle iloa, entä fe*
tään niin hatusta olisi roäroisisttti ottanut tuin sinun, ©inä
aitana, jona lififenuitäsfä titttarouubeSfa otetntne olleet, olet
fittä aina 'osoittanut ntinutte nöyryyttä jo fohteiiaifuutta ; fiitoS
sinulle siitä!"



190 SJluiStoja Naantalista.

ptroni ptjljtieti ftj^jneteitä, joita mä» pnferfi filmiinfä.
Soljtoritta, jota mtjöstin istui IjuoneeSfa, ttjft^i Ijän:

„SMJ)litä tästä lirausta luulette?"
Soljtori ei pumuttut mitään, män ramisti main päätään.
Suu tjö tuli, matraoimat fetä paroni että Apilja, mutta

päimän foittaeSfa oti fenraalinna nufftinttt pois maailman fefä
tobedifiSta että petollifista IjStäraiStä.

Soman murmeen tuotti tämä fenraatttman fuofema Apil*
jätte, mutta fepä oli tofi onni, että raanlja täti nmt oli mänen
luonanfa, fillä täti toimitti peijaifet ja faiffi, mitä Apifjan toi*
mitettaraana ofifi ollut, niin että Apilja parta tofi pääfi niistä
murljeista; män ttmfifin aina fuuren lofjbutuffen fiitä, että täti
ofi mänen luonaan, jot.fa muoffi mäu, fun peijaifet olimat
ofjitfe ja faiffi perintö*afiat felmällä f annalla, fanoi paronille:
„@e ott tofi onni, että täti nmt on meiltä".

, „f)m, niin, mimtn mielestäni fuitenfin ofifi fopiraampaa,
että jofu raieraS ofifi tafottttamme moitamaSfa, fittä — fun män on
finun tätifi, muistuttaa fe aina -- — aina, — että finä olet
— että ei fenraalinna ollut finun äitifi".

„£.ermatt! mitäs fanot! ©etttjän ftjttä faiffi tietää —-

enfä tafjtoifittaan fitä fatata. SMOlinulla on funniaflinen ja re*
fiettraen äiti, jofa on i)t)tä tuin join toinentin, mutta
german! faatatfo finä fjafraeffia äitiäni fen muoffi, että män
on fömfjä? Si, ei, fe ei ole ittaljbollista!"

„9itjt jottbitn pamaan pulaan", ajatteli paroni, „mtttta
minä feffitt feinon" — ja fäänttjett Apiljaan fauftti mäu fufoi*
fiuratatta Ijtjmljllänfä: „©ma Apitjafeni! Senraalinna oli mi*
nude niin ratas, että aina taljtoifin muistella mäntä finun äiti*
näfi, eifä tämä otettaan ifjntettä, fittä Ijättpä minulle taSmatti
fuloifen »aimoni, mutta joS tatjbot, että tätifi täällä olifi,
menen itfe mäntä pmmtämääu jäämään meille".

„StitoS Aperman", fanoi Apilja iloifeSti, ja paroni meni
tatin ttjfö, jolle mäu laufui:
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„9MJlinun «aimoni foifi, että te nmt tenraalinnan tuolitta
meidä olifitte talouttamme fjoitamaSfa, fittä meitän on nmt
tänne muuttaminen, ja minäfin fen foifin, foSfa teitä ftjllä tar*
mitfemnte — mutta fillä eljtotta, että aina muistatte alfjaista
fäätmämte — muistatte olemanne ainoastaan taloutemme
Ijoitajaua — Ijmmärrättefö?"

„Stjttä, aiman f;tjmin", maStafi täti, „ja Apiljan muoffi
tamton minä jäätä".

„3tinoaStaan mänen mnoffenfa", mttmifi paroni, „ljttt —

mmösfin noilla on tjeitän tjlpetjtenfä".
Vanfjan tatin feura ofi ntjt fuureSta tarpeesta Apiljatte,

fittä muuten olifi mäu ttfeaSti faanut olla tjffin, marfinfin if*
foitt, foSfa paronin elämä meffein fiitä asti, tuin fenraafinna
tuoli, ofi marfin muuttunut; aina fjänellä oli afioita fattpun*
gisfa toimitettamana, ja niitä eneni cnenetnistään niin, että
män ufeinfin tuli fotia maSta päimän toittaeSfa; ja mitä ajat*
teli tästä .spilja? — Apänen pään*atuffenfa oli ufcin ftjtjueleistä
faStunut, mutta — aifa joutuu jotttumistaufa furun ja mur*

fjeettfin päirainä, ja niin raiifot mtjöriraät ttljttin eteenpäin.
Salmi oli jo mennmt, ja fauniS femät tullut. £>ilja muutti
maafartanoonfa fcfäffi, ja täti fäffi mänen fanSfaan. Sofo
luonto ofi imauimmattaufa, pellot mifjeriöitfimät ja lafjbett ratt*
natta nuori ruomiffo aaftoifi tuuleSfa. Sartanon läljellä oli
fauniS toimisto, jomon ofi tefjttj fefjtimaja; tänne afetteli täti
ja §i(ja fafjmipöljbäu, fittä Apilja ototti paronia faupungista
ntaafte.

©tottacSfaatt otti §i(ja firjan fäteenfä ja rttpefi tätä
fttfemaatt, mutta pian painui firja fiinni, ja mäti fatfeti tuon*
toa, jota mieljättämän tauniina oli mänen filmäinfä etcSfä. Säett
tutuitta fuufui meren faariStoSta, ja Apiljan micfeen muistui fe
aifa, jottoin mäu lapfcua 9laantaliSfa oli 9lii(on feuraSfa fäm*
nmt fafmen rannatta futtntefeinaSfa tuota tjffitoiffoista, maan
tofi tttielltjttämää ääntä. Apän muisti äitiänfä, joSta ei män
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moneen aitaan ottut mitään tietoja faanut. Suuri mänen tätä
ajatetteSfaau näftji maantiellä maimut, joita paronin mustat
Ijcmofet mctimät.

„Apermatt tulee!" muufi Apilja ja meni tuliaa raaStaau
ottamaan. SSermetjbttttjäufä miestään teei Apilja [jäueit (emti*
majaan, ja paroni fanoi:

„©lipa ottein IjupaiSta tulla tänne maalle! Säällä ott
tofi ilma paljon raittiimpi luin faupungisfa. SDlutta jopa olin
unfjottamaiftttaiti, että minulla on ftitutle tirje, jofa tänään
poStiSfa tuti".

Apilja otti firjeen, fe ofi SJliilolta. Apän tuti, maaleui ja
fattoi fitte paronille: „Suu(cS, mitä 9lii(o lirjoittaa:

©ifar rafas!
Siitimme ott forain fairaS; minä ofen nmt mänen fuo*

naan, mutta mänen fjartafjiu toimonfa ott, että mtjöSftn finä
tutifit tänne; mäu fjourailee fittuSta, ja futt tjänetlä joSfttS on
mämän paremmat fuurot, pufjuu mäu aina finuSta. Sofjtori
fattoi, että joS finä tutifit, faattaifi äiti fentiefi tulta parem*
matfi; tämä on ainoa teino, jota mielä fopifi toettaa. Sute
§ilja t)i)Xx)ä, mutta pian, fittä aita joutuu, jota fjetfi on tärfeä!
9Jlinä ofen matmonut möt päimät, raaan ntjt tätjttjm minun jo
täältä läfjteä, fillä fieltä, misfä tninutla ott mirfani, maabitaatt
jo täSnä*oloani, ja minun tätjttjtj fiiS fanoa roiimcifet jäätjtj^
mäifeni tätle raffaatle äibilleni. ©i .Spdja! ntjttin muutaa mä»
piffu §>iljaanfa ja luulee finun oleraan foroaSfa maaraSfa.
Sule, tule pian!"

Apiljan luettua firjeen, Ijuubaljti paroni: „Sämä ott mafj*
botomta!"

„Apermatt! SMOlitäS fanot! SUlitfi olifi tämä mamtotointa?
Sifö minun ofe mefraollifuuteni mennä InoleraaiSta äitiäni tat*
fontaatt, foSfa män fitä tjartaaStt toimoo? SDlitä faattaifin ma*
luffaaimnitt tefjbä, fuin tätä totmoa tätjttää?"
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„Sfimerfiffi noutattaa minun mieltäni — fen pitäifi olla
finulle fuuremmaSta arteoSta, ja minun tafjtoni on, että finä
jäät fotia".

„SM9.inä tafjton fjartaaSti tätjttää finun tafjtofi faifeSfa,
jofa ei foti omaatuntoani teaStaan, teaatt täsfä — perata»!
fmtämmeSfäni tunnen, että nmt ofen teefteotlinen telemaan fi*
itua raaStaan, foSfa ei fittulla ole mitään ftjtjtä estämään tätä
läfjtöäni".

„@inä et f^tjtäni mmiuärrä, ja minä tambon fääStää fi*
itua fitä tuulemasta".

„ä)lmä taljbon fen tietää, fittä muutoin ei minua mitään
estä äitini ttjfö rientämästä".

„9lof), äfä paljastu fitte, fun minä nljt f anon, että minun
loaimotti ei fotot otta piparfaftm*leipojan Ijoitajaua. — S°3
olifin tietänet finun tatjtomafi fiffi, fittoin et itänä ofifi »ai*
monani ottut. Senraalinna ©imSfin faSroattittjtär on mi*
nmt maimoni, maan ei leipojan ttjttö. Saiffi täällä fanoifimat,
että paronitar on äitiänfä, on leipojaa moitamaSfa; tjmmärrätfö
nmt, että tämä on »arfitt fopimatointa".

ptronin pumueSfa oli Apilja tullut fafpeaffi fuin fumi, ja
nmt faufui mäu: „©lj te raapaafufuifet! f omin te olette tnrmutt*
tett ja tjlpemten fatjleisfa!" ©itte meni mäu fifälle fjuotteifiinfa
eifä enään maininnut mitään fofo matfaStanfa.

pironi ja täti menimät mmöSfin fifäfle, ja paroni tuuli
§iljatt nmt rupeaman itfeinään ja rttfoilemaan mäntä, maan fiittä
män petttji, fittä Apilja oli marfin raaiti. Apänen mustat filmänfä
liilfiraät raain erinomaifeu loistamina, ja mäu tefi faiffi toimi*
tttffenfa niinfuin eunenfin, maitta fjän oli niin fafpea, että ofifi
faattanut fuuttä mänen ptjörttjraän. Välistä oli mäu tofi ftj*
raiin ajatnffiin raaipummua, mutta iftapuofetta nätjtti män jo
marfin ttjtjttjmäifettä.

ptroni fatfefi tarfastellen Apitjaa; mäu fjuomafi, että $if*
jaSfa oli muutos tapaljtuttut, ja ajattefi: „Apätt on tofi miifaS



NiuiStoja Naantalista.194

nainen, ftjllä faiffi mm^in fäm, fun män main mämän tottuu
meibän oloifjimme".

Ritatta paroni taaS lätfi faupunfiin, ja mänen fäljtettm*
änfä tuli raanlja täti Apiljan dtotfi fanoen: „§>ilja parta! finä
et onnellinen ole".

„Säti! mitä ftjfraää, fitä niittää. 9)lpei)S on minua tä*
mätt tilaan faattanut, fen ntjt fjtjmin tunnen, entä taljto ma*
littaa, »aan foetan niin paljon fuin mafjtollista on, elämäni
tttjftjifeen tilaan ttjtjttjä".

Apilja lufi illalla rufottffenfa tatin tjuoneeSfa ja meni, fa*
nottuanfa fmbämmettifet tjötj^mäifet, fammariinfa. Slamutta, futt
täti meräfi, toi palmetuSttjttö mänette »ämäifen firjeen §ifjafta.
Säti anfafi firjeen ja tuti:

„©ma tätini! äftittun fmbämmeni »aatii, että menen äi*
tini luo. Sun firjeen faatte, ofen jo faufana. Sammarint pölj*
bättä on miefjettetti firje, jota pmmbätt teitä mänette »iemään.
Smfmtää mäneftä, mUjuttä mänen miefeStään ofifi paras fanoa
minun fäljteneeni! tätä ptj^tää teibän murljeettmen

Aptfjanne".

Säti puli fiiruuStt »aatteet möenfä ja fäSfi afettaa itfef*
f enfä Ijemofen, fillä mänen tätjttji läljteä faupunfiin. pan me*
roonen ofifin raafjaiSfa. Säti otti §itjan firjeen paronille mu*

faanfa ja fäffi Apeffittfiin.
ptronitta oli ollut raieraita, joibenfa fanSfa män foto mön

ofi forttia Itjöntjt, ja raasta muutaman tunnin oli mäu nuffu*
ttut, futt fuuti oraeenfa naputettaraan.

„Sufa fieltä?" ftjfmi paroni.
„Vanma täti", maStafi täti. „SOlinulla on tärfeä afia

puljuttomana".
„Suffaa fifätte", fanoi paroni, maan mumifi tofi itfet*

fenfä: „ptäifipä mänen mntmärtämän, etfei minua fomi mteS*
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tani Ijerättää. SOlitäpä afiaa mänettä nmt ollee? — Slrmatta*
raaStt ei juuri mitään, jofa armosta ofifi".

Säti tuli fifälle, antoi paronille fritjan firjeen ja pumui
fitte, että £»lja tjöflä oti lätjtenljt 9laantaliin; muuta män ei
joutunut f anomaan, ennenfuin paroni fifjafi:

„9laantafiin! Suinfa uSfaffitte antaa mänen finne läfjteä,
xoaitta minä tieffin?"

„ptroui fjtjmä, minä en mänen lätjböstään mitään tietä*
nmt, ennenfuin aamulla, jolloin tämän tirjeett fain". Säti jätti
nmt tirjeenfä paronille, ja paroni luti enfiffi tatin firjeen, maan
fitte omanfa, jofa fuufui:

„Aperman t)X)Voäl

©inä fieffit minua läfjtemästä äitiäni fatfomaan, ja mi*
nun ofifi mefraottifuuS teljbö finun mielefi mutaan, foSfa ofen
finuun fibottu, mutta minun ofifi mmösfin raefrooffifuuS non*

battaa fuofemaifen äitini miimeistä ptjtjntöä — ja mitä teljbä
fuinfa jaattaa molemmat raefraoffifuubet tätjttää? Sätä

ajattelin fofo päiraän, raaan mitjboin tufin fefrailte; nmt tiebän,
mitä teen. SSJlinä täljben älaantatiin, maan fiedä ei futaan
faa tietää, että paronitar on äitinfä tuona. SJöt päimät ofen
mäntä Ijottaraa, raaan futt jofu »ieraS tufee, läfjben äitini Ijuo*
neeSfa oteraaan pimeään toaatefoppefoon. Sämän tafjbon fi*
ttutt muoffefi teljbä, ja fano finä tuttamittefi, että olen täfttentjt
Sufmofmaan fuftttaifiemme (uo. Sun äitini minua ei enään tar*
»itfe, läfjbenfin finne, etfet jottbu xnatian perättömiä pulju*
maan. Slnna, german rafaS, anteetfi minutte, että mastoin miel*
täfi teen, ja minä lupaan, maiffa mitä färfifin, etfei futaan fiitä
mitään tietoa faa, että SJlaantafiSfa ofen. SDlutta — german!
Aperman! ajattele tofi, että meibän taittein pitäifi ptjrfimän tj^*
ten ifän fapfiffi". — — Sämän asti fufi paroni tatin tuullen,
mutta mänen äättenfä rapefi märäljtämään, ja mäu tufi lopun
fjiljaa. ©itte mietti män fauan itfeffenfä ja fanoi railjtom:
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„9lom, foSfa tämä näin nmt on tapamtunut, faaman niin
otta, mutta fefä fotomäette että raieraitte on paras fanoa paro*
tiittaren lätjteneett Suttjolmaan -— mntmärrättefö?"

„Stjttä", ofi tatin raaStauS.
„äJluuta ei ofe minulla nmt fanottaraaa", laufui paroni,

„te faatte taaS lähteä maalle toimituffiinne". Säti meni, ja
paroni jäi tjffin. Apän tufi nmt mielä fritjan firjeen ja fattoi
fitte itfetfenfä: „Apän on tjfjtä tjmmäftjtämmraen, tuin mäu on
tpuniS, mm, tumma entä joS totettafin olifin jätteen ra*
laStuitut — rataStunut — tja, t)a, fjaa —-otteinpa oima ra*
faStaja, jofa on mänen perinnöstään jo tufjfannut monta
tumatta!"

ptroni pufi raitfattifeSti raaatteet tjttenfä, otti fitte fano*
mafefjten fäteenfä jafifmäifi fitä, raaan fe ei mäntä Ijumtttaa faat*
tanut, ptfä ofi mänen päimänfä, mutta iffan tuttua istui mätt
tamaflifuuten mutaan taaS erääSfä ramiutofaSfa ftjöten forttia,
ja niisfä oli nmt foto mänen fjadmfa ja miefenfä; net parem*
mat tunteet, jotfa nmfmään IjämäräSti foittiraat mänen fmtäm*
meSfään, olimat jo faiffi taaS tufefjuffiSfa.

iPöesfoista -Sitßtt.

fffonen jtjristeli, ta»an tafaa falamoitfi ja »että fatoi, etta
fitä »irtana jttoffi SJlaantalin fatuja pitfin. Suuri täsfä

fowaSfa mmrSfm*ifmaSfa tuti eräs nainen ftjtjbiltä ajaen faupun*
gin tullista fifäde. Apän feifatti Ijewofenfa, aStui maafjatt rat*
tamilta ja maffoi ftjtjtimiefjenfä; fitte otti mäu »äfjäifen matta*
fäfin ja fantoi fitä toifefla fätellääu, »aan toifeSfa oli Ijättellä
fateett»arjo, jota jo oli fäpimärfänä. 9läin »arastettuna poif*
fefi män erääfeett tafoon ja fiipefi fitte portaita »tjöten tafon md*
fertaau. Apän naputti o»ea, ja fifäftä fuufui ääni, jofa fanoi:
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„Sufa nmt tämmöifeSfä ranffa*ifmaSfa fiiffeedä on?" ©»i
aufeni tofi, ja fun tufia astui fifäde, fanoi män:

„f>m»ää iltaa, »auma Siina! Sttefö minua tunne?"
„Sn, wai fuinfa? 910 otette maariit §i(ja — paronitar

— no Sumatan fiitoS! nljttjän äitinne faa tcwon ja totjbu-
tuffen".

„Dnfo äitini fowin fjuono?" ftjftji §i(ja fiirauSti.
„Apuono ftjllä, fanoi Siina", ja män on teitä fo»aSti otot*

tanut, fitte erittäinfin, fuin SJliifo maisterin tätjttji pois lähteä".
„Vai on »efjeni jo fäfjtentjt pois! Voi tofi, etfen mäntä

faanut taraata! Siina Ijtjmä, minä olen forain märfä, antafaa
minttde tuimia maatteita fiffi, fuin omani fttimamat, että minä
pian faattaifra mennä äitiäni ftjleilemään".

„3(iraan maluSta", maStafi Siina ja toi nmt Spifjatte maat*
teitä, joista muutamat ofimat Apifjan äitin, toifet Siinan omia.
ptroni marmaanfin ofifi ptjörttjnljt, joS män ofifi xxät)nt)t Aptl*
jan täsfä maatetuffeSfa. «

Siina oli £iljan äitin raanlja tj^tämä; män oli näljttmt
äliilon fefä £>iljan faSmaraan ja piti fjeitäfin rattaana. Apän
ofi nmt jo muutaman rauoten afunut tj^beSfä feSfen fanSfa, ja
täfle raanmatle luotettaraatte mstämätte fanoi nmt apitja:

„Siina Ijtjmä, te ette faa fenetteffään ilmoittaa, että minä
ofen täällä. SoS jofu mieraS tulee, tämtmm minun rientää tuo*
Ijon pimeään raaatefoppefoon. Se marmaanfin tämän tummana
pitätte, ja niinpä fe onfin, mutta — ällää ttjftjtö, mitfi näin
teen, fittä minä en ftjfmmmfteenne fttitentaatt maStauSta atttaifi;
fett toti fanon, että jotten niin tefifi, en mtjösfään nmt faat*
taifi otta täällä".

„SoS näin on afiain laita, niin ftjttä mantja Siina maiti
jaattaa olla", maStafi Siina.

Apitja rienfi tttjt äitinfä tuo, jofa matafi leraottomaSfa
uneSfa; mäu näfi fimuSta riutuneen äitinfä ja maipui itfein
pofmiffenfa mänen »uoteenfa ääreen. ©amaSfa leSfi tjuubal&ti:
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„S9.itratt Apitjani! auttataa, auttafaa! tärme pistää mäntä
ftjtämmeen — juuri fmtämmeen fen ttttjrttmmantmaS puree. Voi,
futt en pääfe apuun!"

©airaS aufafi filmänfä ja tirfisteli IjuoneeSfa olemia;
män aifoi nousta istualle, maan moimat puttttuimat, ja män
maipui tafaifin muoteetlnfa. apitja (asti fätenfä fairaan otfatte,
faufuen :

„.iiti! rafaS äitini! SäSfä on finun §»ljafi; tunnetfo
minua raielä?"

„Api(ja! oi fiitoS Sumalani, jota annoit minun mielä tä*
maniin lapfeni näfjbä! Suutala fiunatloon finun tjlfjäiötä ja
fjmmää mieStäft, jofa antoi finun tulla lötjljää äitiäfi fatfo*
maan, ja Sumala mäntä paltittoon. ©i! otteinpa olen iloinen
fiitä, että finun täsfä ntjt maaratta näen. .ptjt tuota lantalaa
untani! minä näin mielestäni, että tärme finun frjtäntäfi nujr*
fmtti". —

„Sliti, finun Jfapfefi on ottut maaraSfa; tjaten ja tur*
muuten mmrtftj oli fmtämmeeni jo tuntenut, mutta fiitoin muiS*
tui mieleeni äitini, tuo mm*nä fötjfjä äitini, jofa fjtjmästi jättäiS*
fani fanoi: „3iilä itänä fenfaista ifoa fjae, joSfa Suntafa
unomtuu". äJlinä tuulin nämä fanat formisfani, mutta unofj*
tin net taaS, maatt taroatt tafaa tuutin tämän fuisfeen, ja ftj=
tammeni fämi femottomaffi. ©Ii minuda mielä toinenfin, jofa
minua tteumoi — mäu, jofa tuli minun opettajaffeni toifeSfa
fotoSfatti. SJlmt raifjtoinftn ott tofi fmtämmetti faanut letton.
Sitä enään, äiti, pettää, että »aaraan tulen; minä tietän,
fuSta a»un lötjbän, mutta — minun on fomia tätjttjntjt fofea,
ja maimanen män, jofa niin tefee fuin minä".

BeSti laSfi laifjat fäfimarteufa gritjan lautan mmpäri, lau*
fuen: „Bapfeni, fittä et onnellinen ote; purfaa ftjbätnmefi mur^e
äitifi fjefmaan, fiflä jo pianfin tämä faattaifi olla mmöfjäistä.
©mtämmeni fmffii miefä, mutta fofjta fe jo fufatiefi on ftjl**
mänä".
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Apifja pumui faiffi murljeenfa äititteett ja tnnfi fuureit
muojennuffcu.

S)öt päiroät fjoiti män nmt Siinan fanSfa äitiänfä, ja mä*
tten poSfettfa tufiraat aina fafpeammiffi. Uffo*ifmaa nautti*
maSfa ei män uSfaftanut olla paitfi tjöllä, fun faupungisfa im*
mifet nuffuittat, mutta fittoin meni mäu niittupoffua pitfin
firfonmäette eli 9lunnamäetle, joffi fitä mmöSfin ftttftttaan.

Sräänä tjöttä, jona feSfi oli faanut nuttua ja Siina raaftooi,
meni Apttja fjiipien oraeSta uloS jarienfi taaS SUunnamäette. «Siellä
istaljti mätt mäen notfotle. SUleri oti ttjtjni fuin peili, ja laulu*
rastaan ääni fuufui faariStoSta. Väljäitten mene näftji me*

retiä; fitä fouteli faffi pottaa. Vene lätjeni rantaa, ja pojat ttt*
limat maalle täljellä fitä paiffaa, misfä Apilja istui. Apifja näfi
fjeibät, fun me mänen firautfenfa tufiraat, mutta män ei raäfjääfään
liifafjtanut. pjat fatfoimat Ijän oli muStiSfa »aatteiS*
fa, ja mänen fasraonfa olimat malfeat fuin fitmi; ja peljäten
tuota fafpeata olentoa fäffiroät tjt juoffemaan«totianfa, mitä main
emtättimät. Sotiin tuftuanfa pumuiraat fapfet äitittenfä, että
me 9lunnamäettä olimat nämneet fummituffen. „SoS uSfotte taiffa
ette", fanoi toinen poifa, „on tämä toten tofi, että rae näimme
naifen mustaan pufttun puettuna; mänen faSmonfa ofiraat maf*
fiat fui» mautaSta nouSneen. §än istui föfötti fimeflä ftttafj*
tamatta; mustat filmat main tummasti fiifuStimat".

pttiett äiti, jofa jo tuofiou ajan ofi maannut, noufi nmt
muoteeftanfa, faufuen :

„9Jlmäpä nujösfttti menen fatfomaan, onfofjan fe fiettä
mieffäfin. SufatieS ott tuo jottftm ptjfjän nunnan l)enfi, jofa
ei ofe faanut IjautaSfanfa lepoa, maan fätjSfentelee fatfomaSfa
tätä ftjntistä maaifmaa. Säädäpä onfin muutamien muofien
fufueSfa faiffi marfin muuttunut; ptjt)ä(tä mäellä nmt tulle*
mat pötjfjteät rööfinät ja frifaStamat nuorten Ijenam parisfa
juuri fuin taitamattomat fjarafat, eifä tjfttään muisteta, mitä
manljaan aitaan opittiin, että firfon mmpärljStä on ptj^ä paiffa"
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Sämän laufuttuaan rienfi affa älumtamäeffe päin, raaan
poiffefi tofi ettfin naapuri*afan ftto uutista puljuinaan fefä ptjtj*
tämään mäntä fanSfaait, foSfa tjffin läfjteminen tuntui mämän
famotta»alta.

Vämän aitaa naapurisfa oltuaan meni affa fumppattinfa
feuraSfa funtmituSta fatfomaau, ja tiettä puljuttoat molemmat,
mitä aaweita äiti ja äibin äiti entiS*aifoina oli näfjnt)t, ja niitä
juttujapa joljtitifitt muistoon »arjin paljo. SutetteSfaan afat
jo ennättiloät 9lttnnamäette, mutta turmaan fjnftwat fieltä nmt*
naa, fillä mäellä ei ttäfmntjt enään muuta, fuin muutama finne
istutettu nuori puu, jofa tuuteSfa tjorjui. SStjljjäntointittajina
tätjttji alfoin fotiinfa jätteen palata; »aan jopa muutaman päi*
»än perästä taas toifaalta fuufui m^ljuja, että feSfi*tjöu aitana
oli näfjttj mustiin puettu nainen 9lunnamäettä, ja tun Siina
eräättä päimänä meni laimotte mettä ammentamaan, tuli fjänen
luoffenfa manlja affa, jofa fjäuellcffin pumui tuon taupungi^fa
tnlteraan jutun ja lifäfi raielä, että eräs utto, jofa ei juttua uS*
fonut, oli fanonut: „ä)linä menen tulemana tjönä maljtiin 9lun*
namäette, ja joS nainen on ifjmiitett niinfuin fuufen, niin fmttä
minä Ijättette aita ftjtjbiu annan, foSfa mäu täällä fätj iljmifiä
;pefjättämäsfä".

Siina armafi fjett, että nunna ei ollut futaan muu fuin
pfja. §)ättrienfi fen muoffi mefi*ämpäriuenfä tjlifertaan ja pumui,
tamattuanfa .spiljait, mifä mumu faupungisfa oti nouSfut, fefä ma*
roitti §nljaa menemästä 9lmmantäette, mutta tämä raaroituS olifin
tarpeetoin, foSfa Apilja ei ofififfaatt faattanut mennä fotoa pois,
fittä jo enfi tjönä forjaft fuofema mänen rattaan äitinfä.

SeSfen fuoftua läffi £>ilja Sntmolmaan, eitä tutaan aaraiS*
tanut, ettjt män oli äitiättfä IjoitamaSfa ottut, mutta taitan pu*
fjuimat 9laantalin alat, että nunna oli istunut älunnamäettä,
toSta ei mäu faanut ifjmifiltä raufjaa IjaubaSfanfa.
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Jtalj&esfotsta Jußtt.

tmmstuu oli loppupuoletta, tuuti »infuefi ja raraisteli fettaS*
tuneita lefjtiä puitten offitta maaman, ja fateen pifarotta

raistaeti raaSten paronin maafartattou ittunoita.
£.iljan muoneesfa pafoi maffea pötjbätfä ofemaSfa fam*

pmSfa, ja §)i(ja istui pömbän ääreSfä. £)äu muiStefi äitiraaina*
jatanfa, jofa nmt ofi jo raäfjän fofmatta touotta ottut maan
poraeSfa, ja ajatteli itfeffenfä: „3titi tästi minun tärfiraätti*
fmmbeflä foettaa faaba mielieni mieltä fääntmmään poijeS maail*
mau fjuonoiSta menoista, ja tätäpä olenfin foettanut, maan tur*
fjaatt mutta, en taljbo mafittaa — onpa mittutla toti
tjtfi, jota minua jolle elämäni on fuureSta arraoSta".

SJläitt ajateltuaan meni mäu erääfeen tammariin, joSfapieni
pioita Itjlleröinen tallusteli; poita oti muutaman tuutauben toi*
fetta mnobetta ja asteli juuri ettfimmäifiä, Ijorjuraia aSteleitanfa.
„Suteppa tänne, minun Sommifeni!" fanoi £.ilja, ja poifa
foetti titrufjtaa äitinfä tuoffe. £.itja otti fapfen ftjltrafä ja
rupefi juttelemaan mänen fanSfanfa, mutta famaSfa tuti paroni
fifäfle ja fjuuba^ti ftiraaaSti:

„SrinomaiSta että fittä faatat fapfette pumua tuota raa*

taa fuonten tieltä! Sitö fitnä ole ftjllä, että mänen tämtmm
fitä foutuSfa oppia, joS män elää ttolj! fe ei nmt tofi
«Ie marfin tuonnotointa, fittä ftjttäfjätt fitä joSfuS tarmitfee,
mutta että finä mänette, piffu paronille, faatat puljua fem*
moista tiettä, jota jofa tafonpoifa pufjuu, fe ei fomi. Stfö
mmmärrä, että fitä tiettä mäu oppii, jota äiti mänette puljuu".

§ifja fatfeti nötjrästi l»aatt mafaraaSti paronia ja laufui:
„§erman! £>artaaSti olen toiraonut Ijänen fuomea oppiman ja
fitä marten olen mänette tätä fieftä puljunut. ©inun fufufi,
Aperman, on ©uomen jaloimpia, finumjatt; fiis pitäifi oleman
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etupäässä faiffio jatoja pyrinnöttä ebiStäniäSfä, ja näistä py*
rinnoistahan fattsiltifet otoat fuuri*arwoifimpta. SJciffi fixi
olet tätä roaStaan, että poifamme oppii maamme tiettä? SOcittä
ett faata otta hänelle sitä puhumatta, silla omatuntoni minua
tuosta soimaisi".

„Noh, joS ptthutfin, älä jitä fuitenfaatt minun eifä muit-
ten jimistyneitten fuutten puhu", maroitti paroni ja meni pois,
paisfaten oroen fiinni.

piija jät taaS poifan ja fanSfa yfftit huoneefeen; tuuti
mtnfueti uhona, ja pilja istui atafntoifetta miettien elämäänsä^
.pän ajatteli itjeffeufö: „3)cetfein aina täsitsi neibon noubat*
taa tärfeimmiSfä afioisfa muitten mieltä, maan silloin, fuin
Hän fnbämmenfä YStämän roatitfee — roatitfee Hän oman mie*
(enfä mutaan, mutta rooi! ufetupa Hän täSfä roalitfemifeSsian
pettyy!"

$tffu $Eommt fatfeii äitiänsä jo äättteti roäHäifen, mutta
foSfa pilja yhä main istui mietteissään, Utittasi tapsi äitiänfä
hameesta ja rupesi närifemään. SEämäpä auttoifin, ftttä pi(ja
otti lapsen fyttinfä ja hliroäilt tätä pientä lentntittyänfä. pän
istahti fettttttuotiin ja rupesi pojallensa puhuntaan, fanoen:
„sStu, hitti, fylisfänt ja futtntete, futt äiti taulaa:

Oma (iltti potfafeui!
Nulu aitiS IjelntaSfa,
Siinä olet turmaSJa.

©iiuä jurutoinna olet
Niinluin luffa leftboSfa,
$icui lintu pefaSfä.

SKinun fijbänfäptjfent!
Nutit unta ntafeaa,
liiti looimat h.af).oiStaa.



NtuiStoja Naantalista. 203

-Nailman fiista*tanterella
Ufein nttirßftit raimoaa,
28aSta*tuuIet puhaltaa.

Sufatiesi fofitaatoat ne
©ittuaftit lapseni,
Oma pienofaifeni.

SBahroiStu mun poif a jeni!
iilufu ft)bäit=fäpyniJ
SBietä roalrooo äitisi.

pitjan tautaeSja piffu Sommin silmät roaipuiroatftu
fiinni, ja pilja fatjett mielihyroättä nuffuroaa lastaan, mutta
hetfijen toattt tai hän näin rauhasta istua, sittä palmelia tuli
sisitte, ilmoittaen, että uitotta oli eräS herra, jota maantiettä
ott pimeäsfä ajanut firoette fumoon ja loufattttut itfenfä niin,
ettei hän nyt saattanut ebeittmäfsi mennä, maan pyysi päästä
paronin fartanoon fifsi, että hätt mähän paremmaffi tulisi.

pilja nousi Heti tStuatta, laSfi nuffuroan tapjenja fätfy*
een ja riensi jitte paronin luo puhumaan, mifä onnettomuus
matfustaroaistlle oli tullut.

paroni fäsfi Palmehan fysiä h)ytimiehehä, mifä mieS
matfustaroainen oli, ja jaatnanja tiebott, että tämä oh tohtori,
fäsfi hätt heti piian mennä rouobetta haiiffimaait tohtorille toi*
sten roieraShuoneesten.

SBteraS tohtori talutettiin nyt sisitte, waan juuri huoneefeen
ehtieSfään pyörtyi hän. riettfiroät apuun, ja tohtori
fannettiin hänelle hanfittutttt rouoteefeett. pilja toi rohtoja, jotta
enfi häbäsfä piti täytettämän, mutta (äheteSfääit siirasta falpeni
hän, fätenfä roapifi ja hätt huusi hiljaa: „Oi jumala! $aatoo!"

haaroo oli tullut itlfomaitto ja aitoi tähteä erääfeen pitä*
jään, jossa hänen sijarenfa ajui, roaan silloin ajot hän pime*
äSjä firoette, niittfuitt jo mainittiin, ja oli nyt pitjan, tämän
entisen rafaStettunsi, tartauosfa.
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Sun fnlja tointui mämmäStmffeStään, toimitti mäu fjeti,
että mentiin faupungista lääfäriä tuomaan, ja pmmfi fitte tätiä
ftjtmällä meteliä mautontaan fairaan päätä, maan rienfi itfe
teäljäifen (apfenfa latujen miereeu; täsfä istui män tafpeana,
lätet ristisfä, lauftten: „©i gjerra minun raapamtajani, toam*
mista moimani!"

ptamo rairtofi pian, mutta mäu oli faanut pääfjänfä fä*
»en, josta oli pafjon »erta »uotanut, ja oli fen muoffi lomin
mäfmntjt. SainnotfiStaan tjerätttjänfä tatfeli mäu mmpäriflettfä
ja nätjtti, tatin näfjdjänfä, ifäänfttin mämän fummaStuneetta,
mutta otti fitte fipeään pääfjättfä. §än näftji (juomaaman,
misfä mäti ofi, ja fattoi raienotta äänettä: „Säti! SMDliSfä on
apifja?" Vastausta otottamatta painoi mäu tofi fifmänfä fiinni.

Sofjtori tufi faupungista ja meni nmt paronin tanSfa
"SPaamon ttjfii. §än tartaSteli fairaSta ja fanoi fitte: „Snfuute
täsfä mitään maaraa ofematt, maiffa fairas fuuftamaSti ufeita
päimiä tulee olemaan muoteen omana."

ptroni muufi Apifjaa, fanoen: „Sttle fuufemaatt, mitä
totjtori ptamotte määrää, fittä minulla on afioita fauputtfiin,
ja aion nmt läfjteä finne tofjtorin feuraSfa".

£>ilja tufi ja fuunteli tarfaSti totjtorin määrämffiä, toaan

meni net fuuftuanfa jätteen pois. Sofjta mänen mentmänfä au*

tafi ptamo taaS filmänfä. Soljtori toetti puljua mänen tanS*
faan, maan ptamon pulje oli fcfanaista, män fjonraiti raarfiu.
Sofjtori antoi raielä muutamia tärteitä määrämffiä ja fäffi fit*
ten paronin feuraSfa pois.

Säti istui fairaSljuoneeSfa, ja Apifja meni mänen ttjfönfä
fanoen: rfSfjfä teibän tutee raäfmmljS, mettfäätte .epäämään,
ftjttä minä tulen raalraomaan ja otan toifen fifäpiian tanSfani.
Sljfä fitte aamupuoleen taaS paremmin jaffatte malraoa".

Apifjan pumtteSfa fjeräfi piamo; män fatfcfi muoneefeen ja
fjuubaljti ifoifesti, maraaittuaufa Apiljan:

„fnfja!" maan famaSfa fanoi män taaS: „St finä olet*
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taan pfja. Suinfa fefjtaat finä, priifin mnotinuffe, pitää
minun §ifjani filmiä?"

Apilja Ijiipi faaraon luoffe, fanoen: „Stfö minua tunne?"
parao fatfefi tuimitta fitmätjffitlä Apiljaa ja fjuubafjti taaS:

„SDlette pois, finä muotinuffe, ja anna minulle minun
Apiljani ääni ja filmät".

§ifja ei faattanut otta ljuoneeSfa, raaan meni pois fiffi,
että ptamo taaS ennätti maipua unen fjorroffiin.

ptronin tafjtoSta tätjttji Apifjan aina fätjbä ufjaisfa ja
miimeifen muotin mutaan mafmiStetuiSfa raaatteisfa, maiffa
net ftjttä olimat mänette rafituffena. Sämän pttfunfa muoffi
ptamo mänen nmt nimitti muotinufeffi.

piri päiraää ofi ptarao mm^in IjuonoSfa tifaSfa, raaan
fitte fai mäu nuttua feraottifeen ja rairmoittamaatt uneen. Apilja
ja täti istuimat ljuoneeSfa, fun mäu uneStanfa %>än
fatfefi fammariSfa oferaia ja fanoi fitte: ~2lt) nmt muistan,
miten olen tänne joutunut. . Settiä on ollut paljon raairaaa
minusta! Suinfa fauan ofen täättä ottut?"

„9lt)t fofmatta päiraää", maStafi täti. „Se olette ollut
marfin tjourauffisfa, raaan nmt ftjllä raoimat jätteen pian etttt*
fetteen palaamat".

„PJa! SöliSfä on -pifja?" ttjftji ptamo.
§>ifja, jofa fjuoneesfa istui mämän fmrjempänä, tufi nmt

ptaraon fuoffi ja ptarao taufui:
„Apilja! ©letto minua muistanut poiSfa otteSfani? ©t

joS olifit, joS taljtoiftt". — S9luuta ei ptarao emtättänmt pu*
mua, fittä Apifja, jofa feifoi fafpeana ja raapiferaana fuin maa*
man feljti, fai tofi mointia niin pafjon, että mäu ptamon pu*
Ijeen taifi feSfetjttää maStauffetta:

„S9littä felä paroni, minun mieljem, olemme molemmat
muistaneet finua fiitottifuutella faifeSta fiitä, jota minutte
opetit".
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ptamo ei enään mitään puljunut, mänen filmänfä mai*
puimat fiinni, ja niin mafafi [jän pitfät fjetfet fanaafaan fano*
matta.

Viiton päimät ofi pa»o paronin fartanoSfa, raaan fäffi
fitte pois, maiffa mänen raoimanfa raiefä olimat jotenfin Ijeifot.
Apitja tunfi ptamon läfjbetttjä ifään fuin taatan putoawan fm*
tämmeStänfä ja faatti taaS lempeästi Ijmmtjten limerrettä pienen
poifafenfa fanSfa.

Jtofmasfoisfa itttßtt.

fmfmä ofi toiminen Jjö f.ednifuun teStimäfiSfä. Jpärmäifinä
feifoitoat puut Saifattiemen puiStoSfa. Suu paistoi firf*

laasti, ja fen raato taSteittui raäljäifede muoteette, joSfa lepäfi
pieni poifanett. Sämä fapfi ofi paronin piffu Sommi. §ifja
istui muoteett raiereSfä itfein, fillä mänen rafaS fapfenfa ofi
lipeänä. Sofo pitfän mön istui mäu taStanfa fatfellen, raaan
luu päiraä mämän Ijämärfi, tuli täti mänen luotfenfa fanoen:

„ä)lene nmt toäfjäifen leraäfjtämään. ©innn moimafi lop*
pumat, tun täsfä aina istut; tm Itä minä laSta tatfon, ja joS
IjätteSfä jofu muutos tapaljtmt, ftjllä fitte fjeti finun Ijevätän".

Apilja fäffi fepäämään, raaan fanan ei män nuttua faanut.
Apän meni taaS fapfenfa muoteett äärelle ja laufui tatille:

„©i täti! joS faattaifin rutoitta, fittoin faifin mämän
muojennusta, mutta minä en nmt jaata fanoa: „Sapaljtufoon
finun taljtofi" — enfä uSfatta toifinfaan rutoitta, mutta täti!
te ette ole tjeiffo äiti niintuin minä, rutoiltaa minun puolestani !"

Säti teli niintuin Apifja täSti; mäu rutoili: „©i Aperra,
joS ei tämä ole ptjljää tafjtoafi maStaan, niin anna poifafen
elää »atttjempaittfa ilotfi ja turmaffi ja ©imitte tunniaffi, »aan,
Aperra, tapafjttttoon ©inttn taljtofi !"
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Peni Sommi raaiferoitfi fofo pitfän päiraän, mutta idada
laffafi maiferoiminen, ja mänen moimanfa näfmiraät raäljettemiS*
tään mämenemän. ptroni tuti fifälle. Apän ftjflji fuinfa fap*
fen taita oli ja fattoi aiforaaitfa täfjteä tuttatoienfa luo.

german! älä mene tänä iltana", fanoi frilja. „Sofjtori
ei anna meide mitään toimetta lapfen parantumifeSta ja — ja
minä pelfään, että tämä on miimeinen ilta, jona tapfemme
eloSfa näemme".

„@inä juntaloitfet laStafi ja luulet fen rauotfi mäntä fjei*
fotmnatfi, fuin män oittaan. 9läetfjän fen, että tapfi nmt on
paljon parempi; Ijänpä ntjt ott raarfi» raaiti".

„©i §erman! minä ptjtjtän, minä rutoilen finua : tämän
ainoan illan main ote tototta!"

„©i, älä minua nmt maiwaa; tääfläljän tutifin teitän
feuraSfanne ttarfin ämmämäifetfi. ©aat näfjbä, että fapfetta ei
ofe mitään mätää, nmt".

ptroni meni ulos. §än tätjeöttji ramintotaa, joSfa mä*
nen tumppaninfa istuimat. SkraottomaSti frjtfi Ijättett ftjbäm*
menfä, ja mäu ajatteli itfeffenfä : „SntäS joS pottani fentään
fuofifi tänä tjöttö — mutta tuSfin — mitäpä män ntjt juuri
tttofifi, fittä olipa mäti parempi", ptroni meni ebemmäffi ja
tuti jo raraintofan portaiden eteen, mutta nmt oli Ijän raielä
teraottomampi ja päätti palata talaifin, raaan famaSfa fatfatjti
män mföspäitt raraitttolatt . affunoimin ja näfi erään funtppaneiS*
tanfa, jofa noiffafi mänette. SJlljt ei mäu enään feljbanaut ta*
faifin pafata, maan meni ramintofaatt fumppanienfa luo.
Solutta fortit eiraät finä iltana paronia fjttmittaneet. Siina ttä*
limmiten tunfi män tunnoSfaan maiman, ja IjuonoSti onnistui
lortinltjönti.

SamattiSta ailafemmin meni paroni pois raraintolaSta
ja temottomuutettfa ettenftji, tutt Ijän totianfa laljeui. Apän tuli
tammaritnfa letäätt tapaamatta, maan rienfi fieltä Apiljan Ijuo*
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neefeen, ja täällä fofjtafi mäntä näfö, jofa fai tämän miefjett
fafpenemaan.

Väfjätfettä rauoteeffa lepäfi pieni Sommi; tuoton entelt
oli jo fuutettttt mänen fjuulianfa. Suu faSti fjopeifen mafonfa
tuotteen fapfen faSmoitte. Apilja istui muoteett ääreSfä fatpeana
fuin toafjafttraa, ja ftjtjneleetöinnä ofi mänen mustat fifmänfä.

pironi lätjeni Apifjaa, taufuett: „äJlmöfjäött taifin tulla.
— ©ufo män jo tuodut?"

„Suodut!" maStafi §>itja foffoSti, maatt faufui fitte:
„£>erra antoi, §erra otti, fiunatttt olioon §erran nimi".

SJläin laufuttuanfa rupefi mäu fatferaSti itfemään, ja tä*
mäpä fjuojenfi mänen furemaa fatäntänfä.

§itja parta! Ijäntä toraaSti foetettiin, ja furfea oli mäntä
näfjbä fitloin, fuin fapfi faSfettiin mätjäifeen, fuffafitla feppe=
lötttjtjn arffuunfa.

pironi piti fuuret peijaifet pojaffenfa, ja fun fapfi mau*
taan pantiin, nätjtti mäntin toäljätt fiifutetufta, mutta Apitja
ofi niin furudifett* ja fjeifon*näföinen, että raieraat fanoitoat:
„Smttä mäntin pian maubaSfa fotonfa faa".

SRäitt ofi immiSten tuumat, raaan toifin färaifin, fittä ai*
noaStaan pari fuufautta tämän jätteen oli paroni futfutttt
pitoitjin, ja fieftä tuotiin Aptljatte fanorna, että paroni oti
faanut Ijafraauffen. £ätt eti raain muutaman fjetfen fen jäi*
teen, tuin män totia oli faatettu.

SJläin fai frilja tärfiä tatterimmat murfjeet, jonta muotfi
män fanoitin täbittenfä: „Bapfena luulin, että tjtfjätfiftä rit*
laitta iljttiifillä ei mitään murmetta olifi, maan tapfelia onlap*
fen mieli — fitten olen paljon totea faanut ja „totemtt paljon
tietää, mutta waimanen mätt, jota laitti fofee."

Sämmöinett oli £riljatt onni mänen joubnttuanfa maailman
mamtamien fuffufoitte, ja tämän nmt fertomuffeni foppufoott.



3Kuistoja Naantalista. 209

Slta oti tullut täbitt fertoetteSfa, »aan olifin IjalitSta ttietä
tafjtouut luulla tjtjtä ja toista, joitta muoffi Ijänettä ftjftjin :

„äHimin .spifja paronin fuoltua joutui, ja miten SHiilon färai?"
„Smfmmmffeefi, Sffafetti, faatan fofjta raaStata", fanoi

täti. „ptronin fnoftua meni mänen omaifuubeStanfa faiffi
muut metfoifjin, paitfi mänen maafartanonfa, ja ficllä elää
nmt f)ilja, auttaen monta fötjfjää pertjettä. Apänen meljettänfä
on oma pappila; män ott oima pappi, ja Siima on mänen on*
nellinen raaimottfa. Apänen ttjtönänfä on apilja ufein".

„SiitoS fertomuffcStanne", fanoi rouma p, „mutta nmt
faamme näiljin tietoimimme ttjtjttjä, fittä aifa on jo fotia
mennä".

„©tt ftjllä", fanoi täti; »tuottaman toifetfin frjtptjmieraat
pafaamat guomtonmaan faareSta."

SDle fofoifimme ntjt fapineemme foppafeen ja läffimme
fitten poiS. Sotia menneSfämme muistin onnetoittta Apifjaa
ja päätin mafamaSti, etfen juuttaan itänä naimifiitt menifi.
Olinpa minä jo fcitfemäutoiSta*muotineii, ja tätjttji^än fillä
iällä päätösten jo lujatta ptjftjä. Siellä muistin mielä, että
minulla on orpana, jofa minusta pafjon pitää, ja jofa on niin
futoineu, etfen ofe toista femmoista ttäfjtttjt, — mutta main
orpanan raffauS meibän matittamme pitää oleman, ei rafjtua*
faan enempää — näin minä päätin.

Slta* auringon miimeifet fäteet laSfimat foisteenfa mei*
bän portafjitte, futt fotia tulimme, ptronitar istui portafjilla;
fjäneltä oli fäbeSfä ifo fuffaSfimppu, jonfa mäu antoi Som*
mille. SäSfä me nmt erofimme ja tjöfjtjmäifet (aufuttuamme
menimme fufin fjuoneefeemme.
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•Hcfjäsfoisla -Sußit.

fjefä oli jo loppupuolelta, ja mainiotta näftji fufjilaita. 9Jlc*
' reSfä rupefi mefi pimenemään, ja fljtpiät ajatteliraat tulin

fotia palaamistanfa.
ällinä istuin mätjäifeSfä fammarisfani ja tuumailin mtjöS*

tiu poislähtöäni, ajatellen: „Setteufäf)äit eno nmt läljettää nti*
ttua täältä noutamaan". Suuri tätä ajatctleSfani tuli paroni*
tar fjuotteefecni fanoen:

„Aptjraää päiraää Sifani! Siebättö! me olemme ntjt
päättäneet jo muomenua täältä lähteä ja illalla menemme fal*
men rannalle jää^tjtoäifiä fanomaan. Apaluttaifito finun tulla
meibän lanSfamme finne?"

„Apa(uttaa ftjttä'", teaStafin niittä, „fiitoffia teain fäS*
ftjStänttc".

„SJJlinä menen nmt fmlpemään", fanoi paronitar, fillä
fedo on jo pttofitiefjä; fjtjmästi fiiS — puofifeitfemättä fäm*
bemme fafmen ramtalle".

ptronitar meni ja minä istuin afftmatt ääreen fatfetc*
maan ifjntifiä, jotta fulfiteat tabulla. SäStä aioin toti juuri
läfjteä pois, fun näin teaunut ja fjetoofet, jotta tuttfin enoni
omaffi; ne tufiraat piljaan ja minä rienfitt raaStaan, mutta
ntjtpä raasta ifoifeffi tulin luit näin enoni fj^ppäämän raau*
traista alaS. ällinä ftuufitt : „©i, rooi, olipa oifein IjupaiSta,
että eno itfe tuli minua noutamaan!"

„Spitjaa, fjiljaa, Slfa", laufui eno. „©nto finun ilättä
ollut, toSta noin itatoitfet minua näljbeéfäfi?"

„Si ole ollut juuri itäraätään, mutta ftjllä totona fen*
tään IjauSfempi ott", teaStafin minä.

„910 Sumafan fiitoS", fanoi eno. „@inutta on fitte ottut
mmöttjä ftjfpm*ojaStafi, fittä muoboStafi näen, että olet terraeenä
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ollut, ja toSfa foto on paras, muomaan, etfei fmbämmefi ofe
turmmtffiin fiinnitetttj."

„Si otteittaan, fiflä, tiebättefö eno, mintttta on ollut täällä
niin fttjmiä, »iifaita tjStämiä, etfen ole faattanut fjeibän fen*
raSfanfa tur^autaifeffi tulla".

Smätttäiti tattafi pufjeent, fittä Ijän tuli meitä fäsfemäätt
fifälle fafjraia juomaan. äJlc menimme, ja lafjtetn juotuamme
läffi eno talliin Ijettofianfa tatfoinaan, maan minä jäin tapinei*
tatti fotoon panemaan, fillä toifetta päimänä meitän oti poijeS
läljteminc».

Suu eno taaS fifälle tuli, olin jo fapttfäffiui tätjteen tu*
pannut ja ptj^fin nmt enoa fanSfani tuteiltaan ftjlptjmieraitten
fettrafaliin. Snoni lupafi tulla, fittä mäntä tjalutti nämbä
ftj-pmlaitoStatiii. SDle menimme ja minä ottein tjlpeilin, lun
fain tttltea enoni fimulta.

Sno oli ntjt tofmentmmmenen ja feitfemän raitobeu raanlja,
juuri parfjaaSfa iniemuubeu iäSfä, ja mänen jalo nmotonfa meti
tjeti immisten (juomiota pttoteenfa. Soubuttuammc tätjtämätle,
jota 011 ftjlptjluieraSten feurafatin ebuStalla, tuulin, fuinfa iljmi*
fet fuisfailimat: „tufa on tuo forea mena, jofa Sffan fimutta
fulfee?" mutta tämän eiraät raaStauSta faancet. SM9le menimme
faliin ja eno tatfeli enfiit Ijttonetta raäljän, raaan istahti fitte
erään pötjbän miereett ja rupefi pötjbättä olemaa fanomalemteä
lutemaan. ällinä istuin attunait ääreSfä oferaalfe tuotitte ja
tatfcliu tämtämättä tullemia iljmifiä. Suuri fen affunatt utfo*
puoletta, jonfa ääreSfä istuin, ofi täljtäraätte afetetttt tatoitfa,
ja fiifjett nmt istatjti paljon nuoria ueitofia, jotta fipcrfiraät
feSfenänfä. Apetten perästä tufi »arottitar mmöS fätjtämäfle.
Apän oti ftjlpemästä päästtjättfä ollut Sommin fanSfa fämcfe*
ntäsfä ja meni nmt istumaan famatte famitfatte, tuin neitofet*
fin. Sommitta ofi fttffaSfintppu fäbeSfä ja män ftjfeti fttffaiS*
ten nimiä täbiltänfä. ptronitar fanoi lapfettc näitten nimet,
ja tamattifuttben mufaatt fämi meibän pufjeenfa fuomeffi. 9leito*
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fet tuuntelimat mämän aitaa tuota puhetta, raaan fitten fattoi
mffi meistä Sommitte:

„©nfo fuffafet miefeStäfi ftjllä faunitta?"
„©n", maStafi Sommi, „ja erittäintiit net tutat, jotta

uffona fasmamat, joita ©uomen maa faSmattaa".
Sämä pulje tnufui fafiin, misfä eno ja minä istuimme.

Sommin ptujueSfa eno laSfi pois fanomalefjtenfä ja funnteti
iljaStuffetla pojan putjetta. Suo istui niin, etfei mänen fopinut
näfjtä paronitarta eifä Somntia, mutta pufjeen tuuli män »ar*

fin Ijminin- Sommin puljueSfa fanoi eräs rööfinä S.: „Suota
fuontea en minä otteittaan taita pufjita".

©iiljeit »aStafi toinen: „ptäifipä finun fitä ojaaman;
finäfjän ofet pafjon ottut maalla fetäfi fartanoSfa, joSfa faiffi
pal»efus»äfifiu o»at fuomafaifia."

„9lim", fanoi rööfinä S. — ~ftjllä fitä olifinfitt oppi*
nut, joS olifin taljtonut, ja ftjllä fitä niin paljon taitan, fuin
tafjtonfin — niin pafjon, että juuri toimeen tulen, fidä mitta
en enempää taljtoffaan tuommoista rumaa fieltä puljua. 9luot*
fista ininä pitäit, ja rttotfisfa on minulla »ielä paljo fuftttai*
fiafin, enfä tafjto tuutua niifjiu, jotta puljuraat fuomea ja näin
unljottaraat, että 9luotfiSta o»at taiten fi»istmtfenfä faaneet".

Snout punastut IjarmiSta, luunuelleSfanfa röölinän pumetta,
ja fanoi: „Sottett ofifi täällä itiin outo, että minun tarmitfifi
itfeäni cfiteltä noille raufoitte, meuifin ftjllä meille maStaamaan".

Soinen oli mmöslin, jotjon ttto pume maifutti, ja tämä toi*
nen ofi paronitar. Apänen mustat filmänfä fäifjftjimät, ja mänen
taipeille poSfittenfa noufi mofjtatoat ruufut, enfä nnomta, fuinfa
iljana män oli, futt män laufui:

„Sufe Sommi tänne, minä tafjton finude fatun fertoa,
fuuntefe tarfaSti, fapfi:

©li ennen tatfi perfjettä, joitta oli eri tieli. Soinen näistä
permeistä oli fitotöttjntjt mutta toinen raielä raatatainen. pr*
tjeen lapfet tuliraat tuitentitt tutuitfi testenänfä, ja raafataifeSta
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pertjeeStä fai tatfi poifaaftn oda oppia faamaSfa fimiStljneeSfä
per^jecSfä. SDlolemmat pojat tuliraat innotta tirjoja, joisfa pu*
ftuttiin fimistmneen permeen efi*ifien fuureSta opista ja taitosta,
ja tun tje itfe olimat oppia faaneet, fattoi manljempi:

„SJJliitä en enään miiljtm täällä raatataifeSfa totiSfani. Sn,
fimiSttjneitten joutloon tamton mennä, fieltä fimisttjneitten tielettä
oppia ottaa ja oppia antaa. Sule meittotti ja tee famati!"

„Veli! Aptjttäifittö aitifi?" ttjflji nuorempi.
„Siitini on raatatainen", »aStafi manljempi, „ljäneltä en

ote oppia faanut, entä mänen tieltänfä puljua taftbo. 9liitä tamton
ttjölläni tuttnioittaa, joilta oppia fain".

„©i meljeni !" laufui nuorempi, „minä tunnioitatt ja IjtiS*
täit fitä perfjettä jotta ftraiSttjStä ofen faanut, maan äitiäni, jonfa
fapfi ofen, ja jofa minua fapfena fasmatti, rataStan enemmän
tuin mitään muuta maaifmaSfa; ja äitini tieltä foetan minä fi*
misttjttää, fidä fittoin faatan mtjöS fitoisttjttää meljiätti ja fifa*
riaui, rattaan äitini lapfia! SJle, jotta ofemnte paremman onnen
fapfet, jotta olemme fimiSttjStä faaneet — me olemme raelmollifet
fitä permeeSfämme teroittamaan, ja fun äitini fapfista ja meitän
jäffeifistänfä faSroaa mafistuneita, jatoja itjtnifiä, fittoin tuotta*
mat me mmöS funniaa fitte pertjeelle, jofa enfimmäifen firoistmffen
fiemenen meimin ftjttoi. 9liin meljeni on ajatuffeni, ja näin ofen
tefemä niin fauan fuin raeri fuonisfani juoffee, ja toimon, että
Sumafa on Ujolleni fiunauffen antama!"

„Apm»äSti, me fufjemttte eri tietä", fattoi »anmempi.
©uomataifuutta fjalraeffimaan rööfinään täänttjen fattoi nmt

paronitar mielä: „9lööfiiiä! te jota täsfä utjftjään fuomafaifuutta
fjarraStamia moititte — outo teide fe(»ä, litmpita näistä lap*
fista teli oifein?"

9lööfinä punastui jarupefi fumppaneinfa fanSfa fäpifemään
9ianSfan tiettä, fefä fäffi fitte poiS. ptronitar noufi mmöS*
fin ja aitoi mennä. Sno, jofa tarfaSti oli fuunnettut foto ajan,
jolloin paronitar fatuanfa pumui, läfjeni nmt affunaa, fanoen ;
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„Suta on fc nainen, jofa noin fuoraan laufui, mitä suomea
rafaStamatt ftjbän ajattelee".

SBlittä en ennättäntjt raielä maStata, enueufuin eno joutui
affunan ttjfö ja näfi paronittaren, jofa juuri meni poiS Som*
min fanSfa. „Apifja!" fjuubatjti eno ja istui fitte taaS pötjbän
ääreen. SDlittä mämmäStmin ja ftjfijin :

„Sunteefo eno paronitarta?"
„Sumten", maStafi eno ja ttojafi otfaanfa fättänfä maS*

taan, joten fäfi jäi ifäänfttin raarjoStimeffi Ijänen filmäinfä eteen.
SDle otimme faljbeu falisfa, ja minä puljuin upt enolleni, miten
olin tullut paronittaren ja roatifjau täbin tttttaroa.fi, ja ntitett ar*

tooffaita, ifjmifiä me olimat. Suo ptjtjljfieli falaa muuta*
mau ftjmneleen filmistänfä, maatt minä näin fen toti ja immet*
telin, tnitfi mä» »oi» liifutetttt oli, mutta en ftjftjutjt fentäätt
mitään, foSfa muontafin, että fjän foetti minulta fitä falata. ällinä
pumui» »mt main, että paronitarfiu aitoi Ijuomenua läfjteä, fefa
että mäu oli futfuuut minua puotifcitfemäit ajatfi falmen ran*

nalle.
Sno fatfoi fettoanfa ja fattoi fitte: „Set(o ott jo fnnfi; oi*

taan täällä niin fauan, että ennättäraät täfjtcä, fillä minua ma*
luttaa mennä finun fauSfafi paronittaren »ieraaffi. Smöä mi*
nätin ofen termetuftut, foSfa jo olen mänette »aumastaan tuttu".

Sello feitfemäu läffimme fotia, ja fittoin oli täti fefä pa*
ronitar jo menneet, alle menimme perästä, ja futt fafmi rupefi
näftjmäätt, näimme mtjöSfin täbin, paronittaren ja Sommin, jotta
istuiwat ätjrääflä olematta lattioita. Säiliölle oli teraitettt) pulj*
baS, maitoinen roaate ja fen päälle lasfettu teefupit, foferit fefä
leimat, ja fiiltäraä teeftjöffi feifoi fatttolla fufjisten ja poristen.

ptronitar fatfefi meitä pitfääu, futt näfi minun fjerratt
feuraSfa tuferaan, toaan fjuubatjti, .läfjemmäffi joubitttuamme, iloi*
feSti: „pamo", mutta famaSfa, ifäänfuiu mämraästmen omaa
ääntänfä, punastui män ja tuli fainoSti enoa tertoefjtimäätt.

Snoni fanoi: „93.itran tefi mieleni tulta fifareni ttjttäreu
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feuraSfa tänne (uotfenue, ja toimon, etfei Apilja eitä täti fiitä
paljastu".

„Si fuinlaan", maStafi Apifja; „täutäpä oli niin IjupaiSta
luin obottomatointatin".

„9ltjt tatjbon mtjöStitt liittää apifjaa", fanoi eno, „fiitä
fauniista fabuSta, joitta ferroit. SDtina ofin ftjlptjroieraStett feu*
rafafisfa, fatua fertoeSfafi, ja fmmtetitt fitä ifjaStuffella, mutta
fun fitte menin fatfomaan, fufa pufjuja oli, ja näin, että finä
fe olit, ajattelin fanojafi, joita terran minulle f anoit : „Sllä pel*
tää, ptatto; ficmcnet on ftjmään ftjlmetttj, ei niitä f anat poijeS
rapfi"".

Apifja fjtjnttjili, (aufiten: „Aptjmät ja mm^i» ftjlniettjt fie*
menet itämät fjettoSfafin maaSfa". ©itte meni män fuppeifjin
faatamaan teetä, jota mc faifin rttpefinime juomaau. SnobeS*
fani fuisfafin täbitle:

„ptaroo ja Apilja. SJlijt, täti, minä tiebän, tutta ptat»o
ja §ilja omat, joista täti fertomuffeSfaitfa pumui". Säti nau*

rafjti ja ntjöffäfi päätään.
Sfta oti imana. SafaStajat patafimat Surusta, jonfa

muoffi merclfä näftji paljo roeneitä purjeljtimau. Suo läfjeSttji
Apiljaa fanoen: „Sttmmaettä monien rouofieu perästä toifiammc
tapaamme juuri täällä, joSfa finä lapfena olet taStoaitut. SDluiS*
tatfo roielä, fuinfa finä, fun minä fiuutte firluntelloja toin, tulit
itoifctfi ja fanoit, että net fetä tanertoaifet olimat finun lapfnu*
tefi tuttuja, ©irtuntettot omat jo (ataStuneet, mutta fanermai*
fitla on ntjt juuri tjofjtaroin fufotStttS*aifa. Sufe fanSfani ma*
femnan niitä".

Apifja meni, raaan tufi muutaman fjetfen fufuttua enoni
parisfa tafaifin, pitäen fäbeSfään fofo jottfonfatterraaifia. Snotta
oli mmöSfin fuffafia, mutta net antoi män Sommille fanoen:
„Vai olet finä 9.ii10 Sammifen poifa! Sttffoon finuSta terran
femmoinen mieS, fuin ifäfi on".

Snoni oli fofo illan forain itoinen; en muista, että mäntä
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ennen niin iloifenaotifitt näfjntjt. Apän ei ottentaan tiiratjtattut
pois, maitta meibän piti aaurafla aifaifin lämtemän, mutta »anma
täti tofi muistutti, että aifa oti jo fotia mennä. 991e Moitimme
faiffi fapineet ja fäffitnme fotia. Snotta ja Apiljalla oli tornin
paljo pufjumista feSfenänfä, mutta me meniroät meibän ebettämmc,
etfen fuuttut, mitä Ije pumuiroat. Suu otimme fotia tulleet ja
(jtjmäSti jätimme toifiamme, pmmfi eno tätiä fefä Spttjaa tulemaan
aamttfamroide meille. Ape lupafiroat tuda, ja nmt menimme tutin
afutttoomme.

Solo tjön oli ntieleSfäni nuot Apiljan elämänroailjeet etfen
taljtonut unta faaba, mutta roifjboin toti nutuin ja tjeräfin maSta
mmömään aamulla, luu eno loputti oroette muubamtaen:

„9lottfeppa nmt jo Stfa! Soljta jo roieraamme tuleroat".
SJJlinä fiirufjbin rouoteettani ja puin pilaifeSti toaatteet tjlleni.
Alun tjuotte oli fiimottu, toimitti eno raiiniä fifälle, ja minä juot*
fin tästemään mieraitamme. Ape tutiroat, ja nmt juotiin fafjroia
fetä puljutttin niitä ja näitä, maan muutaman fjetfeu päästä
faafi eno roiiniä ffafeifjiu, fefä ifmoitti, että män eilen illatta
oli filjtannut §ifjan, tämän nuoruutenfa rafaStetun. ©unetti*
filta nätjttimät me nmt, maatt fauan eiroät faaneet tjl^beSfä otta,
fidä täfjbömatta oli fäfisfä, ja fjemofet, jotta jo otimat roat-
jaiSfa, fämiraät mafttamattomiffi.

SRottroa p fai mmöSfin tiebott enoni fifjlauffeSta, ja on*

nea toimotettuanfa, fanoi män iloifeSti: „©npa funtminfin tjfft
pari taaS tänä fefänä SJlaantaliSfa joutunut fttjfoiljin".

©mbämmettifct jääfjtjtöäifet fanottuamme toifiltemme, lät*
fimme tutin SJlaantatiSta, ja tämän nmt loppui ftjtptj=aifani.

Soulun aitaan oli enoni ja §iljan fjäät; net eiroät ifot
odeet. Vttofi on fiitä ntjt jo tutunut, oiinenfa ott niin
tätjbellinen, fuin fe täällä maailmaSfa olla faattaa, fillä meillä
on „mffi mieli, mfti fiefi", ja fljbämmett martattbetta teferoät me
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tmötä raffaan ifänmaanfa fjtjöbtjffi, roafjmaSti toiraoen, että §erra
Ijeibän ttjötlenfä on fimtautfen antaraa.

SDlinä afuu aina »ielätin tjeibän luonanfa, ja nä^ttjäni,
fuinta onnellifet me omat, olen marfin mieltä muuttanut, etfen
enään naimista pettää, maan joS orpanani tulee tänne joufuffi
ja, niinfuin män jo puotetfi pumui, minua omatfenfa ptjtjtää niin

mitäpä fittoin roaStaan? Snpä mänette roain ruff afia anna!



fäkelätt Äiistt.
y

I Jbfta.

mäen tötjrätlä fauniin metfäjärroen rannatta oli
cfö SOläfefän torppa; fe oli rafennuffistaan ntjfea, fillä firaäljätt
oli tatfi tupaa roaStaffaifin ja porstuan peräSfä tamman; uffo*
fjitoneet olimat nnjösfin tarpeenmutaifet.

Stelä*©uomen lunnaat ja tttttutat roifjeriöitfiroät, ja jopa
moitutattin olimat puhjenneet febott taunistutfetfi rannan äm*
räätte, jomon Biifu, torpan roanmin djttö, nmt teroitteti ptjtjfit=
tmjä pettaroatantojaan. Suota ptmapoSfiSta, lempeäfilmäiStä
ttjttöä laitti rataStiroat roarfintin mänen fttjtoän tuontonfa muoffi.
Öiifun manmemmat olimat roaraffaita, maiffa meillä oli ollut
tuufi laSta; niistä toti eli ainoastaan neljä, tatfi pottaa ja
tatfi ttjtärtä. SUlutta pafatfaamme Siifuun, jofa juuri on faa*
nut lanfarotjfjtittfä febotte feroitettjffi. SJJlitä ajattelee mäu tuoSfa
miefifjmwäUä fatfetteSfaan (antoja, joita afjferatfa ttjöllään ott
fofcott faanut? — ällitä ajattelee ttjtto, tun män roalmiStaa
maatetta, jota maSta oma Sf a tobisfaan on pitämä? — Siifu
nuot tangat oli itfeanfä martett fefjrätmmt, fillä olipa män jo
pari muotta ollut tartanott Saafott fifjfoisfa. Sämä pafmeli
nuorta fartanon omistajaa, patruuna pljioista. pttruunan
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lapfuttben aitana oli Saatte fartanoSfa juoffupoifana; fittem*
min fämi fjän muuattafiu oitneaufa foettamaSfa, mutta fun
nuori patruuna manfjempainfa fttoltua tuli tilan omiStajaffi,
rupefi Saatto taaS fartanoSfa pafmetemaau, ja täällä män S9lä*
fefätt Siifutt tuttarouuteeu tuli, fillä tuo torppa oli fartanon
aluetta. Siifutt roaiimemmat, taiffa erittäinfiu äiti, eiroät tam*
lotteet Saattoa ttjttärenfä fulljafeffi, foSfa mä» oli main fötjfjä
reufimieS; mutta mimboin muori tofi, maiffa roaStafjafoifeSti,
antoi ruroeta lapioita roalmistamaan.

©ti tauroantai*iltapttoli, Siifttit tätjttji rientää ärjräältä
pois efjtoo*aSfarei(lenfa. Apän rupefi pitjaa fafafemaau ja aitoi
fen tefjttjänfä panna nuoria fnufeu ja mamutt offia portafjittett
eteen, mutta Itfjawa jttottoporfaS tjfjä eStefi, fe fun juofftmänen
peräsfään, raraistetfen mänen mameenfa liepeitä, öiiftt torjui
porfaSta pois, mutta tuo aitta main feurafi tjätttä, ja famaSfa
mieraS ääni Ijuufi :

„SaS raain! Smttäpä näftjtj, että fttjroin ftotbettu efämä
ruoffianfa tuntee".

Citftt fatfafjti finne päin, joSta ääni fuufui, ja fanoi pu*
naStuen: „Salj! SuSfifan ifäntä!"

„9liiu oifein, minä pataan faupungista, mutta poiffefin
tänne fatfomaan fuinfa SMOläfefäSfä raoibaau". 9läin fanoen
antoi mä» fjemofetlenfa fjeiniä, otti niistä tuffofen ja p»tjljfäfi
fidä fjien fjemofenfa feljästä fefä roirftoi toiefä: „©aatman, _ii*
naljarjafeiii, täsfä toäfjän muoata".

„Sätjfäätte fifälle", fanoi Siiftt ja faattoi nmt ifätttää ttt*
paatt, joSfa SUläfefätt muori juuri oli fafannut mittoja fefjrää-
mästä ja paraifaa faSfi ritffinfa tttioan äärimmäifecn nurffaan.
Vieraan tutteSfa foira muristen fjlj. Päfi peufitt alta ja jopa
tjaufafjtifiu. SiSfa pefjäStmffiSfänfä ptjöttjtti felläfarroojanfa ja
rienfi affunafle. SHiittta muori, näfjttjänfä roieraau, meni ifoi*
feSti loaStaan, fanoen:
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„910 fafj! Stfe SuSfifau ifäntä! termeeffi! gmuti, Vat*
pas! faff aatto mouftumasta! SMOliffo fieltä ! älä affuttaSta uloS
fmöffc! SäSfä juuri ajattelin: fufafjan tänne tulee, foSfa älliffo
cfjtimifeen filmiänfä pefee. ifäntä Ijmtnä, fofjta
SDlatti ja pojatfin metfäStä palaamat".

„SttinlaS täältä nnapurisfa nmori on moinut?" ftjftji
SuSfifa.

„£mt, eipä tämä raoimineitfaan juuri ole,
mutta fun fapfet jo atta*ifjmifttfi rnpeemat tufemaan, niin faa*
tuattjau Ije teljbä, mitä eiroät roanmemmat jaffa. p»jat autta*
roat ifää, ja Siifn ftjllä tefee faiffi, mitä maimomäen ttjö^öu
fuuluu; eifä SSJlantataan enään fjufanftjöpä ofe."

SuSfifa milfafi mictitjtjmällä Ciifuun, filitteli parempaan
tuntoon noita päälaella olemia Ijarmoja fjapfiaatt ja patti pai*
tanfa fattfitSta fuorempaan. §>ätt ofi leSfimieS, ja tuo fufoiS*
tama, toimefaS ttjttö olifi fjänen miefeStänfä fopinut ruSttjotlitt
cmäuttäffi. 9lnt mätt foetti päästä ptttjeen affuuu giiftra fanSfa,
mutta muori pafifi niin pafjon, etfei ufon aifeista tafjtottut
mitään ftjntrjä. So mietjetlin fotia ttittroat ja muori fanoi:

„SatfoS, fiiifu, onfo faljteipanmt tafaSfa teielä fttumana.
Suon fafjmitt nojatta täsfä pljSttjSfä ptjftjtt, fe aina teäfjäfett
wirfiSttjttää raoitnia".

Siifu meni fafjmia fuppeifjiu taatamaan ja tauppafi fitteu
tuota maltifaa nestettä taititte. Stjtön muuten iloinen muoto
nätjtti' nmt mämän alatuloifelta; män toimitteli lemotoiuna itään
tuin pääSlmnen, jofa mmrSfm*ifman entäeSfä finne tänne fente*
fee. Saljraiu juotuattfa miefjet rupefiraat tupaaffaa potttamaau
ja pian maljraat faranpilroet noufiroat turoan tattoljon asti.

„SDlitcnfä nmt SuSfifaSfa rooibaan?" ftjftjt SMOlatti, „eif»än
teittä ole mitään fuufunut. 9iof}, tämä meibän ja teibän roä*
tinen matta ei ofeffaatt aiman Imfj.t. maiffa fuitenfin ofettelä*
Ijin naapitrintme."

„Apnt, eipä meillä moiminen niin juuri ole, luu ei
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ttjöt eifä toimet fäm, fnteu pitäifi, — emännän oljiaaroa fäfi
olifi ainafin fuureSta tarpeesta". Suota fauoeSfaau fatfafjti
män taaS Citfuun. ©enpä ntjt muori fjuomafi ja fiirnfjti jano*
maan:

„Sietti}f)ätt fe ott, että femmoifeSfa ruStljolliSfa emäntä
tarroitaan. Summa ftjttä, että faffi touotta teSfimiefjenä oltu*
anne roielä naimatonna olette, fillä tottaftan fumppanin fanSfa
elämä fjauSfemmaSti fufuu fuin tjffitt otleSfa".

„Apm, toanmatt aSfeleet ja tuumat eiroät ofe niin nopeat
fuin nuorten. Satfettnt ofen, ajatuffisfani »alittani »afinttut,
mutta — fentiefi män ei minusta fjuolifi, foSfa mäu »ietä ott

»arfin nuori ja fjemfttwapoSfinen". 9läin fanottuaan foi S"S*
fita Siifuutt filmä^ffen, joSta fetroään muomafi, fetä mäu roafi*
tuttanfa tarfoitti, mutta Siifu puifafjti punastuen oroeSta uloS,
ja muori roirffoi:

„SMDlifä roanma te roielä olette! tjoifyol ja tottahan fitä
muonompaanfin rustfjolliin fefpaifi entännäffi mennä".

„Smttäpä main", mirffoi äJlatti, „jottei fatttratuS olifi
epäfuofioflinen, niin että roafittmme jo olifi toifen morfian".

9ltjtpä muori ftätääntrji, mäu ntjppäfi mieStänfä tatin lie*
peeStä, fuisfaten: ~St(ä millään muotoa, ällatti t)iymä, mitään
pumu; ajatteleppaS — lofottainen rustfjotd!" Saman ei SMDlatti
mitään ennättänmt maStata, fittä SuSfila fanoi:

„Serratt tuo tumntintin tämtmm fefroitle faaba, entä minä
pumemiemeStä ljuott; faitonpa fiiS fuoraan, mitä jo tauan olen
aitonut: minä ofen Siifua fatfettut fiittä toiroosfa, että mänen
faifin roaimoffeni; ftjttäfjätt minulle ott faupattu riffaljimpia,
mutta eipä ne ole muuten mieleifiäni".

„9lom ätfää tofi pitffaa pufjufo", »irffoi muori ifoiSfaan.
„Sotta pumutt, enfä mitään piittaa", maStaft SuSfifa.

„SDlinutta ott ftjttin tamaraa, fiitä ei puutetta, mutta fetpo
emännän tarmitfen, ja fenfjätt nmt toimoifin faatoani SiifuSta".

„910 niin, »aiffa en ole faufainen fefjuja, niin usfattanpa
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toti fanoa, että ftjllä fefjtaan meibän Siifttamme töittenfä ja
tapojenfa muoffi patmaffin maiffa ruStljoffiin emännäffi, mutta
fötjfjä fjän on — eipä tofi fötjfjitnptä, maatt ftjlläfjän torpan
tilat tiettään, ettei niitä futtriin tatoiljin raerrata foroi. Solutta
toSta ette taroaraSta muoliltaan, niin ottoon tuo öiifulle ottueffi,
ja ottataa tmttäremmc roaimoffenue."

„Apei, muorifeni! pian fittä afiaSta päätöffen teef', »irttoi
ntjt ällötti, „mutta tätjt^tjfjätt fiinä tofi ftjftjä ttjtönfin mieltä".

„Smflä minä mänen puofestanfa »aStaatt", pafifi muori.
„Stjttö ou mäfjäu tuietiljtjmädä fatfeltut erästä poifanutiffaa,
mutta jo afusta asti ofen meitän tjStämtjljttäufä »aStttStellut,
eifä fiitä afiaSta mitään tule. Slnna finä, 9Mllatti, minun ottaa
afiat maltuuni, niin ftjltä faiffi mm^in fätj".

„SaSfä afiaSfa »aStattoon ttjttö itfe", mäitti SMOlatti ja
Ijuufi, tuman omea raottaen: „_iifu, tule lapfeni tänne!"

Siifu tuli fefä afettui ifäufä turmiin, ttttett peljästtjntjt
tmtjfjfi), ja muori laufui: „SuulcS ntjt Siiftt, fuitnttoinett onni
fiuutte on fttotit, luu itfe SuSfilatt ruSttjollari taljtoo finua
maimotfcnfa".

„9liitt, finua raartenpa nmt ofen tänne tuttut", fanoi SuS*
fila; „joS fuoStut fauppaan, tuon fifjfat efifte, eifä ne tmm*
jänpäiraäifet otettaan" ja nmt fultjaSpoifa attfafi fäärön toifenfa
perästä. „SäSfä fittit, täsfä fttftaraitjat, täsfä formuffet,
täSfä —".

rf 9tlfää »aiteatfo itfeänne fnotta", laufui Sitftt roafaraaSti;
„tofiit olifi tuo minulle ftturt lunnia, femnioiitcn, jota moni
minulta tabeljtifi, mutta — pieni on torpan njtön »aatc*artftt,
ci finne taljben filjlat matjbtt".

„Vietäätt eutifet pois ja taSletaan itutct umicantmat fijaatt",
fanoi SuSfita.

„Slrffuni fuffo on fjtjma, ftjllä fen tafatta tallella pitjftjtj,
mitä finne terran on pantu", maStafi Sitfu ja läffi ttfoS omeSta,
mutta äiti fjuubatjti perään:
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„@emmoifet filjlat! ftjttä net pian pois faabaatt, äfä ntjt
Siifufeni omteafi mm^ää!" Siifu meni menojaan ja SÖlattt
laufui:

„©)lifinfjan minäfin, naapuri (jtjmä, ttjttötti teille fuonut,
mutta teljföön män täsfä afiasfa miten itfe tafjtoo; fe on
minun miefeStäni paraS".

„Vai on! tarmitfeeljan meibän neuraoa lastamme, jofa
ei itfe parastaan tjmntärrä. ©tfaa »ain tjuoleti, ftjllä
»ielä laitti fttjminpäitt fäättttjtj".

SuSfila jätti fifjlat muorin fjaftuun, fanoen: „9lom, fii*
nä toiraoSfa, että raietä faiffi fätjpi, futen fanotte, jätän fifjlat
tänne toistaifeffi; pttmufaa, SUläfefa fjtjmä, tefin fanatten minun
parfjaaffetti. SÖlattt (upafi ja SuSfila läffi uloS. Säällä fii*
pefi uffo fääfeifjin, löi Siittaljarjaa feffään ja läffi mat*
foifjinfa.

2. lit-RRomalßa.

åljmifiä tutraaifi pmfjä*aamuna firfotte, muutamat fjeitutellen
fomeisfa fääfeisfä, toifet fuffein feppiufä nojatta; laitti

raain ptjrfimät jamaan fuuntaan. äflutta tutapa tuo, jota
tjätftrattaisfa juuri ajoi laittein oljitfe — fepä oli S9.ätelän
muori, pjat istuimat mmöstin rattamitta, mutta muori itfe
ofjjia piteli, ja fjeijoo! nopeasti älluSta juotfititt; jo ennätettiin
firfolle. SMDluori rattamitta fanoen:

„SuStu, anna tuo »aatcpalla minulle ja pumpulitäärö
mmöstin. Satfo, etfet pubota lantaleriä että umnatoppaa —

fe on täärön fifätlä. ©o, faappa tänne nmt ttuot laitti. Sallu,
pibä muotta SMOluStaSta! minä fiirufjban pappilaan".

pijat tetimät, tuten äiti täSti, ja nmt muori tiireljti aS*



224 TlåMån Siifu.

tumaan tirton läfjellä oleraaan pappilaan, ©inne tuttuanfa
läffi mäu fmöffiin, joSta mäntä nmt futfuttiin pruustinnan tam*
mariitt. SDluori meni tuin mcnifin, ja terraeifet taufuttuanfa
antoi män mnnafopau prunStinnatte, fanoen:

„Soin raämän tuoreita munia prnuStinnalle, fun oli tän*
ne muutoinfin afioita".

puuStinna fiitti tufiaifista ja -fäsfi muoria istumaan.
„Siitotfia! ©tt fitä istnaffin faanut, rattamitta fun tu*

liimue", maStafi muori, mutta istui tofi famaSfa tarjotulle tuo*
lille ja ftjf.i: „©nfo rööfinät fotona? minä otin mutaani
peitou*aineita ja ppljtäfin rööfinöitä meitän Siifutte morfiuS*
peittoa ompelemaan".

„Smttä me oroat fotona", maStafi pruuStinna ja muufi
ttjttäriään, joista toinen tjeti tuli muoria terroeljttmääit fefä fu*
pafi peiton fanniiffi pistellä; mutta näljt^ääit peittoroaatteen,
jofa ofi muStapoljjaiSta, pnnaifilla fufilla fjicnoSti piilotettua
farttuunia, fanoi neito:

~-lofj, miffifä tuommoista mttStanraäriStä »aatetta ofette
Siifun morfiuSpeitoffi ostaneet?"

„©nman ifjmifellä ufein murmettafin", »aStafi muori,
„ja fittoin on musta fjtjmä ofeinaSfa".

„Si peitotta itänä tarwitfe tnureljtia", »äitti neiti.
„©npa fiinä punaifia futfiafin, joten fe fopii ifoSfa ja

furuSfa, mutta" — lifäfi män ifäätt fuin itfeffenfä — „joS
Biifu ruStmoffarin ottaa, laitan mänette punaifen peiton ja teen
tästä itfetteni määttaatteet — »aan Saatolle — mänette on tä*
mä liianfin mm^ää".

„Senenfä fanSfa ttjttäretme ttaimifiitt menee?" frgftji
pruuStinna, tun fjuomafi muorin pufjeeSta, etfei fiitä ottein
»armaa tietoa ottut.

„910 niin, pruuStinna fj.n>ä, ftjtläpä tuon pitäifi otta
ttarmatt afian, toSta Susfilan ruStftotlati ttjtärtäni on ttai*
motfeen ptjtjtänQt, mutta ttjttö tjupfu, jota, maiffa fen itfe fa*
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non, on ()mt»ratin miifaS muisfa afioisfa, on toti nmt täsfä
niin ttjtjmä, että taljtoifi ottaa rentinulitan, jotta et ole itään
mitään muuta tuin roaatteet mttänfä — tttommoinett ttjttö tjupfu!
fanon roielätin — mutta tailitta main pitää olla fjeifot pttclettfa
— niin, niin fe on", ja nmt muorin furu uoufi torteimmattenfa
ja män partafi itteinään. poroaSti tuli famaSfa fifälle ja
meni, näljttjään tunnetun toieraan itleroänä, fäälimäifeSti mäntä
terroefjtimään fetä ftjftj i:

~SDlitäfjän SOlätelätt muorille on tapamtttnut?"
SUluori nmt tertoi proroaStitte, mitä jo ennen oli pruuS*

linnatie puljunut, ja tifäfi fiitjen: „Biiftt on promaStin rippi*
lapfia ja minä tietäti, että promaStin fattat omat mänette fuu*
remmaSta arrooSta tuin muitten, fenpä muoffi ptjtjtäifin, että
proroaSti neurooifi fjäntä luopumaan tuosta entifeStä tmfjntäStä
naimiStuumaStaan, fuu mänette näin felraä onni on tarjona".

„Suommoifiitt afioiljin on roieraan mätjätt fopimaton fe*
taantua", )»aStafi proroaSti, „paraS ott että ne, jotta naimifiin
meneroät, feSfenäätt liittonfa teteroät; ainoastaan fittoin, fuin
fefroästi näfee fapfenfa ftjöfferoän ttfenfä onnettcmuuteen, olem*
me melmodifet meitä estämään, joS tjtjmidä ueuraoida fen raoimme
temtä".

„910 niin, fitäpä minäfin juuri tarfoitan, että proraaSti
Ijljtoillä ueuraoida eStäifi mäntä menemästä tartanon Saatolle".

„©itfo tämä uuorulaiuen tunnettu fjurjaffi ja fjuottotfi
elämäsfään?" ftjflji proroaSti. „©nto mäu juomari?"

„Ape ei, ttjllä Ijän on fiimo potta — eiftän nmt meitän
Siiftt murjaSta olifi fjuoturatfaan — mutta marfin ttjtjjä trao*
rufainen; tottaman ruSttjollin emäntänä paremman onnen faifi."

„SoS nuorten on rattans matama, ftjllä Sumalalla on
ritfautta, jota mäu jataa laitille fen mutaan, tuin mäu par*
tjaaffi nälee. Si tjftin maattifet taraarat immifen ftjtäutä raoi
onneldfeffi faattaa, ja älföön fiiS tutaatt raaatito lastaan nai*
ntifiiu ilman mänen raapaata taljtoaan, fe on minun tteumoni.
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itßntta nmt muori Ijmmä, minun tämtmm rientää tirttoon; jää*
fää fttjmästi ja muistafaa fanani fefä »iefää foto»äelle paljon
ter»eifiä !"

„Siitoffia", »aStafi mnori; ja ollen toäfjäu nopolla no*

lin, fanot män nmt: „Buutin minä täältä faamani apua, mut*
ta turmaa, näenmä, fe olifin".

powaSti fäffi »irfanfa toimiin tirttoon, mutta muori
jäi »ai»ojanfa »alittamaan pruuStinnatle, jofa, tjStämällifeSti
muoria fuunnellett, tarjofi mänette tam»ia fmtämmen lotjbu*
tntfetfi.

„Voi mmnjänen aita, otattto toiefä?" — fanoi muori mie*
lisfään, fun fotmatta fuppia tarjottiin.

„Sotta faifeti", »aStafi pruuStinna, „mitäS fiifaa tuo
nmt fitten ofifi, oletteljan pitfän matfan tulleet, ftjllä fen roer-
ran nmt jaffatte juota".

Söluori, jofa muisti tjljtä ftjljtiä juoneenfa feitfemän fup*
pia, — feljän ofi mänen pannunfa mitta, — otti fjadtStaftn
fofmannen fuppinfa, maStaten:

„9.0 ftjllätjän fen Jaffan, mutta tämä on nmt jo fiifaa
mm»mmttä, ja rööfinä on taatattut fupitt niin tätjteen, että taS-
fifin on puolettaan, »äfjempitin jo olifi riittäutjt. SJJlutta täsfä
nmt »ain testailen enfä muista, että jo on firffoonfin rientä*
minen"; ja nmt oti taljtoi tuota mätää juotu. Vaan luppia
pois panneSfanfa fjuomafi muori tartatla fiimättään, että pap*
pilan nuoretta neitofetta oli ttutet »aatteet tjllä, ja tarttuen
rööfinän mameefeen, ftjftji mäu: „©nfo tämä oStomaatetta»ai
f otofutoista?"

„Sotona fe ott lutotttt", »aStafi neiti.
„910 olipa fttjmä, että ofnin näfemään", roirffoi muori,

„tuommoigta minätin taitan meitän Sujutte, mutta turfinputtai*
fen fijaan panen feftaista, fitä painetta faatatt itfe teljbä nuo*
rista foirounfefjbistä; itfetteni panen roalfoifen fijaan marfan*
finistä ja raibaffi teltoista; niin teen fuin teenfin".
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„ällutta ettjän fe otteittaan tule tällaista", intti neiti.
„Sutee ftjllä, fämnmän raitoisfa peräsfä", roafuutti muori

fefä pmmfi nmt toäljäiStä mallitilffua, jonfa faatuaan män fanoi
fmtämmettifet jääfjtjtoäifet ja läffi firfotte.

3. Jkjapifmtä.

fäfefäSfä oli faiffi hiljaista, äänetöintä, fittä olifjan firfott*
aifa. Sorpan ullo, »iifon töistä »äfmneenä, »etefi unta

fättgtjSfä, ja fotaSfa tapaamme Siifttn feittämäsfä »eftiä. Spä*
iten ptjöreät faS»onfa waltean loistosta tulipunat*
fina, ja tuo puna, teaitfei rttufun taltaiSta, foroelttti tauniisti
mänen afjmetttmeifiin faStvoi^infa, mutta ttjtön filmat ettnät nmt,
futen tatualtifeSti, firffaina loistaneet, niitä fumenfi »ifjatuat
ftjtjneleet, jotta teirtana teieriteät mänen poSfilleufa; ttjttö rulla
foetti tatoan tafaa ptjtj^fiellä filmiänfä rotjöliinallaan, mutta
eipä main ftjtjneltulwa tauonnut. Apän fefoitti tofi afjferaan
teediä, jotta fe ei pofjjaan palaifi, eifä fjuomannut, että fotaan
astui nuori mieS. Sämä fnrfailematta fieppafi ttjtön ftjliinfä,
ja »mtpä Biifuu filmät ilosta toistimat, maiffa ftjtjnelfjelmet
roielä postilla (epäfimät; mämän mäntillään mä» tofi ofi tuoSta
otottamattomaSta ftjleidjStä ja fanci fiiS:

„910 Saatto palja, äläfjän nmt tofi noin roattatott ofe —

mitä, joS nmt raettmi pofjjaan palaa".
„Sntäpä fitten, en fuittfaan minä mettiStä mäfitä,

»ml fun finun Ittonafi olen — mtttta Siifu, mifäfjän finun on?
Smm»eleitä on poSfillafi — mitä fimille o» tapaljtunut?"

„Sipä mielä mitään, mutta — — mutta —"

910 mutta, — mitä fitten? ©inä muttailet että ole
fuora titten ennen — mitä tuo nljt tietää?"

„Apmt»ätteit aita, Ininta nmt oletfin fiimaS! Snfjän minä



228 SMlclän Sitftt.

mielä joutunut muuta tuin pumeen alluun, tun jo puutuit fanoi*
mini. äJlinä aioin main tertoa, että SuSfila lätti täällä eilen,
ja äitini tafttoo patoittaa minua menemään Ijänelle emämtätfi,
mutta fitä en tee! —

"

„Sntä ifäfi, mitä fanoo män?"
„Apän on minun puolellani".
„910 mitä fiis ittet? Sfättäfi täsfä ftturempi ttalta on".
„9liitt, mutta äiti faa tamattifesti laitti fääuttjntääit oman

tafjtonfa mittaan".
„Sa fiis fitmnfin — no niin — följljä olen tofiaanfin

ruStmottaritt filpailiaffi — enfä tafjbo otta omteafi eStämäSfä,
ftjllä poistun tiettäfi. —

„910 mutta Saatto! mitä tuo ntjt ott?"
„Si finun tarmitfe enään itfeä fitä, etfet ruSttjolliiu pääfe.

Stjttä minä menen mattoimini".
„Sölutta Saatto, et faa mennä! ©aitoinfjan, etfen ota

SuSfilaa, ja fitä itien, että tuosta ntjt ftjitttjt) cripuraifuuS fo*
timimme. — Suu finä tulet fotimätotjffi, latfetce äiti finua aina
nurjatta mielellä".

„Sa taiten tuon täfjbcn mcnifit nmt moluttaammin SUS*
filan emämtätfi — ftjllä rjuraiärrän —"

„SoS fen tefifin, tufapa eStäifi minua menetuästä? Talotta
fefä ifäni että äitini fiifjen fttoStuifittat ; »aan minua ei futaan
»oi patoittaa menemään SuSfifan »aimoffi eitä tenentään muutt

omaffi fuin finun. ©imut fanSfafi olifin onnellinen maitta
metfän for»eSfafitt; otleSfaui finun täfjelläfi, tuntuifi faiffi ttjö
fjuofeafta, maitta fe fuinfafin rastasta ofifi. jollet uSfo mi*
nun totta puljutoatii, niin läfjbe fitte. — Stjttäpä minulla on
moimia tallentaa tuo raffauteni jotraeffin fmtämmeni foppefjen,
en fitä finutte ttjrftjtä ; mutta »aSfeteS faat nämtä, että »ää*
rin olet minua tuominnut".

SHäin »astaten Stifu fäänfi fetfänfä Saatolle ja rupefi
taaS »elliä fefoittamaan. §änen mielenfä oli ftjtoästi loufattu,
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ja ftjtjttelect tmtfiroat mänen fifmiinfä, maan ttjttö ratitta foetti
faifin moiinin eStää niitä tul»ailemaSta.

Saaffo ei menutjttaän, maan »iipmi tjljä ja fanoi fjetfen
päästä :

„Bitfu Ijtjmä, fuo minulle anteetfi ! äJlieleni oli niin toi*
moton, etfen fjuomanuutfaatt fanojetti fatteruutta, minä tutt
ajattelin fitä toistamaa tofjtatoa, mitä fiuutte ott tarjona, —

ja itfeäni, — minua, jolla ei ote muuta tuin rattauteni finuutt
ja nämät tatfi matjraaa tättä, mutta — niitä en tofiaan ote
fäästäraä. Sailti mitä »oin, tamton tjtj»ä!fefi teijtä. Soto*
mämtjffi ett lntjösfään aio, ja tulinpa juuri finulle lertomaatt,
mitenfä olen tuutnauitut rumeta rairoaamaan itfettctti torppaa,
©leit faanut maata patruunalta, jofa aitta ott ottut totoin Ijljmä
minulle".

„Suofjan roasta olifi dupaista! ä)le tefifimme tjljbeSfä
ttjötä, ja ntittutta ofifi tefjtnä ja porfaS ja fampaita, finutta me*
monen, — ja mämän faifellaista, mitä tarmitfemme, faifin
fobistaui".

„©i Siifu, oifeiupa f ufoista on näfjbä finua noin ifoifetta!
9.iiupä otin minäfitt tänne tulleSfani — otiljan minulta jo
toto riffattS tuoSfa aiotuSfa uubiS*afunnoSfa, jofa raain mieli*
furaitttffeSfani tjäältji, foSfei tuimitta fiitjett raielä ollut eteS
nurffafimeä, ja fiffifjäit tuo finun pttljeefi SuSfitaSta fupistutti
Ijaameffitun riffattteni niin mitättömäffi, että fe minusta nätjtti
ainoastaan tuulen tttpafelta, jofa ttjfjjään raufeaa! _>ltjt on
taaS faiffi toifin, nmt tefjbään torppa eifä mitään tuulentupaa.
SPmmtän patruunaa aittamaan minulle patroelutfeStani eroa,
jotta fmffmmn faattaifiu roadniStaa meille afttmutfen".

„Slfumuffen, jofa on marfin meitän omamme, ©emän
ott patjott fjauSfempaa, fuin joS minun ofifi ottut totia jää*
minen".

~SntäS SuSfifaan — eiföljän tofi finne ofifi Ijupainen
mentäroä? -- tjälj !"
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„910 Saatto, fuudmljan minä, joS main ferranfin tuoni*
moifia puljttt".

„Sfämän tofi, tafjtoin finua roain roämän fiufata, mutta
fe oli mtimeinen ferta".

„9liin efjfä, joS ftfaät: „tättä erättä", mutta maSfebeS".
„VaSfebeS — no niin — fefjän on taaS fen ajan

murlje".
SJlain itämät nuoret olifi» at tiioertäneet fentiefi fuinfa

fauan, ellei fartanon Valjti, jofa Saaffoa oti feuraunut, olifi
rutoennut muuttumaan. Vafjbin Ijaufuttta fjerätti fjeibät noista
rattaista tulewaifuuben unelmista ja Biifu, jofa oli malfean
märaittäntjt paban alta, jotta ei raetti poljjaan palaifi, muu*
baljti nmt:

„StrfoSta tullaan, eitä toelli mielä ole malmista; mitäpä
äiti fanoo? — Säfjte nmt jo pois!"

Saatto tiireimmiten ftjfeift Siifuanfa, ja nmt oli laitti
meitittamaifuuS poiSfa mänen filmistänfä, tun mätt laufui:

„Biifu, ptjftj mataana päätötfeSfäfi — ole minutte us*
totlitten!"

„SotifeSti uStodinen! fiiljen faat luottaa!" oli Siifutt
roastaus.

Saatto meni, mutta ei roielä firffomäfi fotia ennättäntjt*
fään, ratasten jtjrinä tofi jo fuufui. Siifu fuuruSti ruoan ja
fofjenfi fitten malfeaa, jotta roetti pitemmin rnpeifi fiemumaan,
roaatt eipä raota roatmistunut, ennenfuin muori totaan puifafjti.
Siifu nmt ei tuitentaatt faanut toria, muori roaan tertoi, mi*
ten mmwänä mäntä oli pappilaSfa pibetttj, fefä lifäfi fitten:

„9iööfinä lupafi peiton ommella, ja »ietäpä punaifenfin
taittaa, joS SuSfttaatt emännäffi menet".

„ä)litä Ijtjroää fjeittä fiitä olifi, että SuSfilatte menifin,
— mitfitä me minulle punaifen peiton antaifiroat?"

„910 fjelj ei, fiuäfös nmt tummia mietit, minäfjän aineen
antaifin, mutta pappilaSfa omineltaifiin."
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„@ett ftjöä teferoät, maiffa Saafodeffin menen, futen me*

nenfin".
„©iitä afiaSta faamme miefä juteda. (Siljan tuo niin

airoon roarmaa lieueffään, — mutta toimita tupaan ruota,
jotta päiroädifede pääfemnte".

SJläitt fanoen muori läffi fotaSta pois, ja Siiftt läffi
mmöSfin, mänen fun tuli afettaa turoatt raofapötjtätte tuon
mffiufertaifen päiroättifen.

SOluori, jofa firfoSta palattuaan tatoadifeSti päiroädiStä
fmöteSfään, tiefi perljeellenfä jutella paljon uutifia, oti nmt roar*

fin roaiti, jonta muoffi ifäntäfin fummaStetfen faufui:
„910, eifö nmt pitäjääSfä ole mitään tapamtunut, toSfei

finufla, tmtortfeni, ole uutifia?"
„Sfään fuin ofifinfin joftt uutisten ferääjä; — en minä

niistä itänä ole fjuolinut, maiffa joSfuS fattumafta jotain
tuulee —"

„9liin niin, muorifeni, fattumafta tiettjSti — etfö luudut
mitään fattumalta?"

„Sn, ett mitään".
„Suu(itt minä", fattoi SuSttt, „että tartanon Söliinan ja

SJlittilätt Suljon ttaimistauppa ott menntjt mmttmmn, fittä ei
tule mitään".

„910 mifäijän fiiljen fmmiiä?" ftjfmi Ciifu immeteden.
„S9lifäS muu fuin nuoruus ja fjutluuS", fanoi muori.
„9.0 no, affafeni! ei faifft nuoret eroa tafjtottaatt teljbä,

eifä tuo aitta Ijuduutta ole, joS erot tetjbääufin".
„Ape ei, fiinäpä DJiiitta juuri roiifaaSti menetteli että eron

tefi. Sum° näet mumatapäisfään oli joutunut tappetunn ja faa
nmt juopuneen fafot ja muut — mutta ttiin fätjpi, fun nuo*
ruuten IjufluuteSfa fiinnittää itfenfä tuommoifiin tjutitniltin.
SÖlitä niistä nuorista on tämän aitaan, jottoin fitä roiinaa niin
mifjamaSti tulmailee! ©en roain tietän, että onnellinen fe,
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jofa tafaantuneen miemett omaffenfa faa — nuoret ne oroat
tänään tämmöifiä, fjuomenna tttomtnoifia, mutta »anmonpuotei*
nen Ijän paiffattfa pitää".

Sämän fanottuaau muori fiunafi fefä nottfi rualta, ja
muut laitti tefiraät fantoin.

4. 2yiul'u*3iiißßo

ferfatteett fulti Saaffo S9läfeläStä lartauoou päin raieraää
metfäpolttta pittiu. Apän nätjtti forain afafutoifetta —

lienee tuo ollut ilmantitt ftjtj, fittä fefjän färai tjljä raSfaam*
maffi; mustia pifraiä fofoontui taimafjalle, etäältä luultti mii*
jäinen uttofen jtjrinä ja tjljä tjlttji mumina tttoSfa tuumeaSfa
fuufimetfäsfä, mutta Saatto ei taajempaan astunut, mäu oli
niin ftjroiin mietteifiin roaiputranna, etfei muomannut ufjfaa=*
maa ifmaa, ennenfuin ripeä fateenfuuro mänen ennätti. Saaffo
meni fuufiffoou fateett fuojaatt ja rupefi, fiittä feifoeSfaau,
miettimään tuleroaista elämäättfä; f emän nätjtti aiman ftjnfältä.
mifu ftjllä oli turnannut olla uSloflinen, — mutta otifjan tuo
funri raSttjolli tjtjtuin miettelemä, fcpä aiman luonnollista —

niin luuli Saaffo, maan SHtfutle olifi toto maailman riltauS ottut
mitätöntä, ellei mäu fitä olifi faanut raalitttrafa tauSfa nauttia.

©ateen fttojaSfa olleSfaan tuuli Saatto rallifoiran mau*
tunnan ja näit famaSfa ufon, jofa raielä fepeillä aSfelilla aS*
tua fepfutteti märfää niitttjpotfua pitfin. Uffo fapttfi aitan
tjlitfe, ja tultuaan ntetfään, rienfi mäntin faman tuumeau Inu*
fen turmiin, misfä Saatto piti fuojaa. Utto oli iman ntärlä,
fittä mäu oli tattinfa tietonut tatliimman tamaranfa, roiitlunfa,
tjmpäritte.

„9co mimintä Söliffo nmt on mettoSfa täntmöifeSfä fa*
teesfa?" fpfäfi Saaffo.
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„S(ion mennä SJliemeu ftjlään, mutta poiffcfin ettfitt far*
taitoon, tamataffeni finua — fittä taljtonpa tarjota itfeäni foitta*
jalfi jaljfa fjäitä pität. ©inä ofet fefpo poifa ja ?iifu ott oiroa
ttjttö, oifein mm^äfmtämminett — ja niin fauniS — eifö ole?
fjäft ! Apäuettäpä on niin pttiiaifet poSfet ja ljuufet, että män to*
fiaanfin fjofjtaa tuin puoluffa metfäsfä".

„9liiitpä ftjllä", — maStafi Saatto ja lifäfi itään tuin
itfeffenfä, mutta tofi niin ääutemästi, että SÖlitfo fen tuuli:
„foifiitpa ftäuett mäljemmiit fj-^.taroan, etfei pistäifi laitfiett
raattljojeu teSti*ruStl)odarien filmiin. Su faata enään olla on*

nettinen".
~910 mitäpä nmt tuumaat — älä main ole muStafuffai*

nen! ©fe fittä ljuoleti, roittlu*9Jliffo ott pafjon näfjutjt maa*

itmaSfa — eroittaa f ullan IjopeaSta; ttjttö ei mmm ralfauttanfa
riffauteen, ennen finä muStafuffaifuuteSta jätät mänen. —

i'uota ttjttöön ! fen neurooit minä annan ja fitten tulen roar*
maan finun ja fjäitjin, foittamaan tätä rafaSta roiufua*
tti". 9läin fanoen painoi SÖlitfo miufuanfa riutaanfa maSten
ja fauftti raielä: „©lin minätin ennen tjfjtä rataStunut ja ra*

taStettu tuin fiitä, mutta mttStafuttaifuuteni turmeli onneni —

nmt ei ole minulla enään muuta rataStettatoaa tuin tämä —

raiutuni".
„SöliStä lietätte, fuinfa rafastetttt olen? Varma luiten*

fin on, etfen ole onnellinen. — Siina fuu ajattelen tuota raä*
mäistä totia, jofa ntjftjifin miefeSfäni fttrattteti tjlen Ijerttaifena,
muuttuu fmbämmeni ftjnfäffi — minä ajattelen, että Siifu tn*
paatti tjalraeffii, mäu fun rnstfjottiu emännäffi ofifi pääSftjt.
Säättä fuufen afia feifoisfani tuli mieleeni, että paraS efjfä
olifi, joS ottaifin fartanon Söliittan raaimoffeni; män ott fauniS,
iloinen ttjttö, eifä fuinfaan minun totiani Ijalpana pitäifi — mutta
luulenpa toli, etfen faa Siiftta mielestäni — en mitloinlaan".

„Sopa jotttaraia juttelet — fanoinman, että finä musta*
fuffaifuttbeSta faatat itfefi onnettomaffi. äJliina on tefttt^t eron
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juoposta fufljafeStaatt ja ottaa ftj((ä mafuSta toifen paremman,
mutta Siifu finua rafaStaa, ja fatfo etfet fuotta fitä raffautta
fjtjlfää, fittä totinen raftatiS onnen tuo. — ©ta, poifa, »aari
»afaaSta neuwoStani".

Saatto oli maiti mämän aitaa, maatt fanoi fitte: „Smtlä
fäfitän neumomte fjtjmäffi ja fjaluSta fitä feuraanfitt — mutta
SÖlitfo, fertofaa elämästätme minutte mäljäifen; olen tj^tä ja
toista tuullut fiitä puljuttaroait, raaan en foSfaan ofe oifein
felmää faanut elämänroailjeistatme".

„§m — n»m, maiffa main — Ciifutt täfjbett fen teen,
ottoon fe fiuutte opiffi ja toaroituffeffi. —

öiifulla oli täti — Ijän oli morfiameni. — SStjttöfi on
aitoan tuon tätinfä näföinen, toaan Sltina=S*iifan poSfet etmät
olleet tjljtä punaifet, fillä män ei enään ollut enfimmäifen nuo*

rutttenfa fufoiStuffeSfa, mutta mänen ftlmänfä, -- olifit main
nätjnmt, fuinfa ifjanaSti ne foistimat! Sailti pitimättin mäntä
mlen mm^änä, mutta tuostapa tulin minä fuuferaaifeffi. Serran
eräänä ptjfjä*iltana färaitt fjänen fobisfanfa; raiufu oti muaS*
fani, minä rapefitt foittamaan, fittä Slmta*Biifa fuunteft fja*
InSta miufuni ääntä. SumaSfa ofi fofo jouffo ftjlän nuorifoa
ja niiben feaSfa eräs Simo niminen torpan=poifa, jofa minun
miefeStäni ufeammin, fuin tarpeettista ofi, fatfeli Slnna*Biifaa.
äJlinä painoin roiutuani roaSten leufaani, poljin jatfaa ja foitin
fuin ttimmatttt. tarttui fuufioifjini, fillä l)e eiroät
enään malttaneet istua, toaan rupefitoat tanSfimaatt; ainoaS*
taan 3lnna*Biifaa ei tanSfi (jumittanut, ei, maiffa tuo mainittu
poifafin fjäntä taljtoi pofsfaan, niin iStuipa män fittenfitt pai*
f oittaan. SuofoS oifein ofi minutte miefuista! — mutta
iloni ei fauan feStänpt; Simo istui aiman Slnna*Biifan toie*
reen ja nätjtti ntielttjneeltä futen aittaftn, toaan Slnna=Biifan
filmät olimat fjaameellifet, män fuunteli foittoa ja ajatteli mi?
ntta, että tuSfin fjuomafifaatt miereSfä istuman pojan pumetta
— fen fittemmin mmmärfin aiman fttjmin, maitta filloinen
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mielentilani toifitt felitti noitten filmien fuloifuuben — minä
ajattelin: ttjtjntäpä olen, tun uSlon tuota naista, jota, pääS*
tälfenfä Simon tanSfa juttelemaan, jäi tanSfiSta pois. 9Jlieli*
turoitittfeui tiifjttji aina, mutta minä foitin — foitin niin,
etfen mmmärtänmt latatallaan, ennentuiit Slntta*Biifa, lempeästi
tatfoen minuun, tuli luolfcni taufucn: „Sölitto, ettö jo roäftj
foittamaSta?" — ©tiljen maStafin: „SoSpa mäfmntin, niin nti*
läpä fitten?" — Apän tatfoi tummaStuen minuun eitä puljunut
fen enempää, roaan meni taaS laroitfalle istumaan — mutta
nmt minä laffafitt foittamaSta ja ptjtjfjfien fjiett otfaStani me*

nin maarifaSta ofutta juomaan, fitte • täffin pois. ©roeSfa
roiffafin fjätimmiten Slttna*Biifaait, män oti fatpea ja Ijänen
imanat filmänfä — oi Saaffo — firoen ne olifiroat fttfatta*
neet, mutta eiroät minua — niin oti muStafutfaifuuS minun
toalloittanut.

Sutuipa muutamia päiroiä — fmbämmeni rupefi peljme*
neinään, minä ajattelin: „entä joS olifin erefjttjntjt" — läffin
fuin läffinfin ttjttöni totiin ja fattuipa niin, että tapafin mänen
tjffin turoaSfa teljräämäsfä. Suo fufoinen ofento tuli fjeti roaS*
taani, ja tarjoten fättään minulle, laufui män furunfefaifefla
äänellä : „Stjttä tiefitt finun tuleroan, fittä olenpa rjartaaSti ru*

foittttt Sumalaa finun ftjbäntäft pemmittämäätt. ©ano, ratas
99liffo, miffi minutte fuutuit? ©i! finä et uSfo, fuinfa ääret*
tömän paljon fnrua olet minulle tuottanut!" SÖlinä terroin
mitä jo tiebät, ja män mafuutti totifeSti, etfei män mitloinfaatt
ntielttjifi Simoon, maan että minä iäti olifin mänette rattamin.
9Jlinä listoin mänen fanaufa, ja nmt olimme taaS onnettifet,
maatt eipä fe onni fauan feStäntjt — 3lnna*Biifan fifar oli jo
fittoin naimifisfa ja emäntänä SöläfefäSfä, fun minä eräättä
päimänä fufjitt juuri tätä famaa 9_lätelään päin roieroää pot*
fua pitfin — minä fiiruljbin eteenpäin — ©i SQaffo! tuo oli
onneton xnatta — mutta loppuun, loppuun tätjttjtj fertoa, foSfa
terran olen ottanut — niin — meninpä tietäni ja näin etäällä
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cbeSfäni faffi ihmistä, jotta feifoiraat potutta, feSfenään jtttef*
(en. ällinä luulin net tuntemani, ja marmuubeffeni fiintljbin
täfjemmäffi, — ne ofimat — Simo ja Slnna*Biifa. pätäni
ppörrljtti, entä muuta uSfonut, fuin että nuot molemmat oli*
roat falaifeSfa liitoSfa toisteufa tanSfa — ja tiiruuSti rienfin
meibän firottttfeiifa, roaan famaSfa mmöstin ärjäfitt : „uStotoin!
jää fjtjmäSti — ett tafjbo olla finun pilttanafi!" ©itte rienfin
-Jliemen ftjlään roieroätte polulle, enfä forroiinifaan ottanut
3lnna*«iifan rttfoilemaa ääntä, luit Ijän muufi: „ä)lilto, oi
SÖlitfo! tuule minua, tuule raielä terran!" mutta minä ofin
fittoin tiittro!

Viiltoja fttfui — minä en menttmt Slnna*Biifaa „en fuu*
leen entä tullistaan" — mutta arroaappaS mifä itfeä päätös
mielä pääftäni pälfäfjti ! SÖlinä tunfin erään nuoren ttjtön, jota
paljon tulli ftjlää ja oli fttjroin roalmiS lljömään nippiä ja näp*
piä nuorten parisfa — lied oli Ijänettä mtjöstin Ijtjtniti futfefa,
ja ntjtpä ajattelin: SJliifan fanSfa rupean feuruStelemaan —

Slnua*i'iifan tiufatfi — faapa män nämbä, etfen (jäntä
faipaa —en tjljtään — mäntä en odettfaan rafaSta ! 9_äin luu*
lottetin itfeäni — näin faatotn itfeiti marmailemaan, etfen enään
tuntenut oman fmbämmeni tunteita. äJlinä fuljin nmt 9liilatt
feuraSfa — tauSfeiSfa otimme IjljbeSfä fefä nnitfareina jofa
fjäisfä, ja minä luulin olemani onnellinen; mutta moi — mi*
tenfä olifin faattanut olla onnellinen 9_iitan parisfa, fun mi*
tuttia terran oli ollut femmoinen morfiau, fuin Slnna*Biifa ! —

Sräänä ptjfjänä olin firfoSfa, fieflä istui Slnna*Bitfafin ;

Ijänen poSfenfa ofimat fätjneet fafpeata fafpeammiffi, ifjoufa
ofi aiman läpiljofttama, ja filmät — niin, femmoifia en ole
ennen enfä fittemmin näfjntjt. Apän fatfafjti minuun terran,
mutta fitä fatfetta en unomta, fe oli pufjtaan omantunnon fat*
fanto, ja fiinä faiffi mänen färfimtjffenfä furoattuna. SÖlinä en
fuurempaa rangaistusta tarroinnut, faataffeni fetroän fiitä, että
fjartjatietä fuljin. 9liifan feura ei minua enään mielltjttätttjt,
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fidä mäntä ett millään muotoa faattanut rataStaa, eitä mäu
tuota erittäin patjaffenfa pannut, maitta mäntä mäistin. Sitraa*
Siifa oli nmt tjöt päiroät mielcSfäni. SÖlinä oleStelin Ijänen
totinfa metfisfä, »aan Ijänen luotfenfa en uStaltanut mennä.
äJlutta terran fain fattumatta tietää, että fjänen oti aifomuS
läfjteä SDläfelään ; minä fiirtifjbin tälle famalle polulle, ja luten
tuomittu obottaa tuomiotanfa, joSta mänen elämänfä taiffa fuo*
femanfa riippuu, niin obotitt minä fitä fjetfeä, jotta Ijäntä olin
tapaama — minä obotitt — ja mäu tuli. ©uo minun
leraäljtää, ennen fuin jatfan".

Sölitto pmmfi otfaattfa paitaitfa fjiljaan, oli mäfjätt aitaa
ääneti ja jattoi fitten taaS:

„©li tefäitten päimä, feutmoineit, jona ei tuulen Ijeuteä
tunne, jolloin luonto itään luin tuuntelee fe» turmisfa afuraicn
lintusten ääntä. SÖlinä tuulin Slmia*Biifan tepeän astunnan ja
rienfin Ijäntä maStaan, fjän maiualjti mäljäifen, uätjbeSfänfä mi*
nua, maan fanoi fitte: „©lipa tjtjtoä, että finun tapafin, finun
tämtpm tmmttella, mitä fiuutte ferron, fen oitctttett itfclleni
roaatin".

„©i Stnita*Biifa! minä finua fuuntefett fefä ntjt että aitta
»aSfeteStitt" — »aStafin minä ja tartuin fjänen fäteenfä,
mutta mäu irroitti ttfenfä minusta, laufuen: „Si mitään litta*
naista, funntefe toain: ©inä olit minutte niin rafaS, etfei
maailmaSfa ottut minulla mitään niin tallista, ja toti mi*
nun uStottomalfi julistit. — ©illoin, fuin täällä metfäsfä mi*
nun tapafit, olin Sölälelään menoSfa, futen ntjttin. Simo tufi
minua »aStaau ja aitoi palata fanSfani, mutta päätinpä teljbä
lopun tuosta fettraamifeSta ja janoin: Simo, minä olen SDli*
fon ftfjfattu morfian, ätä minua feuraa, — famana Ijetfenä tulit
finä. — 9.tjt tiebät, fuinfa fljtjtön olen ottut, ja niin totta fuin
minuda on Suoja, o»at itämät janani tobet".

„Sölinä olen jo aitaa fen tuntenut, että olit ftjtjtön. ©i
ratas Slnna*Biifa! faatatto aittaa minulle anteetfi? Stpä uSfo,
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tuinta minätin olen färfintjt ! roaatt mitäpä tuosta puljun, oma*

man oli ftjtjni, minä olin tornin luuleroainen ja ollen fiuutte
fuututfisfa päätin feuraStetta SRtitatt lanSfa, jotta finäfin mufa
tutifit tuntemaan tuota fjuweää tuSfaa, jota minä tärfin — älä
uSto, että mäntä millointaan rataStin. SÖlinä ett faata finutta
elää; ollaan taaS tjStämät tuten ennentin —"

„S)Stäroät — niin, ollaan aina tjStäroät, muuffi ett ifänä
rooi ttttta. — ©i SÖlitfo! finua minä pitin arrooifampana faif*
fea, mitä maaifmaSfa fötjtmm. fun finua fuuntefin, roiuttta foi*
tellesfafi, ajattelin: onpa onni minua feurannut, toSta noin mie*
roän miemen raffauten ofen rooittanut. Stfe otin miefeStäiti
aiman roäfjäpätöinen, mutta tuopa juuri oli iljanaa, että roämä*
pätöifenä fain futfea mafjtaroan rinnalla, olitjan fittoin Ijettom*
matta turma ja fuoja tietoSfa — mutta nmt — Sölitto, Sölitto !

efämäni onnen fittä minulta roeit! Sun näin finun taroan ta*
faa 9liifan feuraSfa, fittoin ftjllä mmmärfin, että IjetleSfä ei flj*
tämmefi faattanut muuttua; minä tiefin, että terran otit tatai*
fin palaama, mutta famaSfa tunfitt mtjöS, että meitän mä*
timme iälfi päimilfi oli ntuuttnnut — finä olet fama, maatt
toti toinen. Säilä Ijetfellä, maiffa läfjelläni fetfot, ja maiffa
näen raffauten loistaman jilmisfäfi, tuntuu minusta toti, itään
fuin erämaaSfa tjffin maeftaifin, fittä fen maljraatt puun fijaSta,
jottfa olin tueffeni raatinnut, näen ntjt ainoastaan fjorjumatt
ruomon". ©uttret ftjtjnefeet mieriraät mänen poSfillenfa ja mäu
antoi minulle fätettfä jääfjtjtDäififfi.

©i finä et muimärrä, mimmoinen tuSfani oli.
SÖlinä rufoifitt fjäntä uuteStaau omaffeni tutemaait, mutta mäu
maStafi main: „©ljtäntmeni on färftjntjt, fitä en enään raoi te*
»elettään antaa; älätä etfi minua, fidä fittua näfjteSfäni maa*
raojani pamemmin tiraistää. Vielä terran jää IjtjmäSti, tjStä*
mtjtjteni finua feuraa ! Sun fmtämmeni on terrae, fitten Intfun
finua luotfeni".

SRäitt me nmt ertammme. äHimra toiroom tiiuttji mänen
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miimeifiitt fanoifjtnfa; ett filloin mmmärtänmt niitten otteaa mer*

fitmstä. Sijat fnluimat, minä ett näljutjt 3tnua*Biifaa — en
memttjt mäntä etfimään, fillä mänen »iimeistä ptjtjntöänfä minä
niin puljänä pitin, että fitä noutattaa taljtora, »aitta tuo
ftjttä fatferafta tuntui. Serran toti, eräänä iltana, fun itä*
»äni »adoitti minun fiten, etfen tästä rattaasta »udustani*
faan muojenttuSta faanut, lätfitt fofjti Stnna*Biifan fotia. ©inne
tultuani fjitmin pimeäsfä mänen affunanfa fuoffe, faataffeni
näftjmättömänä mäntä fatfella. Apän istui fefjräämäsfä ja tau*
toi — Slnna*Biifatta oli fauniS ääni, »aan nmt foi fe tjlett ftt*
rattifelta. ©anat fuufui»at näin:

„Di lumi tutSEuile,
£ee hauta minittte!
X&a ftjbän polttama
3o etftt lepoa.

tun hautaan laStetaan,
Sfttta, lumi, peitä loaait
3a unhoitettua
Stiin IjetmaaS tattenna:

Di lumi! jäifclft
•Sft laita (jaittani,
@tt' lemmenliettiui
©icir iätf fammuift."

9läin män lauloi — mutta minä piimin taaS pois tjtjtä
miljaa, fuin tutttttfin olin. äduutamia raiiffoja mmömemmin
minua tutfuttiin mänen fuoffenfa. Slnna*_iifa matafi tatpeana
rauoteettaan; »aan luu mäntä läfjenin, fatfoi mä» minuun fn*
foifeSti fjtjnttjilten ja laufui: „Stt(e fäfjetimtäffi! ©inuSfa näen
taaS tuon »afj»an puun, ja fmtämmeni on ai»an terwe. SÖlinä
pääfen nmt pois elämän taisteluista ja finua muistan — „tuoda
täljteitt tuoda puolta" — fieltä ei mitään meitä erotta!
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SJliin, mäu läljti, tuo tjempeä olento — ja minä — minä
obotatt aitaa, jolloin pääfett mänen luolfenfa. ©ilfi foitatt
»uituani' — ja luu näen nurjuutta nuorten rataStaraieu raä*
lillä, tiiruljban tjeti meitä foraittamaan. 9_tjt m»tmärtänet, mi*
te» tuo minuun toSti, tun näin, etfei finun ja S*iifun, mänen
fifarenfa ttjttären, »äli ollut femmoinen, fuin fen tuli otta".

„Siitoffia, SÖlitfo! Stjttäpä tämä tertomutfenne on (jm»ä
»aroituS minulle, fillä tuta ticfi, mitä pääfjäni pälfäfjtäifi, tun
ftjnfätte mielelle joubitn, futett äsfen tapafjtui, jolloin tuo mi*
ttua totoin rafitti, että SuSfila tilpailiatfeni tuppafi".

„©te muolett raain ja laita tuöaji ftjfftjtjn »afmiiffi,
fitte tattSfitaatt SöläfefäSfä femmoinen polSla, että mielä muori*
lin tanSfiSfa Ijifoitee. Solutta nmt IjtjmäSti! Sima on jo felte*
nemäSfä, tämtmm rientää pois".

„St)ttä tätjttjtjfin", fanoi Saaffo, ja fumpifin meni eri
Ijaarattenfa.

5. ifäntä ja pafmefia.

§li maanantai, tutt patruuna pijjottett istui autaistun at*
tuttan ääreSfä, jitobeu aamtttammianfa. Saman tataa

lasti Ijän lupin läteStään; mänen loto mielenfä oli niin tiin*
ttjntjt luontoon, jota imanuuttaan leroitteli mänen filmienfä
eteen, että tuo tjleeufä ralaStettu ruStea neStettin joutui unolj*
tutfiin. 9iuori rouroa tuti ja lasti tätenfä mieljenfä olalle,
fanoen: „äJlitä tjStätoäni, mietistelet?"

„Satfe(en main luontoa ja ajattelen: olenpa onnen lapfi,
foSfa minttda on futoincn rcaimo, fjerttaifet lapfet fetä oma
fartano näin ifjanaSfa feutuSfa!"

„Sa onpa finulla roielä tuo fuurin riffauS: onneenfa
tmmtmniäinen ftjbän ! Stjtlä nureffitoa ifjntitten aina puutteita
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lötjtää, maiffa Suoja fjänelle armoStanfa latjjoja jataa — mutta
ainoastaan mäu on ritaS, jota fofjtafoonfa ttjtjttjtj".

„Sljflä liittämätött olifinfiu, jollen ttjtjttjtfi ! Sumienpa
itfeni niin onnellifetft tällä Ijaaroaa, etfen fuintaan tjennoifi
apua anomalta mitään liettää, joS main fuintin mänen toiroo*
anfa faattaifin täyttää".

„Summa, että tuommoinen miete juuri jotjtui mieleefi".
„Apm — niinpä ne ajattttfet letttäroät. SDlutta armaap*

paS, mitä ntjt pääfjäni pisti?"
„9.0 mitä?"
„Sttä täljtiftmiite fatfomaatt nptlaniitttjjä. Slnta on niin

fauniS, etfei nmt fomi täällä ftfättä tottoilla tämmöifettä päi*
roäuä".

„9Jlutta finne ott pitfä matta —
"

„Si fjuolita fämettä, roaan pannaan Valto roafjaifiin ja
läljbetäätt fitte. ©letto tttunin päästä raatmis?"

„Clen ftjllä; minä menen fofjta tatfomaan, että pien o*

taifitta on mitä tarraitferoat poiSfa otteSfamme, ja fitte puen
päälleni". 9iäitt fanoen rouroa fiirefjti toimiinfa.

pttruuna foitti lettoa pari fertaa, ja fjetfen perästä tutt
Saatto fifälle, ftjftjen mitä patruuna tafjtot.

„Suuuiu päästä pitää Valton olla roatjafjiSfa, fidä
minä aion läljteä apitattiittjitle".

„Smdä", maStafi Saatto, mutta jäi mielä feifomaatt
oroetle. Apän roäänteli ja fääuteti lattiaan, itään fuin ofifi fiitä
puljeen alfua Ijafenut. pttruunafin tuon muomafi ja ttjfQt :

„Cnfo finutta mitään fanottaroaa? pulju roain fuufi
pufttaaffi".

„Smttä tarroitfift, mutta peliään »atruunan fuutturoatt".
„9Jlifä tuo tuommoinen olifi, joSta et puljua uSfatla

ifännätte, jota on entinen leiffitoroerifi?"
„9tiin, lljlläpä patruuna aina on ollut tjtjroä minutte,

mutta --"
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„910, „iuutta" — jätä ntjt poiS „mutta" ja pttfju afiafi".
„ptruutta lupafi SJliitttjmäen minulle torpan maaffi,

fitte tutt taljtoifut ratentaa totia itfelleni; nmt minä ftaluatt
omaa afuntoa, fittä ftjfftjltä aion uaimifiiu mennä, mutta fenpä
muoffi ptjljtäifin, että patruuna, joS fuittftn tnaljtollista olifi,
antaifi minulle eron palroetuffeStant, jotta faifin fjanftia tupa*
fen itfelleni fefä roiliedjSmaata mätj&n roiljemmältä".

„Smfläpä iummia ptjtjbätfin, mutta en tttoSta toli juutu,
fillä fopiiljan finun ptjtjtää, minun liettää, ja fiitä fitte on
päästtj. — 9iljt tulee juuri tiirnin ttjömaita; mitenfä finua fiis
faattaiftu pois (aSfea?"

„Stjttä minä luulen faaroani SMÖlätctän SuStun fijaani ja
fjäneen patruuna »armaantiu ttjtjttjtfi, fillä SuStu on ljmn>äit*
tapainen ja fuffefa taitisfa töisfääu; eljfä pufteisfaan liianliu
futtela ja roljtea".

„Suo funlttu Ijtjmältä; aiman fentmoifeit pojan minä
tafjtoifinfin fttte, fuin finua en enää faa pitää, mutta ftjfftjllä*
män finun maSta fopii erota ja tulematta muotina naita —

eitö niin?"
„Si, fillä onpa niitä minua mafjtaroampia, jotta taljto*

mat mätifin toietä utorfiameui".
„Sli! outo niin? 910 anna Ijänett mennä, joS mäu main

tatfoo ifjntifett ultonaista mamtamuutta".
. „Sipä tatfollaan, mutta fitä enemmän Ijänen äitinfä fitä

tatfoo, ja fenpä muoffi tafjtoifin ottaa ttjtön poiS faifista noista
fiufauffiSta ja rettelöistä, joita Ijäuetlä (teliä fototta on. Stjtlä
Sölätelän muori jo oli päätttintjt ottaa minut lotomämpffi,
mutta fitte tuin Siifua ptjtjbettiitt SuSfitan emämtätfi, ei muori
minua enään ottein färfi, ja fiffipä tafjtoifin, jota pifetnutitt
fitä parempi, oman foton itfettemme".

pttruuna fämefi miettien lattialta, laSfi formenfa ne*

nalleen fefä miritteli tuon tuoStaliit fitarianfa, jofa eTjtimifeett
f ammui. Viljboin Ijän tofi puljfefi pttljuniaatt, (aufueit:
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„SJlo fufapa faattaift liettää tuommoista ptjtjntöä, joSta
immifen elämän onni riippuu! ----- poita, joSta putjuit, on
femmoinen, jotfi mäntä olet ftttoaitlut, olet mapaa menemään,
maitta tiettjSti paljon finua taipaan. Sun afuntoafi ratennat,
faat metfästäni ottaa Ijirfiä, ja emiä jaatan finulle joffifitt päi*
raää antaa uurffamiefjiäfin. 9Jltttta älä tuota afuntoafi aiman
raäfjäifeffi taita; maiffa et ntjt enfi» fifuStaififfaa» nutitta tuin
mljteit fjuoneen, niin omat ne tuitentin tuleman ajan maraltc
rafeimettuna".

„Suljaitfia tiitoffia, patruuna Ijtjmä !" fanoi Saaffo fefä
pljljtjtäft älliä fätcufä nurjalla puolella jotafiu filmistättfä.

„Si fiittämistä mitään, ©inä olet reljellifcSti minua
palmcllut ja aufaitfct rctjcllifcit palfan. Solutta lätjbe nljt fje*
teosta roaljaStaiuaau ja toimita tuo potta jottatiu päimänä
puljeilleni".

„Sljttä minä", maStafi Saatto ja läffi uloS.
9iouraa tuli famaSfa fifälle roaliniiffi puettuna, ja paU

ruuna fertoi mänette Saaton tuumat fefä fifäfi:
„©lctt marfin faljbclla päättä eräästä afiaSta: minä iti*

mittäiit taljtoifiu antaa Saatolle muistoffi fuureimunu raljalafj*
jatt, mutta ett ote fiitä oifein marina, tuilloiufa tuo paraljitett
fopifi. 9ltjt fe Ijuojeittatfi Ijänen ttutimaattfa, fuu Ijän afuu*
toatifa ratcntaa, mutta tcfcc fefiu fjtjroää, että tfjuiiueu oppii
luottamaan omiin roointiinfa".

„3luna (aljjafi roaSta toiste, fe on niiniin ttcumoui. ©tl*
loin me oifein fen armoa fäfittämät, fuu roaimatta ja aljleruu*
bdla omat fobin itfettenfä tjauffincct".

„910, mm^inpä meitän tuumamme m.teen fopimat; jäte*
tään fiis tämä afia toistaifeffi. — Solutta tuoSfapa Vaffo jo
on portamitten ebeSfä; täfjtetään ntjt".

ITläitt fanoen fieppafi patruuna lafin pääfjänfä, ja fitte
läffimät ajamaan apilaniittjille.
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6. Suova pulje aina pants.

fattma alfa tulli teppinfä nojatta Sölätefää fofjti. Suftttanfa
torpan pitjalle, fatfeli män etfistellen tjmpäritlenfä, »aan

tun ei nättjnmt muuta elämää olentoa tuin taatottaraa taita,
aStuSteli alla portaljia ja lasti talfiperäifen puSfitt olaitaan
porstuan multaan fetä meni fitte tupaan, misfä SJläfetän
muori istui mittoja fefjräämäSfä. Silta fumarfi fanoen:

„§tjtt>ää päiraää! — SDljtjo tuinta oteulin mäftjntjt".
„Sstufaa. ällistä faittaa 9MJlaija tulee?"
„9liemen ftjlästä. Apoljljo! ft^mättä tämä istuminen tun*

tuutin »äftjneitte raajoilleni. — ©lettefo itjatt mffin fotofella,
foSfei tuoda ulfouafaan fetään näftjntjt?"

„SÖlatti ja pojat o»at ulfotöisfään, Siifu ja ällauta aS*
faroitfemat fotaSfa; meillä oti täsfä leipominen aamulla, ja
ttjtöillä ott fen »uoffi »äfjä tj^tä ja toista toimitettamana".

„9io minäpä tuutin uutifia 9liemen fmläSfä; fiettä fanot*
tiin, että Ciifu tulee SuSfilan emännätfi, fetä että Saatto nai
fartanon äHitnatt, jofa ott tefjntjt eron futljafeStaan".

„Vai niin — paljon fitte tietättefin. — Stjttä Saatto
SiifttSta fiittni pitää, fitten Ijämäfjäfti mertoStaan, maiffa fjän
tietää, että IHifutta on SuSfilan fifjlat".

öiifu, jofa juuri tuti fifälle, fuu mänen äitinfä muinitfi
SuSfilan filjloista, fatfefi arasti mmpäriffeett, »aan nämtmään
»anman Sölaijan, otti mäu fäteSfänfä olemista pemmeiStä lei-
leistä tjtjben ja antoi fen SDlaijalle, fanoen:

„SäSfä, Sölaija, on teitte lämmintä leipää".
„Siitoffia! Sofonainen leipä! ©inä Siifu ofet felpo ttjttö.

©Ijoc fentään, fuinfa mtjroän fät) fjtjmin täsfä maailmaSfa, —

roaan jota mamtamammatfi imminen pääfee, fitä enemmän on
panettelioita, marfinfitt fun torpan ttjttö foroitetaan raStljottitt
emämtätfi; mutta tjtjben fjtjmän itemoon annan, jota finun on
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muiStoSfa pitäminen, fun fuureen taloon tulet: Slnna lafjjoja
aina ja runfaaSti, niin ftjttä finua liitetään".

„Vai niin; ftjllä Sölaija maailman tuntee — mutta fääS*
täfää tuo neuloonne toifette, fillä minun majani tulee olemaan
pieni mttistorppa, joSfa faan monta »uotta luottia ja fairaaa,
ennenfuin »äfjäifiäfääu lafjjoja muille riittää".

„910 mitäs nmt piittaa laSfet — ftjttäfjän minä tietätt,
mitä jo faiffi tietämät, että finä SuSfilan emännätfi menet fefä
että Saaffo fartanon äHiinan nai".

„Surmia pufjeita main", »äitti Stiftt. „äflittä en foSfaan
ofe SuSfifan emäntänä —"

„9).ene päiraättistä toimittamaan, miefjet tulemat jo fofjta
totia", fanoi Söläfetän muori, fittä män tjätäänt^i, fun Siifu
futfemalle afalle, jota tiefi pitäjän faiffi tapaljdmeet ja tapalj*
tumattomat uutifet, noin fuoraan roafttutti, etfei män muo*
lifi SuSfilaSta — faattaififjan tämä roielä joutua SuSfilan
törmiin.

Siifu meni ufoS päiroättistä toimittamaan. §änen mie*
lettfä oli fotoin raSfaS, eifä mätt tietäntjt oifein, mifä mäntä
toaiwaft — jofu uufi, fatferampi tunne fuin entinen. Si tä=
mä, jofa mäntä roairoafi, ollut mänen itfeffään äitinfä »aati*
muffet, — ei, tämä tunne oli niin tattera, että fe »ei laitti
mänen moimanfa — ja totaan tultuanfa fanoi män äJiantatte:

„Vie finä ruofaa pömtään, päätäni fimistää, minä menen
tuonne jär»en rannalle, fiettä on »itpofempi".

Suon fanottuaatt rienfi IHifu tuttfistoou ja fieltä tapeata
metfäpoftua piltin järmen rannalle. Säällä (aSli män lätenfä
ftjfliroälle ftjbämmellenfä ja Ijetttji itlemäätt. „©i mitä minua
roairoaa" — fanoi män itfetfettfä, roaan famaSfa taitui mänen
torroisfaan SDlaijan janat: „Soalto nai fartanon äJliinan" —

ja ntjtpä män tjnuuärfi, mifä niin rastaatta tuntui. Surmaa
pumetta tämä tietljSti oli, mutta famoittaroan aaroeen faltaifena
oti uitot fanat tjljä mänen mieleSfään, ja mäu fanoi itfetfettfä:
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„Voi! outo raffauS aina tällainen? Suuri fuu tuulee olemaufa
onncllifin maan päällä, tulee taaS tuStia ja fjuolia, joita ei
ennen aaraistauttttaan. Ci, lunpa faifin rauljani talaifin! S°S
olifi ftjbämmeni tuon tmmnen järmen tällainen!"—ja nmt mäu
rupefi laulamaan

211) iljana ott ilta
3a tnctfä »tlpoiten,
Du tptjni järmen pinta,
3o nuttuu tuulonen.

SBaan ftjbämmeni, miffi,
©ä olet rauljatoin?
S?uu .uonto.in on tptjiti,
mit)' rieljut, jplit noin?

216, .ijbämmein on lempi
Oloin faanut fpttimään;
Di tullog raudan genli
3o mtta miifbpttään!

laulettuaan mäu painoi päänfä täfiiufä fetä rntoiti Su*
malalta raumaa ftjbämmettenfä ja tunfi famaSfa, miten ftjlmä
toiran tuotto nuuSti mänen poSfianfa. Öiifu fj^päfjti feifoatte,
tämäfjän oli fartanon Valjtt — fiis oli Saaffofiu lätjeflä —

ja läfjellä ftjllä olifin, fittä tuollapa mäu tuli rientäen ttjt*
tönfä luotfe.

„Cifeinpa Vafjti minua oljjafi, ei fe taljtonut mennä
Söläfetään, maan nuttSfi tätä pottua ja juotfi, fjieputtaen män*
täänfä, tänne päin. SÖlinä aaroistin fjeti, että finun täältä töm*
lätfitt. Siebätfö, Öiifufeni! ntjt faan toljta ruroeta rateutamaan
afuntoamme, joS roain SuStu menee fijaifeffeni fartanoon.
Solutta etfjän finä mitään toaStaa — että ottentaan iljaötu! —

SÖlifä finua roairoaa?"
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„Si mitään. — Sambon toaitt ttjftjä — Saaffo, pibätfö
roielä minua raftaampana faittea?"

„Suo ntjt on ItjftjtntjS! ©nfo fe teeSfentelemiStä roai
mitä? -— Sn femmoista ole fittuSfa ennen fjaroairmut".

„Si ole fe teeSfentelemiStä, maatt fätjpä niitä faifellaifia
fjuljuja, fanomatljau, että finä olet mielttjnmt tartanott SDlii*
naan ; en fitä ote uSfonttt, mutta enpä faanut mieltäni raufjoi*
tctutfifaan, ennenfuin finulta fuoraan ftjftjin".

Saaffo muisti nmt, mitä män oti Viulu*SDlifotte pufjimut,
ja maiffa tuo tuuma oli ottut luulemaifeu fmbämmen pimeän
fjetfett fmnnmttämä — ja fiis tuulen tuoma, tuulen miettiä —

punastui män marfin, mutta maStafi toti raafaraaStt:
„9M).iitä en tjfjtäfään ttjttöä rafaSta, paitfi finua. Sn

foSfaan! ©fe raafuutettu fiitä".
„SmHä", »aStafi Öiifu, mutta Saaton punastuminen oli

niin luntinattineu, etfei ttjttö iloifetft tuuuttunut. Saatto mtjöS*
ti» oti alaluloine», eilä jutut nuorten »ätittä ottein fujuneet.
Vimboin mäu ftjftji :

„©nto Viulu*SÖlilfo fämntjt täällä?"
„Si", maStafi tfiiftt.
„SÖliStä miiteStä ne tuon jutun omat faaneet, fen on

Sölaija »armaantin totoon pannut omasta päästään", fanoi
Saatto ja rupefi fitten fuoraan fertomaan, mitä mäu Sölifotte
oli puljunut, (if äten: „%t)t fen tietät, oiteau afiantaitan, fuutit
nljt minutte fitten, joS jaatat; mntmärrätmän finä, että minä
»ain, tun peltäfin finun totiani fjalmeffiman, tuSfiSfaui jota*
fin pumuitt".

„Siitolfia Saaffo fiitä, että pitfjuit laitti fuoraan; puuaS*

tumifcfi jätti mieleeni joulunlaifeu epäilptjen, mutta tipt on
mätimme taaS iljan felmällä".

„910, ttjttöfeut, mennään nmt fotia fuuluStelemaan, mitä
SuStn fauoo". Sa tiiruljtaeu täffiraät fje SDläfetään, joSfa »äfi
juuri . aitoi rutoeta päi»ättifelle. Seppi*SOlaija oli nteunmt
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matfoifjinfa, mutta Viuttt*3Jliffo, roieraS, ofi tul*
(ut fijaan.

Sölätelän muori fatfoi mämän mormistuneena tufioifjin ja
tttSfin raaStafifaan, fun Saaffo (jtjmää päiraää mainitfi. Solutta
Saaffo ci ottut tätä fjuomaaroinaanfaan, maatt fattfui rofjfeaSti :

„9Jlinä aion ottaa eron palroeftttfeStani, jotta faifin tai*
raetfi raaruStetttta itfelleni oman totin, pttruunatt metfästä
faan fjirftä, fen mitä tarmitfen, ja lupafipa Ijän roielä nurtta*
mietjiätin jotfitin päitoää, mutta fillä eljtotta »ain pääfen tar*
tanoSta, että laitan finne toifen fijaifeffetti, ja fitfi olen eljtoi*
tettut SuStua, toSta »älistä olen tuullut mänen ljalua»att pai*
»elutfeen".

„910 finne minä menentin", »aStafi SuStu.
„Stpä meneffääu. — Spttä täällä on totonafiu finutte

fijaa — ja joutaa^an Saaffo pafmelta rouotenfa loppuun, ftjllä
fartanoSfa feipää tiettjSti riittää, mutta uubiStorpaSfa fitä tttS*
fin lienee nätimmästä tärfimpään".

„SoS enfin outin mäfjän, niin foetetaau fitä lifätä ttmo*
(ien fufucSfa. SmHä minä torpan rafeunan — ja fjmroän rafcn*
natttin, fttten patruuna ncurooi".

„SDiutta älä meibän SHifua roarten, ftjllä Ijänettä on pa*
rempi toti fatfottmta. SÖlinä ett anna ttjtärtäni pettuleipää
ftjömäätt".

„§e — muori — mitäs ntjt! älä noin jtjrtästi tiettä"
— fanoi SÖlatti, mutta muori lätfi uloS omeSta eitä taljtonut
tuulla mitään, »aan Viulu*Sölitfo, talon »anlja mstäwä, feu*
rafi muorin jättiä ja tapafi mänen lutisfa.

„Söluori tjijmä", laufui 9Jliffo, „älä pitlitä nuorten tim*
lauSta. SifjlauStett ufein fätj fitett, että, „tun ne pttfiöttjtj,
niin ne mttttistuu" ja mimboin tulee niistä taiteli loppu".

"©itä juuri toiroon ja roaatinfin".
„SuuteS — muista minun ja 3tmta*S.iifan färfimifiä!

Sllä eroita rafaStaroia — fe fuofematta loStetaan. Vailla en
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ole aitonut mitään puljua, niin fauonpa toti Saaton ja öiifun
onneffi, että fötjfjtjtjteen ei finun tarroitfe faStafi jättää, ftjllä
meille o» tatoarat fatfottuna, mutta antaa Ijeibän roain toätjältä
alfaa. BaSfe SuSttt pafroefttffeen, fe ott inittnn ttettrooni".

Sölitto oti isfentjt parmaafeen paiffaan. SölttiSto Slnna*
Siifa roaiuajaSta pefjmitti muorin fmbämmen — ja fufatiefi
roielä tuo Sölifon roiimeinenfin roiittauS tefjoffaaSti fiifjen roaifutti.

„Apm — fttmmallista", fanoi muori itään fuin itfeffenfä
ja faufui fitten Sölttotte: „9Jletttöön roain SuStu fartanoott on*

neanfa foettamaan; mutta terran minun roielä tämtmm ttjttöäni
putjutella, ennenfuin fifjlat pois läfjetän. Säilä fertaa tofi ei
enempää tästä afiaSta laufttta; tufe ntjt päiroällifette".

Valaana lätjti muori tupaan ja fanoi finne tuttuattfa:
„SuSttt faa läfjteä Saaton fanSfa fartanoott. So§

paat patruunalle, niin otat pestin".
giifutt fatfe firfaStui, futen taimaS aamuruSfoit nouSteSfa

ja fiitottincn fitmäms tenfi Viuftt*9M)_ttfoa foljti, fittä fen män
tjett muomafi, että fieltä apu oti tullut.

Snempää ei afiaSta pufjuttu, ja fofjta päiroällifen jätteen
läfjti SuStu Saaton fanSfa fartattoou ja Vtulu*äJliffo meni
mmöSfin pois. *

7. laßftaus Ratßftt moiffaa.

tatruuna pimjofeu rouma istui fätjtäroäsfä fartanon muoneuf*
fen ebuStalla, (eiffien taStenfa fanSfa, ja näfi famaSfa

Saaton, jofa fäfjeSttji nuoren fumppaninfa feuraSfa. Öaffi fou*
raSfa ja ftjroästi fumartaen ftjflji Saaffo:

„©aafo patruunaa pufjuteda?"
„©nni, juoffe tatfomaan, onfo ifä malmeilla", fanoi

rouma. Apetten perästä palafi poifa fjuutaen:
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„Sfä fäsfi Saattoa pufjeitteufa".
Saatto läffi faattamaan palroetiatfi ptjrfimää SuStua pat*

ruunan Ijuonecfeeu.
„910, finä aiot minun palroeliatfeni?" ttjftjt patruuna.
„9iiiu ftjllä, joS fetpaan", maStafi SuStu.
„©faatto totella? fe on enfimmäinen eljto".
„S:mttä! ja roielä roäljätt muutatin".
„Vai niin", fanoi patruuna, tatfetleit mielitjtjmällä po*

jan firffaita, roeitiffamaijia filmiä. „©faatto niittää?
tefo alfaa fofjta, ja pafroeliani jaa mpösfiu niitiltä fäljtä fil*
loin, fun en Ijäntä fotona tarroitfe".

Spmmtjilten maStafi SuStu:
„@iifjeu olen aiman tottunut. Sun niitttjä läfjetten, roa*

pifee jo Ijetnäu forfi, ja fun roiifatteellani firoallan — fjei ! fittoin
meiltä jo maaSfa mafaa".

„@aatfo faitumefta fjcmofett pian fiinni? roai namjuS*
tatfo fauan niitä fjafemaSfa?" ttjftjt taaS patruuna, jofa maluSta
pittitti pittjetta pojan fanSfa.

„Aperoofet ruofin niin, että railjettäeSfäni juotferaat tuof*
feni".

„910, joS mjt olet raäljäntitt finne päin, fuin fanonut ofet,
niin ftjttä minulle telpaat, ja Saatto on raapaa menemään
afuntoanfa vaientamaan".

„9lämät lätetti oraat mämän tömpclömäifet pilettiin tä=
fitfi", mirffoi SttStu roiefä; „feimtioififfi oroat tulleet raStaaSfa
ttjöSfä, mutta jatjfa täällä roäfjän melpontmalle pääfen, niin
roarntaantiu fjieuoneroat, että roielä fopimat maitta ffafee*fjan*
fiffotfjiu".

~-pibetään moralla, etfeiroät pääfe liiatfi Ijienontumaan.
SäSfä o» fiuutte nmt 12 marlfaa peStitfi; fe on määrä, jota
minun on tapana antaa. Solutta mitä fitten patfatft roaatit?"

„9M)litä patruuna itfe tatjtoo antaa, fitten futt näette, mi*
min fetpaan", maStafi SuStu iljatt nötjrästi.
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pttruuna taputti poitaa olalle lattfneit:
„SJlo mmwä! Soimon että molemmin puolin tulemme

tmmtljmäififfi. 9ltjt, Saaffo, olet, fitten fanoin, »apaa palroc*
luffeStaui ja täsfä faat toto ronofipalffafi".

„pttruuna fjtjtoä, fe^ätt on marfin liilaa".
„910 no, älä pulju mitään, unbiS*afulfaaf(e ott tuo ftjllä

tarpeen, ja otittjan finä aina eniten muinoiit minutte aroutiaS
ja m.mä leiffitomeri".

„Saalfo ei mitään »aStanitut, »aan fun patruuna m»*
uelle mmmästijätölfi antoi tättään, puristi Saatto fitä oifein
»anfaSti. ©itte aiioiroat mennä, mutta patruuna fanoi mielä:

„Snnen läfjtöäfi tätjttjtj finun toti SitStutte neumoa faiffi,
mitä mänen tamattifesti tulee teljbä, jotta män tietäifi otta mie*
liffeni, famoin fuin finäfin".

„31iraatt ternaaStiffitt", maStafi Saatto ja fäffi fitten
uloS nuoren tumppauiufa lanSfa.

„Smttä ntjt jo faiffi Ijtjmin tätj", fanoi SuStu piljalle
pääSttjään. SÖlinä olen totoin iloinen fiitä, että jottalin tamoitt
jaatan ebistää meibän Ciifttn onnea, ©ifar partani menee

roarftu falpeaffi jota lerta, fuu äiti SuSftlaSta putjuu, ja mar*
ntipa olifitin, joS tauttis, fjmn>ä fifareni ttjöunettäifiin tuolle
»anfjatte faljupäälle. Solutta arroaatfo finä, millä
tuo Vinlu*SDliffo äitini mielen fai tääntljmään noin äffipäätä?"

„Su, fitä itfeffiu iljmettelin, maan ftjllä fai fiitä mielii
felto tulee".

„Söltttta ftjftjä et uStatta -"

„Si fuintaan! eulä fiitä roädtältäätt, fun ttjtön main
faan; mutta enpä ote ottein marina, ennenfuin fuitlututfeSfa
ollaan".

9läin tuumaten Saoffo meni ofjjaamaan nuorta tomeriaatt
talon toimin.
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Saaton ja tuStun mentmä älläteläStä istui muori rut*
tinfa ääreen ja teljräfi fiittä, itään tuin joS laitti olifi fätjnöt
marfin taroaflista rataanfa; mänen pufjetiaS fielenfä toti nmt
oli maiti, män nätjtti miettimättä, eitä tutaait muorin mietteitä
tafjtomtt fjäiritä. 9Jlatti pisti tupallaa piippttunfa, istaljti fän*
gtjn laitatte, tteti nmfäStään muutaman mamman famun ja
lasti fitten tjuotoolle. Sallit toimitteli ultona ja ällanta meiS*
tafi portamitten roiereSfä jttottoporfaau fanSfa, mutta Siifu
istui pentittä atftman ääreSfä fatfetlett uloS fefän roimantaan
maailmaan. Sima nätjtti fauniifta, raittiitta, mutta Siifun
mieli oli tofi matfea. Uffofen ilman tutteSfa on luonto ttjtjni,
mutta rastas, ja jotalin fen tapaista — jotalin uljtaamaa
tuttfi Siifutin ftjtämmeSfään, fun mäu ääneti istui äitinfä fanSfa
tnroaSfa. Säättä oli tutemuttamaa, roaan ulfona raitista, finne
fiis fjänenftn tätjttji rientää. Siifu i^tafjti feinufaroitfatte tuu*
mean pifjtajapuun fuojaan, Ijänen lempeät filmänfä tatfeliroat
järmen ttj^ntä pintaa, maan ajatuffenfa fentefimät pois mänen
ntjfmifiStä tufafoista oloistaan, fumaitten mitä fuloifimmaSti
tuota mäfjäistä utttiS*afuntoa, jota mänen fufmonfa aitoi rafen*
taa; mutta eipä män fauan faanut näisfä tniefjättätoisfä unef*
misfaan roiiptjä, ennenfuin äitin futfuma ääni fuufui:

„Biifufeni, tufeppa tänne, olififjan minulla taljtenfeSfeu
finulle »äijän pumuttawaa".

„Biifu meni tupaan, ftj»ä ljuofauS ttoufi mänen rinnaS*
tanfa — ja »äiti istui tjätt fuuntctemaan, mitä jo etraattaan
ar»afi äitinfä pttljuman.

„SÖlinä lupafin SuSfilan fifjlat tallentaa fiffi, että finä
ne ottaifit maStaan, fillä, lapfeni", fanoi npt muori t}*.lo™
leppeästi, „ofetljatt finä miifaS ttjttö, ja fun oifein maltillifeSti
afiaa ajattelet, niin tjtttmärrätmän, että roanma paiffanfa- pitää,
ja aina fitratta tjäneSfä on parempi turtoa fuin tämän*aifaifisfa
nuorutaifisfa."

„©{ äitini, ällää fuotta itfeätttte roaimatto tuommoifelta
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pumeetta, ei ole »antjan ilo fieltä, misfä ttnoren, eifä nuoren
fieltä, tuSfa »anojan; joS mäntä feuraifm, olifin futen IjätiSfä
lintu".

Söluori otti nmt fitjtat efifle, fanoen: „Satfoppa näitä
faiffia, mitä finutte, torpan djttärelle on tarjona! Sitoman
tofi minun ttjttäreni mmmärrä ottaa, mitä »aitt terran mänette
tarjotaan".

„Sliti Ijtjmä, ftjllä parastani tarloitatte, mutta — raatju
on fulfjo lullasta ftjfjätttj, raaan lämmin fmtämmen oma ma*

littti — ja fiis laiffi uitot fornt omat minutte armottomia.
Saaffo rafentaa fartanon maalle torpan, fiettä faamme tjfjbeSfä
ttjötä teljbä ja, fun Suutala djömme fiunaa, on meillä fiitä
iloa paljon enemmän, fuin riffaatta faifista taroaroistaan".
9lpt lanfefi Siifu pofroitleen ja laufui, fatfoen rnfoilemitt fit*
min äitiinfä: „©i äiti, roiefää pois nuot fifjlat ! ne minua
oifein infjoittaroat. — Sllfää tofi rafaStafo tatoaraa enemmän
tuin "

Siifu ei fanottaroaattfa faanut loppuun tauftttutfi, ennen*

tuin muori IjäntntäSttjffiSfään muubamti:
„910 mmwäuen aita, äläftän toti lomeliantitfi rupea! Stjttö

mupfu! Sumataa rufoitteSfa pofroitte laStetaan, roaan ei itjntiS-
ten eteen. §miDänen aita tuota laSta! pbä fitte tuo Saat*
tofi, foSfa fe niin Ijirmeän Ijtjmä on".

„Sumalan fiitoS, että mifjbotntin äiti luopuu turmasta
toiroostaatt. 9lt)t jaatan iloiten mennä Saattoa roaStaljatt, fun
män fuoffeni tulee! Ci äiti, nmt olette minulle toista roertaa
rallamampi fuin äSfen, jolloin tuulin teibän enemmän rafaSta*
toan ruStljodia fuin omaa faStatme!"

„§m — paraStafi minä roain tarfoitin, mutta jätä mi*
uut npt tjffin ; en rooi täsfä tällä fertaa enempää jutella. 9Jle*
ne finä uloS linnuide liroertämään iloafi".

Siifu meni, ja muori jäi miettimään. Väljän aitaa ää*
neti oltuaan rupefi män itfeffenfä pufjumaan:
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„Suta noita tämän-aifttifia nuoria mntmärtää — laSlea
polroillenfa! — ©itein tomeliantin temppuja tttommoifet! —

©im, oift ! — ©uutelot mielä — fitte olifi laitti ifjan tätjbet*
listä!"

„Sölatti jota rupefi Ijeräämään rnSlaaSta päimälliS*uneS*
taan, tuuli muorin puljuroau ja ttjftjt r

„Sölitä fittä ntjt, affafeni, tjffiu juttelet? mitä ifjmeitä?"
~SÖlittä raain itjntettelen tämän*aituisten nuorten tapoja

ja mieliä. Siifulle täsfä juuri äSfeu janoin, että fjän faa ottaa
Saaffonfa, foSfa fe nmt on maailman paras fjänen tttiefeStään,
ja ttjttö fiitti fiitä niin, että polmilleett latttefi. Apitpftm tapoja
— mutta mmniä lapfi mäu ott; ottein uönräffi Ijänen olen laS*
»ottanut, ja itäraä tuota ttjttö raistaa tulee, fe on aiman raarma".

„910 ntjtpä uni tuafeatta maistuu, fuu fuuleit, että öiiftt
on pääSftjt laiteSta tuSfaStaan. 9ltjt raasta, affafeni, oifein
miifaaSti teit".

„VaSta nmt? — Sn tietä enneulaän tjulluSti tefjneeni!"
„Ape et, luutta teitljäu tällä fcrtaa mielä roiifaatttmiu",

fanoi Sölatti fääntftett toifede ftjljelteufä, ja Ijettett päästä Ijän
jo luutut fttorfaamatt.

Solutta miten ofi Siifun laita, fun män tuotta uffona
fepeillä aSfefeilla aStuSfeli metfäpotfua pitfin. — Apänen ftj*
tämmenfä onnesta ftjtäfjtett, mäu oli mielestään niin mapaa
laiteSta IjitoleSta, tuin tentäroä (intunett, ja jotjtatti rofjfeaSti
aSfeteitanfa fartanoott päin, joSta (jän arraefi Saaton pianfiu
palaaraan SuStun fanSfa, mutta futt ei fairaattttja luudutut,
istaljti Biifu firaelle Ijeitä obottamaan. Sl.metefleti fatfeli fjän
fiinä tuon feraäifen fuufiinetfän fauneutta, niin fjefeän railjeri*
ältä ei fe ennen mofjtannt — ja mitäpä fiinä, että liitnntlin
tänään paljon iloifemmaSti mifertelimät —- ne oifein fitpaili*
roat toinen toifenfa fanSfa, ainafitt fe fiitä luutui fiiifun for*
roiin. SJJlutta ntjtpä jo fajafjti metfäSfä foiran Ijaufnnta;
marinaan oli fe Vafjtt, jota jänelfiä ajoi talaa, olipa niiniin,
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fillä famaSfa tuli Saatto jo näftjmiitt. SuStu oli lartauoon
jääntjt. SiirauSti rienfiroät meibän nuoret toinen toifillenfa
ilofanomaa roiemäätt; ja finne luonnon fjelmaatt fjeibät jätämme
onneStanfa* juttelemaan — eifä tämä ole enfimmäinen eifä roii*
meitteu ferta, jolloin luonto tjffin faa otta näfcmäsfä fafjben
rataStaraau tämbeltistä onnea.

8. Jänpäimä-

firmeett talsfc oli jo lafam.ut fmtlttutaöta "Xtttttjutäcltä, joSfa
Saaton ttutiS*afuuto feifoi malmiiffi rafcuucttuua. ©ttitri

fuottamaattu jo oli tauuiilla orailla. .Saaffo oli Iji.ipääSfä
fofo tefätt tefjntjt ttjötä torpaSfattfa, ja ufcin SÖlätcfäifetfiit fai*
fin olimat mänen apulaifiuaufa olleet. Sartauon patruunafin
oli, fitten tttpafi, antanut muutatuaffi päimää uurffamiemiä.
Solutta ftjtläpä uäftjifin ttjöit jättiä. 9ltjt ei toti 9iiitttjtnäeSfä
ttjötä tefjttj, maiffa olifin arftpäiroä, fillä tänään Saatto on
(jäitänfä raicttämäSfä.

SöläfefäSfä on turaan fatto ja feittät toristettuna tatin*
tietöittä ja piljlajamotfttla, joista pttnaifet marjat riippuiroat.
ällutta porstttalammarisfa istui Ciiftt morfiuSpurauSfaan, fau*
niittä fuin femätfuffanen, ja ftjlläpä Saattotiit itfeanfä nätjttää
fcfjtaa: tjänellä on forea martalo ja oiman, rcljetltfeu miemen
laSroot, jotta oroat ttjösfä atjarooittuneet. Viulu*SÖlitto tullee
ebeS tataifin, roittlu läteSfänfä, ja nätjttää ottein onncllifelta
tänään. Ufeitt mäu fitrfistaa paperiin, jonfa män ottaa taSluS*
taan, ja fjtjtntjilee fitten itfeffenfä. äJläletän muori toimittelee,
ja mttotoitfa on tumallista ttjljnempi, fun mäu furlistaa porS*
tuafammariin, fanoen:

„SÖlene, Saaffo, tatfomaan, jofo promaStia ttäftjtj, jotta
äJlitto tietäift olla piljalla foittamaSfa".
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Saaffo meni ja näfi, pifjalle joubuttuaan, promaStin jo
läfjeneroätt fääfeiSfään, mutta tulipa fiettä roielä toifettitt tää*
fit. — Saaffo tarfaSteli niitä mämän aitaa, maan juotfi fitten
fifälle, iloifeSti tjuutaett:

„SÖlilto, ntenfää pian foittamaan, proroaSti tulee ja far*
tauon patruuna mtjösfm".

äJlitto rienfi tjeti pihatie »inluanfa raiuguttamaau, ja ntjt
oli ilo mdnttä Sölätelän fjufroaSfa majaSfa, luu patruuna tuli
entifen palmelianfa onneen ofaa ottamaan.

Sorpatt fjarmalutuifet fjäämteraat olimat nmt laitti tooSfa
railjeriäifetfi toriStetuSfa määtumaSfa. Vanlja proraaSti meni
paifattenfa mifjfitnotin rjläpnotelle ja toifet mieraat tjmpäri
muouetta. 9JlorfiuSparia main ototettiin; — mutta jopa nmt
tuliraatfin. Si ollut Siifu mitään fulotar, mutta fenpä ei
mielttjmtjffetlä olifi tatfcllttt tuota raittiin*fauuista morfianta,
fun mäu foreatt fulfjonfa rinnalla ajettui mifjfituolin eteen?
poroaSti tufi mifjfifanat jufjlallifeöti, ja fun morfiuSpari pof*
»itte lasti, teroitettiin fuuri fifttiljuiroi teftaffi meitä» päänfä
mfitfe. Suota filffitjuitnia neljä telttapoifaa ja tetttat^ttöä piti
niin forfeatla, tuin fuiniitt faattoiroat, fillä joS fe olifi toSfe*
nut morfiameit truunuun, niin ei tuo tjtimää ofifi ennustanut.

Vifjfimifen jälteen pumui proraaSti ettfin muutamia fan*
niitä fanoja nuorede parisfunnade, ja fen jätteen meni fufu*
faifet faiffi meille onnea loimottamaan, ©itte läffi patruuna
morfiuSparitt fttoffe ja antoi morftamede tättä fanoen:

„©tjtätumeStäiti toimon teide onnea! Sen on uSfotlinett
raffauteSfa, fitte ftjllä Suutala lainaa riltautta". Sa tään*
ttjen fultjafett puoleen laufui mäu raielä: „SäSfä annan finude
mäljäifen ntuistolamjan roanmalta leittitoraerittafi; emiä on fe
finude tjtjraänä apuna, fun jatfat ttjötä uutiS*afumtoSfafi.
SJläinfjän raoin nmt auttaa finua, jofa ennen aitta autoit minua,
fuu löimme leilliä toraerieni fanSfa".

SaSte fimeftää feraät*aamuna ruoljostosfa ja letjbifoisfa.



Wåtdån i-Hifu. 257

taunistaen luontoa, tutt fe ott puteutunut (jääroaatteiftinfa, ja
niinpä taunisti nuorta paristuutaa fiitollifuuben taStefjelmet,
jotta roierimät meitän posfideufa.

, Sun Saatto aroafi tuon pienen fäärön, jottfa patruuna
mänette antoi, ja näfi fiinä fofme faban marfan fetefiä, fittoin
ei män faanut fttuljuttfa fanoja, millä olifi fiitollifttuttaan ofoit*
taitut; ttjmneteet main roierimät Ijänen fidttistäufä — mänette*
mäti patruunan antama fafjja jo oli toto riffaus! SuiSfe täroi
turoaSfa fuuSta fuumun, että patruuna oti antanut Saalolle
tolme fataa marltaa, ja fiitä ftjllä ofifi pumetta feStämjt, uratta
muori tufi fäsfemään roieraita päiroältifitte, ja ntjt täffiroät
faiffi toifeen tupaan, joSfa fttffurattifet rnofaroabit olimat afe*
lettuina pitfille pöpöille. SJläitä tljfjjentäinään muori (jm^än*
taljtoifeSti mieraitanfa fefjoitti, mutta fiittäpä män toaiwat näfi.
— Söluutamia män meteli fäfiftjuästä, toifia tuuppaeli felfään
— aina fetjoittaen menemään eteenpäin — eifjän futaan tafito*
nut ilman noita tjStämällifiä ttrappattffia olla enfimtnäinen
ruofapömbän ääreSfä. 9lämät päiroättifet ntjt feStiroätfin, fittä
joS muutamista astioista ruofa atetti, niin toifia tätjfittäifiä
tuotiin fijaan.

puroättisten jälteen ptjtjfi Viu(u*Söliffo Sölätelän ifäntää
ja emäntää fefä nuorta parisfuntaa feuraamaan itfeanfä porS*
tuan peräfanmtariin. Säättä mäu nmt otti paperin taSfuStanfa,
fanoen :

„SäSfä on laitlifeSti roatjroistettu lirjoituS, joSfa olen
määränntjt Saaton ja Öiifun perittififfeni. Se faatte tuottuani
taiten omaifuitteui, ja fitä on nöt minulla ramaa taittaSfa
tumannen ja fata marffaa fefä fotona 25 marffaa 45 penniä
ja roiefä fitten faifettaista irtainta taroaraa roäfjäfen".

„9läetföS, muorifetit, tjxxx, fiinä fatj patruunan pulje to«
teen: Stjttä Suutala lainaa rilfatttta —

"

„Stjttä näen, että faiffi fal), futen on fallittu", maStafi
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muori. „Siittäfäätte, lapset, äftiffoa, jota tuletoiSta päirois*
tänne on noin runjaaSti huolta pitänyt".

ja Siijn puristiroat SOtifon fättä fefä fiittiroät
roielä hänen antamista hymistä neurooiStaitfa.

„Stsiä nyt jo tarpeefsi olette liittäneet", janoi heitto,
„tämän tein, jotta muistaisitte minua ja 3lttna*Biifaani ! SfJattta
meitfäämme häätttpaan, fttlä tietysti sieltä jo morsianta fairoa*
taan".

pe täffiroät nyt faiffi. SitroaSfa ftittitettitn par'aifaa
fynttitöitä, siltä päiroällinen oli lestänyt niin fanan, että jo
toarjin hämärsi. Sahtoia tarjottiin faifilte, roaan futt sitä ott
juotu, tatjoi patruuna fettoanfa ja janoi jitte:

„2Dciffo, ottakaa rotatamte, niin jaanhan poistaa tanfia
morsiamen fanSfa".

QJciffo otti roiututtfa, fowitti fen (eufanfa alle ja rupesi
soittamaan iloista poistaa, patruuna pyöritti morsianta, ja
nyt atfoi iloinen tanSft. ©amaSfa tuli muorifin näfymiin, ja
patruuna httubahti:

„No, muori hyroä, tanssitaan nyt oikea ristipolsfa, tutfaa
roain, ottathait nämät roanhimman lapsenne häät, fyttä roielä jaf*
jättepyöritellä; tule sinäfin — no niin, nyt olemme neljä".

„pei! etpä täSfä enään mintun ääni yffin riitatkaan",
fanoi SDciffo, „tarmitfeehan minun laulaaffin". $a nyt rupesi
hän ratttttamaatt :

£uii — tuli tuli tuli tui tali tulla,
tui tui tuuli tui tuli tui :c
SEui tuli tallaa tuti tuli tullaa
tui tui tuutii tui tuli tei zc
Xuii — j. n. e.

SDlifon faufu fjerätti tjfeistä mieftmmmstä, faiffi, fefä nuo*
ret että raanljat, iloiten ptjöriraät lattialla.
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pilStan tanSfittuaau fanoi patruuna:

r ,9lt)t on minun jo aita läfjteä totiin. SuStu, mene mol*
jostamaan IjerooSta, finä pääfet taaS tataifin tänne, tun olet

faattanut minun totta", ©itte laufui fjän äJläfelän mäelle:
„§aitSlaa on minun ollut täällä teitäit pariSfantte, joSfa olen
ttäfjnmt iloa ja ttjtjttjmäiftjtjttä laitin puolin. Säätää IjtjmäSti!"
Sa fätelttjään meitä fäffi Ijän poiS.

Sofjta patruunan mentpä rupefi mmöSfin proraaSti täfjtöä
tefemään. äJluoria fttjmäSti jättäeSfään fanoi mäu:

„910 muori, te nätjtätte nmt ttjtjttjmäifeltä; fe on oifein!
Stjdä fitä olen toiraonuttin, fillä Saatto on telpo poifa".

„9liin on, proraaSti Ijmnm! ftjlläpä minun olifi pitäntjt
tietämänfin, että meitän Siifu raalita fjmniärft, mutta eretjttjtj*
män fitä manfjanaftn".

„pomaSti fjtjtntjili maStaten: „©ifein f anoitte!" jafitte
jätti män IjtjmäSti faiffi fjäätnieraat. äJlutta mtjömääu tjödä,
jolloin täftbet jo roataifiroat ftjttffää fmpStairoaSta, fuufui mielä
Sölifon miulitn ääni Söläfefän IjäätumaSta.

9. 2.iittt|ntäett afttftftaot.

to tatfi »uotta oli Saaffo SfliitttjmäeSfä itfettenfä fuoffinut
ja faiioanut miljeltjSmatta, ja Stiftt ofi aina ottut mänen

afjferana tmöfumppaninanfa. Vittfu*Söliffo afui uljt tämän
nuoren perfjeen (uona, joSfa män tjtjmin meneSttji. Ufon päi*
mät fufuiroat fjupaifeSti, fun män feiffi pienen poifa*ftjlleröifen
fanSfa, jofa lattiatta fonttafi. Välistä nosti mäu piffu Saa*
fon ofaflenfa, roätisti taaS touSfutti mäntä polroitlaufa, ja tuo
piffaitten fiitä (jm^äStä pisti laitti ftjmmenen formeattfa SDlifott
mammaan tuffaan, joSta fitten meti rooimienfa tafaa. 9läin
Sölitto nmtfin (eifitteti pienen Saaton fanSfa, foSfa tapfen äiti
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oli feipomifen toimeSfa. ©Ii Apeluntai*aatto, ja Siifu obotti
roieraita p>tjt)if(i, nimittäin Sölätelän roäfeä, fefä leipoi fiis
näitä rattaita roieraitattfa roartcn rieroiä faffoja; munajuuSton
män mmöSfin paistoi.

Pan päimä tutui öitfutt toimittaeSfa, mutta laitti män
oli faanut meneSttjmään. Saatto tuli totin metfästä,
tuotett muutamia miljtoja taiualoSfaan, fillä Aspe(iratai=lauautaina
aina „ttufi mimta miljtotaan".

Biifu feifoi portailla, pienofainen fpliSfä, ja fanoi: „©lipa
mmwä, että toit roiljtoja, fillä nmt on fauna roalmiS".

©aunaSta tultuaan laitti pttfiraat puljtaat raaatteet tjllenfä
ja istuimat fitten obottamaan älläfelän mäfeä. pttu Saaffo,
jofa ImlratjStä oli mäftjnfjt, uufftti nmt fätltjeSfään pttmtaana ja
punaposfifena. Ciifu oli juuri lafanttut tuutimasta pienolaiS*
tanfa ja pani par'attaa naufjalla palmiffonfa fiinni, fun Saaffo
fanoi: „So 9JläfeläStä tullaan"; ja ntjt rienfiraät pifjalle.
Saatto riifui fjemofen, mutta Siifu otti roaStaan, mitä muori
ja Sölattta mänette latjjoittitnat, fillä rattamitta nostettiin eljtratt*
feen ptjtttjjä ja mtjtttjjä. Vitjboiu me fuitenfin faifin pääfiroät
tupaan ja afettuiroat istumaan. 9Jliifo nätjtti muoride fätft)*
eSfä mafaatoaa pienofaista, fanoen:

„SatfoS muori tänne, etljän ofe näljntjt lasta fitte riS*
tiaisten! eilö ole pojan poStet pulleat ja launiit tjäft?"

„©npa (jän ftjllä terroeeu ja raittiin nätöiuen", »aStafi
muori. ~9Jlutta, S*iifu tttoSfa 011 ntvjtttjneu, jo^on olen
fääriupt finutte punaifett peiton, jota nätjbeSfäni lapfett tuoSfa,
muistui mieleeni, fittä lupafinman jo riStiäifiSfä, että fen finude
fafjjoittaijin. SÖlinä fain fen fotia juuri »äijän ennen luin
tänne läffimme".

Biifu fiitti fmbämmeStänfä äitiänfä. Sämä lafjja tuotti
Ijänede paljon ifoa, fittä olitjan fe itään fuiu tobistulfena fiitä,
että äiti nmt ttjtjttji mämtjtjnfä. puttuanfa faiffi faabut tafjjat
paifoittenfa, meni Ciifu afettamaan ruofaa pöljbätte; ja olipa
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hättetta oifen malloista juhlapuuroa, josta ei futataan maitoa
puuttunut. jälteen roatmisti Siiju faifilie rouoteet,
ja äibilleitfä patti hän tuon uttben pitttaifen peiton. SLBahän
aitaa roielä juteltiin niitä näitä, mutta sitte istui paatta pöy*
bätt ääreen, luh NaamatttSta fappaieen ja fanoi fentehtyänfä:

„Syltä nyt jo olemme roäfyneet, ja aita jiiS on lerootte
mennä".

SQfatti roaStasi haukotellen:
„Ssitäpä olemmehn, mennään main maata".
pait oli NiittpmäeSjä faiffi unett HelmoiSja ja ulfotia

myösfitt Hiljaista, tsioentä; ainoastaan laulurastaan sisinäinen
raffutuS kuului metsästä.

petutttat-aantuiia nousi Siisi roaraHin typsimään, mutta
juuri fun hiin oti jaanut maibon ntofahuotteejeen fefä fihrot*
iän läpi (aSfetttfsi astioihin, tuli muori häntä hafemaan fanoen:

„Nienfta lehmiäsi fatfomaan, ttähbäffeni ne, ennenfuin
metfään meneivät, sillä iltapuotelta ott meibätt totia tähtemineit".

„$a minä fun toirooin faaroani teitä pitää huomeneltaan
aSti ! 2Jhttta tutfaatte nyt fatfomaan, niin siatte nähbä, että

on yhtä lihomatta, tuin äJcäfetästa lähteisfään, NeipaS
mahmistuen foriStuu aina mietäfitt. Satfofaa, täältä foptSfa
on mtntttta faksi futtrta porsista".

Ntit aroasi Siifu oroen siihen pieneen koppeloon, joSja por*
jaat -matajiroat patinoissa.

„No näetföS hsisijä, tuinta tiharoia! — omatta ne far*
taiton lajia?"

„£>roat; %aalfo ne siritä toi terran, futt hän fämi SuS*
tua termehtimäSjä".

Siisit painot taaS omen fiinni ja ntit meniroät fatjomaait
lehmiä, joita muori mietihtiroättä silmäili, sillä tiejipä hän fyi*
lätin artooStelta noita tiharoia elufoita. Siisi tasfi lehmät
metsiätt ja nteni sitte juottamaan roajifoita, jotka haaSja hr*
majiroat.
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„Smttäpä nätjttää fittä, fuin faiffi oltfi täällä ljmn>m päin
fefä tumaSfa että tarljaSfa", fanoi muori.

„3iiti rafaS, minulla ott niin Ijmwä ottama, etfen fenett*
tään fanSfa onneani raailjettaifi! S°3.n tietäifitte, fuinfa fjtjmä
Saaffo on, ja niin aljfera — no faattepa näljbä, fun pelto*
jamme fatfefette, fuinfa paljo niitäfin ott tuttut lifää. ©pf*
fpttä mäu fuoffi fuurett maan, joSfa nmt fasroaa faunista pe*
runoa. — 9Jlutta faaman Saaffo itfe mennä peftojanfa teitte
nämttämääu iltapuolella, ja mentääimue npt fifälle, fillä minun
tämttjp toimittaa roäljäit einettä pötjbätte, ennenfuin firffoon men*

nään".
Sun tupaan tnfiroat, oti mäfi jo laitti liitteettä, ja SDlanta

pufi par'aifaa piffu Saaton tjde uutta nuttua, jonfa mä» oli
pojalle tuonut; fitte pottaa raietiin ftjtiStä fmliin ja Uitettiin
uufia raaatteita niin, että pieni Saaffo jo itfeffin rupefi tarfaS*
tefemaan meffoonfa, arraellen fiinä toti oleman jotalin fatfot*
tamaa. SÖluorin muoto ofi tamaflista leppeämpi, fun mäu otti
pojan fpliinfä, fanoen:

„Sule lapfctti muorin (tjliitt ; minä finua tänään fjumit**
telen, fillä tuta tietää, foSfa taaS faatten finua näljbä".

Sirfotle läffi fitten faiffi muut paitfi Söläfetätt Sölatti ja
muori fefä Biifu ja piffu Saatto, jofa mm^m toiifjtiji muorilla
toto tirloit*ajan.

Sun firfforaäfi fotia tuli, oti SuStu meibän muaSfaan.
Sello oli jo fotme, ja fiis rumettiin fjeti päimälttfetle.

„Sipä littaan ole ttutifiataan roielä pumunut", fanoi
SuStu, „mutta tätjttjtjfjän minun pumua, ennenfuin Seppi*9MJlaija
ennättää, fittä fofjta mäu on täällä; me ajoimme mänen fiwut*
fenfa".

„Solifä uutinen fe on?" ftjflji muori.
„SuSfifa ja Söliffotatt 9Jliina fuufutettiin tänään"
Saaffo toi filmänfä Siifuun; fjetfifen me fatfafjtimat toi*

fiinfa, mutta fitten fanoi öiifu;
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„@epä fjtjmä, että SuSfila faa äibin lapfittenfa".
„Suolla Sölaija jo tulee!" Ijuubaljti SuStu.
„Sipä mäntä täällä nmt ofifi tarwittu", »irffoi muori.

©amaSfa tuli Sölaija fifälle, ja fanoen mm^ää päimää i^tatjti
män Pentille femäljtämään, mutta Siifu fäsfi mäntä pötjbän ää*
reen ruoalle.

puroäflifen jätteen miefjet menitoät peltoja fatfelemaan
ja DMJlaija rupefi npt fertomaatt, että SuSfifa tänään fuulutet*
tiin fefä että jo parin roiifon päästä ällttfolasfa fjäitä roie*
tetään.

„ä)liffofan emäntä fanoi", roirffoi Sölaija, „täältä SJliit*
tmmäeStäfin Ijäiftin fäsfettämän. 9)linä fitä itfeffeni ottein
ttjmettelin, että täsferaät".

„Sutfmoatman fjaluStafin", maStafi muori, „meibätt Bii*
fuaman SÖliffofan SJJliina fiitä faa fiittää, että män nmt emän*
näffi SuSfilaan pääfee".

„910 niin, ftjllä niin", mtjönfi Sölaija. iMeneetö män tästä
pufjeeSta faanut jotalin onteenfa, toSta ei Ijän enään fauan
miiptjntjt 9liitttjmäeSfä, maan meni taaS pois jättämään mat*
taanfa.

„Sttelö, äiti, nmt taljbo tulla peltoja tatfomaan?" fanoi
Siifu, „ftjltä Sölanta Saattoa fjoitaa fittä aitaa".

„Smdä minä ne jo näin aamulta fen roerran, että tiebän
teittä täällä oletoatt taittia, mitä tarroitfette, ja nmt tatfeten
maluttaammin lastanne/ Sun omani laitti omat ailaljifena,
ott tuo pienotainen minulle äärettömän rataS".

SÖliemet tuliraat npt fifälle. Siifu oli feittäntjt famroia,
ja fiis rumettiin juomaan tuota mafufaa nestettä, jofa on niin
toätttämättömän tarpeellista fittoin, fuin perfjeen feSfen taljbo*
taan oifein nauttia foti*e(äntätt futoa.

©wi ofi aufi ja tttfoa tuli fefäinen tuoffu fifälle. päS*
ftjnen istui roiirin pääsfä liroertäen; tauniitt metfäjärmen pinta
oli aiman ttjtjni, ja manman muorin ftjbän täroi niin tumman
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pefjmeäffi. — Säältä tuntui IjäneStä laitti fobiffaatta — tm*
roeneltä — ja Ijän laufui:

„9iiin, nmt menee SuSfila uaimifiin, mutta en enään
ollenfaan ajattele, että fiettä fopifi giifutt olla emäntänä. —

Spttä patruuna totta pnfjui, fun fjääpäiroänä fanoi: „Oltaatte
uStollifet raltaubeSfa, tpllä Sumala antaa rittautta". — Säällä
on Biifutta laitfea, mitä män tarroitfee, ja Saatto! finä olet
mmroä, fefpo mies!"

Saatto meni muorin tljtö ja otti mäntä fäbeStä faufuen:
„Siitoffia, muori, noista fanoistanne, ne roain onnestani

puuttuiroat. 9lt)t minusta tuutuu, itään luin rauljan enteli
tultifi turoaSfani". Sitfttlle lifäfi män mielä: „Smttä tiebän,
etfet finä tosiaan SuSfilan rittautta ole faitoannut; fun ttjöstä
roäftjneinä fotia tulimme, lauloit roain ja olit tgtjttjmäinett".

Viulu*Söliffo fatfoi miufuanfa, jofa feittäsfä riippui, ja
fattoi :

„SuoSfa on rainfuni fauan faanut leraätä, mutta tämän
päimän funniaffi otetaan fe alaS" — ja Sölitto rupefi foitta*
maan tailellaifia fanfattlautuja.

SJläin fufui ifta pian foppuun SJliitttjtnäeSfä, ja mieraat
fäffimät poiS. Saatto ja Siiftt menimät meitä faattamaan mä*
män mattaa, ja fun tafaifin patafimat, näftjt laSteman ilta*
auringon roiimeifet fäteet metfän täroitfe. Suufien (atrooista

fuufui Ijiljaitten mumina, talroifit leraittiraät tuotfuanfa metfään
ja tuoSfa meibän ebeSfänfä oli torppa, meibän oma fotittfa,
joSfa faiffi ofi airaan meibän omaanfa; fe raiittafi niin tjStä=

raällifeSti meitä Ijerttaifeett fuojaanfa. Sun finne tuliraat, fanoi
Saatto :

„©i Siifu, onpa tämä totimme tofi Ijmmitt IjauSfa! Bau*
la tuo tatttufi, jota ennettiin aina on minua ilafjuttanut, tänään
fitä maluSta fuuntetifin". Siifu lauloi:

Di tutitta ompi (jctttaitteit
Xäti oma toti pienoinen!
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Sen täällä fultaa fatpaapi,
_?un parempi on lempefi?
@n tiebä !ofo mailmagfa
3M taroaraa niin talligta".

SMÖliffo istui peufillä, roiulit oli roaipunut mänen poltoil*
lenfa, ja itään tuin ajatttffisfaan toisti män Ciifun roiimeifet
fattat: „Stt tietä tofo maifmaSfa mä taroaraa niin tallista!"
— Apänen ajatutfenfa lenfiroät tauaS menneifiin aifoiljin.

SJläin onnellifina eliroät SJliitttjmäen afuffaat, ja Viufu*
älliffo, jofa aina afui meitän Ittonanfa, näfi roiefä monta §>e*
funtai*attrinfoa nouferoan ja taSferoan, roaan roimtoin fai mäu,
tuten toitooi, mautanfa Slnna*Biifau roiereen.

SÖläfefäSfä on Sölanta emäntänä, män on faanut Ijmnmn
miemen, ja manfjuffet omat jättäneet faiffi toimet nuoride. —

9liin fäm, pofmet fatoo, — toifet tulee fijaan — ttfeimmista
ei nät) muuta jätleä, tuin raäljäinett fjautafumpu, joSfa ruofjo
fefäffä refjemästi faSraaa.
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1. Pappila.

fäineenmaaSfa fartauot ufeaSti o»at rafetut järmien ratt*

noille, ja fe onttn luonnollista, foSfa tämä ofa ©ttomea
juuri on ~maa tumatjär»inen". S—n pitäjän pappifa on tntjöS
rafettu läljelle S—»eten rantaa, pppilan afmttotjuottetten af*
funoista on näfö*afa erittäin fauniS, fittä fuuren puutarfjan
»anmojeu puitten »älistä näfljtj fiettä ja täättä S—»eten
tafjti. Stfuntoritoitt toifella puoletta on pifja, ja fiitä on »ain
muutama aSfcfe maantielle, jota futfee mäljäifen foimumetfän
tätoitfe. SäSfä fauniisfa feutuSfa faSraoi proraaSti §>onfafen
feitfemäntoiSta*muotiaS ttjtär Sölaaria niin roapaana fuin fufat
foiroujen juuretta tuotla metfäSfä.

Sölaarian äiti oli ftioflut jo mänen pienuä otteSfanfa.
Pfi manfjempi fifar ja meli oli Ijänettä etoSfa; mutta Seraa,
jofa oli toiifitoista rauotta mäntä raanmempi, oli jo monta touotta
ollut naituna Suomelan fartanoon Sprraään pitäjäsfä. Vaan
meli Slatu oli fafjtenfotmatta=muotuten, iloinen fuin fintu ja
taraattifeSti Sölaarian futnppanina. Vanma proroaSti, jofa pat*
jon rafaSti tapfianfa, oti itfe opettanut Sölaaria tptärtänfä.
£äntä ei misfään fottfuSfa faSroatettu; roaan fun idna oti
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fauniS ja raitis, fai mätt ttltoua, ja toSta fe oli piimi*
nen, tätjttji mänen tamattifesti aljferaa lutea ifänfä tammarisfa.

Sölaarian fifar Seroa oli nmt taStenfa tattSfa pappilaSfa.
Sapfet teititfiroät pnutarljaSfa, ja Seroa istui Sölaarian tanSfa
lemtimajaSfa tatfetten noita piettoifia.

„ä)laaria, finä olet täällä niin ptfitt", fanoi Seroa. „§.uo*
mennä, toSta läfjben totia, tämtmm finun tulla fanSfani Suome*
faan. Säällä roain faSroat ilman äitittistä ofjjetta".

„Sn taljbo jättää mattljaa ifääni tjffitt", fanoi Sölaaria,
„waan muutamaffi raiifoffi toti tufen miefettänifin.

„Sfäni ftjttä antaa finun tulla raäljän maailmaa tatfele*
maan", toatuutti Seraa, „ja roanma Seena talon toimet pitää
tjfjtä tjtjwin tuin finä".

„Si ole Sörmään tuomuraat toStet niin futoifet tuin §ä*
meen faarifet järroet", maStafi 9Jlaaria, „entä uSto, että aitani
tnluifi fiettä tattemmin. SoSla taaS äibillistä otjjetta tarmitfen,
juotfen toain foiroumetfän läroitfe Soitoumäette. ©iettä maju»
rin routoa on tuin äiti minulle ja §anna tuin fifar. ©ielläpä
roäliStä minulta tuluu päiroälin".

„Sntä Apemmi", ftjflji Seraa raäljätt nauraen", outo mä»
raieleStäfi tui» meli?"

Sölaaria ei ettnättäntjt raaStata, fillä lapfet muufiraat:
„Sulee raieraita, Soiroumäen fjerrasmäti !" ja famaSfa näftjifin
jo Slattt tuleman Apemmttt ja pannan tanSfa puutarmaan. Seraa
ja äflaaria läffi meitä iloifeSti maStaan. 9ltjt tuli mpöS pro*
raastin tanSfa majuri rouraineen puutarmaan, ja laitti päätti*
mät miettää idän fiedä, toSta ilma oli (ämmin ja ttjtjni.

„9lolj, Sölaaria fuffani", fanoi majuri, „futäpä aina päi*
roästä päiroäätt tulet foveammaffi. ©let fofjta tjljtä mufjfea fuin
Suomelan patruneSfa, joS roain joubut faamaan itfellefi farta*
non j. n. e.

„Sotoni on minutte Ijtjmä fartano, ja ifätti fuojaSfa on tjert*
taista olla," mafutttti S9laaria, . . „en tiebä mitään parempata".
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„§m, niin tptöt aina fanoraat, mutta toista ajattelemat",
maStafi majuri.

9lljt tuotiin tammia, ja fen juotua (älfi nuoret pallon
fjeitotte, ja feuran »aiujempt puoli istui lemtimajaSfa tatfelten
nuorten iloa. Seroan »anmimmat lapfet Sdniö ja Apelmi fai*
»at mpöS olla pallon mutta pienemmät Viena ja
Siina leititfitoät fannaSfa ja fatfelimat, miten nuot toreat pai*
lot tilpaili»at pääsftjjeu tanSfa ilmaSfa.

Pan oli ilta tutunut, ja raieraat fanoiraat jääfttjmäifet.
SÖlajuri ja Ijänen roumanfa läffimät fjemoifefla, pois mutta
Remmin ja Apamtatt oti jalfaifin meneminen. Spemtni fjati fi*
fartanfa, mutta proraaSti fanoi mänen jo menneen äJlaarian
fanSfa. Suuftuaufa fen jätti Apemtui IjtjraäSti ja fitreljti Ijeibän
jälfeenfä Slatu» fanSfa.

§atraa ja Sölaaria olimat mämän mattaa joutuneet ebette.
So luutui illan IjiljaifuubeSfa m«apaett fufjina Apaapatatliolta.
Sämä tallio oli muutaman aSleleen pääsfä maantiestä ja met*
tein puolimattaSfa pappilasta Soiroumäette. ©iimen asti mei-
bän nuoret ufeaSti faattoiroat toifianfa, ja finne ntjtfin §anna
ja Sölaaria poittefiroat. §e päättiroät jutella fiettä fitfi, tun*
nes raeljet finne jotttuifiraat.

Sattan eiraät jutelleet, ennentuin Sölaaria fattoi: „©te
raaiti Apanna! Sitö raeljenrate tule jo? Suulen äänen, ©e on
Slatu, jota laulaa".

Stjtöt tuunteliraat. Slatu lauloi raittiilla ja felraättä
äänettäitfä ©tfafett taunista laulua: „Sölttn muistuu tttieleljeni
nmt fuloinen ©araon maa" j. n. e. §anna ja 9Jlaaria juotfiraat
tilpaa raeljiänfä maStaa». Sölaarian poStet fjefjfuimat, fjän oti
erittäin imana tällä Ijnaroaa. ei faanut fitmiänfä nei*
tofeSta. §än fanoi Slatutte: „Sölitfi lauloit ©aroon maasta,
mitä on fuloifempi tuin

„Baulan, luin laulun fattat tuttluroat", maStafi Slatu,
„ne omat iljanat, ei niitä fomi parantaa, ©lifin tentiefi pa*
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ratten finun mieleStäfi onnistunut, joS olifin laulanut: „9M)lnu
mnistitu mielemeeni nmt fuloinen Sölaaria".

£.emmi nauramti mämän. Apän oli Slatun tapfuubett pS*
tämä eitä piitannut mitään tuosta Slatun mätjäifeStä pillaSta.

„3latu on aina raatlatoin", fanoi Sölaaria, „älä pamaStu
§emmi mänen pumeeStaufa. Apuomenna taiban täljteä pois Se*
Wan fanSfa Suomelaan, fenpä täfjben erittäinlin tämtmm meitän
nmt fjtjmäsfä forattSfa eritä".

»Suomelaan, — »ai tätjbet finä Suomelaan! mutta älä
ttnomta {apfuuten*ljStämiafi, Sölaaria!"

„SDlitäS pumut?" fanoi ällaaria. „Vaitta faiffi muu
unotjtuifi maaifmaSfa, niin tapfuuten foto ja fapfuuten tjStä*
mät eiroät unomtu. Voi iuinfa rattaat oroat faiffi nämät
puut minutte ja tuo §aapafattiotin ja puro, jofa fen firoutfe
juosta firifee.

jttoffi miefä ottamaan muutamia muistofuffia
puron rannatta ja antoi ne äJlaariatte fanoen: „Sää fttjmästi
ja ota nämät muistoffi". äflaaria Uitti ja pisti ne neulalla

rintaattfa. 9luoret erofiroat ja lätfiroät fufin fotiattfa.
jeniini ei ottut ttjtjttjmäinen. |)änen mieleStänfä ei SÖlaa*

ria nätjttäntjt erittäin iloifetta muistofuffia ottaeSfanfa. ©ett
ilmoitti män inpöS fifarellenfa, mutta patina fanoi: „Si ole
ällaaria lapfi enään. Sitö nuoren ttjtön pitäffin tunteitanfa
falata".

„Sn tietä", maStafi apemmi. „Soimoifin Sölaarian ote*
loan pienen ttjtön roielä. ©illoin tuti män aina ilotta roaS*
taani ja taputteli postiani".

„©(e roaiti! Sölaaria ftjllä pitää finua rattaana", roa*
tuutti Apamta.

§emmi putisti päätänfä, mutta tuli tofi ttjtjttjtoäifem*
pänä fotia feSfuSteftuaan fifarenfa fanSfa.
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Slatun ja Sölaarian fotia tulteSfa fanoi Seraa: „stfj
muistofuffia! 9le oraat raarmaanfin Remmin antamia".

r ,9litn oraat", raastafi Sölaaria, „ne lutat oraat aina otteet
tjStäraiäni. §>emmi fen tiefi ja antoi ne fen muoffi minutte".

„Sa Sölaaria ofi iloinen", mafuutti Slaatu. rrStfö mm*
märrä Seraa, että män on raarfin mielisttjntjt Remmiin".

rr 3lina finä olet palja", fanoi äJlaaria. „£)etmni on mi*
nulte rataS (apfuuten*tjStämä, roaan ralaStumtt tjäneen ett ote.
SoS mäu menee taiffa tulee, en ole tuosta liioin furattinen enfä
iloinen".

,©aammepa näljbä", oli Slatun roaStauS.

2. ©rpo.

ftjrmään pitäjäsfä SöleSfafan foSfen rannatta oli pieni mölli,
©iinä afni forpraafi Seräfen feStt fofmentoiSta*rouotifen

ttjttärenfä fanSfa. §e olimat fuureSfa tötjfttjtjbeSfä. Seräfen
9liifa (fe oti teSfen nimi) ofi fjeiffo ja fimuttoinen. Sun män
oli tertoe, fittoin ei tjeillä ollut puutosta, fittä 9äifa oli tai*
taraa faifentaifesfa ompefutmösfä.

9äifa ofi fttffarin ttjtär. So pieuuuteSta oli mäu Suo*
melan patruunan äitiraaittajada ollut laSroattina aina fiffi, tun
tuli naimifeen Seräfen fanSfa. SRiifa oli nuorena ollut iljana
ja fiisti ttjttö. ©»men aitaan, jolloin mäu oli SuontelaSfa,
eli roielä n^ftjtfen patruunan roeliroaittaja, luutnantti Saarle.
Sämä nuorufainen oli fittoin Dtiifaan foroitt rafaStunut, maan
fe raffauS ei ollut raanf)au patruneSfan mielen mutaan, ja
foSfa luutnantti läffi Venäjälle, maati patruneSfa SJliifaa nai*
mifeen Seräfen fanSfa. Vaiffa 9.iifa oti tottunut aina tete*
mään emäntänfä fäsfpn mutaan, tuntui tnitentin tällä tertaa
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fäSfm f omalta ; mutta faufatta oli mstämä, jofa mäntä ofifi fuo*
jettut. §ätt tuli naimifeen Seräfen fanSfa, ja foSfa luutnantti
faapui taaS fotia ja fpfefi SJiiifaa, fanoi patruneSfa: „9.iifa on
naimifeen joutunut, Ijän ott refjedifen miemett faanut, jofa on
mänen roertaifenfa". ©ittoitt oli luutnantti roaalistuttut ja fa*
notrat: „©i äiti, minnu roertaifelfeni mänen faStoatitte; miffi
minufta mänen rtjöstttte?" Sifä fiitä aSti ottut fuutnantitta ter*
roettä päiroää, ja pian malafi män roaaleana ja ftjlmättä.

§änen roanma äitinfä feurafi pian mänen jälfiänfä, ja
fuofinrouoteeflanfa fanoi män: „9Jlitä Sumafa on tjljteen faat*
tanut, ei pibä iljmiStett eroittaman. Sri fääbtjn ei pibä estä*
mäu rafaStaroia toifianfa faamaSta, joS roain omat tjfjbellä fi*
raisttjffett fannada. SÖlinä ofen eretjttjntjt, foSta ofen eroit*
tanut faffi rafaStaraaiSta ftjbäntä; fe miitutle on paljon maf*
fanut."

9ltjt mafaamat fje, äiti ja poifa, rauljaSfa, ja Seränenfin
on tuodut, maan 9xiifa on trjttärenfä fanSfa tuolla pieneSfä
möfisfä, — mäu, jofa fentiefi ofi tuotu Suometan fartanon
emännäffi.

9ltjt oli ©mmsfuun afftt. Slta oti pimeä, eifä tj^tään
ftjnttitää ottut 9?iifatt ljuoneeSfa; ainoastaan talaSfa paloi raielä
mäfjäinen mallia, jolla SRiita oli feittätttjt temnonpuolifen ittatti*
fenfa. Apän oli ollut SuomelaSfa pellamia ttifjtaumaSfa, ja fe
oli mänen fjeifode ranmiitlenfa rastasta ttjötä. Väfmneenä
maipui mäu muoteettettfa ja nufamti mäljäifen.

Sefäfe tafaSfa ofi fammumaifttlanfa. SJliitan ttjtär, nuori
SJfiitti, puftaffi tefäfettä, ja mattia loisti taaS firffaammin.
9ttjt otti mäu faffi firjaa ja tufi raaffian foiStoSfa fiettä ja
täältä muorotetten molempia. Sliti fjeräft uneStanfa ja fanoi:
„9liini, maro fitmiäfi! Siina, aitta finä luet. — Sölitä on faiffi
lufeminen auttanut minua", pumui mäu itfeffenfä. „9JlitäS tuet
fapfi?" fanoi män SJfiinitte.

„Bättnetärtä ja 9-Uttekrg'in runoelmia", maStafi SJliini.
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„%aa, jaa!" janoi Niifa, „Nuneberg'in runoelmat — ne
antoi Hän minulle, fe oti siiloin, ne ajat otoat olleet ja meu*

neet. — SJctfsi opetin lapseni ruotsia tulemaan! ©inä olet sio=
matoinen tyttö, tae suomalaista raamattuasi lapsi jumalan
jana oti ainoa loHbutuS, foSfa kärsimme täällä maaiimaSfa, il*
man sitä roaipuifimme mitättömiisi, ©ittä olet föyhä tapsi ja
siat roielä ehfä färfiö paljoutta elämäsi maltatta".

„£)ten hatusta tufenut pientä raamattuani, — roaStasi
Niini, — mutta en sitä aina halua lufea, ja nyt fatfoisfani
Sännetärtä, jonfa fain Sitotttelatt printiltä, johtui eteeni erit*
täin kaunis runoelma SJtaStaiaiSpojaSta. 3Jhita nyt olen täsjä
toettanut, futata fe hiutuisi" nteibätt fattniilta fuotuen hetettä.
SEaHbon teitte, äiti, lufea ensi märfytt. — $a ->iiini lufi, niin*
tuin fattat fuutuimat Hänen fäännöffeSfänfä:

„©teläsfä fauniS ©panja,
©pauja on mun lotimaa;
©ieffä let)eroä faStanja
©hron rannatt' hmttuaa;
3Jtanbet=tafat pttnertaroat,
§ebelmöitfee ttmttapuu;
©iettä ruufut faumljimmat,
©iettä firffahampi luu".

~%aa, jaa!" jattoi Ntita. „@ieftä ott rttujitt tauniljittuttat,
sieltä — siellä — sinä minun fybätnment ainoa rafaStettu
täällä ntaailntaSsi, ehfä pian näemme toifemme —"

„Sliti, Isiroä äiti, miffi olette mölistä niin futttmattinett?"
fyfyi Niini. „3Jttfö teitä roaiwaa? dn ymmärrä puhettatttie".

©inä olet lapsi, Niitti, että ymmärrä, maitta äitifi fi*
nutte fertoifi faiffi färfiittifettfä ntaaiitttaSfa ja faiffi ilonsa;

mutta nyt joubit lerooöe, lapsi, äitifi ei wot hyroin ja ilta*yön
lepo on ruumiille paraS".

Niini meni leroolte, mutta hänen siimiinjä ei tullut unta.
panen ajatuffenfa tentetimät tauaS tuosta ahtaasta möfistä.
pän ajatteli faunista (SSpanjaa, josta hän oti tufenut, ja
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muisti famaSfa mmöS tuota fiitetttjä S— n pitäjää Jpämeen*
maaSfa, joSta män oli tuullut Suomelan lasten paljon pulju*
mau. Apän ajattefi: „Voi jospa terran pääfifin tuonne, noille
Rämeen forfeille lunnaille! ©iellä laulaiftn, että laatfot fajafj*
telifimat!" SJläin ajatteli 9liini ja oli omtettineu ajatulfisfanfa.
§än istamti »ttoteetlenfa ja mustat filmänfä tiilfi»ät luun »a*

loSfa. Solutta mitä toiste näftji tuoda motin affunaSta? 9liitti
fen jo arraafi. ©e oli frarauStajien päreraalteista. äliitä aina
fmms*öifin nätmm ufeita 9JleSfalan foSlen pmpärittä. aliini fat*
feli frapuraaffeita ja fuunteli firflaa, jota lauleli tatattfoloSfa.

SDloni ifon tartauon lapfi olifi lantalana pitäntjt firfan
taulun, mutta äliinifle oli fe matttja tuttu, ©e oti Ijänen lump*
paninanfa tjffittäiftjtjb e§(ä, fe oli mänen lapfttutenfa tjStäraä. 9lii*
uin fatfetteSfa päremalfeita, läljenimät ne ja joutuiraat ofjitfe,
mutta. tuoSfa taaS tuli jouffo rannalle, pärefoitot täbeSfä. aliini
tunfi nuot tramuStajat, net olimat Suomelan lapfet. ällutta
fufapa tuo nuori ttjttö ofi, jofa nätjtti niin iljanalta malfean
loiStoSfa? aliini muisti tttulleenfa, että Suometan patruneSfa
oli tullut fotia ja tuonut nuoren fifarenfa lanSfanfa, ja päätti
tuon neitofeit patruneSfan fifaretfi.

Valfeat tatofimat railjboin, ja 9'liiui läffi lerootte ja ttuf*
fui. Slamtttta oli letto roiifi, tutt mäu fjeräfi äitinfä toaiferoi*
mifeSta ja ttjftjt : „©letteto äiti fairaStunut?"

„©leu", maStafi .liitä. „_.imtaSfatti on loma polte.
SoS roain titlifi päimä, läfjettäij"in finun Suomelaan jotain
mateinaan itfelleni".

aliini fj.PPäfi rouoteeltaufa ja puli pifaifeSti päällenfä
fanoen: „3titi, minä menen oitis Sitotnelaatt".

„Si tapfeni", fanoi 9liita, „patruueSfa ei mielä ole tjlfjäällä".
Sun päiroä roämän fjämäröitfi, läffi SRiini Suomelaan.

§änen fmbämmenfä ttjftjtti. SiirnuSti astui mäu, taroau tafaa
ptjtjfjfiellen efiliinatlaau filmiänfä. ajoi mänen fi*
routfenfa Suomelaan päin. „Voi joSfa otifin pääSfpt tuotta me*
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roofetta!" ajatteli aliini, roaan f e oli jo metramt. äitini rupefi
juoffemaan ja pian ofi (jän joutunut fartanoott. §än meni
ftjöffiin, ja tuoSfapa oli tuo launiS neito, jota män eifett ofi
fatfettut trapuroalteau foiStoSfa. ©e ofifin, futett äitini oli ar*

roannut, patruneSfan fifar, meibän fauniS äßaaria.
Sölaaria fuori frapuja ftjöfisfä SRiinin tutteSfa. 3:tjttö

ppöfi faaba patruneSfaa pumutetta.
„9iuotlin oroat aina ppptämäSfä", ärjäfi fmöffipiifa. ffSi

npt futaan joubu patruneSfaa fäsfemään, täällä on roieraita.
Sute toisten".

„Stttim on fairaS", roalitti 9liini, „fäsfefäätte pian, pian!"
~Slina fe on fairaS", mutifi ftjöffipiifa. Solutta Sölaaria,

jofa näfi ttjtön tnSfan, faufui fempeättä äättettättfä: ..SÖlinä
menen toimittamaan finutte apua, täfjbe roain fotia. SUtifi
efjfä tarroitfee finua."

9liini fertoi nmt, miten foroa polte oti mänen äitinfä rin*
naSfa ja itfein meni mäu fitte fotia.

Vieras, jofa oti SitomefaSfa, oli tääntn*tot)toti Slarni
Vatanen. Seljtori Vatanen oli etetoimpiä mieljiä. §ätt oti
miraSfanfa muita taitamampi ja tefi ttjönfä fuuretta tarffuubetta.
£)än oli mmöS parmaaSfa iäsfänfä, ja mänen fuora luontottfa
mielisttjtti faiffia, mutta roielä ei futaan neitonen ottut mäntä fi*
tonut fuftafatjleiftinfa.

Sofjtori Vatanen pumui par'attaa patruimatt ja Seroatt
fanSfa, fun Sölaaria tuli fifäfle.

„©rpanani, Soljtori Vatanen, ja roaimoni fifar", fanoi
patruuna.

Sofjtori tarfaSteli roäfjän SÖlaariaa, roaan pian oli mäu
uttofjtanut fofo tämän fufoiStaroan ttjtön.

Sölaaria fäänttji Seroaan fanoen: „Seräfen ttjttö oti täällä
ja fanoi äibidänfä oleroan fotoon poftteen rinnaSfa. Sölitä
apua ofifi mänette tjanfittatoa?"
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Somtori futtli Sölaarian pufjeen ja trjftjt : „SÖltSfä afuu
mäu? Smdä minä menen mäntä tatfomaan". — Suuttuanfa
9liifan aftttoan rannatta olewaSfa möfisfä jätti män IjtjmäSti ja
läffi fiiruuSti finne. Setoa lasti ttjötfi*piian mennä 9liittiä
auttamaan 9liifan

Somtori ei fauan mttptjnrjt 9liifan ttjfönä, ennenfuin tuli
Suomelaan tafaifin. Apän plttisti päätänfä ja fanoi: — „Se*
räfen teSfi ei fauan elä. Solutta, Seraa eifö ofe nti*
tään parempaa fjoitajaa fuin tuo fuitrifitineit piifa, jonfa finne
tätjetit."

Seraa tuumaili, raaan ei muistanut fetään fopiraaa. Solutta
Sölaaria fanoi: ~St)ttä minä menen mäntä Ijoitamaan."

„99lene raain", laufui Sema, ~ftjilä fe on Ijtjmä, että 9liifa
parta faa jonfun mmmärtäroäifen itjmifen fanSfa pumua; mä*
nettä ei ole fopiroaa pufjefumppania roertaistenfa feasfa."

Somtori fatfoi epäillen SÖlaariaau ja fanoi fitten: „Sofa
paraiten toistaa tanSfifaliSfa, fe on ttfeitt feljnottt ftoitaja fai*
raSljuoueeSfa."

SMÖlaarian poSfet puttaStuimat. jälttä fjarmitti mtot tom*
torin fanat, ja mäu maStafi: „premman fjoitajatt puutteeSfa
pitän tofi päätöffeni ja läfjben SRiiniä auttamaan". Sa SÖlaa*
ria läffi. Apän tuli 9tiifatt möffiin, joSfu äitini istui äitinfä
muoteen ääreSfä itfein. Sölaaria pani fätenfä mänen ofaflenfa
ja fuisfafi ftiljaa: „9liitti Ijtjmä, minä tuten auttamautt finua
aitifi IjoitamifeSfa. Sölaija faa mennä fotia". Sölaija meni, ja
Sölaaria jäi lofjtuttamaan ttjttöä.

aliini itfi fatferaSti ja fanoi: „äitini, rafaS äitini, mi*
fjinfä jotttun, joS fuotette!"

„Suma(a on orpoin ifä", maStafi Sölaaria.
9liila fatfoi fummaSteflen tuota faunista neitosta ja

laufui: ~9lira nuori ja tofi jo niin roaljroa tuottamus juma*
taan. ©letteto papin tptär?"

~©len", maStafi Sölaaria.
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~9liin fe on", roafttutti SRiifa, „juinata on orpoiit ifä; ja
muista, lapfeni, Ijätteen turroata"!

„9Rilfi ottaa fjän minulta äitini", toalitti 9liini.
„Sl(ä pljptä, mato, jota ntaaSfa matelet, mänen fataifia

ueitmojanfa tutfistefla", fanoi 9iiifa, „maau ota ttjijttjtoäiftjtjbellä
maStaan fefä mttrljeet että ilot. Sailfi ne omat meitän Ijpö*
bmtfentme."

9läin fului illat ja päiroät möfisfä. äßaaria ja 9liini
tjoititoat fairaSta taitella Ijuoletta, ja luu 9.ittatta oli parent*
ntat tuttrot, antoi Ijän roiifaita neitroojanfa lapfetteen. 9leljä
päimää oli 99laaria ollut jairaSfjuoueesfa, fun Vatanen taaS
tuli rantamöffiin. Säällä oli faifti fätiutjt IjljraäSfä järjeStmf*
feSfä, jonfa Vafanettfin Ijuomafi; mutta mäu ei fiitä mitään
muuta maininnut, tuin että fairaSta piti niin Ijoitettaman,
tuten täfjäntin asti.

Valafeu meuttjä jäi Sölaaria tuumailemaan tttoSta »tie*
fjeStä, jofa fjänestä ei mitään piitannut, ©e oti fjänelle on*

toa, Ijäuetle, jolle laitti tilpailimat fanoa, mitä törmiin olifi
mafeimmalta luutunut.

SRiifan ftiljainen ääni ijerätti SDlaariatt mänen ajatuffiS*
tanfa. 9iiifa ptjtjfi istumaan. ©amaSfa tjöfäfjti fjän, ja tir*
faS meri rairtaifi mänen fuuStanfa. £)än mafafi nljt maa^
leana rauoteellanfa ja fanoi toä^än ajan lemäljbetttjänfä: „Bap*
feni, jo jätän finun ilman maallista turraaa, mutta luota
Suutalaan, Ijän on fuitenfin paraS turma. Sa muista mtjös,
että pumtaS maine on fötjljän paras ja ainoa taroara. Sää
mmroäSti, mun pieni äliinifeni! — mä tulen pian — pian
— fiedä on ilo loppumatta, taffaamatta." — Sn muoneeSfa,
joSfa roaSfifään oti luudutut fairaan ttjtjttjmäinen ääni, luutui

nmt ainoastaan firtan faufu ja orroott tjiljaiuen ittu. SRiitan
tärfimifet olimat loppuneet.
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3. -..mttof-iouppa.

oli tesfiroätisfä. Vefjbet foiroifoisfa olimat fcttastm
7<p nect. Sirfott fcttot tajatjtiwat furultifeSti pi)fjä*aantuna.
— Scnen fellot foiwat? Setä Ijautataan? — ftjfeli fattfa, jofa
fuljeSfeli firfotte. — Seräfen 9iiifaa Ijautataan, — fintltti
loaStaitS. — Suolla tulee faattoroäti. — So fiettä mttijifiu
toäfjäinen jouffo mustiin maatteifiiit puettuja iljmifiä. 9ie oli*
mat laitti Suomelaan luutumia.

9lii»iit poStet olimat talpeat, ja Ijänen mustat filmänfä
uäljttimät raielä tamallista mttSteuiuiitta. Apäit oti itfetttjt pai*
jon, roaan npt ei faanut ftjtjnetettä fiiiuiiitfä. fflm oli pafalj*
tumaifittanfa, fillä mustalla mullalla peitettiin faiffi, mitä mäu
oli maaitmaSfa rafaStanut, mänen äitinfä.

Sfjmifet, jotta tatfetiroat fasta, fattoiraat: „Suo Seräfen
jouffo ei itinä ollut raertaistenfa taitoinen, ja fttmmnpa tuo
ttjttö uljtlin on, fun ei ebcS äitiänfä itfe.

„Smdä minä ne tuuneit"^faufui eräs leraeä tifjaraa alfa,
„ue oraat foraantaatuifia. SÖluiStaatfeiti olen fuullut meitän
oleman niitStalaiSftttua, ja niin fe outin, fpttäpä fen ttäfee
tuosta tptöstäfin, jofa oit niin musta tuin fefäte. Sn äitifin
noitui Sttouietau patruunan meliroainajau niin, että jo olifi
pääsfljt luutnantin tanSfa naituifeen, ellei raanlja patruneSfa
olifi fiitä loppua teljntjt ja naittanut 9tiifaa Seräfette. Serä*
ncn oli fittoin raain raantta ttjömieS, maiffa fitteuratiu meni
fotamäfeen. Solutta luutnantti tuoli ftttaSta rattaubeSta". SJltjt
fttlfi afan juttu fttuSta ftut^uu ja forraaSta forraaan, fefä tofi että
maltje tjljteeu fefoitettttua; mutta matme ..iitau uoitttmifeSta ja
mitSta(aiS*futu(aifuubeSta oti crittäintiu IjalutliSta tuulioille.

ApautajaiSteu jätteen meni 9liiui Suoniclaau. pttritneSfa
oli liimannut, että 9'liiui faifi fjetllä otta fitfi, tun mänette foto
fjaittittaifuu.
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-Tltjt oli maanantai. 9liini istui Suomelan lasten famma»
risfa fatfetten 9M)?eSfa(an foSfen fuoljua ja tuota pientä möffiä
rannatta. Voi, fuinfa rafaS oti mänette ottut tuo pieni fötjfjä
foto! 9lt)t ei Ijänettä ollut totoa enään. Stjttö arroeli itfeanfä muu*
totaupalle pantaroau, ja mintätaltaifcn tobou pätt fitte ofi faaroa,
fe oli tietämätöntä, mäu itti tatteraSti, mutta famaSfa tuuli
mätt fatista pufjeen. ©e oli patruunan ja tofjtortit ääni. ptt*
ruuna fanoi 9liinin olleen ftuutofaupalta ja 9liemen 9Jlarttiiuin
mänen roäfjimmällä matfutla ottaneen. „©lifiu minä ttjttö ratt*

fatle paremman fobon fuonut", lifäfi patruuna roiefä.
f ,©)fjofj," fattoi totjtori, „tuopa on fttnimaa! SEätjttjtjtö tnei*

bän inaaSfa roielä iljmisten lasten olla
..äiiinpä fe on", »aStafi patruuna. ~Suu terran »ai*

»aisten faSfaSta matfo tulee, niin pitää tapfen fitte menemän,
jota mänen »ätjimmättä matfotta ottaa »aStaan."

„©(ifitt minä pitäjän mieljiä", roatuutti totjtori, „niitt fe
ei tapafjtuifi, roaan minä panifiu lapfeu tunnettuun tjtjroääu
totoon ja matfaifitt fötjftäiufaSfaSta fofjtuullifen matfott. Spllä
niitä aina (ötjttjtj, joS ei tjft» niin toinen, jotta määrättjStä
ramaSta ottaloat lapfett faSroattaatfeufa, emmefä nttjöS roatlan
ole telroottisten faSroattajien pituttceSfa; mutta tuo Ijuutotauppa
on main otettu pafja tapa.

9'iiiniu ftjbän ftjtli tummasti. Apän oli tuomittu rittaattc
Sölarttiinilte, joitta rouma ja lapfet olimat tunnetut tornin pa*
fjottfi. ©e oli foraa tuomio, mutta tuo tofjtoriu puolustus,
fepä oti fuin tääte fjaaroalle. ©tipa jottt maittuaSfa, jofa olifi
taljtonut lieroittää orroott elämää.

Sjtfi oli roielä ljuoneeSfa, jofa fuunteli toljtorin pumetta.
©e oli Sölaaria, jota oli tullut 9liittiä lombuttamaan. 9lpt tuli
patruuna ja fanoi 9iiinin pian pääfemän uuteen fotiinfa, fittä
9liemen SDlarttiiuin fjerrasmäti oli luraamtut tulla Suomelaan
ja fitte illatta loiebä 9liinitt fauSfaufa.

Niitti rupesi taaS fatferaSti itkemään, mutta 9Naaria ja--
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noi: „St(ä itfe 9liiui, toeta main aina teljbä emäntäfi taljto,
niin fentiefi ei finuda ote tjfjtään mätää.

Sauatt ei Sölaaria joutunut (oljtuttantaan 9liiniä, ennen*

tuin tomeat mattnut ajoiroat pitjuau. 9liemen Sölarttiiuipa fe
oli pertjeiuenfä. Samtomme näitä roämän lämcmmältä tatfetla.

äßarttiini itfe oli ennen odttt tauppiaana pieneSfä meri*
tauptmgisfa, joSfa mäu terroan mmm»»iStä oli tullut ritfaatfi.
§äu ei muusta tietäntjt fuin ramaSta. SRaljau mittaan mäu im*
mifetfin punnitfi. Sölitä oti faiffi oppi ja taito — ttjfjjiä lör*
pötptfiä roain, jos eiroät tuoneet futtria rooittoja laffariin. Vir*
famiefjiStä ei mä» pitäntjt mitään, eifjän niillä tamattifesti ol=
lut paljo folifoita. ptjfjfeänä fulfi män tuin ttjfjmä fafffuna,
ja perljeenfä oli famaa laatua, jätteitä oli mainio ja folme
ttjtärtä, joista faffi jo oti naima*iäsfä, ja faffi poifaa, joista
toinen ofi ata*ifäinen. pätien nuorin tpttärenfä SRuufa oli tu*
leroa 9liinin tjoitolapfeffi. ©tina oti fofo perfje, josta npt nä*
emme SuomelaSfa faiffi muut paitfi faffi nuorinta lasta.

Sölarttiinitt rottroa istui leroeättä foljmaSfa tatfetten mieli*
fjtjmällä ttjttäriänfä. Vanmi», Smida, olititt fomea uraotof*
tanfa, mutta ttjmmä ja tjlpeä fuin roanmemmat. Soinen ttjtär,
£ritta, oli taitama pianoufoitoSfa ja tafttoifin fillä loistaa.
9imt Ijän mpöS feifoi pianon ääreSfä nuottilirjoja tartaStellen,
mutta fieltä efjtimifeeti filmänfä lentetiroät tjmpäri, itään tuin
olifi män otottanut jotain. S°Pa raiimein ftjftjifitt, eitö totjtori
Vatanen ollut SuomelaSfa, ja tutt Seraa fanoi mänen par'ai*
taa oleraau peiliä, nätjtti män ttjtjttjmäifeltä. Suo lifjaroa
roumafiu tuli fjeti pumefiaammaffi ja fanoi:

„©n fe tofi onni, että lääniSfämme ott niin taitama tom*
tori luin Vatanen. Soloitta moitituista fertaa mäu minuutin
on parantanut, luu olen tullut tipeätfi IjarmiSta noitten pa=
tjaixx piiloin tätjben. Snnett olin mtjöS jota päimä petoSfa,
että mieljeni, jota on pien liljama, faattaifi tulla Ijalmautfeen,
mutta ftjllä nmt faa olla IjproäSfä turroaSfa, luu on tuo miifaS
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totjtori meillä, ©e main on pama, että fjän ei ole nainut mielä.
Söleibän Smilia olifi jo tauan tarminnut mäntä puljutetta, uratta
män on niin ujo, etfei taiba naimattontau tofjtovin tanSfa puljua".

„©nfo Smilia lipeä?" ftjftjt Sema. „Sipä Ijän fiitä nätjtä".
rr ©n", maStafi rouma. „So fauan on mä» fairaStanut

ftjbämenttjftjttjStä. Solutta jofjtui mieleeni, mitä ntjfljään fun*
tiu, että patruncSfatta ott fifar täällä", äiouloa ei efititttjt fa*
noa enempätä, emtcufuiu faffi oroea aufcni, toifeSta tuli mer*
rat fifälle ja toifeSta äßaaria.

Smilian ja Riitan filmät ptjöriroät. Apeitta oli paljo
tatfeltaroaa. Suottapa oli npt totjtori, jofa oltfi ollut Ijtjmä
faaliS, fittä Ijänettä oli ifo paffta; ofifipa ftjttä fefmaunut
olla toljtorinnatta. Apäutä tätjtpi ftiS tatfella. Suo iljana
ttjttö taaS, jofa meitä terroeljti, jofa niin fuloifcSti fatfeli fuu*
rilla fittifilmittättfä, Ijäufiu malttamattomasti roaati meitän (juo*
miotaufa. Sölarttiinitt tfaSfltiu feifoi fuin lorpiluufi eitä ntitiS*
tanut terroeljtää, roaan jäi tatfelemaan SÖlaariaa. äJlpöS totj*
tori näftji ifjaStuffeda filutäileroän Ijäntä ja fanoi mäljäu Ijtj*
niljilleu: „Sn ote teitä mielä uäfjuijt tänä päimänä". Sölaaria
noiffafi »äijän ja fääutpi fjeti pois, ajatellen itfeffenfä: „en
taiba mänen fauSfanfa puljua, tumina, miten Ijäntä peliään",
ja tuo iloinen Sölaaria tuli ottein roataroafft aina, fun top*
tori oli feuraSfa.

Sermeljbittmäufä fääutpi 9Jlaaria ipilbatt tuo, jola noja*
tett pianoa roaStaa» tarlaSteli nuottilirjoja, ja ttjftjt : „©oitat*
tefo pianoa?"

„©oitan", maStafi Apilba. „Snfä muuta Ijalua teljbäffään
fuin aina foittaa, fe on ttjöni aamusta iltaan".

„St)Uä foitto on iljanaa, luu fillä itfeanfä Ijutrittaa
moninaisten töittenfä jälleen", janoi SJJlaaria, „mutta airoan
mffipttolista olifi mielestäni teljbä fitä aamusta iltaan aSti".

Apilba, jota IjaluSta taljtoi tofjtoria juttelemaan lauSfatt*
fa, maStaft: „Si fttiufaan. Sofjtori tullaatte minua puolusta*
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maan. Sifö fe ote tofi, että tjtjtä ttjötä faattaa teljbä aina
aamusta iltaan; niinpä tofjtorifiu parantaa fairaita päiroät pitfät".

Soptori Vafafen fuu färoi roämän ilroeuauruuu, tun Apilba
mäntä mertaili itfeenfä, ja män fanoi : "©e on minun ammat*
Uni. Sotainen, jonfa on onnistunut roatita itfellenfä fopiroa
ammatti, tefee ttjönfä liatulla, fillä fittoin mäu tietää ttfenfä
mmöS oleraan tjmteu pienen afeen maanfa tjtjöbtjffi, ja raarntaau
tefin opetatte muille tuota ipanaa foittotaitoa, muutoin tpöntte
olifi airaan ptfipuolista ja itfelästä, joS fitä tetifitte raain
oman itfenne muraitfi eitä tencntään

irSölinätö muita opettaifin! en fuinlaan", maStafi Aspilta.
„Suta fitä telifi, jonta fiifjen ei palloa ole?"

„Sif)än fitä muut tee tuin tötjljät", fanoi SDlarttiiniu
rouma, „meltein laitti toultm*opettajattin, näette, oraat ftjöfjiä".

„Sa tuitentin", raafuutti totjtori, „utjraa moni raaralli*
nen ituorufaineit fjalulia raljanfa faatalfenfa opettajarairfaa»
tarraittaraaa oppia ja taitoa. Apän tietää oteioaufa afeen, eifä
mämimmänfään, fanfattfa tjtjötljffi, ja fepä tieto täpttää Ijänen
fptämmettfä ttjtjttjmäiftjljbellä ja antaa mänette rooimaa mänen
raSfaafeen tljötjönfä.

Sölaaria latfeti iljaStittfctta totjtoria. Apän ajatteli: „©u tuo
mieS toti jalo ja järfemä, fjän ei oteffaatt ptpeä, niiuluiu luulin".

9lpt tuli Seroa ja fanoi: „SÖlinä tamton fatfaista rii*
tänne ja pptjtäu Riitaa foittamaatt meille mäljäifen, ja emiä
Smilia faufaa".

„3liman fernaaSti taljton foittaa", maStafi Apilba, ja tom*
toriin fatfafjtain lifäfi Ijän : „joS main fillä taibau Ijuraittaa
muita tuin ainoastaan itfeäni".

Sofjtori ei ottut tuota tuutemiuaufa enään, Ijän main
pumui 9-larttiiuin tanSfa laittoiSta ja faupaSta.

Sölaaria toi uufia nuottitirjoja. ©iinä peiliä oli monta
taunista fuomalaista ja ruotfataista laulua roalittaroana, mutta
Smilia fattoi: „Stt ole tottunut laulamaan paljon muita fuin
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fatfalaifia lauluja", maan toSfa niitä ei täällä (ötjttjntjt, täp*
tmi meibän tpptpä erääfen ruotfalaifeen lauluun, jola olifin
erittäin fauniS.

~-aSfi, jofa SJJlaariaa oli putjutetlut metlein fofo taulun
ajan, ftjfeti nmt Ijänettä: „Sttefö te foita? roai lattlattefo?"

äJlaaria maStafi fefä lattlaroanfa että foittaroanfa, mutta
fanteletta eitä pianoa, ja npt laitti ppljfimät mäntä foittamaan.
Sölaaria meni ottamaan fanteleenfa ja rupefi fomatta äänettänfä
laulantaan 9iunelierg'in runoelmaa Satonpojan pojasta.

Sun äßaaria oli latttunfa lopettanut, olimat laitti fa-
lisfa ääneti, itään tutu olifimat peljänneet putjeen tjäiritfemän
niitä fuloifia tunteita, joita tuo iljana foitto ja taulu oli tuot*
taitut meibän ftjbämnuljinfä. Somtori fatfaifi raiimein äänettä-
mmmbett, ftjftjen ällaarialta, fttfa tämän laulun oli ruotfista
fuomentanut.

„9liini Seränen", fanoi 9Jlaaria.
„9liini Seränen! roai fe!" muufi äJlarttiinin rouroa fum*

maStetten. Somtori fanoi lifäffi: „©npa oifein roaminfo, että
fe fapfi ei faa mitään faSroatuSta".

„©n", laufui Sölaaria; „ljänellä on erinomainen tiebon
fjatu".

„9liinpä fe fanotaan oleman turmamainen", fanoi 9Jiart*
tiinin rouma. „Sölitä mäu tuommoifelta taibotta tefee? p*
raS ttjtötle olifi, että mäntä pibettätfiin lomaSfa tpöSfä; niin män
telpaifi ifjntifitfe ja faifi maailmaSfa »aatetta ja ruotaa".

„Vaate ja ruola on tjtjmä afia, raaan ne eiroät ole laitti
täsfä maailmaSfa", rairffoi totjtori. „©tifi ainatitt fuotaraa,
että fe, jotta on ttjfpä ja fjatua faifeftaifiin taitoiljitt, faifi
opilla fjadmfa ttjtjbtjttää".

§eibän niitä ja näitä jutefleSfanfa oli jo ilta fufunut,
ja roieraat fäffiroät pois, roieben tuon fafpean 9iiinin fanSfanfa.
Sfo Vamti fjauffui roielä muutaman fjaufunnan, ja 9Rarttii*
nin fomeat roaumtt eiroät enään näftjneet.
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Vierasten mentmä fanoi patruuna totjtorille: „Si fittä
taraatta pibä riffaita naifia fomteteman, fuin finä teet".

„Suinfa niin?" fpfpi totjtori.
„9lom, ainapa finä nratifit raaStaatt, joS ifä, äiti taiffa

tpttäret putjuiraat. 9lätpi felraään, että finua ei miettptä faup-
pamicfjet eifä meibän perfjeenfä.

„Si fuinfaan, finä olet raääräsfä. SÖlinä ftjllä annan
jofa fääbtjfle arraoufa. Si ole rairfamieS porroaria parempi,
faiffi olemme tjptä tarpeellifet ja tjtjtä arroollifet, fun main
tutin teemme djömme täpbetlifeSti; mutta uitot pötjfjfeät im*
mifet, jotta ramafla faiffi punnitfemat, olfoot ne maiffa misfä
fääbpsfä taiffa antmatisfa, omat aina pilfan alaifet. äJlutta
npt en enään jottbu täällä teSfuStelemaan fanSfanne, fidä mi*
nun on fiire fotia, täädä jo on liiaffi päimiä fulttnut". Sa
Startti Vatanen jätti fjeibät IjtjmäSti ja läffi ajamaan fotianfa.

©uitfet malafiroat [jödänä Ijemofen feljäsfä ja Vatanen
tuumaifi itfeffenfä tjtjtä ja toista. £än tjieroi filmiänfä, itään
fnin olifi fillä faanut ajatutfet fetroenemään, mutta turmaan —

punaifet poSfet ja finifet fitmät ppöriroät aitta Ijänen ebeSfänfä.
Viljboiu tuli män fotia. Sotonfa tuntui mäneStä ttjljjättä, mäu
oli mäftjntjt mieleStänfä että roiitfinljt olla tjttjäällä, roaan patti
maata, mutta uni ei taljtonut tulla mänen filmiinfä. Sanan
fäänteti män itfeanfä, ennenluin mitjboin nutftti uneffien fini*
fistä filmistä, fanteleeSta ja fuloifeSta taulusta.

4. ©^ottamaton -Komiaus

fefä*aurifo paistoi taaS firffaaSti. S—raebett aadot loisti*
mat IjttiaifeSti pappilan rantaan. Vieno länfituufi tuu*
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mitteli raattljojen puitten latraoja pappilan puutarljaSfa, joSfa
Sölaaria färoefi poimien fireenifuffia.

Sölaaria ofi roiippntjt SuoutetaSfa enemmän, fuin enfi»
oli aitonut. §än oli faanut esteitä, jotta mänen totiintäljtöäufä
roiirotjttiraät. 9liiStä nmt tambomme lutiallemme muutamalla fa*
natta tiebon antaa.

9iiini oli joutunut pamaan paiffaan, niinfuin Sttomefatt
patruuna peffäfifin. 9Jlarttiiuin nuorempi poifa oti erittäintin
palja ja ilfeä mäntä toaStaan. Qäxx oti muomannut 9liiititt
ufeaSti litteraan niitä muutamia firjoja, joita män oli perinpt
äibiltänfä, ja niistä erittäintin rataStaroan 9iuneberg'ra runoel*
mia. ptifa ofi ottanut firjan ja turnannut fjeittää fen pefään.
äitini istui juuri pieni SMRuufa fplisfä, fun näfi firjanfa maa*
raSfa, tuon firjan, jottfa äitinfä ofi faanut m^tämättänfä ja
jota fjän aina ofi fuureSfa arraoSfa pitäitpt.

SRiini fjuufi terran fotoaSti ja fjljp . äfi tjlös pelaStaatfeufa
firjaanfa; mutta mitäs tapafjtuifaau? peni 9luufa ptttofi fpfistä,
ja jaffa nimeltpi. äipt tuli SRiinille papat ajat. Apän oli ftjtjl*
Unen, fe on tofi, ja fen mäu itfettin tttttfi, mutta fiitä Ijäntä
ml)öS piestiin ilman armotta. Spänen rafaS firjanfa oli jou*
tunut tulen omaffi, ja pieni SRttufa, ainoa, jota mänette oli ra*

taS täsfä perljeeSfä, roaiteroitfi mänen täfjtenfä. Suo itteä poifa,
jofa oti faifen atfufpp, mäu pääfi laiteSta raugaiStittfeSta roa*
paaffi, niinfuin ei itään mitään olifi tefjntjt.

Soljtori Valanen, jofa tuotiin 9liemen fartanoott, ofi
pian lapfen jafan fijaffenfa taittanut, mutta papempi oli 9lii*
nin. Apän oli pcljäStpffeStä ja fotoaSta pieffemifeStä niin ruit*

nettu, että joutui fairaaffi. Soptori Vafafeu, jofa oli tunnot*
Unen ifjniiS*tjStämä eifä tefjn^t eroa riffaan ja fötjfjätt roälittä,
färoi fääfi tuota 9liiui ruttaa. Apän tuuli ftjllä Sölarttiinin
perpeen pupuroan fitä ja tätä tuosta fetroottomaSta SJliinistä,
jofa ei roiitfinpt fasta fjoitaa, roaan fufi tuifi turljamaifia tir*
joja; mutta Vatanen ftjftji äliiniltä itfettä, miten tämä onnet*
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tontuuS oli tullut, ja 9liini pupui faiffi niin, fuin tofi ofi.
9liemeftä läffi totjtori Suomelaan, joSfa mäu fertoi, miten fur*
jaSfa tilaSfa 9liini oli, ja fanoi äßaariatte: „Sifö ofifi malj*
töllistä, että fämifitte mäntä fatfomaSfa? äliemetlä ei mänette
paljon Ijoitoa anneta, mutta fe olifi toti lapfette fangen tarpeen."

Sölaaria pmmpiä ja lupafi fen teljbä IjaluSta, foSfa fapfi
oli mänette rafaS.

Somtori fanoi mielä: „SoSta enfi tertoja feuraSfanne mie*
tiu, ntittafin teitä roäärättä mitatta, antafaatte fe minutte an*

teeffi".
„@en olen jo aitoja fitte tefjntjt", maStafi Sölaaria, mutta

mäu ei uSfaftanut fatfoa totjtoriin, maan rienfi pois IjuoueeSta
ja läffi äliemette. ©iettä tämi män npt jofa päimä, fiffi tun
aliini parani. Solutta mielä oli ptfi onnettomuus tapafjturoa.

Smitta oli ottut SuomelaSfa. ©iettä olimat ttjtöt roai*
fjetettect formutfianfa, eitä Smilia pois läpteisfääu muomaunut,
että mänen formutfistanfa tjffi ofi unomtunttt 9Jlaarian formeen.
Sttatta leraolle memteSfään laSfi män formutfenfa pöpbättä ole*
raatte neula*aStiatte. Slamutta puettuanfa maatteet päättenfä
otti Smilia foraraffcttfa — mutta tumma — pffi oli poiSfa.
S9___fä oli fe? 9liini oli ollut tamntarisfa. — „§än fen roar*
maanfin on roienpt," — ajatteli Smida ja fäsfi äliinin fjafea
fitä, mutta fun ei fe (ötjt^ntjt, fanoi män: „@inä fefrooton fen
roarmaaufitt olet roaraStanut".

SaufjiStuffetta fuunteli 9liini näitä ftjtjtöfftä ja maStafi:
„VaraStanut en ole, ja jumala roarjettoon minua fitä itänä te*
femästä". §än oti roaadstunut, ja fiitä tuli Smilia roielä
enemmän roafuutetuffi, että ttjttö oli ftjtjllinen.

Siialla oli aliini taroallifuuben mutaan nttfttttanut 9tuu*
fan, mutta fun maata pantiin, ei fötjttjntjt 9liiniä mistään.
SÖlarttiini ja mänen perljeenfä luutimat ttjtön faramteen maraS*
tetutt fafmtfa fanSfa ja läfjettiroät pafroefianfa fjäntä mafemaa».
pfroelia ei mafenutfaan, fun toitooi roain äliinin pääferoän



."öaapaMio.286

larfuun; tjänenttn tufi fääli tuota ttjttö ruttaa. Sultuanfa
maantietä pitfin Suomelaan meni Ijän mäentupaan ja pupui
jiedä, että aliini oti farannut, fun mäntä ofi ftjtjtetttj futta*
formuffen roaraStamifeSta. Smöffi*Sölaija juoffi oitis uutifia
juttelemaan fjerraSroäettettttn. Suuftuanfa SDlaijan pupeen muisti
Sölaaria peti formuffen, joitta Smifia ofi unofjtamtt mänen for*
meenfa, ja täfjetti fen pafroefian fanSfa 9liemette. SoSfa pat*
roelia toi formuffen Smittade ja fanoi, misfä fe oli odut, pu*
naStui Smilia, fittä npt muisti mäu unoljtaneenfa fen Suome*
taan. Väljän fittoin pisti pätien omaatuntoanfa. — 9Jlaaria roiippi
roielä roäljäti aitaa SuomelaSfa, mäu toirooi faaroanfa jotain
tietoa SRiiniStä, jottta fanSfa män onnettfa faltimuffeSta oli niin
monta fertaa ollut tjfjbeSfä, mutta aliini oli poiSfa, fjäueStä ei
mitään luutunut.

Saiffeitt näiten afiain täfjben tuli Sölaarian läfjtö roiirotj=
tettjffi, mutta nmt ofi mäu fotona, täsfä imanaSfa, raffaaSfa
fotoSfaan. £)än poimi fuffia, niinfuin jo mainitfimnte, ja ajat*
teli, miten moni oli muuttunut, fitten fun mätt fotoa fäffi.
©itte olimat (tjf(tjn tuulet rairootmeet, talrai teftntjt tinoffianfa,
ja femät*aurinfo ne fäteitlänfä fulattamtt, ja nmt oli taaS läm*
min imana fefä; tuo aita, jolloin mäu oli poiSfa ollut, maitta
pitfäfin, tuntui päneStä tofi marfin Itjfjtjeltä. §ätt ajatteli it*
feänfä — mäntin ofi mielestään muuttunut. §än oti ifoinett ja
furuton, fuin fapfi, fotosta täljteisfänfä, mutta nmt oti mänettä
tjffi faipattS; faiffi ei ottut enään niin täptettistä fuin eniten,

©proäsfä mänen fmtämmeSfään oli tallennettuna fttroa, jonfa jalo
ja roafaroa muoto mäntä ifjaStutti. Apänen näin ajatetteSfaart
oli toppa, jofjon fuffia poimi, tuttut täpteen, ja pan läffi pois
pmttarljaSta Soiroumäelle päin.

äJlaaria oli fauniS, fuin fttffainen fefätlä, fuffeisfanfa
fuffafoppo fäfiroarretta, roäpäinen tatfi ofatta ja maitoinen
fjattu pääsfä, jonfa punaifia naumoja tänfituuli fteitntteli. Sun
män oli joutunut Apaapafattion läfjetle, tuli Apamta mäntä maS*
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taan. $loifeSti terroehbittaänjä tytöt rienfiroät yhbeSfä paa*
pafattiotte. peiliä oli aifomitS foristaa fatiioa fuffaifilla; siitä
he obottiroat tänä pöiroättö roetjiättjä fotia yliopistosta. Ntit
jitoiliroat futista fiehfuroita pöybän foristeefsi ja ajettiroat jii*
hen myös fiittäroät fahroifupit, josta näfsi, että heibän oli ai*
fomuS sirita roähäifett roiiptjä.

SErjtöt eiroät roielä jääneet foriStufsianja roaliniifji, ennen*
fuin jo fuutiroat pifatfeSti astumien jatan*äätten, ja fatttaSfa
nteibän nuoret ylioppilaat siteitimät fumpifin fifartanfa.

pemmi ja Slatu näfiroät ihaStuffetta, miten paapafattio
oli foristettu heibän tähtenjä, ja miten sisaret oliroat paljon
roairoaa nähneet sitä tehbeSfään. Nsi istuiroat mielihyroättä
fahroipöybän ääreen ja rupejimat uutisia juttelemaan petsin*
gistä. pupaiSta otifin tytöille tuulla yhtä ja toista tuolta
fomeaSta päätaupungtSta.

pirin roirStan pääsfä Apaapafadiotta tnlti eräs talpean
nätöiuen tpttö. Apän oti ja mäfjäfäntäinett tooltanfa,
mutta mänen erin roiifaaSta muotoStanfa näti mänen tummin*
Un oletoan noin wiitentoiSta*muotifen. §änen ftiuffenfa olimat
ftjtjS*tjötä mustemmat, ja mänen fuurista mustista filmiStänfä
näftji, että färfimifet tälle lapfette eiroät enään olleet outoja.
§än pppfjttefi aina tatoan tafaa ftj^neleitä filmiStänfä, ftjtoä
fjuofauS noufi mänen rinnaStanfa, ja män rupefi tauniitta ää*
neliä laulamaan:

„2Nott' pilroet rientää turmatta
jftyt tuulen huteina,
3a ilman maatta, fobotta
Ml ompi elämä?"-

Väljän mattaa mänen ebedänfä fuffi pofitiiroinfoittaja.
Sämä, fun tuuli ttjtöu taulun, ftmtmaSteli mänen fomaa ään*
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tänjä ja seisahtui obottantaatt tyttöä, puhuttuansa tytön
fanSfa ja ftmltuaan hänen mieron tietä kuljeskeleman tasfi hän
hänen tulta fanSjanja soittoon taittamaan, ©oittaja tapasi siitä
rahasta, minkä hän soitottansa ansaitsisi, antaa tytölle osin.

„@aapa tttotafin foettaa", fanoi tyttö huoaten, ja ttyt
fitlfimat ebettenfä, jtffi fun taulut haapaett fithitta paapa*
kalliotta.

„2Jcettfäämttte tuonne soittamaan", sinoi positiiroinfoit*
taja. äJtatttamait aSfeleen päähän fattiolta he ttyt jeijahtttiroat,
ja Niitti, jofa jeijoi jeliit kallioon, lauloi:

„©teläSfä faitntS ©panja,
©panja on mun fotimaa,
©iettä ieheroft faätanja
©bron ranitatt' humuaa,
3Jianbcl»fufat punertaroat,
§ebelmötifee tottitapuu,
©iettä ruujttt fatmiljimmat,
©iettä firkfahampi futt.

NiunaSjant fsibfduffet
$oijeS toaatii'minua;
3ätätt taftri ImmituEiet,
3oS roain pääsen totia.
Sotimaani ompi ©pnuja;
Dhettnätt fotttanfaitte,
3o§fa tel; emä faStattia
SBarjon antaa l)aubatte".

Sölaaria, jota ttjtön tattlaeSfa oli ajatellut, „misfä olen
tuon äänen ennen luudut", tuli nmt ttjtön luo ja muufi famaSfa:
„9liim!" „Söiaaria!" fanoi SJlfini (fillä fe oli Ijän), ja mänen
filmänfä ttätjttiraät erinomaifen itoifitta, mutta pian tatofi ilo
mänen muoboStaau. Apän muisti fuftaformuSta ja ajatteli :

„ef»fä SJJlaariafin tuulee ntiutta fppllifeffi". 9Jlaaria tuon m»o*
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mafi ja arroafi ftjtjn, jonfa täfjben pnljuifin oitis alituitte, mi*
ten formuffen taita oti. SRiiniftä putofi itään tuin taalta
ftjbänmteStä. Apän oli taaS iljmistenfm ebeSfä pumbaS ja
»iatoitt.

pfititroinfoittajau jätti mä» ja feurafi Sötaariaa ja mä*
nett funtppaneitanfa, joitte Sölaaria muutamitta fanoitla foetti
fetittää 9liittin elämäntoaimeet.

9lit.it nmt pumui nujöS itfe, miten män läffi farfuun.
gjätt juoffi fofo mön, fanoi mäu, tietämättä, nuijin meni. ©en
fjän roain tiefi, että poiS, fauaS pois piti panen menemän.
©itte roaSta, fun mänen tufi roiftt ja nätfä, fjuomafi mä» pm
IjaSta paijaa» joittuueenfa. Apänen täptpi ferjätä „ja raSfaS
on mieron tietä fttttea", taufui mätt. „SoSfa fefäpnoti rupefi
tufemaau", jatfoi aliini, „oti minulla toäftäu parempi 010. ©il*
loin fain fjuttan ttjötäfin moneSfa paifaSfa ja npt miimeitt pa*
ritt mirStan pääsfä täältä tapafin tuon pofitiiroinfoittajan, jota
panen ptjrjnnöstään aioin feurata ja laulamifefla anfaita lei*
pani; mutta onneni jofjbatti tänne aSfefeeni, ja nljt rufoifen
teitä pitämään minua fuonanne; äffäätte panfo minua tuonne
outoon maailmaan !"

„Sptlä faat foton täällä", fanoi Sölaaria, „metraääit
»aitt ifätti fanSfa tuuutailcmaan, mitä tefjtäifiitt.

Sattan eiroät enään roiipmueet ApaapafaflioCa, toaan rien*
firoät faiffi pappifaan tuumaifemaan, mitä oli tefeminen.

9.Jaarian fpbänttneSfä ftjnttji päätös. §)än taljtoi tetjbä
Sainin niin onnettifeffi, fuin mambottista olifi, tjätt tafttoi otta
afe fen fäbeSfä, jofa ifjiuisteu onnet jafaa. hartaasti pmmfi
män nmt ifältänfä faaba 9liiniä luonanfa pitää. Apemmi ja
Slatu oliroat luroanneet antaa 9liittille oppia, ifän lupa roain
roielä puuttui.

poroaSd tuumaili. Apäntä ei oifein miettpttäupt tuo
afia; pän piti fitä roain nuorten pullututfena, mutta roitjboin
fuu 9Raaria puptti, miten ofi fjamainnut 9iiinillä oleroan erin*
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omaifett taiton, fanoi mön: „910, jäätöön fitte tänne teitä» op*
pilaaffenne".

Sölaaria faattoi SJliinin raäpäifeen fammariin, fanoen:
„SHmt, aliini, faat oppia ja taitoa niin paljon, fuin fjaluat,
minä tietän finun fitä fairaanneen; ja futt finufla toain on ai*
faa, tufet fanSfani juttelemaan".

„Oi! tämmöistä onnea en ofe faattanut uneffiaffaan",
(aufui 9liini. „@itte fun äitini muffatta peitettiin, ei ole mi*
nutia iloista päiraää ollut ennenfuin tänään, foSfa teitän näin.
Ci! näfjneefö äitini nmt, miten töm.ä ttjttöttfä on onnettiuen?
Suutala fittnatfoon teitä! Se olette minun onneni enfefi."

„£)fe raaiti", raaStafi äHaaria, „ja jää tjtjroä^ti, fittä nttt
finun tämtmm lemätä".

9liini istui fammarisfa ofematt rauoteenfa äärette, ja
marras fiitoS noufi mätien fptämeStänfä Suojalle, jofa panen aS*
fefeenfa tänne ofi jofjtattanut. §än otti roielä pienen raamat*
titttfa ja lufi fiitä roäpäifen. ©itte meni män fewotte; män oli
roäfmttpt fefä matfaStanfa että miefenfiifutuffista; ja feuraa*
mana päiteänä affoi panen foufunfämntinfä.

5. liMfjfaus

(KJJuotet rotjöriroät etettenfä ilman mitään erinomaista ta*
4p pauSta; Sölaaria toain aina roälimiten oli joitfutt roiifon
SuomelaSfa, joSfa mäu aitta tj.ä enemmän oppi tuntemaan
fitä jaloa miestä, jonfa tuffiatt pän tattenfi fmtämmeSfänfä.
SJliini oli atjferaSti fufenut ja SDlaariaa ofi män mtjöS paljon
tpöttänfä auttanut.

ältjt oli fofme muotta fufumtt fiitä, fun SJliini tuli pap*
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pilaan. Apän oli erinomaifella tarffuutefla ja pmmärrmffeflä
opittaraattfa oppinut, jonta täfjben Slatu ja Apemmifin ifotta
fjänelle jafoiraat tietojanfa.

aliini oli nmt fadbeffantoista mnoten raanlja; mä» ei enää»
ottut lapfi, roaan nuori neitonen, ©en tunfi mäu mmöS itfe —

ja jota paremmin mäu fen tunfi, fitä enemmän fptttpi fjänen
fmtämeSfänfä tjafu faata joulun itfettjifen tljö*afan.

SRiini istui roäftäifeSfä fammarisfanfa fetjräten ja ajatellen,
mitä mänen piti tefemän. Apän ofi ttfeaSti ajatettut: „Voi!
jospa fanfan fapfet faiffi ofifiwat niin onnellifet, fuin minä,
että faifimat oppia ja taitoa!" SRpt muistui panen mieleenfä
SmtnäSftjtän femutaari; „entä joS pääfifin finne", ajatteli Ijän,
„ja fiettä fitte miljtoitt e^fä S— n pitäjään fanfafoufun*opet*
tajattaretfi, fittepä moifitt jotafin pm^ää raaifitttaa." — SRiini»
fifmät fiiffimät ilosta, mä» jo näft tufemaifutttett eteSfänfä,
näfi ttfenfä opettamaSfa fanfan fapfia. Di iföinen tuferaaifuuS!
Solutta faattifo män jättää tämän ifjanan S—n pitäjän? —

Soitta piti näitä tuumia raaStaan? — STJffi tunne Sdiittra fp*
tämmeSfä, jonfa pän nmt raasta muomafi. ©e ofi finne faS*
toanut mänen tietämättänfä päimä päimältä, miiffo miifofta ja
muofi muotelta. §än rafaSti toista opettajaanfa, pän rafaSti
Remmiä. „§emmiä rafaStan minä", fanoi mäu itfeffenfä,
„Apemtniä, jofa äßaarian tä^ben tuli minun opettajaffeni. SDlaa*
riaa rafaStaa mäu — ja fttfa jaattaa näljtä Sölaarian ja otta
Ijäneen rafaStttmatta — mutta mänen fmtämmeSfänfä afuu jo toi*
nen. §emmi ruff a! tjffin tutjet finä, tjtfitt minä, että itänä
faa aamistaatfaan ferjälätSttjtön, jolle oppia annoit, rafaStu*
neett opettajaanfa." — äläin ajatteli män ja alfoi taaS fiiruunt*
min fefjrätä. ÄefjräteSfänfä rupefi pän (aittamaan; (au(u ofi
9iimefierg'in „pttraeferaa ttjttö", jonfa SRiini oli fuomentanut.
feärt lauloi:
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„3og pppäfellou joibegfa
3o otftu iuptamaatteigj"a,
3a jogpa pö jo joutuijt,
3a pppäpäimä foittaift!

3a toittfottiöni tetjtuä
9LUä aamujaarnatt' fäpbesfö
9ipt nätifitt jen firfotta,
Uu fatoannut on fultaattfa!

3o plfin firfonmäeHä
§an feifoo ennen minua
3a tatfoo pitfin järtoeä
SJlpt fanfan fuurta joulfoa.

§än fieltä etfii minua;
3o läpegtpmme firffoa,
3a fopta tulen joufogta
3a lättä fauppaan ilogta.

SJtpt laula firffa iloinen!
Sun päre näfpp palaneen,
9Hin minä faan jo nuttua
3a näen fuKan unisfa.

2M istun täällä, feljrääit maait,
<5i ote rulla puolettaan;
3a foSfa loppuu fehruni
3a fosta ilta joutttroi!"

Saudrafa lopetettuaan oti mäu taas ifoifempi ja päätti
mennä Sölaarian tanSfa juttelemaan. Vaan enfin lälfi mäu
puutarmaan ja näti, poiteteSfanfa ppbeStä fäptäwästä toifeett,
§emmin ja Sölaarian istuman teinulaubatta. 9luorutaittett oti
roaatea tuin tumi, ja Sölaarian postitta mälfftji ftjtjneleet.
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Apeibän mälillänfä oli jotain tapamtunut. Apemmi oli raf*
fantenfa ilmoittanut Sölaariatte, fen 9iiini peti Ijuoinafi, ja
meitä pifaifeSti terroefjbitttjänfä fitretjtt män fifäfle afuutljuo*
neifiin, mutta Sölaaria feurafi mäntä, ja §emmi jäi tjftin puu*
tarmaan. Apän istui fiettä roataatta, ääneti; mimboin fanoi män
itfetfettfä: „SlaraiStutfetti tärai toteen — finä et rataStanut mi*
nua, Sölaaria. Sölaaria! mitfi oli rattautefi ainoastaan fifaren
rattauS? Söliffi et faattanut tuffa omaffeni? äluorufainett itfi,
raaan pian noufi mäti tjlöS; wiefä ofi mätt roaafea, mutta mäu
oli tefjntjt päätöffen. „VafituS ei ote miemen", ajatteli mä»,
„ttjötä tambou teftbä, pois taljbon mennä, tafaifin ja
fiettä miifauben fäfjteeStä itfelleni tietoja ammentaa, efjfä fitte
jotain taibatt teljbä maani fjtjöbtjfft ; ja nmt meni mäu famaa
tietä, fuin äsfen ttjtötfttt.

©alisfa tofjtafi Apemmi promaStin mmtä 9Raariatt ja 9lii*
uin. 9liini oli tuumaillut feminaariitt fiifttemifeStänfä, ja pro*
maSti oli fen fopiroalfi nätjumt, toSta 9iiittiftä (iifjen oti maitta.
9itjt fanoi mtjöS Apemmi päättäneeufä läfjteä. pois Apetfratiin ja
oitis, pän taljtoi main fanoa jääfjpmäifet enfin.

„Saitfipa npt aiotte meität jättää", laufui proroaSti.
Vämän aitaa pttmuttuanfa jätti Apemmi ja lii*

remti fitte poiS, mutta portafjilta palafi pän raielä tafaifin ja
fanoi tatfoen faliin, joSfa ällaaria feifoi: „Vielä terran mm*
roästi Sölaaria, ratas tapfmtteni pstäraä! äJluiSta joStuS mi*
nua!" Vämän aitaa raielä luutui ratasten jtjlinä, jaApemmi oli
mattoisfaatt.

äßtrataittatt Ijetten fufuttua fiitä, fuin Apemmi fäffi, tuti
posti ja poStiSfa firje 9Jlaariaffe. Sirje oli Sprroään pitä*
jästä. Sölaaria attfafi finetin ja litti roäpäit aifaa. älttufu
raufitn perästä noufi ja fatofi fjänen poSfittattfa. £>än roei fir*
jcen ifätlenfä, ja 9liitiitte fanoi pän: „Sirje on Slarni %&ata'
fetta; tuo jalo mieS rataStaa tj-Stätoätäfi. Di aliini, fuinfa
olen onnellinen !"
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SJliini iloitfi pStämänfä onnesta, mutta pois taptoi Ijän.
tuonne pieneen fammariinfa taaS. §än faipafi ptfiuäifppttä.
Sttftttanfa fatumioonfa istui mä» tuotitte ja painoi päänfä fä*
fiinfä tatteraSti itfeiit, maan tjetfen perästä ppppfied mä» fpp*
nefeet filmiStänfä laufuen: — piS tamton riipiä furttt fmbattt*
meStäni ja teljbä ttjötä aljferaSti!

Siire ofi pappilaSfa. SangaSpuut jpsfitoät, rufit tjtjti*
fimät, ja tonnlja Seena leroitteli palttinafanfaita fetolle roalfe*
nemaan. Summa ei ottutfaan, että fiire oli, foSfa Sölaaria oli
morfian, ja muoten päästä aiottiin pitää päitä. SRiinin mpöS
ofi täfjteminen SmroäSfmfään jo Apcinäftum foppupuotetta.

6. Jäät.

§aaS oli rottofi fulumtt, ja lefä*auriuto paistoi tämppmäsd.
0 ©ireenit ja pitjlajat olimat tätjbeSfä morfiuSpurouSfanfa,

ja pipada oli portatjitten pmpärille taajaan loimuja pistettp.
Sofin jufjta oti tuloSfa.

Sjsappifan falisfa attfaistun affunan ääreSfä istui mieS
ja neitonen, joitten filmistä onni ja autuus toisti. 9lämät
nuoret oliroat Slarni Vatanen ja Sölaaria. Saiffi tuntui peistä
niin fuloifetta. Seiroofett roiferteleminentin tuitlui itään tuin
onnentoirootuffefta, fittä tänä päimänä oli peitän Ijääpäiroänfä.
Suffafet tuoffuimat peitän pmpäridänfä, ja me istuimat fiinä
fuisfatett onneStattfa toinen toifeflenfa.

©alin mierifeStä fammarista fuufui iloinen putjeett tiperte-
leminen. Spöptä fiettä oli afetettu lattian feSfette, ja fen mm*
paritta istttiroat §emmi ja Slatu (me olimat nmt fanöitaatit),
§amta ja SJliini fefä -Seman raanmimmat fapfet ja
§etmi. ©uuri fofo mtjrtitt*otfia mafafi pötjtätlä meitän eteS*
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fänfä. Ape fitoilitoat fruunua Sölaariatte. Sptöt fitoifiroat nujöS
itfettenfä mtjrtttfiefjfuroita, fittä fje olimat malitut morfiuS*
piioiffi. §>emmi, Slatu ja nuori Stmiö olimat fäSfettjt ebeS*
fämmiffi, ja meitäfin piti merfittämätt mtjrtitt*offatta, jota oti
pistettäroä tatin rintaan.

aliini oli pafjon muuttunut, fitte fun miimein mänen
näimme S—n pappilaSfa. £än oti fefä ruumiin että ftengen
puolesta aiman toinen. £)änen filmänfä loiStimat ilosta. §än
tiefi elämättänfä nmt oletoan jonfin tarfoitutfen, mätt oti tuferoa
fanfafoulttn*opettajattareffi.

SauniS ofi män iStueSfaan tuotta pöljbätt ääreSfä fieljfu*
rotta fitoen, fen Ijuomafi fun mäu, roatiten mmr*
tin*offia 9liini(te, fatfoi mänen mustiin fäifjftjtniin fifmiinfä.
„§än on fauniS fuin espanjan muStafitmäifet faunottaret",
ajatteli Apemmi.

Slatu, jonta filmät aina olimat walweetta, muomafi pian,
miten ifjaStumit f)emmi oli, ja fattoi mämän imarrellen: „Sit*
tapa nmt taaS enfitfi fifjlataan S—n pitäjäsfä? ©anotaan:
„f)äät on aina toisten atfu".

„3(atu marmaanfin", maStafi jeniini. „©inä ofet en*

fimmäinen ebeSfätjpä, ja niin on finutte tnatfa ttjfjtjin railjtt*
tuoliin".

9läitt meitän jutetteSfaatt tunnit riettfiraät.
Sema tuli fifälle ja laufui: „9ltjt on jo aita pufea mor*

fiattta. §etfi fäljesttjtj, jolloin mieraat tuleraat." ©itte meni
män tofjtoritt ttjfö fanoen:

„Vämäffi ajatfi, Slarni, rmöStän finulta 9Jlaarian".
„Vie raain", maStafi totjtori, „pianpa taas faatt mänen

tafaifin eljfä miefä fufoifempana ja fitte ijäifeffi ontteffeni".
äßaaria meni (Seraan fanSfa.

So oti morfian tätjbeSfä pnrouSfaufa, ja morfiuSpiiatfin
feifoiroat »alloifisfa jufjlamaatteisfaau, nttjrttifietjlurat pääsfä.
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ptppifan (alin feinät oliraat foristetttt roit)eriäi(illä lefjbtltä, ja
raifjtttuod oti raatmiina lattialla. Vieraat istuimat pntpäri fa*
lia. -Pappi, pitäjän lappalainen, jofa roifjttfanat oli fufema,
färoefi ebeS tafaifin lattialla, ja totjtori Vatanen feifoi jufjtat*
lifena fatfoen oraeen päin, itään fuin jofa Ijertt fieltä onneanfa
otottaen. Sa ntjt näftjifin, mitä mäu ototti. Viernattttt noufi*
raat faiffi feifaatte, fittä oraesta tuli raanlja raalfiapäinen proroaSti
tafuttaen faunista morfianta. Sölaaria ofi ipana. Apättettä
oti malfoifet, fjo^totoaatteet, pitfä roaffoinen puutu riippui
fruunun alta tjatneenpatteifiiu asti, ja mprtinfttfista fibotttt
fiefjfura oli Ijänen pääsfänfä fruunun tjmpäriltä. Sfään fuin
pifroisfä tuti Sölaaria, futt pän fjiljaa tjitpi lattian mli tofjtoriit
tuo, jomon ifättfä mänen jätti.

SölorfiuSpiiat ja eteSfätjroät tttliroat jäfjeSfä ja menimät
feifomaan fafjten puolen morfiuSparia. pan ofi pappi roifjft*
fanat fufenut, ja felmästi ofiroat Slarni ja 9.Raaria roaStanneet
papin fpfpmpffeen: tafjtoimatfo rafaStaa tcifianfa mtjötä* ja
maStoin*fämmifeSfä.

äitjt toimotettiin onnea, ja roifjboitt fuufui mittlun färae*
feet foiraan. SanSfi affoi. Sölonenfaifia Ijerffttja faupattiin
aitta mäfimiten, ja niin joutui ilta.

SJliini oli paljon tanSfinut, panen tuli palaroa, ja mäu oti
roäfmtujt. Apän meni portamitte ja istui fiettä olemalle (aioit*

fatte. Sölie(eenfä muistui nmt päimä, jolloin mäu fö^fjättä fer*
jätäiSttjttönä feifafjtui §aapafattioit läfjelle. Suinfa tummasti
oti mänen ounenfa faSroanut aina fiitä! Apän päätti mennä
tuonne Apaapafttfliotle. „Sää(lä päitten tomuSfa", ajatteli män,
„ei futaan muomaaffaan minun ofetoan poiSfa, ja fiettä faan
muutaman fjetfen otta ranmaSfa t>tfitt ajatuffieni fanSfa;" ja
SRiini otti tatin pttenfa ja roämäifen matun pääfjänfä ja fäffi
Apaapafattiotle päin. pan juoffi pän tuon Itjlj^en mattan. (Snnä*

tettmänfä fattiotte istui ttjttö, ja moni muistui Ijänen mieleljenfä.
£än tuuttteti maapain fuminaa ja pienen puron roirifemistä, ne
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muiStuttiroat mäntä Smrroään fuofjuroiSta foSfiSta ja mänen fo*
toStanfa, tuosta pienestä mölistä foSfen rannalta, äläin istui
pän unomtaen faifen ftäämäett paitfi ijfjken, jofa mäntä par'ai*
faa fjafi; fe oli Apemmi.

Apemmi ttjftjt Slattttta: ~gtfö SRiiniä ote nämnmt?" Slatu
maStafi ttäfjneenfä mänen menneen Apaapafafliotfe päin, ja finne
nmt fäffi Apemmifiu.

SulfeiSfanfa tuotta roäljäifeSfä foitoumetfäSfä ajatteli mäu:
„Suinfa fummadinen tofi ifjmisftjbätt onfin. — Vain muofi
tafaperin rafaStin Sölaariaa ja (uutin, että en itänä tuota
raffatttta faattaifi fptämmeSfäni tufefjuttaa, mutta Ijtjmä tafjto
moi, itäenmä, patjonfin. Väpemmän roielä aamistin fidoitt,
että 9liinin mustat fäi^ftjmät filmät faattaifiroat minua fafj*
(eifiin tietoa. 2ltj, tuollapa istuu mäu, itään fuin metfätt
impi!

©iettä istuifin SJliini Apaapafattiotta matfoifisfa raaatteisfa
japieni mprttittefjfttra muStiSfa fäfjäröitmiSfä (jittf(is(an(a. $>emmi
meni mänen fuoffenfa fanoen: „Dfen finua fairaannut. ptp*
pilaSfa jo rupefi fjäämäfi ittaftifetle, maan tjtfi morfittSneitoiSta
oti poiSfa.

„älo, rientätäämmc finne", maStafi 9liitii ja aitoi fa*
maSfa lätjteä, mutta Apemmi laufui: „@i raielä 9liini. (Snnett tam*
bott täällä, joSfa finun enfi terran näin, muutaman fanan fanoa".

Apaatoat futjifiroat, puro rairifi; Apcimni ja äiiini ilmoittiraat
fuisfaten toifittenfa fpbämmenfä fnloifimmat tunteet. — —

Söhratama Ijetfi fen jätteen feifoi totjtori ja Sölaaria fat*
fetten ufoS affunaSta pifjalle päin. Ape fitjmtjifimät toifittenfa
ja tatfoiroat taaS ufoS. Slatu tuon fjnomafi ja ftjftji :

„ällitä fiettä näette? äßinäfin tuten tatfomaan". ©iettä
näftjt Apemmi ja tiliini tuleman fäfittjSten. Slatu naurafjti wä*
Ijän ja läffi ufoS meitä roaStaan. Apetfen fiettä feSfuSteftuattfa
tufiroat tjftbeSfä fifälle.
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Slatu taafi miittiä ttafeipiu ja pumui: „Vietä päiwätt
päätteetfi juotaamtne tjtfi mafja! 9iuot fufjifewat moaraat §aa*
pafattiofta oraat fuiSfeettaufa ilmoittaneet fafjbette nuorelle Ijei*
tän raffautenfa. SJlämät nuoret oraat §emmi ja 9liini. Sno*
faamme meitte onnentoiraotuffen mafja! Sa npt fifistettiin fta*
feja ja loimotettiin onnea noille fatjbetle nuorelle, jotta nätjtti*
mät pien otraettifilta.

„SRiinittä oli parempi onni fuin äitittänfä", fanoi ©eroa
patruunalle, „toSfa fai rafaStettunfa omaffenfa ja pääfi ifott
Soiroumäeu emämtätfi".

Pan fuffi tuo uutinen, että §emmi ja 9liitti olimat filj'-
latut, futista fuuljmt ja alat ftjfelitoät tirtonmäellä toifittaau :

„Dtettefo tuulleet tummempaa? Suo mustataistpttö, jofa lev*
jäten tänne tuli, ja pappilaSfa faStoatettiin, on npt litteraa
ifon Soinnuttaen maisterin routoaffi".

Soiraumäen majuri fefä panen rottraanfa eiroät fitä fum*
matta pitäneet. Ape tiefiraät, mitä Suomelan patruneSfa raainaja
maSta liian mpöljäätt tuli tuntemaan, että „mitä Sumafa on
tjfjteen faattanut, ei pibä ifjmisten erottaman. -Sri fääbtjn ei
pibä estämän rafaStamia toifianfa faamaSta, joS main omat
mfjbettä firoisttjffen fannatta".

9liini nmt onnettifena elää Soiroumäen emäntänä. £)än
on aluStalaifittenfa toimittanut foufun, täfjelle
Suo fattio ott mänette aina rafaS, fiettä miettää mäu fefältä
Remmin fanSfa monta onnellista Ijetfeä. fufjinaSfa
ja puron firinäsfä fuufee mäu foSfeti fuommt fapfuutenfa foti*

rannatta.



Horpsttt igitir.

1. sentti.

§—n pitäjäsfä P—»eten rannalla oli pienoinen torppa, jonta
maa luutui lätjellä olewaan ©mrjätt taloon. SorpaSfa ei

lötjttjtt-jt paitfi tarpeettifia ttlfopuoneifa muuta fuin faffi afuitt*
muonetta, nimittäin tupa ja fammari tu»att tafatta. Slfunto*
fjuonetten tjmpäritlä oli aitaus, ja aitauffen fifäpuofefta fas*
»oi lefjemät piljlajat, npt tätjbeSfä fufoiStuffeSfa. Vietä
muutamia foimujafin oli portaitten »iereen pistetttj ja ladoat
fauniisti tjfjteen fibottu, fidä nmt oti SÖlittumaari-aatto, jamuo*
mennä torpan tptön, nuoren Sumin, piti enfi terran §erran
efjtoottifeUe pääfemätt.

Slmtitt ifä ja äiti istuimat portatjitta obottaen ttjtärtänfä
fotia pappifaSta. Slnni oli Ijeibän ainoa lapfenfa ja jo jeniin
»uoffi mäntä rafaStitoat, mutta erittäinfin mänen mettä
ja fiisti fuontonfa teft mänen fteitfe raffaatfi.

Slnnin äiti Siifa, jota oli jo fjetfen aitaa obottanut ttjtär*
tänfä, tuunteli tartaSti, eitö jo tuuluifi airojen loistetta. Vii*
mein, tun ei tatroattua luutunut, fanoi mäu mie^etleen : „ä)lene
Sölatti mmmä, fatfomaatt, eifö fapfemme jo tule. SÖlinä täftbeu
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ittallifen toimeen. Siinä iltana ottoon Slnni roapaa maatlifiSta
toimista. 9läin fanoen rienfi Siifa iltatoimiittfa, ja SUlatti
läffi raunatte.

So näftji Slnnin »ene; mäu istui ja foutefi fjitjaa. Smm*
neSti fuufui airojen foiSfe. §änen fjuiminfa ofi tuisfamtanut
nisfaan ja fettaifet fjiuffenfa näljttiroät ifta*aurittgon foiStoSfa
iman fitttan faftaififta. Apänen poSfenfa oliroat roeretoät ja
fauniit, ja »afa»at finififmänfä nätjttimät tuumaiferoaififta.
Apän ei muomatmut, että jo oti pienen lafjben tjti fotttanut, en*

nenfuin roene tötjtäfi rantaan.
„Apm»ää iltaa, ttjttöfcttt", fanoi ällatti ja »eli »enettä

paremmin rannalle.
„SumaP atttafoott", — maStafi Slnni, astuen uloS atuf*

feSta. ©amasfa tufi mmöS äiti meitä roaStaatt, ja nmt fäffi*
roät tupaan, ioljon Siifa oti malmistanut ittallifen.

Supaan tultttanfa otti Slnni fainafoStanfa ifon SRaama*
tun, jonfa nätjtti raanmemmittenfa, fanoen:

„Satfofaatte, mitä roamjn proraaStimme antoi minutte".
„Apmroä, fj.wä", laufui ifä. „Sölutta muista, tapfeni,

että maa raaatii miljeliänfä, muutoin ei fe fjetefmää fauna, ja
niin roaatii mmöS älaamattttfin".

Siifa pmmm^iefi filntiänfä fanoen : „©iinä, fapfeni finuffa
on neumon*aHtaja miefä fittoin, foSfa manmempaifi pääsfä
fantmatet faSraaraat."

„Di, äiti," fanoi Slnni, „joS olifitte luullut, fuinfa rafaS
proraaStimme pufjui meitte, ette ofifi faattanut itfentättä otta".
„<Kaffaat fapfet", fanoi män, ~fäfjbette tuntemattomaan maail*
maan; muutamille teistä faattaa efämän tie olla tafaifempi,
toifitte pmraittfitt teräraiä firoiä tämnnä; toifitta teistä e-tjfä on
feroeämpi taffa fannettaroana, muutamitta taas raSfaampi.
Sölonefta teistä fentieS jo nuoruuten iäsfä temmataan poiS
rattaat toamjemmat, jotta teitä oroat ofjjanneet; mutta muista*
faatte, että Sumafau jana on fe aavxe, joSta oppia ja neurooa
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faatte niin iloSfa fuin murmeeSfafin. Sa toietä minä muistu*
tan teitä", fanoi män, „että fanfi, jomon fana on fiftjettutta,
ei faa tomuifeffi joutua; niin ufeaSti pitää teitän fitä »it*
jefemän". „S)läin pumui promaSti", fattoi Slnni, „ja fäsfi
meitä »iefä muomenna fofoontumaan pappilaan ja fieltä fitte
täfjtemään mänen fanSfattfa tirttoon."

„Sölutta nmt on jo ilta tutunut", fanoi 9Jlatti, „täljte*
fäämnte iftafette". — 9.uoatta päästpä litfi SDlatti kaarna--
tuSta mäljäifett, ja fitte läffi»ät feraotte.

Slamutta oli aurinfo jo torteafla taiwamatta, futt Slnni
Ijeräfi. SiiruuSti puli män päätteen mustat »aatteenfa ja fäffi
ifättfä ja äitinfä fanSfa pappilaan.

ptppifaSfa od»at jo rippitapfet fooSfa Slnnin finne joit*
tueSfa. ©amaSfa tuti mpös prowaSti ja npt läffi rafaStettu
opettaja faumthtfa fanSfa firffoon, ja futt mäu fiettä tufi efi*
putjeeffenfa »alitut fattat: „(gtt täsfetes pulju pafjon tei*
bän fattSfanne" (Som. 14—30), fittoin faiffi fapfet itfitoät.
§e tunfitoat, että fofjta otifi»at eroitetttt paimenestanfa, ja
että lauma finne tänne fjajoifi. Sallis rippifoufu*oifa oti
ofjitfe.

SirfoSta tuttua meni tulin eri maaratlenfa. Slirat fuffi
»anpempaittfa feuraSfa, »ietäpä pffi oli, jofa mmöSfin feurafi
Ijäntä »äijän mattan pääsfä, »aan fim emtätttroät torppaan
»ie»älle tienmaaratte, fittoin lätjeni jäljeStäfäwiä, jofa oti t)!)*
teffäutoiSta»uotitten, refjeltifen* ja fiistitt*näföinen nuorufainen
ja ©tjrjän tafon aittoa poifa.

Slnni fatfoi taaffenfa ja fanoi: „Salj, Viimo."
„äliin olen", »aStafi Vittjo, „ja tulen ifäni ja äitini

puolesta fäsfemään teitä faiffia meitte päiwädifeöe".
Slnni Uitti, ja npt menimät tjfjbeSfä rantaan, joSfa Sin*

nitt mattl)emmat jo olimat otottamaSfa. ©itte me läffimät
faifin ©tjriän taloon, ©iettä oli ifo raieraStupa foristetttt
(cinänrafoiljitt pistetpittä tuomen* ja piplajamoffitta, ja laat*
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tiada oti roaSta riiroittmjä fatajia. Suroan peräSfä ofi pitfä
roaffiaffi peSttj pötjtä, joSfa fuffuradifet ruofa*aStiat fjötjrtjiroät,
ja feinäsfä naSfui fomea letto. Suroan omen miereen feifafjtui
nmt roieraat torpasta, mutta ©prjän emäntä ne roäpiteffen toeti
fäteStä turoan perälle, jofjoufa meitän jätämme.

2. 3ftifttjcn ftoßooja.

310 ofiroat ftjtfrjtt tuufet rairoonneet, ja P—raeten aattotfin
mafafiraat jääpeitteeSfättfä. S° oti lumi^otjteistä faSma*

nut fuuria finoffia metfämaif)m. SDlaafiSfuu oti fesftroätisfä,
aurinfo paistoi jo mmwin feroäifeSti.

puut ofitoat ifäätt tuin tmjanfia täfjtiä tämnnä.
©tjrjän tafon ja torpan roä-tifeSfä metfäSfä fuufui ifoinen fau*
(u, jofa oli meitän tuttuja fanfanfautujamme. ©anat fuu*
fuiroat :

„3)titäS minä itseäni furuttifefS heitän,
Ui)M minä pienet jurut ilottani peitän", j. n. e.

Soittaja tutti metfäSfä ja Motti tuimia rifuja ifoon telttaan.
SDletfäSfä fuufui mpöS toinen ääni. ©e oli puunljaf*

fuu, jola fiettä fajafjtefi, mutta pian fe ttmifeni, ja muutaman
tjetfen perästä fanoi iloinen ääni: „§.m»ää päiroää Slnni!"

„Sam, Viimo! Söliminfä menet?" ft)(tji Slnni ja mänen
poStenfa, jotta pattafeSta jo otiroat pttnaifet, tuliwat »ietätin
pnnaifemmitfi.

„Sämänpä loppui mattani", maStafi Vittjo, „mutta nmt
aion metää tuon rastaan rifufuorman fotiafi, niin faan fanS*
fafi »äijän jutella".
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„3tlä tule Viltjo. Sfäni on fiitä roifjainen. SoSta finä
roiimein faatoit minua totia, roiljaStui ifäni ja fanoi, että minä
en enään faa tanSfafi jutella, fittä aitifi on luntannut ajaa ifän
torpasta pois, joS me roain olemme tjstäroät. Siina fittä, tuin
ifäfi tuoli, ei minua ole fjadtttifestt otettu ©mrjällä roaStaan.
Sfäfi oti aina mm^ä minutte, mutta „ei ote ajat, niintuin oli
ennen", fanoi Slnni raäljän nauraljtaen. (Si män taitanuttaan
olla furuttinen ttäljteSfään Villjott feifotoan miereSfänfä foreana
ja matamana tuin monta metfäSfä.

„Vai niin", laufui Viiljo, „entö minä fitte ole tutaan?
Sntö aina ofe ottanut finua ilotta maStaan? Sa nmfmään,
fun äitini fanoi minutte: „miffi finä Slnnin jättiä aitta fä*
mefet? — et finä mäntä fumminfuan faa — ja mitäs ajattelet,
finä futt ftjllä faat rif taita talon ttjttäriäfin, faat fenen tjljmänfä"
— niin fittoin minä roaStafin: „Sn taljbo fetä fjtjroäufä, tamton
roain Slnnin", ja fitten tulin tänne metfään puita fjaffaamaan, fun
en maluSta riitefe äitini fanSfa. Säällä tuutin finun äättefi ja
fiirufjbin tuoffefi".

„SölitäS tulittaan, mafjtoit roain fjafea riffaampia ja pa'
rempia". Slnnia roäpätt närfästtjtti tuo, että Viftjou äiti luuti
mänen faaroanfa tenen fjmroänfä. Smdä Slnni fen totetfi tiefi,
mutta fe mäntä toti f)nrntttti, että Viiljo fen niin fuoraan
pumui.

„3tlä paljastu Slnni!" fanoi Vill)o. „SoSpa faifintin
ritfaampia, niin en fuintaan faifi parempaa ja tauniimpaa,
tuin finä olet, ja ftjlläpä tiebän finun taitaman emättmjmttä
pitää fiinä fuin jofu muutin, ©enpä täfjben ofetfin minun
Sfnnini nmt ja aina".

Slnni oli taaS iloinen, ja nmt »etiroät tjfjbeöfä rifufefffaa
mänen fotiinfa.

Sfä ei ottut fotona, mutta äiti laufui: „^opa ntjt peräti!
tun tafomifämtät rifuja metäroät, ei fe ote fopiroaa".

„(Si tpö miestä pal)enua", »afuutti Vifmo, „eufä roielä
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ifäntä otettaan. Sog. a olifintin, niin ei Sitrattaan olifi rifttjen
toetäjänä, fittä tutt minä olen ifäntäuä, niin on Sintti emäntänä".

„Dle »äiti, älä lapfeni törmiin turpia luistaa. Sänä
päimänä tjtjtä ja ljuomentta emiä toista".

„Dljol)! roai niin tuulette. Satfotaatte fjonfaa tuotta
metfäSfä, miten fe roafaroaSti tuufeSfa feifoo, itiinpä minäfin
ptjftjn fattaSfani".

9ltjt fmftji Viimo, eifö Slmtitta olifi mitään afiaa §)ä*
meenlinnaan, fillä män aitoi finne läfjteä äitinfä fanSfa. Vä*
fjäifett ajateftttanfa maStafi Sintti tarrottferoattfa tampaa ja ai*
toi mennä ramaa ottamaan,'mutta Vitljo fanoi: "ftjflä minä

raman fitte faan, fun tamman tuon", ja läffi nmt ttoifena poiS.
Vilpo päätti antaa tamman tafjjaffi Slnnitte ja dramafi ostaa
mänette mielä fittfifjuiroinfin. £)ätt ajatteli ttjtön iloa ja oti
onnellinen.

Slnninfiu ftjbän oli iloa tätjmtä. §än tuumafi: ~©*

föfjätt SBiltjo minutte tampaa tatjjotta. Dfifipa fentään mu*
paista faata Vittjotta laajaa". Suuri mänen näin ajatelleS*
faan tuli nuorufainett, niineltä Apeitti, fifätte. AMpän oli luffa*
rin poifa ja ifänfä ofi jo aitoja fitten fuottut, mutta äiti
eli roielä. Sämä poifa oli fieroä nuorufainett, mutta fjänen
äitinfä, jota nimitettiin S'utfarin Uttaffi, oli palja UefeStättfä.

Apeiffi pafroefi pappitaSfa, ja foSfa pappilan maat oli*
roat ©prjätt maiten läfjiftjtjbeSfä, niin fuffi §eiffi ttfeaSti
©mrjän torpan ofjitfe. ©iettä näfi män tuon fiiStin Sln*
niu ja mielisttji tjäueen. Siina peitin tätjttji tafroefla poifeta
torppaan länmtittelemääu. Slnnin ifäfitt jo Ijuomafi Apettin fä*
fien pafeferoan airoan fäinpimättäfin ilmatta. £>eitfi ofi SDlatin
mieltä mutaan, ja pän ofifi maluSta ottanut tuon pojan toä*
rotjffenfä, fittä fitä ei fjän mittoinfaan uSfonut, että Slnnin piti
talon emännäffi pääfemätt: mutta Sintti oli jo fauan Vilfjoa
rafaStanut eifä tjuofinut Reitistä otteitfaan.

SoSfa nmt peitti taaS tuli torppaan, istui Slnni ruff infa
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ääreSfä fatfetten tarfaSti fanfaa, jota fefjräfi. peititte ei ollut
fjänellä mitään fanomista, mutta Biifa fmfmi.' „SöliStäS tufet,
ja mitä fuuluu?"

„(Sipä mitään erinomaista", maStafi §eiffi, „mien roain
peinäfuormaa pappifaan ja poiftefin tänne. Sänne tudeSfa*
ni", tifäfi pän, „tapafin ©mrjän Vitmon tiedä. §)ätt lupafi
läfjteä Hämeenlinnaan." Apeiffi roiffaifi Sinttiin, uratta Slnni
roain fefjräfi. Vifjtoin fäffi mäu pois, fun ei pääSftjt pufjeeit
alfuun Slnnin fanSfa.

peitti roei fjeiuäfttormanfa pappifaan. ©iettä tapafi mäu
äitinfä. Suffarin Ulla, jota aina muita ifjmifiä panetteli, ra*

lasti tofi paljon poifaanfa. pujuttuanfa roämän aifaa peitin
fanSfa, muomafi litta pian £.eifin oleman papalla mielettä; pän
armafi mmöS, mistä ftjtjStä. Apänen ftjtäntänfä farroaStefi, fun
ei poifanfa, mänen filmäterättfä, ollut onnellinen. Ulla läffi
fotia. Sotomatfatlanfa tuumafi mäu, miten taitaifi poitanfa
onnetlifeffi faattaa, miten Slnnin faifi Apcifitt omaffi. ältjt jofj *=

tui mänen mieteenfä, että Apeiffi oti fanonut taroanneenfa Vii*
Ijon ja että tämä aitoi äitinfä fanSfa fäfjteä Hämeenlinnaan.
Ullalla oli päätös tefjtlj. Apän ei menntjtfäätt fotia, roaan fäänfi
utatfanfa ©mrjän tafoa fofjti. lilla ftjllä tiefi ©prjätt emän*
näit oteroan Slnnin ja Vitfjon tjstärotjtjttä toaStaan. Apän ott
mtjöS luudut emännäit taljtoroan 9Jlattttau rifaSta ttjtärtä mini*
äffenfä. Sämä SÖlattifa ofi juuri Hämeenlinnan tien roiereSfä
naapuripitäjäsfä ; f epä fopi fjtjmin Ullan tuumiin.

pan oli Ulla mattanfa pääsfä, ja mänen aStueSfaufa ta*
lon tupaan oli onnelfi emäntä pffin turoaSfa. SSermetjbittJjänfä
fattoi Ulla: „Dn, näenmä, matta miefeSfä, foSfa on firfforefi
pitjalta".

„9liin on", maStafi emäntä. Säljten pottani fanSfa §>ä*
meenfinnaan.

„SRiin aina, niin", laufui Ulla, faattaa raielä otta tuttu*
jafitt tiettä. Dlen tuullut Villjon aitoman naita SölattilaSta,
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ia fepä onfin fopiroampaa mänette, fuin että Slnnin ofifi otta-
nut, aliinpa Slnnitin lienee ajatellut, fun toifen futpafen otti
itfettenfä".

„Viimo ei raielä ole naimista ajatellut", fanoi emäntä,
„eifä män torpan tptärtä uinafaan ole aitonut ottaa; mutta fu*
tapa fitte Slnnin fulljauett on?"

„Hm, papa on pupua", maStafi Ulla, „fttn ofen äiti enfä
tiebä poifani tuumista muuta fuin muitten pufjeista".

„Hetttifö?" fanoi emäntä. „9lolj, fepä onfin fopimaa".
„Heiffi ei ofe minutte mitään puljunut", rairffoi Ufta,

„enfä ote mitään ftjftjntjt. Dlen ajatellut : obotan fitfi, fuin
män itfe ilmoittaa afian minulle, ©en toain olen fjuomatmut,
että män aina metfästä tttltuanfa tietää jotalin pupua torpan
afioista".

Ulla ei toti taptonut poifanfa pääfjän näitä raafpeita, män
toain fanoi, niinfuin raalljetteliat taraattifeSti, että „oti pumuttu".

©mäntä ei Ullan pupetta ottein uSfonut, mufta päätti
tofi fopimalla ajalla Vilpotte ilmoittaa Slnnitla oleman fulfjon;
fitäpä Cuffariu Utlatiit juuri oli toimonttt.

SJlpt meni män taaS fotia päin, mutta poiffefi raielä tofi
©mrjän torppaan. Slnni oli päiraällifen toimeSfa, mutta ifänfä
ja äitinfä istuimat tumaSfa öuffarin Ullan fifälle tutteSfa.
Biifa täSti Ullaa istumaan. Ulla istui tumaSfa olemalle la*
roitfafle. Hän pstäpti mämän, toSF ci tietäntjt, miffä piti pu*

mettä aloittaman, mutta roujboin fanoi SÖlatti: „SÖlitäS Ullalle
tuutuu?"

„(_ipä mitään juuri", maStafi Ulla. „Vauf)UitS main
tulee".

„9io, mitäs UrfonftjfäStä futtfnu", ftjftjt SÖlatti taaS.
„@pä erittäin mitään", laufui Ulla. „Suotteet pauba*

taan, lapfet ristitään ja nuoret fifjlataau".
„Vai niin!" fanoi öiifa. „Dnfo ttufia naimisfauppoja

teptm?"
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„Hut, en tietä, outo teille mitään uutta, että ttuten
emännän faatte. Sljttä tai fen jo tietätte, maitta minä fen
maSta nptpään tuutin."

„Vitfjofo naimiSfattpaSfa on", fpfpi SÖlatti, ja panen
filmänfä nätjttiroät terämittä. Häntä oli aina marmittanut tuo
Vittjon ja Slnnin tjStärotjtjS. Hän ei toSfaau tuullut fiinä ole
»an ifäpäi»äiStä »afarountta. Sintti tuti famaSfa fifälle.

Ulla patifi : „tenpä minä tapto olla enfimmäiueit mttisten
tuoja. SoSta ette näp mitään tietäloän, niin olen pupumatta".

Slttni tatfeli, itään tuin olifi ftjfelmä muulilla odttt. Sa
SÖlatti fanoi:

„ptmu fuufi puljtaatfi Ulla. S°fa aloittaa, faa mmöS
lopettaa", mutta uäpteSfään, että Ulla itään luin Slnnin rottotfi
ei taptouut pupua, tpfpi pän fuoraan: „Suta fiis ©prjän Vii--
pott morfian on?"

„Siitinfä nepaan tptär, äJlattilan Henna", JoaStafi Ulla.
„©anottiin Vitfjon meneroän äitinfä tanSfa talonfatfojaifiin —

ja fiettä fitte morfiaminenfa Hämeenlinnaan filjfoja ostamaan".
Slnni, jofa Viffjon morfiametlct ofi tuullut itfeanfä tar*

foitettaroan, tuli enfittnä punaifetfi, mutta pian oli mänen
punaifet poStenfa roaaleat tuin lumi tuolla utlotta. Hän et

uSfonut, pän ei taljtonut uSfoa afan pupetta toteffi, mutta
laitti oli niin tummasti fotoon pantu. Dlitofjan tofi mafjtof*
ista, että pupeeSfa ofi perää? Qän ei jaffanut otta fifällä,
roaan meni uloS, ja juuret fppnefeet roirtailiroat mänen fimftStä
filmiStänfä.

Ullan uutifet olimat loppuneet. Hän lälfi fotianfa. Utta
ofi afianfa fjtjmin toimeen faanut, mutta ei fjän tofi nätjttäntjt
ttjtjttjn. äifeftä ; pistämä tunto roairoafi mäntä. Apän ftjfefi itfef*
tänfä, otifo män rooittanut pojattenfa mitään, olifo pän tefjntjt
tuon fieroän, tjtjroätttaljtoifen Slnnin onnettomaffi.
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3. Seoitittif ttttjfjti IVfinence

l^mttamia päimiä oli ftttunut. Viiljo äitinfä fanSfa oli tul*
ctp:> lut fotia faupungista. He olimat olleet ällattilaSfa, ja
äiti oli Viltjcfle puljunut Suttariit Ullon jutut. Suota ei Vitfjo
tuiteutaait uSfonut. .-pän roain nauroi äitinfä purjetta ja fa*
noi: „©en o» jofit affa teitte förpötellpt".

„@aatpa näfjbä", maStafi emäntä.
Sotia tultuanfa meni Viiljo fjeti torppaan, fanipa mitaSfa.

©iffiit jätti pän toistaifeffi. Vifmo näfi torppaan tutfeSfanfa
SÖlatiu ja Heitin menemän tupaan. Hänen filmänfä musteni*
mat, epäluulon fiemett oli jo Ijänen ftjtämmeSfään, waiffa män ei
fitä ennen fjuomanmtt. Viiljo meni fifäfle. Hän näfi Slnnin
punastuman ja taaS roaaleneroau. Hän näfi Heitin istuman
lamitfalta Slnnin tapella, ja nmt luuli Viiljo äitinfä pufjeen
toteffi ja papan omantunnon tetetoän Slnnin roaafeaffi.

SÖlatti fpftji mäljätt jäpläSti: „9M)iitä ©tjrjän ifäunätt on
afiaa?"

„Soin Slnnin tamman, jonfa fjän faupungista tifafi",
roaStafi Vitmo. Hän päätti antaa Slnnin utatfaa tamman,
fillä ei pän taljtonut toifen morfiamelle mitään latjjoittaa.

Slnni ott maalea ja tjäueit tätenfä raapifi, tun otti tam*
man Vittjon täbeStä ja maffoi fen.

Vifmo meni fjeti taaS fotia. Slnni näfi IjäneSfä muutoffen
tapaptuneen, ja Viffjo olifin muuttunut. Smötä tefi (jän niinfuin
enneutin, mutta oli näräinen ja UiroaS. Hänen äitinfä fjuo*
mafi fen mmöS ja ajatteli: „SoS faifi Viffjon naiinifiin, efjfä
faiffi fitte färoifi paremmin", mutta foSfa män roain pttpui Sölat*
tilan Hennasta, ärjäfi Vittjo Ijeti: „SÖJinä ett ifänä muofi nai*
mifeSta". ©itte ei ottut äitin enään mitään fanomista.

Slnnin iloifct päiroät olimat mtjöS loppuneet, ja eräänä
iltana, fun Ijänen ifättfä fanoi atforoaufa ottaa roärotjn, foSfa
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fjänelle oli miefjen apu torpaSfa tarpeen, mämmäSttji Sintti ja
»aStafi oleroanfa nuoren roielä ottamaan miestä.

„D(c roaiti", fanoi ifä. „Vä»m tefee ttjöttfä futtrem*
mada tarffuubefta fuin paffattu mieS. Dfen maroainnut Sttt*
taritt Heitin finuSta pafjon pitämän, ja pän onfin fefmoftinen
ja fopi»aiuen mieS".

„Heitti ftjllä ott telpo mieS, »aan minä en Ijäntä rafaS*
ta", »aStafi Sintti.

„(gt finä muunärrä omaa fjtjöttjäfi", laufui SÖlatti ja läffi
taaS ufoS töifjinfä fiinä päätöffeSfä, että Apeifiit roöroptfenfä
ottaifi; mutta eipä niistä tuumista tuttut mitään. Suo pieni
pitroi, jofa auringon Ijämmenfi, oti pian pois tjaifjturoa.

SJJlatin mentpä rupefi Slnni latleraSti itlemään. Hän tiefi,
että mitä ifä terran oli faitottut, fiitä ei mäu luopunut. Suuri
tutt tptjneleet par'aifaa roirtaitiroat Slnnin postille, tuli ©prjän
emäntä fifälle. Slnni ppmfjticli mtjöliittallaatt filmiänfä ja meni
uloS tmoaSta.

„Sut»ta täältä jaffetaan?" ftjftji ©tjrjän emäntä, öiifa
ei titoljott roaStamutt juuri mitään, jotain main mumift Ijän it*
fetfenfä. Ha» oli roifjaiite» cmämtätle. Apän muisti, miten re-
fjeltifeltä Viimo oli uätjttänljt fitloin, fuu rocrtaili itfeanfä tuet*
fän roafaroaan fjonfaatt. ©mänttiin fppffi päätti Ijän fen, että
Viimo ei fauaanfa pitäntjt, ja euiäituäu fplj oli felitt, että Slit*
niit poSfct olimat »aalcat. Alun emäntä mielä fanoi: „SÖiitä
Slnnin on? Ijän nätjttää mielestäni niin fnrutlifefta", niin fittoin
ci I'iifa enään moiitut Ijarmiattfa Ijtltitä, maan laufui: „Stjttä
on furemtfeu fptjtä utinullatin. .apfi meitän oli iloinen, tuin
lintu (autaeSfa, ja ftttoistaraa tuin luffa lefättä, mutta ntjt
näette itfe, miten maalcaffi ja furuflifeffi Ijän on muuttunut, jn
fc on pottanne fpp. Viilto tataperin main oli Viiljo täällä
ja tobisti taljtomanfa Stttnia »aimotfeufa. SÖiinä ja SÖlatti
olemme aina olleet Vittjon ja Slnnin pstärappttä »aStaatt,
mutta fosfa Viiljo aitta tjfjäti oli luja päätöffeSfääu, niin us*
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foin minätin roiftboin mänen pupeenfa. ptpeeSta fitä ennenUn
on perää tuttut, mutta mänen wafawuutenfa ofifin turmaa, näeit-
mä, mänen refjellifet filmänfä roafeftteliro.at. Suota en tofi fil*
loin olifi uSfonut".

©mäntä affoi monta fertaa pupua, mutta ei faanut fuun
»noroa. SJipt fanoi mäu: „Dnfo fefin poifani fpp, että Slnni
on Suffariu Heitin morfian?"

„Si tofi niin pitfätte ofe joutunut", maStafi Siifa." Sfä
fpdä fitä aina on tafjtomtt, maan Slnni ei mtofjba raffauttanfa
niin pian, fuin Vilpo, mutta fe on poifanne fpp, että Ijän on
ottanut Sölatttlan riffaan Hennan ja mmftännmt fötj^äu fapfuuben*
ijStäraänfä".

„Hm", laufui emäntä, „täsfä on jofu fefoituS odut.
Viiljo ei itänä ofe aifonutfaan SMJJlattifan Hennaa naiba, maiffa
fe ofifi paremmin odut minun miefeni mittaan, mutta Sttffariu
Ulla miilulle fanoi Slnnin oleman Heitin morfiainena. SÖliuäfin
tuon luulin ja puljuin fen Vitfjotte. Hän ei fitä uSfonut,
mutta miimein tääftä tultuanfa oli mäu roallau toifeltainen fuin
ennen ja fanoi minulle: „3ttti, pumeeSfanne oli tofi perää",
©iitä aSti on mäu ollut äreä ja roallau muuttunut. SluniSta
fuufitt janottaman, että tjän oli roaalistunut ja aina itfufifmiSfä.
Sljattetin fttte itfeffeni, etfei onneflinen morfian niin ofifi, ja
päätin tulla fuufemaan, miten afian faita ofi".

„9lptpä fefainen mppti feimcnec", »aStafi Siifa. „Butfa*
ritt Ullapa Viff)oitfm naimifeSta meille jutteli". Sa »mt pumui
Ijän, miten Ulla oli Ijeille fanonut.

©tjrjän emäntä laufui: „Dlfoot nuoret onnettifet! Dfifitt
ftjllä maluSta riitaan miniän ottanut, mutta en fillä tofi taljbo
lapfeni onnea estää. Slnnifin on taitaroa tpttö, ja tpö ja toimi
talon rifaStuttaa".

SJipt tuti SÖlattifiu fifäfle. Hän fatfoi roäpän pitfäätt
näljbesfänfä ©mrjän emännän, mutta pian fai Ijän luutta, mi*
len afiat olimat. ©mäntä lupafi mennä Vitljolle näitä faiffia
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fefittämään. ©itte fanoi mäu: „@ipä fauan miippneffään, en*
nenfuin pottani on täällä".

©männän mentpä tuli Slnnitin taaS tupaan. Hän näfi
iljnteeffenfä ifänfä ja äitinfä oferoan fotoin itoifenmäföifiä.
Söi atti laufui:

„Slnni ruff a! meitä nmt poiS tuo furuffinett muotofi ja
fiimoo puonetta mäljäifen, pian taitaa tänne tuUa fauan tai*
mattu roieraS. Vittjon fifjlauffeSfa ei otettaan mitään perää,
ne oroat roain otteet Suffarin Uttan törpötpffiä".

Sintti fatfoi fummaSteden mmpärittenfä. Sölitä f»nti män?
Suinfa faattoi mänen fuuvi muvljcenfa niin pian ifoffi muuttua?
Hänen tätä roielä ajatetteSfaufa tuli Viiljo. Häneltä oli fama
vefjettiitett, fuova muoto luin emtenfitt, ja pän fattoi:

„Stnni, me olemme molemmat olleet epätuuloSfa, ofemme
uSfotteet turmia pufjeita. ©iitä olemme ftjtlin färfineet".

Slnni itfi ja nauroi, fun ftjftji : „9Ritä tämä nmt faiffi
on? ©n tiebä, itneffinfo roai ofenfo malmeilla".

„SJ'liin fe ntjt on", maStafi Viiljo, „että illatta läljben
ifa.fi fanSfa pappilaan fuufutitSta ottamaan".

„Sute tänne, jalo mies, metfän ponfa", fanoi Ciifa, „ja
ota fiuuauffeni! Hatusta jätän rattaan lapfeni finun turmaafi".

Duni oti mdnnä ©mrjän torpaSfa, ja finne nmt jätämme
Slnnin ja Villjon afioitanfa felittämään ja omteStattfa juttele*
maan.

gifäämme roain, että Slnni tobellafin, ©mrjän tafott emän*
tänä, ttjöllä ja toimeda rifaStutti tatoanfa, eifä Vitfjo foSfaan
fatuttut, että ofi ottanut torpan tptött roaimoffenfa.
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flgnnen muinoin afui HämeeSfä Satttmaa*järroen po^joispuo*
fetta forfeau Sappofauroitoren tafatta eräs maljtama Hä*

mäfäinen, Slimo nimettä. Hän ofi pitfä ja forea fuin metfäSfä
fjonfa, faStoot loeremät ja fjänen fäfjäräifet Ijiuffenfa maffoi*
fet fuin fctopellamat. Slimo oli (jtjroä mctfästäjä, metfot ja
teeret män ' ampui, fttbet ja tarfjttt taatoi, ja f autoin
tetiroät fjänen fumppanittfa mpösfin, fittä Slimott feuraSfa ofi
fttttri jouffo metfästäjiä, jotta ttSfotlifeSti fjäntä feurafiroat ja
paftoetiroat fefä funnioittiroat fjäntä jotjbattajauanfa ifäänfuitt
fuurta päällitföä. Avattunaan eteläifettä puoletta SOiantereen*
muoreit tafana afui mmöSfin mieS: foma attfara Sammo, roaan
fjänen afuutoanfa ei futaan uSfaftanut täfjeStljä, fillä Ijättellä
oli fuuri jouffo famafoita patroefioita, jotta pitfät feifjäät tä*
teSfä olimat roarjeletnäSfa mänen fotoanfa, eifä futaan tietäntjt,
mistä män oli tuttut; mäu oli muufafäitien. VäfiStä mäu fuffi
lautana rtjöstöretfitlä fiffi, että taaS ofi faamtt runfaat rljöstö*
faafiit, joita mäu fitte afunnoSfaatt rautjatotnua fäiltjtti. Solutta
Slimo fuffi feuroinenfa metfästäjäretfittänfä raumattifena, wa*
paana tuin lintunen, ja misfä mätt main joutui muitten iljmiS--
tett pariin oli Ijän termetitflut, fillä Ijän laljjoitti meille aina



metfäfaaliistattfa runfaita lapjoja. Soloni pmtapoSliueit neito*
tien oli fttofiolla latfelltit foreaa Slimoa, maan eipä meibän
pnnapoStenfa, finifilmänfä cilä fuloljnuteufa moitteet Slimon
ftjbäntä fafjte^tia — toapattS ja mctfästätmttett oli mänette aina
main ratfaminta.

©räänä fauniina fefäifenä iltana, fun Slimo roäfm*
neenä oli palannut ntetfästäjäretfiftänfä, meni mä» forfeatte
Ahppolattmuorette lepäämään. Säällä fatfefi mä» ntjt mie*
liljtjmätlä Satumaan mälfftjroää roebeupintaa ja tuumeaa
metfifföä, jota itäättfuitt tieljturana tjmpäröitfi järroeä, »aan
fiiitä mänen tatfetteSfaan tuutpitteli ntetfätt Ijiljaineu mumu
mäntä maleaan uneen. UniSfaan fttitfi män fantefceu furuttifeit
äänen faulatta taituroa»; Ijätt fatfefi finne päitt, joSta foitto
fuufui, ja näfi SMÖlantereenrauorefla nuoren iljauait tteibou, jofa
nmt furfoitti fjänelle fäfiänfä, Ijuutaett fuloifeila äänellä: „3li*
mo! forea raäfcraä Slimo, auta minua! pelasta Sempi raufta
Sammon täljlefjista!" Stta*auriufo lasti raiimcifet fäteenfa

neibon feftaifide fifjaroitte juuri fun Slimo fjäntä fatfeli, ja
tunne ennen tuntematoitt noufi Slimon ftjbämmeen. Hän muufi,
nmt ihastuneena : „Bempi, minä ftttttt pelastan, maiffa mii*
meifet raoimaiti menettäifin !"

SRämät fanat muufi Slimo marfin lujaa ja fjeräfi unestaan.
Hän fatfeli tjmpäritleett — ilta*aurinto fäteili mielä läntifettä
tairaaanramtatla, maan äßantereeumuoretta ei neitoa näftjntjt.
Slimo Ijieroi filmiättfä ja fatfeli taaS touorette päin, roaan eipä
Sempeä näfpnpt. „Sölinä Ijo^fo!" fjuubatjti nmt Slimo, „o(enpa
ttneffinut, roaan tuo unen*näfö on roienpt raumani". — SRäiu
ajatetteSfaan tuuli Ijän roorfiu läljcltä ntetfiföStä faufutt äänen,
ja laulun fanat fuutttiroat:

„@iifin oit mehtä,
3a sitten on mettä,
3a jttteit oit fortea roitovt,

313jpntp.
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3a seit fortean touoren tafana
Dn neito launiS ja nuori."

„SDliStäpä tuo laulaja on?" fanoi itfetfettfä Slimo, „eipä
pän minun roäteni joutosta ole". $r>äxx meni npt finne, joSta
laulu fuufui, ja näfi nuorufaifen, jofa istui puun juuretta.

„SöliStä finä olet ? miffi täällä laulelet? ja mitä laulufi
mertitfee?" lljftji Slimo.

SRuorufainen maStafi: „ptfjon finä ftjfefet, mäferoa SU*
mo, mutta miefä enemmän tafjbou finutte roaStata: lautoinpa
fen. rouoffi, että taudittani toirooitt roo.ittaroani finun fjuomiotafi,
foSfa en romjemiut läljetä luotfefi; loman Sammon palmelut*
feSta tuten, joSfa oten mämän aitaa ollut, roaan fiettä ett roiilj*
blj; lauluni merfitfee, että tuotta SDlantereeurottoren tafatta
on neito niin ifjana, fniu feroäinett aamu. Sammo onrljöStö*
retfittänfä mänen tuonut faufaififta maitta jo fjänen pienenä
otteSfaan, mutta neito fammoffuu Sammoa ja tafjtoo poiS
roanfiubeStanfa, roaan Sammo aitoo mänen mmt)bä orjaffi, faa*
baffenfa fuuret ramat. St)ttö rauffa ei paäfe faroeaminatte pffin
fufferaaan fuin tuonne SMÖlantereettrouorette, fittä Sammon roar*
tiat oroat mänen niin afjtaatte piirittäneet, mutta »äferoä Slimo!
finä, jofa olet urfjootäueit ja maljtaroa, pelasta Sempi Sammon
fafjfeista!"

„Bempi, fanot finä! onfo fjänen nintenfä Sempi?"
„Dnpa niin?"
„2lfj ! mtenmäföni faunotar, mäu fiis on ofemaSfa! fuinfa

faifin Sempeä, tuota ifjannettani nämbä?"
äluorufainen »aStafi: „Sofa ilta »äfjäit ennen auringon

(aSfua txxiee fiempi 9.Jlaittcreen»uorelfe itfeanfä utto*ilmaSfa
roirfistuttamaan; ole niiljin ailoifjttt täällä mttoretta, fiitoin ljä=
nen faat näfjbä".

„@eu teenfin", fanoi Slimo itoifeSti, „mutta mene finä,
nuorufaiuen, tafaifin Sammon pafroefuffcen, toe Bempeä pulju*
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telia ja ilmoita mänette, että Slimo, roaiffa fptättroerenfä rouo*
tattaifi, on mänen pelaStaroa Sammon fafjlefjista. Sufeicana
iftana, ennenfuin aurinfo on inaifleufa memttjt, pitää miiratta
jofu pcfaStuSfeino otta ajateltuna. Säljbe ntjt; toimita teljtäroäfi
ja onnea matfattefi!"

SJluorufainen meni jättäen Slimon fpmiin mietteifiin. Sun
toifen päimän aamu foitti, fofofi Slimo faiffi mäfenfä Sappofan*
rauorette, fertoi meitte, mitä nuorufainen oli puljunut, ja fanoi:
»Sölitä npt olifi paras pelaStuSfeino?"

STjffi joufoSta maStafi: „pan on mene fotoon ftjfjätttj r

fopiipa fittä Bempeä tuota."
„©i fomi", fanoi Slimo, „Sammo ja Slfjti oroat mtfiSfä

liitoiSfa, pian pän, toeten ifäntä, faritte roeneen roistaifi ja
muruitfi mufertaifi. prempi neuroo tarroitaan". SaaS tuu*
mattiin, ja roiljtoitt Slimo laufui: „SRmt olen feinott fef (intjt r
Satumaan läpi ott pottu tefjtäroä".

„ViifaS Slimo ott fcinon feffinpt," fanoiroat miemet,
„fauniS uurmipolftt on Semmette tefjtäroä".

9imt rumettiin järmeen ajamaan firoiä ja taittoja, muftaa
joi foraa. ©uffefaan joutui ttjö, maan iffan tultua, fuu au*

rittfo juuri oti taSfemaifillanfa, jätti ttjötoätt fjäinmäStmneenä
ttjönfä ja muufi ofoittaen formitlanfa Sölantereeurouorede päin.

„Satfo, roäferoä Slimo! tuotta on Buonttotar!"
„Suo on roarmaanfin Setferroo, metfän fauniS tpttö!"

tjuufi muutamat.
„Dlfaa maiti, fe on fiempi futoinen", maStafi Slimo.

„SÖlinä Ijänen tunnen, unelmani faunottaren". ©itte muufi
män: „Bempi! finun mapatttefi petti fätjeSttjtj" — ja taitu
roei fanat Semmefle.

piiroiä futui, jo oli pottu niin pitfäffe loafmiStunut, että
fe fauniina, pitfäuä niemenä fepäfi SatumaaSfa, mutta
eipä fitä npt pifemmäffi faatufaan, — tpöntefiät foettiroat ttjö*
tänfä jatfaa, mutta turmaan, — järroi oli (tjroä ja pofjjatoitt,
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fitä ei tätjtettjffi faattt. „pis pojat", fanoi Slimo. „Stlfää
turmaan ttjötä tefjfö, jääföön tuo pttättiemi nmt fittenfä. Sl^ti
ei fumaitfe tmötämme, mä» o» tefjntjt järmen pofjjattomaffi,
maatt eipä tästä niemen päästä ole pitfä SÖlantereenroitorelle;
Satumaa on npt tproen, ja Slljtt nuttuu, minä uin Sölante*

reelle ja tuon gctnmen roapaana tänne."
„Sce fe, roäferoä Slimo," fanoitoat mänen feurataifenfa,

fittoin olet fuurimman urfjottjöfi teftntjt."
So rupefi aurinfo tämenemään fätttistä tairoaauratttaa;

järmi fepäfi tppnenä, mätftproänä. Slimo fatfeli ällantereenrouo*
rette päin ja jopa näfi, mitä toirooi näfemänfä, fittä Sempi
feifoi rouoreda.

„9lpt on pefaStttffen petti!" fjuutafjti Slimo, ja Setnpl
toiipoitteli punaista ruttfufeppelettä toaStauffeffi SUmotte, jofa
npt mmWäfi järmeen ja pifaifeSti ui toiroottuutt rantaan, joSfa
mätt Skmpenfä tapafi. Vaan ntjtpä oti meillä toinen toifettenfa
niin paljo fanottaroaa, etfeiroät fjuomanueet, että fe aifa,
jotta Sentpi rouorctta fai otta, jo ofi fiifmrat, mutta tuo nuo*

rufaincn, jofa jo cmicufin oli gemmen puolesta pupuuut, tuli
tiiruljtncit meitän luotfenfa, muutaen:

„Soutu Slimo, pelasta pian Sempi, fillä fotjta on Sam*
mc täällä!"

PfttifeSti fieppafi Slimo rattaan taattanfa fplifjiufä ja
rienfi järroen fjefmaljau, mutta famaSfa tuli Sammo rouorette,
ja näfjttjänfä, että Sempi npt oli toifeit omatta, julmistui mäu
toroaSti ja tirtafi: „Slimo! Sempi! jollette fotjta tafaifin pa--
faja, niin SHjti, aaltojen ifäntä, on teität järroen ftjtotjtjteen
upottama."

„Bempi on minun, Ijän ei tafaifin tafjto," roaStafi SUmo,
uiten eteenpäin, mutta ntjtpä noufi aattojen tuopu järroette, ja
jota cuenimän Slimo pprli pttäänientä totjti, fitä enemmän
aallot ijänen roeiroät toifaalle. Vielä Sammo ierrau tirtafi:
„?empi! palaja, tattia roairottt järroen popjaan," — mutta
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.empi noSti ipanaa päätänfä, fjuutaeu fufoifetta äänellä:
„VapauS ja 9lnffauS, teibän eeStä tuolla »oi!"
©amaSfa tuli fuuri (aine peittäen järroen ftjtotjtjteen Sli*

mon ja Seuraten, mutta faifu roei .eninten fanat metfään, jofa
järroeä tjmpäröitfi. Sapio, metfän fultaineit funingaS, fuufi
fanat ja itjaStui niin, että fasroatti fiifjen puittaan, jotjon Slimo
ja Sewpi »aipuiwat, tauuiin faarett. Vaan Sammo feuroinenfa
läffi »ipoiSfaan muille maille faittaifitte. ällutta faareSfa puut
fauniina faS»a»at, ja Suutttfi, Sapion tptär, 011 roientjt
niistä fiemeniä leljboSta lefjtoon, metfästä metfään, fefä on
muofien futueSfa noista puita faswattanut faiffiin maamme
metfiin, ja foSfa ©uomen nuorufainett tpioeneenä, fauniina
fefä=ittana maanfa metfisfä fttffee, fuutee pän puitten fatwoista
fjifjaifen muminan — f e luistaa mänen for»iittfa Semmen fanat:
„VapauS ja raffauS, — niitten eeStä tuolla »oi!"



mikäs feögljänäbitt.

f—n kupungin ktuja pitfin ajoi fomeisfa raauttuisfaan eväs
ritaS, mamtatoa nuori rouraa. Satfi fomaSti raaatetetttta

lasta istui mänen knSfaan raattnuisfa.
~3-iti", fanoi näistä raanmempi, „ajafaamme maatie, fiettä

on jo faiffi fefjbifot mifjeriäifet, ja fiettä jo fäfifin fttffuu".
„äßcnfäämme Slttnaa tatfomaan", pppfi mtorcmpi, „fjän

fanoi afutoanfa fattpitngitt läfjedä".
9louraa ftjftji pafraefiaftanfa: „Siebätfö, misfä Slnnan

afunto on?" ptfraefia maStafi tietämänfä, ja nmt ajoiroat, että
firoitabttt tärifiroät, pois faupungista maatie päin.

Sitraa oli ennen ollut tämän tnafjtaroan rouroan nuorem*
ntan tapfen moitajana; fittoin Ijänettä oli ifo pattia, tjtjroät

»aatteet ja fjtjtoä raota, maan roapattS fjäneltä puuttui, män ofi
toifett patmefia. Sfnnan fiisti ja tuonto faattoi mänen
pian erään nuoren retjellifen ttjömie^en tuttaroatfi ja morfiameffi.
Hän tuli naibuffi ja fai oman fobon; täsfä foboSfaan oti mäu
ottneffifena eläntjt jo faffi rottotta. Sämän entifen pafroefus*
ttjttönfä afunnotte fäsfi nmt rouroa pafroetianfa ujamaan.

Vämän aitaa ajettuanfa feifatti palroetia roäfjäifen mö*
fin etuStalle. ällöffi oti niin roäljäinen ja matala, että mel*
lein oli peitttjntäifillänfä fen »iereSfä ksroaroien piftlajain lefje*
»iin otfiin.

„SäSfätö Slnna afuu?" ftjftjt rotttoa.
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„9iiin täsfä," »aStafi palroelia ja attfafi möfin otoen,
fäSfein IjerraSroäfeäufä astumaan fifälle.

UljaS rouroa meni laStenfa fanSfa matalasta oroeSta ttt*
pafeett ja fatfefi fääfiett nuorta roaintoa, jofa Ijeibän fifään tttt*
feSfaan liifutti fätftjeSfä mafaamaa pientä faStanfa.

„Voi Slnna parta!" fjuubatjti tptöt, „tämä finun fotofipa
ei ote pafjon ifompi, fuin meibän ifon fafjlefoiratt foppefo".

„Vaiti,roaiti, lapfet!" fanoi rouroa, „älfäätte tofi noin pumu*
fo, Slnnaraufaffa ftjllä ilmanlin on färfimistä, män jofaennen afui
meibän fotneisfa fjuoueisfa, ja jotta oti ftjllin faiffea". Solutta

Slnna meni ilofilmin roieraitattfa roaStaan ja fanoi:
„9.ottroa fjtjroä, teillä oli minulla fjtjroä palmeluSpaifta,

roaan te ette faata aaroistaaffaan, fuinfa fuureSta arrooSta oma
toto ott fitte, jonfa aina ott täptpnpt toista patroetta. Sämä
roämäinen möffi on minun oma fotoni, ja minä ofen onnetti-
fempi täsfä fuin foSfaan ennen".

9louroa fatfefi fttmmaStéttctt nuorta »aimoa, »aan Sln*
nau fufoiSta»at poStet ja onnesta toistamat filmät totistiraat,
että pän oli totta pufjimttt, mutta roitraatt mielestä oli mölli
niin afjtas, että tutcfjutti, ja pian pän taaS
istui »aunuisfaatt ajaen faupunfiiu päin.

Vttotet fitfuiraat. Siiraa istui möfisfään fangaSpuiSfa,
pafttinata fntoett, pätien miefjenfä ofi ttjösfä, ja fofme roäfjäistä
lasta leifittefi lattialla. Slnna futoi, että fangaSpuut jpSftji*
mät, eifä fjuomannut, että mamtut oti feifafjtanut möfin etuS*
talle, ennenfuin oroi attfeni, ja mänen entinen emäntänfä faS*
tenfa fanSfa taaS astui matalaan fjuoneefeen.

„Sam.' minun fj^roä rouroani! Ijuubaljti Slmta, ja pppfj*
fietten fjifeä otfaStaufa fanoi män: „Sutoin niin, etfen Ijuo*
mamtutfaan, että tulitte. Suttaatte istumaan — fapfet, men*

fää pois tieltä, että piffu rööfpnätfin istumaan pääferoät".
„Voi Sitraa!" fanoi rouroa, „on finutta paljo roaStuffia

toarmaanfitt. Difein fääfini tttfee finua, fun muistan, fuinfa
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poSfefi puuottiroat meillä olleSfafi, ja npt olet noin taintunut
ja roaalealfi fäljntjt".

„SRouroa fjtjroä, fittoin on fana tjuouoimmallanfa, fuin
on poifafet pieuimmättäitfä, ci ote minulla tjtjtään mätää; mie*
meni faa Ij.oJän päiroäpalfatt ja minä, fun tämän lantaani
»afmiiffi faan, täfjben kupunfiitt fitä mtjtjmäätt; fiitä tulee
taaS ramaa fjtjtoästi elatuffeffemme".

9louroa antoi Slnnan (apfitle mafeifia, fanoi (itte fjtjtoäSti
ja läffi taaS pois, fnimueffien, miten tuomntoifeSfa möfisfä,
fuin Siiman foto ofi, faattaifi elää fofmen lapfett fanSfa.

SaaS ofi muutamia rouofia fufttnut, ja nämät rouotet
ofiroat Sinnade monta färfimpstä tuottaneet; panen miemenfä
oli fuottut, fötjfjiä rouofia odut, jonfa rouoffi Slnttattafitt ofi
ttjön puute. Hänen tätjtlji laStenfa fanSfa mennä iljmiSteit
armoa anomaan, ©räänä päimänä fun me tufimat S—n fau*
pungin fatuja oitfiit, nuori tpttö, jofa kulusta pafafi, fjeibät
tapafi ja Ijuittafjti: „3draa!" Sämä ttjttö oli Slnnan entinen
pottotapfi. „Voi Slnna tjtjroä!" fattoi ttjttö, „tule äitini tljfö,
mäu fiuutte ftjllä jotalin antaa". Vaimo meni ja tultuanfa
tuofjon fomeaan tafoott muistui mänen mieteenfä feftoästi fe
aita, jolloin män ennen täällä palroeli.

9lottroa tuti Sitraan luo ja antoi panen lapfittenfa roatt*
Ijoja roaattcita ja meille, faififle ruoka. Slnna otti nämät roaS*
taatt lauftten titftattiia fiitoffia. SRpt fanoi rouroa: „Di Slnna
parta! etfö tunne itfeäfi foroin onnettomaffi täällä, ttäisfäljuo*
neisfa, joisfa ennen olet furattomia päiroiä efäntjt".

„9iouroa fjtjmä", maStafi Slmta, „mieron tie on jofapai*
taSfa raStaS, maan onneloin en tofi ole, en, ett fuinfaan;
minä tietäit, että faiffi maStoinfäljmifet, mitfä Sumafa mi*
nutte läljettää, oraat iäifeffi omteffeni, ja fljtämmeSfäni tötjttjtj
tunto, jofa on minun maallinen onneni, fe fenraa minua tu*
muuta menemme, fe tunto on : äitin rattans. Sotainen fjtjmtjilQ
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näitten pienten Ijuulilta telec minun fijbämmelleni fanomattomatt
ilon, tuinta fiis faattaifin fanoa itfeäni onnettomatfi !"

~-libin ratfauS!" fattoi rouroa, „oifein fanoit, f e on roä*
tcroä tunne fljbämmeSfämme. SÖlinä tatfelin lapfia ja ajattelin:
Suinta foroaa eifö olifi, joS minun tätjttjifi nämbä omat tap*
feni tuoSfa tilaSfa — ja päätinpä ottaa finun fetä tapfefi
afumaan tuonne meibän patarituroan tataua otctoaan fanuiiarii»,
fiettä faat ttjötä teljbä ja olla miitun ruoaSfani. Satfo Slnna!
tämän laljjatt antoi finutte äibin raffauS".

Sitraan filmistä roicri ftjtjneleitä, ja mätt Uitteli fpbänt*
ntettifeSti entistä maljtamaa emäntäänfä, mutta roroa fanoi:

„3t(ä minua liitä. — Slnna! finä olet töppptjbeSfäfi rif*
faantpi fuin minä, fittä finutta on tpptproäiuen fpbätt, roaan
minä olen ufeiu tpptpuiätöiu, maiffa minulla on maallista
taroaraa ftjllä. Sjitä tapbon fiuulleffin antaa, mutta Ijtjroättä
efitnerfiltäfi ja'a finä fen fijaan minulle parempaa tamaraafi:
fitä täpbetlistä tpptpmäifppttä, jota taifiSfa elämänmaimeiSfafi
finun noin ounellifeffi tefee".
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tieni joti juosta luiterteli niitttn poitli ja tuon joen äpräällä
piltoitti leljewien foiimtjeu »älistä »äljäiuen afuttto, jota

nimitettiin Seijtokffi. SarfaStafaamme »ämän tätä afuntoa.
©en etuStatta näemme ruoljopimait, joSfa ruufupenfaat fuffiroat,
ja foiwujen »arjoSfa on »iperiäifeffi maafattu feinularoitfa,
Slffttna on attfi, fiedäfin näemme raufuja moniroärifiä, Joaan
nuot fjofjtatoan »affoifet affuna*mttintet eStäioät meitä näfe*
mästä enempää. Sen main fuffee tämän afumton fiiuuitfe.
pän feifafttuu fatfetten uteliaasti tuota fotia, joSfa tttoffuloat
ruufut ja notfea feinularoitfa itään fuin »aatitoat mäntä fe»äfj*
tämään, marfinfin joS päimän paaljtaroa fuumuuS matfuStajan
rooimia uurouttaa.

Helteifeltä itma tuntui, tun eräs nuori IjlioppilaS %w
mattnuS*aattona tuli läroetten maantietä pitfin. äläpteSfään
tuon roäfjäifen afumton, feifafjtui mäu ja fatfafjti affunaau päin,
joSta toirooi eteS tPifafjbttffelta näferoänfä joutuu imanan neito*
fen, fittä fellaisten afunnoffipa pän fjeti tämän määrää.

SuoSfa ott feinularoitfa ja loimujen fiimeffeSfä ofifi roif*
poista, IjerttaiSta; ntjtpä tuntuu mänen turtfunfa roarfitt fui*
matta — fafiflinen mettä — oi miten fe ntjt roirrootkifi.
Hän tuumaa, jopa rofjkifee miefeufä, aStnu portaita ja menee
fifälle — mutta jää IjätmnäStmen miettimään, etääfö män roielä
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fatttjett maailmaSfa, jolloin itfeät noibat ufeinfin muuttiroat
fufottaret »anfjoiffi afoiffi ja miffi milloinfiit. SJliitt, fppstäpä
pän miettii, fittä eifjän affunan ääreSfä istttffaan neito, maan
roanfja maailmaa toteutit mummo, jonta fjiuffet aiman mopeafta
tjofjtamat. ©uuri foira, jofa roieraan tufleSfa oifoili pöpbätt
alla, tjaufafjti roämän; mummo fatfafjti tuliaan ja laufui mä*
nette fättään tarjoteSfaan : „©n teitä tunne, fen ofette?"

„pioppitaS 9lummi. ©uofaa anteetfi, että tutin (jäirit**
femään. Dlen fuffenut pitfän mattan, ja täsfä IjetteifeSfä
itmaSfa rupefi jano minua toairoaamaan — ropfenett fiis ptjtj=
tää lafittife» roettä".

„SäSfä on juuri raitista roettä ja furoaitfettefo, että faa*
ban roämän roaaraimen lientä fekan?" 9iummi fiitteti, ttjfj-*
jenfi fafittfa ja aitoi fitte läfjteä pois, mutta mummo fäsfi
fjäntä roiipmmään Ijettetfi, fanoen: „SStufaa tofi roämän tetoäfj*
tämään. Jjktfofaa näitä ruttfttjaiii, net taroattifeSti nuoria
ifjaStuttamat ; minä niitä mtjösfiu rataStan, otoatman net mi*
tratte fuureffi Ijuroiffi mautjoilla päiroittäni".

„Sofiaanfiu teittä ott faunitta ruufuja — fen niitä poi*
taa? — Dnfo teittä ttjtär, jottfa temmiffiä traot tutat
oroat?" —

„©i ole", fanoi mummo toäljän fjtjnttjitlen. „Söiinä fetä
roanma pafroéfuSneitfpeni otemme ainoat afujamet täällä ja
uSfottinett Halli foira ott minun ainoa foti*etäimeui. 9luoria
näen toti tuon tuoStatin luonani; me rafaStaroat mummoa, tm
ten mummo meitä".

„Seitä afuu täällä naapttritaloSfa?"
„©räS portoari leSfi fapfineeu. Hänen maa*

tanfa oli tämä mittmtfin roäljäinen maatitffnni ennen, mutta
nmt on fe omani". SÖlummon tuota fertoeSfa astui mainittu
leSfi fifälle ja mäntä nmt efitettiin 9lummetle. Suultttaan nuo*

rukifen ttimett toirffoi (esti: „910 onmatt niitä nmt tummia
nimiä — ennen ofi 9lmtraiettimt ja muut fettaifet, nmt fano*
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taan »ai» 9lummi — itään tuin olifi pumetta maasta että
miefjeStä".

älummi nauramti ja rupefi npt poijeS pprtimään. H.*
roästi jätettpään ftjftjt mäu toti roielä: „pttätö matta tästä
on pappilaan?"

„Venäjän mirSta", maStafi mummo.
„Sliottefo finne'?'' fpfäfi leSfi.
„31ion. pomaSti jota o» fetäni, lutfutti minna pappi*

laan jupannuSta mieltämään".
„910 ttjttä minä neuroon teitte oitotien", fanoi teSfi; „tm

npt menette roäfjän mattaa ätjrästä pitfin, niin tufette mainion
roeräjätte, fiitä fitte fufjette pottua mpöben mainion fäpi, fun*
neS tufette foiroufjakan, joSta poiffeatte oifeatte ja färoefette
fjakpottua fiffi, että olette airoan pappilan puutarpan portin
ebeSfä".

„Hpmpi(len maStafi 9lummi: „Siitoffia mpmäntafjtoifeSta
neuroosianne. Sunpa npt roain tuon oitotien faiffi mutfat
muiStaifin". äcoStaen lattiaan pän roielä terran noiffafi ja
lälfi fitten matfoipinfa.

„Vai pappilaan pän meni", fanoi leSti, „fjän fiis on
protoaStin ttjttöjen ja So°l'e maisterin orpana — roai niin. —

Spttä minä fjeti fjuomafin mänen oferoatt famaa fufua, fittä
Ijänpä oli airoan Slino neiben näföinen".

„©nneminin pitäifin päntä Sktan muotoifena, fittä
muStafutrifet oroat molempien tjinffet, mutta en tofi fjuoman*
nut IjeiSfä muuta teStinäiStä fufumuotoa".

„Huomafin minä fjeti ja tunfin fotjta fjänen oleroan famaa
pappilan ftäptiä. Solutta täSfä minäfin roielä fjöpi(en, maiffa
jo ftjllä olifi tiire fotia; tuänfjan main falfoittaan, fufa tuo
mieraS fjerra oli".

„äßuiStafaa, että täällä juobaan teetä SumannuS*aattona,
tuten ennenfin on tapana ollut".

„Siitoffia! ftjllä tuon muistan ja aiman paluSta tulen
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toSta lapfenittn omat poiSfa taupungisfa tuttamienfa tuona;
pitfu ©anni main on lumppaninani". 9läin fanottuaan rouroa
Hpöriiu jätti IjtjroäSti ja ppöri fiiruuSti fotianfa.

Sämmin ja ipana ofi SumannuS*aaton ifta. Slurinfo
rupefi jo täpenemään taimaanrantaa, mutta fofo (uonto oli
tätjnnä eloa ja roirfetjttä — fen jaattaififaan uneen uupuafefän
fauniimpana iltana! — Sofforoalfeita näfpi fieltä ja tuotta,
täti tuffui fäfjeifeSfä foimifoSfa, ja etäämpää fuufui faufuraS*
taan monifämelinen limerrrjS. 9MRummo istui ruufutarmaSfaan.
Vanma Seena afetti emäntänfä eteen pöpbän ja teloitti fiifjen
lumiraattoifen raaatteen, jonfa päälle män fitte laSti poriferaan
teefpöfin, fupit ja mefjnäfet m. m. ©iinä nmt istui mummo
obottaen raieraitaan ja miettien — niin mitä män mietti, ja
mitä män muisti — marmaanfin elämänfä moniroailjeifia km*
talotta — mutta fauan män ei faanut otta ajatuffiinfa maipu*
nunna, fittä jopa luutui iloifia ääniä, ja famaSfa pän näfi
pappilan nuoret, jotta filpaa juosten tuliraat mummon afuntoa
fotjti. ©nnätetttjään portille puufiroat faiffi tjfjtä Ijaaroaa:
j^mtnää iltaa mummo!"

„Serrae tultuanne! fätjfäätte istumaan. SaS tuollapa
tulee naapnrimmefiu, terrae tuttuanne npt faiffi! Soutaa
rouraa §>tjöriin, ja piffu ©anni, tule täpän roiereeni! Soofe
maisteri ja SJlummi merra! tuoSfa on tuolit; Slftto! istuppa
tämän. Slnta tpttöfeni, kaba teetä nuoremmaffes! ja juofaatte
nmt, ennenfuin jäfjtptj",

©i mummo jaata uSfoa, fuinfa pauSfa tämä Suf)amtuS*
aatto on ottut", fanoi Sdna, ottaeSfaan itfettenfä teefupitt, „me
olemme otteet ulfona aina fiitä asti fuin 9iummi orpana meitte
tuli, ja nmt miimeifetfi täroimme fitetemäsfä monimärifiä fiiffi*
lantoja rutiin f orjiin; muometraa ennen auringon ttottfua men*

nään taaS tatfomaan, miten omat faSroaueet".
„Smttäpä faatan uSfoa", maStafi mummo, „onpan niiSfä

oltu maailmaSfa".
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„Dlettefo turpeita tääntäneet?" tpfpi leSfi.
„D(emme", fanoi Soofe maisteri, „ja minä olen roafuu*

tettu fittä, että faan muttrapaifen fuoppaani, fidä niitä fiedä
oifein fifjifi".

„910 fepä m.ioä", rairtfoi mummo, „fittepä faatte mainion,
jofa afjferaan tjtjörii ja ppörii, fufoStuttaen fotianne".

„Söluttä enpä fjuofifkau tttommoifeSta IjtjörtäStä, minä
tambon oppineen naifen maimoffeni".

„910, tuoSfaman raiifaan fauan ferranfitt fttufee nuoren
miefjett futista", fjuubatjti feSfi; „fitä minäfiit ofen fanonut,
että naisten juuri fatnoin, fuin mieStenfiit, tarraitfee otta oppi*
neita. ©iffi ofenfin antanut tptärteui oppia faiffea, mitä raain
opiffi tarjotaan — pe taitamat ficliäfin monelkifia" — ja
nmt pani rouma formettfa ptjsttjtjn fefä rupefi, ttiipin ofoittaen,
fattfumaan: „niin —pe taitamat ttjSfaa, faffaa, roeuSfaa, mc*

näjää ja rtjSka ja mitä kiffia niitten nimet fieneroätfään.
„D(ipa niitä fiinä jo tjljtä monta, fuin foriuea oifeaSfa

fäbeSfänttc", roirtfoi 9lummi ja (ifäfi roielä: „ptä roain Soofe
filmäfi aufi! 9Jlipinfä roirfaan uitot oppineet tpttäreune
aiforoat?"

..Vattljin pääfi jo Dopttun tififraafftiu, toifefla on furoer*
nautin lotrfa. Sptläpä olifi tilaa ja taroaraa fotonafin, mutta
eipä peitä fotitoimet itänä ole fjuroittaneet".

„©iinätjätt fe on", fuiskfi 9inmmi orpanatteeu — „mi*
täpä finä tnommoifetla roaimolla telifit, jofa ei fotisfaan tpöS*
lentele?" Sdteenfä Ijän fanoi: „SoS minä tumppattiu töptä»,
fitten toiroou, tamton itfe toimittaa routani ttjöt, ja roaimotti,
— fjän tefjföön totini fuloifeffi, fjerttai(ef(i, jotta ttjöni telj*
ttjäni fiettä roiiljttju".

„9fuori tjexxa on roielä roamjansaikista mieftä", roirf*
fot feSfi.

rr Sötinä ett roain faattaifi onnellinen olla", roafuutti Soofe.
~etfei roaimotti ofifi oppinut eli firoiSttjntjt".
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~.©iroistms! tuosta fanasta npt paljo puputaan", roirttoi
leSli, „jopa fanomalembisfätin nteltein jok totfcSfa riroisfä".

,©iitäpä näfpp, mipitt päämaatiin ipmifet pprfiroät",
roaStafi Soofe. ,

Sölummo, jofa ääneti oti fuututeflut muitten pupetta,
laufui npt: „Dten minä näpittjt oppineita, jotfa eiroät attfait*
fifi fiinistpneen nimeä, olenpa mpöSfiit nämnmt firoiStpnettä,
jotfa eiroät tofi ole oppineita — ja joS te, nuoret perrat, mo*

lemmat ppfptte mielipiteisfänne, ennustan minä älummi per*
ratte omicllifempaa foti*etämää luin Soofe maisterille, ©aat*
taifinpa tertoa teille tertoutuffeu, joSta näfifitte pupeeni pcruS*
turoan tofi*oloifjin".

„Sertofaa, mummo Ijtjroä", pppfi __.no ja Sfnta.
„9io foSfa täsfä iltaa riittää, niin ferronpa fitten. 9Jlinä

tunfin erään perpeen, joitta nimi oli — no niin — jama fe,
ottoonpa Suominen, prpeen ifäntä oti roirfamieS ja maan*

roitjcliä. ViljaroaSti fasrooi mänen pettoufa, jotenpanette fart*
tui taroaraa fpllin. 9louroa Suominen oli toimefaS emäntä
fefä funttioitti ja rataSti mieStättfä. S°fa tpösfään pän ajat*
teli: „tämän teen näin ja tämän näin, jotta miefjenittn fiitä
ifjaSttra". Sun Suominen fitte ilmoitti tpptproäifppttääu, oli
rouroa pien onnellinen fetä foetti aina uutetteen noutattaa
miemenfä mieltä — ja niin eliroät me feSfinäifeSfä raftauteSfa.
Heiltä oti mpösfiu neljä lasta, fofme ttttärtä ja pffi poifa.
SolutaS ttjtär, pietti Soini, oli lapfista nuorin — olipa roan*
piminan ja nuorimman matilla toto feitfemäntoista muotta.
9loitte toimelle roanmemmatte lapfellenfa Ijantfi npt Suominen
ksroatuffen, jofa mänen ja maailman uäljten oli mitä parapra.
Hän foulutti peitä, jotta fairoat oppia, mitä roain fjalufimat,
ja opettajien totistutfct ilmoittiroatfin, ett'ei Ijeiltä puuttunut
pmmärrpStä eitä opinfjalua. ©aattifjan fiis roanmeminat iloita
onnistuneesta ksroatitffeStaan ja ftjllä iloitfiroatfin. — Sun
fapfet fotia tntiroat, no eipä tietäntjt äiti, mitä tefi meitän
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ilolfenfa. Salouben totmisfa mäu tjffiit pääräfi; miten olifi
mäti noita nuoria ttjttäriä Ijeimoranut apuun ottaa, ntjtljän oli
lepo aifa Ijeille, jotta paljon »ai»aa olimat tottluSfa näljucet.
Sota pienimmänfitt reiän Ijeibän maattcisfaau äiti paraufi, fillä
tuinfapa pän noita armatjia olifi maimaumtt tuommoifitta mä*
Ijäpätöifittä töittä — ja mitä ei äiti efttintjt roafmiitfi faaba,
fitä ttatmiSti ompeiiat. Sutipa fetin aita, jolloin nuoret tpt*
täret, oppifoulut fuuniatta fuoritetttiaan, fobin Ijerttaifeett pel*
maan patafiloat; maan miten läroi totitointen — — rupefi*
»atk tpttäret niitä npt toimittamaan itfettenfä opitfi ja äibil*
lenfä Ijuojennulfeffi — ei fuinkan! Siinatta oli erinomainen
foitannonmalu — mänen opettajanfatin oli f anonut: „foitto*
taiboSfa tulee Siina oifein etemälfi". ©iinä mänen fiis tufi
fjarjoitella itfeanfä:— ja »älimmiten tiettjSti Ijuroitella. 9Jlaa*
ria IjarraSti mieraita tiedä — fanottiiupa päiten tunteneen
ireilfaafin. Hän luti oppinciben miesten tcotfia — ja niin
tutui päiten aifanfa. Solutta eräänä päimänä fanoi (jän ifäl*
lenfä: „Sfä Ijtjroä, minä en roitptp täällä pffitoittoifisfa toti*
oloisfa, pprtifinpä paluSta opettajattaretfi." „See mitä fptäm*
mefi toaatii", roaStafi ifä, ja niin oli fe afia päätettp. Solaa*
ria pääfi, fiifjmtk pprfi, erään fouttra opettajattaretfi. Vapaa*
ajat päti aina mietti fobisfaan. ©illoin mpöStin nuori Slmari
oli fotona, ©amanlaljjaijena, tuin tptötfin, oti Ijän mpöS
faanut famatlaifen ksmatutfeit — mutta — pän oli mieS,
otteinpa oima miemcn alfu. Sauan mtot nuoret tpttäret eiroät
faaneet fobisfaan otta, ftllä Ijeibän oppinfa, ttpfea ntuotonfa
ja etenfiit roanljempien juuret raarat — toiroat pian fulpa*
fia taloon, ällaaria joutui kupirafiitt naintifiin ja Siina fai
pappiStr.ictjen maalla. Häätoimet pmtä Ijäät jätän minä fif*
feen fertomatta, foSfa net omat firattfeiffoja — ja arraelenpa,
että Soofe maisteri jo on utetiaS tietämään, miten nämät pä*
nen fitofiutattfa oppineet naifet fuloStuttiraat fotianfa. SÖte
fiinpiiune muutamia rouofia eteenpäin, faattaaffemme paremmin
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arrooStcfta, ottfo nuot emännät tofiaantin fopiroia Ijtjtotu fas*
roatetuu natfeit efifuroatfi.

DU tafmitten päimä. Sammifuun paitanen painoi jää*
tuttia affunoifle ja puut feifotroat pärmäiilnä. Suominen fä*
roefi fattiada, ja puljaltaen famupilmiä piipuStanfa feifafjtui
pän tuon tuoStafin affunan ääreen. „9MRitä fatfefet?" fpfpt
rouroa. „£.«, fuontoa roain, ja fitä fatfedeSfani ajattelin,
että nptpä reti pproiit luistaifi — entä joS tetfimme roäljäifen
muroimatku taupunliin, fittä tafjtoifinpa näljbä, roielätö 9Jlaa*
rialle äibin muofet ja emännän toimet raSkljilta tunturoat,
roai outo män niiljin jo peretjttjntjt".

Soini taputteli iloisfaan täfiättfä ja puubamti Slutande:
„SRpt, rocifk, pääfemme ällaaria fifaren luo!"

„silä roielä iloitfe, tuuttaamme enfin, mitä äiti fanoo".
„Spltä äibin muoffi fopii", maStafi rouma, „tuota tjätää

taitan faiffi matfafuntoon". ©ipä futumtt montakan tuntia,
ennenfuin Suominen perljeincett oti madalla. 9lefi luisti,
futfufet filifimät ja Ijcijoo! eteenpäin tttetttiin, tunnes joubuttiin
kupuntiin Sölaarian fotiporkitten eteen. SRcitfpt tuli omea
aufaifcmoan, ■ ilmoittaen että Ijerra Vuori mielä oli poiSfa
roirktoimisfaan ja rouma joSfafin fofouffeSfa. Vieraat meni*
mat fifälle. peni tpttöncn feifoi ljuoneeSfa, ja näljtpäitfä Ijei*
tät laufui lapfi: „äiti poiSfa, ifä poiSfa", ja partafi ittemäätt,
maatt Sktart otti lapfett fpliinfä, nosti Ijäntä lorlealle fetä
ro ei Ijänen fitte Suomifette. 91äin joutui tpttö fplistä fptiin,
tullen fiten tpptptetplfi ; — mutta npt fuufui pienemmän fap*
fen roaiferoitniue», ja tuopa foSfi rou»a Suomifen Ijettään
fmtämmeen, [jän rienfi toffeen fammariin »afaljifen luo fetä
rupefi fitä roiifjtpttämääH. Öapfenfjoitaja toi pieuofaifette mai*
toa. SRouroa maistoi tuota ja fanoi fitte: „tämä on papattta,,
outo lapfi fitä faanut?"

„Dn, ftjllä maar fe pian pappanee, luit fitä aina tar*
roitfec panna taialle lämpencmään'V »aStafi tpttö ja meni mat*
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foifjinfa. -Jltjt tuli 9Jiaaria fotia ja terroeljti ifoifeSti ontaifi*
anfa. 9läf)tmäätt rouroa Suomifen oferoan faStett fatnmarisfa
rienfi män finne äitiään ftjleilemään, roaan pnrSfatjti famaSfa
itfuun. r ,SÖlitä tuo tietää?" ftjftji äiti.

„9liin, nämteSfäni teitä en faattanut otta ittemättä, fidä
muistinpa, fuinfa fjauSfaa meibän oli fotona; täädä roain aina
on fiirettä ja rauljatoittta. SitSfiu joutuu mipittfääit tjenfifeen
elämään, tun on noita (apfialitt jo noin monta. SoS toifcn
on tppbpttänpt, niin toinen taaS Ijuutaa, ja tämä pieni ittee
aitta".

„Hä» o» tetroottifen ruoan puutteeSfa, maito on papanta;
ktfo, etfei lapfi femmoista faa! Sämmitä toain fen roerron,
mitä päti lerratta tarroitfee, ja pibä pttptaat astiat".

„@aak niitä palfottifia tefemäätt, mitä fästee — itfe
olen poiSfa monta tuntia, ällinä olen perustanut ompetmpfj*
tiöu, joSfa ommettaau maatc*apua löppitte lapfitte — annanpa
mielä tpttöfoitfuSfa muutamia tuntia niiSfä aineisfa, joita
enimmän porrastan".

„Sätä faiffi foitfututrait, pane toimeen ompelu*tjf)ttöt,
mutta ompele finä totona, fittä (aSten pienenä otteSfa on äitin
f)eftna meille paras fuoja".

„9Jlinä ett itänä jaata uurouttaa itfeäni jofapäiroäifett
elämän pffitoiffoifuuteen, roaa» tapbonpa mtjöS elää IjenfiStä
elämää". Sölaarian pnpueSfa oli Suominen tuttut kuunariin;
mäu fatfoi fnrutlifeSti ttjttäreen ja laufui:"

„Voi lapfi parta! paljon olemme finun faSroatuffeSfafi
taimiin Itjöneet, foSfa emme ote opettaneet finua tjmniärtämään,
että fobisfa on naifctta laroca tmö*ak. So*s oifein fäfittäifit
ttelroollifuutfiafi, tietäifit mrjösfiii, että finutta totisfafi on
ftjflöffi roaimteteroaa ttjötä — jofa päiroä faat tuttia niitä eri
luonteita, joita miionelunnaSfafi löptpp, fefä ajatella, miten peitä
paratjtteu onneflifeffi rooifit faattaa. Suo on perljeen*emän*
nätt tattis ja roaifea tefjtäroä; mutta futt Ijä» ttjösfääu otutiS*
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tuu, fen on fjäntä onnettifempi? Hän on foton fptän, jopon
faiffi tnrroaa, fefä paffottifet että fapfet; ainoastaan panette
pertjeeu*ifäntäfin ifonfa ja fjuofenfa uSfoo".

9Jlaaria pumui jotafin miefjett ja roaimon tjftbcnlaifista
oifeuffista, maan famaSfa tuli mänen mieljettfä fotia. Vuorio
uätjtäroästi ifoitfi appenfa ja anoppinfa tulosta, puristi roet*
jettijesti Sfntaritt fättä, ftjftjt Soinitta, montafo fananpoiksta

fjänedä oti, ja laufui fitten roaimottenfa: „9lof) SDlaariafeni !

oroatfo roieraamme faaneet kljroia?"
„©i roielä, nuot piiat oroat niin Ijikat".
„Sointita npt tjStäroäni joutuira —• oitcinpa fe minut*

■lellin IjJjroättä matStuifi, fillä muistatman, etfei eine aamutta
.ennättäntjt roattniitfi tulla, ennenkin minun jo tätjttji rientää
roirkni toimiin".

PtnaStuen meni 9Raaria ftjöffiin, ja muutaman fjetfeu
perästä tuotiin kmroia; mutta päiroätlitten — fe npt ei mii*
lointaan tafjtottut roafmistua. Sun jo fofme fajafjuSta ofi
fuufunut feinäfettoSta, fittoin Vuorio leroottomaSti lattiatta
färoellen fatfeli taroan tafaa ruofafaliitt päin, roaan ntjtpäroifj*
toin fäsfettiin päiroäflifclle. ©iinä nmt oli pöljtäsfä tjljtä tuta*
fin fajia, mutta enfiffifin fifofjailit ofiroat iman mappamat.
Sölaaria tjätäänttji ja fanoi neitftjette: „9MRitenfä tämmöifiä
lotet pöptäätt tuonut? nämätljän oroat pamentuneita!"

„SäSfipä rouroa minua ottamaan filofjaifia että niitä
parempia ollut. Sun k(a*aStia on pitcttp lämpimäSfä tpölli*
tonttuorisfa, niin ifjmettäfö fe, että oroat pafjentuneet".

„Vie nämät totjta pois ätäfä enään toiste jätä taloja
fämpimään".

„©i niitä minun aitanani finne ofe pantu, entinen piifa
net jo jätti", fanoi tpttö ja fäffi ftjöffiin.

„Difein on IjarinifliSta, tun täällä faa noin Ijuonoja
palfottifia", roalitti Sölaaria.

„9liiu, meillä on fiinä fofjben ottut paljo roaStapafoifuuf*
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fia", fanoi Vuorio. „Suo ott jo fofmaS tänä rouonna — mutta
jättäfäämme tämä pttlje muonoiSta patfottifista — fe ei ole
mitään fjauSfaa. Sölaaria fjmn-ä! anna tänne roämän paistia
—. nfj fiemi on foroiu tarroaSta!" —

SRäin oti melfein faiffi fattiit, Ijtjmät ruofa*aineet pila*
tut; — mutta minä armelen, että tarpeelfemte olette fuutteet
tästä perpe^Stä, ja luulenpa, etk Vuorion fijaSfa S°ofemaiS*
teri marmaantin olifi fuonut roaimotlanfa oteroan roämemmän
firjaflista ja enemmän taloutellista oppia.

„Hm. — Setttiefi. — Solutta fuinfapa peitän fitte k*
putlifesti färoi? SopuSfatjan fiitoS feifoo".

„9liin fplfä", fanoi mummo, „mutta fattekanpa fitä
mpösfi», että altu tpön fauniStaa — ja fun afuSfa faiffi
menee fotisfa nurin, niin fittoin ei tule loppukan oifein tjrjroä
— roaan loljbutuffeffenne tofi faatan fanoa, että Siinan färoi
paremmin. Hänen oti (uontonfa taipnroaifempi luin ÖMRaarian,
ja Ijänen roiifaat roanljeutpanfa fairoat Ijänen toä^itellen tjntmär*
tämään, että pianon ääreSfä istuminen ei ollut panen fuurim*
pia roelroottifuuffianfa. äJltttta monta tomaa fai Siina parta
fofea ja monta fppnettä touotattaa, joista pän olifi pääSftjt,
joS fotisfa mänen mmöSfin ofifi tätjttjntjt feurata äitiänfä ftjöf*
tiin ja aittaan".

„ä)liten Soinin färoi"? fpftji Slitto. „SDlraä fiitä ttjtöstä
toiroon paljon pproää. Sertofaa päneStä roielä".

„SoiniSta!" fanoi mummo, ja filmänfä roielä kroimät
oitein ttrfkiffi, fun fjän laufui: „9iiitt mitentä muuten tuin
mmroitt. Soini oli niitä fjempettä, t)erttai(ia naifia, jotfa mar*
ttoitt itfeanfä muistamat; muitten onni on Ijeibän onnenfa.
Hänestä olifi fofo fertonraS ferrottaraana, mutta ilta joutuu
— taljbonpa raain mainita, että Suominen, puomattuaitfa raait*

mempien tptärtenfä ksraatulfen raaillinaifetfi, päätti fofottaan
toifcfla taraatta faStoattaa Soinia. Sämä lapfi fai oppia pai*
jon, mutta mänen tärtein opittaraattfa oli tuttiminen, millä ta'
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»alfa män faattaifi muita onnellifeffi teljbä. — Suulkatte
mtoret ftjttöfet ! ©illoin »aSta »oitte ottein tpptp»äifet olla,
tuin muitten onnellifeffi faattamista pibätte fuuriinpana ontte*

nanue. Soini oli tuon tärfeän opittamaufa m.n>in oppinut;
minä näin Ijänen aina ttjtjttjroätfenä, perpeenfä onni fäteili
päneulin filmiStänfä. Sun mänen mietjeufä joStuS oti rastaalla
mielellä ja taljtoi oda itfetfenfä, fitloin meni Soini foittatttaait
fetä laulamaan lauluja, joitten mäu tieji imaStuttaroan mieS*
tänfä — ja pianpa panen omiistuttin poistaa rafaStettunfa
rastaan mielentilan. Säilä en toti taljbo fanoa, että taittein
miesten raSfaSinietifppttä täptpp famatta kroatta toiifjbtjttää
— en fuiukait! S°*Pa fe läroififiit tjfjbcttä kroatta, fittoin*
man tuo naifen tärteä tefjtäroä ofifi IjefpoSti opittu!"

„©ntäS Soinin lapfet?" tpfpi älummi. „©iroätfö net
ottenkan puutaneet?"

„Spllä maar", maStafi mummo, „roaan fuu tofjitta faS*
ten ktnmarisfa noufi forfeimmaflenfa, fitloin rienfi Soini
jouftoon ja pupui taimiin fatuu, jota lapfet istuimat ääneti
tuutttelemaan; fatuu terrottuanfa täsfi pän tjeitä liltisti leitli*
mään, jotta faifimat roielä toistetfiu tarinan tuulla, ja pujatjti
fitten taaS toimiinfa.

ältjt ottoon tertomuffeni loppunut, fittä muuten teetpö*
tiSfä roefi tietjuu titiioiin. — Saata, Sftnafeni, toinen lupit*
Unen teetä". Stnta teli tuten mummo fästi, ja npt tuli pet*
len ääuettömmms, toSta laitti rupefiroat teetä juomaan. Soofe
maisteri, jota enfttfi fai fuppinfa tppjäffi, fanoi mmmmitten
mummotte: „Saa, nmt faan minä fiittää fefä teestä että fer*
tomutf eSta ; taljtonpa mmöSfin mmöntää, että roanfja on aina
roiifain, ja fjafuSta ftjllä ottaifin Soinin tapaifen naifen roai*
motfeni — mutta mistäpä femmoifen löptän?" — „©iitä
faatte itfe muotta pitää", roaStafi mummo.

„Smttä tuo fertomuffenne ofi fj^roä effemppeli", roafutttti
leSfi. „SÖlinä ofen mmöSfin aitonut faSroattaa meitän ©annia
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airoan toifetla kroatta tuin roanljempia ttjttäriäni; olen päät*
ttjntjt noin etsperimenteerata — jotta faifin felroätfi, mitä
feitto on paral)in".

„Hmwin kunis ajatus tuo", fanoi älummi, „airoan nufi
oppi jältimaailmatte, joSta feffinnöstä fe roarmaanfin on teitä
fiittäroä" — ja ntjt fuisfafi män Soofelle: „Smdä finä roielä
faat anopin rouroa HmöniniStä".

„Dle fjuoleti", maStafi Soofe fefä noufi istuafta, kufuen:
„Slta fäm jo foSteaffi, tttfona raäppminen faattaa olla paitatfi
mummon terroembette, mennään nmt fiis totia".

„9liitt tpflä fanoi lesti. „©anni tpttöni! metmään metin
jo pois. ©anni on roäljän arfa fljlmätte". — Sn nmt rouroa
Hpöriin- jätti fjftioästi fefä fäffi ttjttönfä fanSfa fotia. Heitän
läftbetttjänfä fpfpi Stma:

„SDliffifä mummo aina näin miettää SufjauuuS*aattoa?"
„@e on, lapfeni, minun falaifttuteni", maStafi mummo.
„SÖlinulla mpöSfin on fataifuuS", fattoi Skta, „mutta,

mummo, fen nmt tamton teille ilmoittaa. Sumnm,uS*aatto tulee
aina olemaan minutteffin erittjifeStä arrooSta, fillä tetättefö,
orpanani 9iummi ja minä olemme tänään menneet fipfoifjin".

„Soirookn teitte fptämmeStäni onnea ja filmausta! Dlen
ennustanut 9lummi metrolle onnellista foti*etämää, ja nmt olen
marfin »afuutettu, fiitä, että meitän piffu Stnta teitän totinne
fjerttaifeffi (uo, fittä — Soinin ttjtär tuon teljtättäiifä ftjllä
mmmärtää. —"

„Soini! ofifo Soitti äitimme?" ftjftji Sfma.
„Dli, maitta minä tiettjSti mänen nimenfä Soiniffi muu*

tin. Hänen ar»oanfa ja te ftjllä faifin olette
fofea faaneet".

„Sa me fun emme otteittaan fitä aaroistatteet" — fanoi
Slino. „Di mummo, fertofaa raielä meille jotalin, fertofaa
omasta elämästänne !"

„9liitt, fertofaa mummo f uita!" pmmfi Skta.
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SDutmmo hymähti roaStatett: „S'atfofaa jofea, jofa tuotta
juoffee eteenpäin — fe jnoffee tyynenä, maan paifotn fe foht*
feroatta foSfena royöryää, silloin on fen rooima mahtarotn —

mutta — silloin on fe myösftn roaarattifitt, fe faattaa paljon
hyöbsitää, roaatt jaattaapa myösfin roahingotttaa — joS fett
rooimia roäärin täytetään. SEe feuraatte joen juofjua mieläfin
eteenpäin, tuo hurmaama pyörre ttiytttNlj mähitedeit — te näette
fen taaS tyynenä. SoSfett tohina humifee roirfä forroisfanne,
roaan roiimein ott fe main hämäränä muistona mieleSfänne.
Sitoltaitiett on ufemmiten ihmiS*etämä, ja siinä myösfin mum*
mon etämäferta".

„Siitofsia, mummo Itaroä, fertomuffeStanne", janoi Num*
mi. „dx)tå toiste, jos eietään, jaatatte mettä tartaStamaan
tuota joen juofjua".

„Sentiesi — fanotnhan, että useimmiten ihmisten elämä
on joen taitoinen — ehfä tiebän teitte joSfuS jutella jottfun elä*
mästä.

Sofforoalfeat jammniroat .roähitetlen, nuoret fanoiroat
sybäntttieflistt jäähljroäifetifä watthatte YStäroätteett, ja tiiitt lop-
pui mumtnon luona.



liög^äiitjjtttfassa.

§rääu piffu kupungin tabun »arvella oli fieroä vatennttS, jonfa
_,

attfaiStuSta affunnSta nuovi plioppilaS näftji fatfeteroau ta*
bulla otewaa liitettä. Hän nojaili affunantautaa »aStcn, mm*
väitleu:

„@itomt, armas stjttmsinmaaiitme
i£uhatjärwinen —"

„3lntaka, Ijtjmä mevva, penniä", ffuttfi roä^äinen poik*
nulitta fuvfeatta äänettä.

„Sllä teeStentele", fanoi plioppilaS. „SuoSfa tofi faat
pennin, mutta joS olifit tuonnotäfelfa äänellä ppptänpt, olifit
faanut 5 penniä", piifa meni ja eväs viks tjexxa jota fa*
maSfa tuti paiktte, tevtoepti nuovukista, fanoen :~„Qtj.vää päi*
toää! ällää noille vapoja tu^latfo, ftjttä fevjäfäifiä on niin
fauan fuin laistureitafin ; tefjfööt ifjinifct tpötä, niin ei Ijeibän
tarmitfe ferjätä".

„©e ftjttä paljon furjuutta eStäifi", roaSkfi nuorufainett,
„fillä roalitettaroaSti Ibtjttjtj töppiä, jotta eiroät ottein ole läpt*
taiteet aikanfa, tjljtä ptjmin tuin ritkitatin, jotfa eiroät ole oi*
tein fäpttäneet tamaraaufa. — Solutta motti on löpljä, olematta
itfe fiiljen ftjppää".

„Hnt— m», niin ftjllä", roaekft mcn-a ja lälfi matki*
fjinfa. SjlioppilaS rupefi taaS pilailemaan tautuanfa alusta
■atken ja oti juuri laulanut;
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„£ääKä Ictjbou, fobon faamme,
§auban raupaifen —"

fun eräs fieroäit*näföineit, fjoiffa nuorufainen, jofa tuti färoet*
(en fattta pitfin, feifattui affunan eteen, fanoen: „Hmniää muo*
menta, Seto!"

«Huomenta, fjuomcuta! Söliime matta?"
„3lion mennä etfimään fanfan jonfoSta fopiroia matteja,

jotta faattaifitt maafata ottein alfuperäifiä muototuroia. Su*
leppä mutaani! mitäs tuotta tuumuubeSfa roenpStetet? täällä
utlotta aamu*ilmaSfa on roirtiStätoää täroettä".

„9MRaftas! fjeti ofen roalmiS tulemaan". Seto otti lal*
finfa, rienfi ufoS fabutte tjStäroänfä (uoffe, jofa, futen jo fuu*
fimme, oti nuori maafari, ja ntjt molemmat läffimät färoefe*
maan. „SöliStä npt aiot furoiajj etfiä?" tpfpi Seto.

„SöpmäittmuoneeSta", »aStafi maafari; minä olen fiettä
jo fätjutjt ennenfin juttetemaSfa monen fetä nuoren että »an*
Ijan tanSfa ja ma»ainnut, että minulla faattaa olla paljo Ijmö*
tljä meistä".

„910 niin, tuo fj^öttj — fefjän fitte ttaSk tulee ilmi, tutt
faabaan näljbä ja annostella penSfelifi tuotteita".

„©n tartoita ainoastaan meitän uttomuotoaan, mmöstin
meitän fifällinen elämänfä, joftott mämitetten tutustun, on mo*
uesfa fuljteeSfa opettawainen".

„Halulkimini» minä olifin läroeltljt maalle päin", fanoi
Seto, „mutta toSta tuoSfa npt jo oleiitute määrän pääsfä, niin
mennäänpä main fitrjuutcufiu majaa tatfomaan".

SfJStätoät aStuiroat fjaroutettuja portaita pitfin ja tuliroat
tupaa», mjsfä jouffo fötj^tjtjttä färfiroiä ofi faanut fuojattfa.
©iettä oli kifen*ifäifiä, ja futtettiit oli annettu mänen ftjftjufä
mittaista ttjötä,, ©räS feura oli^lafjjoittanut, lapfitte roaatteita,
joten oliloat itltottgöltääu joffeenfitt fiistit. äJluuien näitett
fötjfjäiu faSfoot ifmaifiroat (jtjroin eritaifia tut^eita. Sapfet
mleenfä, näp-ttiroät f uruttomjlta : ja tpptproäifittä, mutta, roan*
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memmisfa toifet olitoat furuttifen*, toifet nbtjrän* ja tärfiroätti*
fen=nätöifiä, toifet taaS ifäänfuitt fuuttuneet fofo kitoffeen.
SÖlmttamat nätjttiroät ifjan ttjtsttjneittä ja roäfinpitämättöiniftä,
airoan fuin memttjt aifa olifi roientjt Ijeiltä faifen toiwon. ©räS
»anfja affa erittäinfitt »eti näitten traorukisten muomiota puo*

feenfa. Sämä fuori fjötjfjeniä ja tett ttjötänfä foroin amferaan,
»aatteenfa ofiwat fiistit ja mänen uffomuoboSfaan ilmaantui
fettainen ttjtjttjroäiftjtjS, jofa on ainoastaan fittä, mifä tietää fefä
ifon että furan päiroieu ofewan Sumafafta ja fiis nöprptjbettä
roaStaan otettawia. Sapfet istuiroat motuSta mänen mmpärillään,
fittä muori fertoi fjeide fatuja, ja näin oli fjänedä pieni tjStä*
toäjouffo, jode mätt tuli fattiiffi. SJluori maalari rupefi piirtä*
mään tuon akti fttroaa, mutta plioppilaS fjalufi tietoja mänen
elämänronimeiStaan, jonfa rouoffi ftjftjifin akfta: „äßitenfä
olette tänne joutunut, te futt olette noin aljtera? ©ifö teittä
ofe omaifia?"

„Smttä ott mottktiti, roaan eiroät ole erin tjtjroisfä roa*

roisfa tiettään", fanoi muori, ja ftjroä fjuokuS noufi mänen rin-
nastaan.

„Sottette pafjaStuifi", fanoi Seto, „ptjtjtäifin teitä ferto*
maatt jotafin elämänroaifjeistanne. Diette furoainnut tjStäroäui
maalata furoanne, fuofaatte nmt minuutin piirtää muistiini jo*
talin totettratfistamie".

„HmJnä, oppinut fjerra! minun elämäfertani on airoan ta*
wattinen," »aStafi affa, „fittä kfaifeSti ja ontteilifesti on eloni
aifa tjfeenfä »ierinmt — maan amafjan ttoita k»empia fäitäfitt
ott tätjttjntjt »äfistä feStää. Solutta foSfa öatuatte tuulla jota*
fin elämästäni, tamton teide tertoa, miten fe on tulunut näitjin
aSti, ja miten tänne joutuin:

äßinätin olin ennen nuori ja iloinen, pat»e(uSpaittoja eu
juuri muutellut, pttoeltuani 10 »uotta ifäntäwäfeätti fain mo*
pearafjan rintaani, fe annettiin oifein UrfoSfa — juuri Sölifon*
päimänä — ja rafjaan oli firjoitettu: „uSfoffifeSta palmetuffeS*
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ta". — SäSfä fen näette". Söluori otti naufjatt faufaStanfa,
joSfa tuo ratas muisto mänen ifäntäroäeStään roiefä firffaana
riippui. „Sun fen fain", jattoi män, „ofi minutta jutjla^etft,
ette »oi fitä tjnratärtää, mitä fittoin tunfin — efjfä fentään —

näkijän ennen, fuinfa ifoifeua ifäittäni nuori maisteri tuti k*
tia, futt oti faanut taffiinfa tuottaifen fuftatäfjben, jofa teittäfin
nmt on — totta tuo on teitte onnen tunteita tuottanut? —

Solutta Jaffanpa fertotmtSkm. — ©ittemmitt joutui ifäntäni
roanfjin ttjtär naimifiin eräälle papille ja minä rupefin peitän
palroeluffeenfa, roaan pian joutuin itfeffin naimifiin. SÖlinä ja
mieljem teimme afjferaan ttjötä ja pääfimme {jm^ään torppaan
tämän kupungin maafeurafuntaan. Suutala fiunafi meille
fuufi perillistä, ja me tulimme jotenfin fjtjroin toimeen, maiffa
marat eiroät juuret otteet. SMÖlutta fapfet fasrooiroat eiroätfä
ttjtjttjneet fiitjen, mitä meitte fotona faatoimme fjanffia, roaan
mettiroät patroefuffeen ja joutuiroat finne tänne netfitt. SUJieljeni
koti, — fun SÖlattnpäiroään päästään, oit män jo 12 touotta
muttaSfa maannut — fotoa oli eronfjetfi, me fun olimme on*

netlifet otteet — mtttta — mänen otti Suutala! Saitoata fain,
toaan en »alittaa. 9'fuorin pottani piti npt torppaa — minun
oma rafaS Suonioni — niin, minä ja män moitimme töttiä,
faiffi ofi tjtjmin; män oli mettä fapfi ja ainoa, jofa ei pefästään
tentänpt — mutta, Ijänelleffin oli luotu fumppani — pottani
meni naimifiin — ja minä ofifitt pitäntjt mänen raaimoaan ttjt*
tärenäni, mutta miniäni oli aitta tjnfeä minutte ja itäänkin
ktefjti minutta fitä Ijedtj^ttä, jota poifani minutte ofoitti.
SÖlinä muomafin tuon ja täffin tatfi touotta fen jälteen, tuin
miniän fain, muiten lapfieni luo. Solme muotta olin poiSfa.
Sota pattaSfa fjnraaitfin olemani „liik fatu fäftjjen feaSfa" ja
itfe mmöstin ttäroöitfin tafaifin tuota entistä totiani tatfomaan-
ptfafinpa fiis nuorimman poifani tuo. Sorppaan tuttuani
tuti Suomo minua roaStaan ja oti kroin iloinen, fun fai jäi*
teen näljtä äitinfä. äHiniäni, jofa mtjösfitt enfin ftjflä ofoitti
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mmroäntamtoifutttta toljkani, täroi pianttn taaS tljlmäffi minulle
ja antoi tuon tuoStatitt pistofauojanfa fetä miefjefleufä että
mittutte. SÖlinä fitä en ollut Ijuomaajoinani, maan tein aljle*
raSti ttjötä, ja foSfa Ijänettä ofi minusta fjtjroä apu, färfi män
minua tofi. äläin rouobet futuimat, »aan terran eräänä ftjf*
fljnä olin puoloja pointimasfa takmaitfa ja fitloin roiluSttti»
totoin, joten joubitin rouoteen omatfi. Solitta fairaStiu taitan,
mutta tuitettli» pääfitt fiitä muotecSta jaloilleni; raoimatti ei*
raät toti enään tulleet entifctteett. pilani perlje faSraoi ja
tuulinpa miniäni ttfeitt f anoman: „S!ljtauS täältä on jota fjaa*
ratta, futt »äfeä on fiifojafin". Sitonto ei puljunut mitään,
mutta nätjtti fpntäftä, ja eräänä päimänä ilmoitti pän fan*
neenfa minulle paita» fötjfjäin^uoneeSfa. — ©e oli fala*
tnamisfu fe ja foroin fomtauS elämäsfäni, fuu ratas pottani,
oma Snomoni, minun tjtjlfäfi, raaan Sumafa mäntä fiunatfoon
ja raarjeffoon, etfei Ijänen tarmitfifi färfiä, mitä minä fillä
Ijetfettä förfin I ©e oli ainoa ferta, jolloin olin outietoitt, fittä
minä foimafitt itfcäni fiitä, että olin fjuonosti taSwadaimt poi*
tatti; — raffatttta ci miilulta puuttunut päutä faStOattaiSfani,
mutta jotalin fttitenfi» ofi» kimindjöitmt, ja fittoin on ttjmi*
ne» onnettomin, futt tjätt tjaroaitfee ereljttjneeufä ja ttäfce, etfei
fitä ktuenkatt parantaa rooi!

©iinä npt on elämäfevtani faifeSfa tjffinfertaifuubeSfaan ;

mitäpä fjötjttjä teillä fiitä on, teillä, jotfa olette tPiifaat ja op*
pineet? —"

„Sa te jaatatte ftjbämnteStänne antaa anteetfi pojallenne?"
fanoi maalavi.

„Herra Ijmwä," roaStafi muori, „anteetfi antaminen ott
paljoa fjelpompaa fuin anteetfi ppptämiuett." —

„älluori, tuuttaatte!" fanoi maalari ittnoffaaSti, „futt
ofen turoanne maalannut, pitän fen muistona teistä. S°B
joStuS tjairaljtuifitu fiten, että tafjtoifin otta tottelemakin fötj*
mitte roaumemmitteni, niin ktfelen teibän turoaamie, ja fe ftjttä
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muistuttaa minutte teitän lertomuStanne fefä fuinfa pidätte it*
fettäifptjS faattaa mennä."

„Sa onpa", laufui Seto, „meittä tj^tetnenfitt äiti, jota
meibän mtjöS tufee rafaStaa, ja jonfa onnetfi olemme roelrool*
fifet tefemään ttjötä. ©e, jofa ttjltjStt ajattelee ainoastaan
omaa itfeanfä että ttjösfentete tämän äitinfä fjtjtoäffi, mäntin on
fiittämätöin fapfi! Seibän fertomuffenne, muori, minä piirrän
paperille, jotta fe, joS ttfeffäiftjtjS miettetifi minua, olifi mmniänä
muistuttajana fiitä, että minun tulee , tefjtä ttjötä rattaan äi*
timme, armaan ©uomemme fjtjroäffi, fillä muuten olen minäfitt
äitini fj.ttääjä!"

9läin taufuttuaan nuorufaifet fanoimat jääfjtjroäifet ja
läffiroät tömmäinmajaSta.

äßttori ajatteli itfeffeett 1 „Dppinut, näetttttä, faattaa fai*
feSta oppia ottaa".



miiå koski kahiset? Mitä kuuset kuiskailee?

fmtljeaSfa tuufiksfa oli erään mmttärin afunto ja fiitä ai*
noaStaan muutama ftjlen mitta kljifetoan ksten rannalle,

joSfa roefimmttp ankraSti fjtjöri ja ppöri. Suon toSten par*
taalla istui ttfeaSti nuori tasroawa tpttö — män istui awoja*
loin, aroopäm, ja tuuti fai wapaaSti lieljutella mänen timaroi*
taan. ©iittä oleSteli män aitta tuntitautet, tunnes tuufiksta
mmttärin toaimon ttttfuwa ääni roaati mäntä poijeS tulemaan,
©räänä aamuna, jolloin faStefjelmet roielä titnatteliroat ja lin*
nut tuftanfittaitt roiferteliroät, (ätfi mtjflärin Hetmi taaS alj*
kasta tupafeSta, fatfiSmuS fäteSfä, aroopäin juoffemaan met*
(ään. Hän juoffi, funnes ennätti lähellä oferoan läftteen reu*
natte, joSfa män fitten tSkfjti faatuneen puun rungolle lutu*
pätfäänfä muta lufemaan. §>etfifen toain mätt firjaatt fifmäiti,
roaan laSti fett fitten poiS ja nottfi ofoittelemaatt lintujen ää=
niä, mutta eipä tuo tauan Ijäntä Ijutottknut, fittä tuuluipa npt
tttufiett tatrooista fjiljaitten tuulen m»mina, ja fjeti meni Hetmi
roafaaita taaS istumaan puun rungolle, pän fuunteti tarffaan,
formenfa roaipuiroat ristiin; tuo fefäifen fuonnott imana juftla*
roirfi oli fotonaan tooittamtt Helmen fmtämmett. Solutta älliä
noufi män istunlta, Ijuutaljken : „@n, minä en mnmtärrä, mitä
te tuufet minulta roaatitte! mimin te niin mellasti
minua fäsfette! juotjenpa foSfen rannalle, tosien lomitta pufjuu
famoin, emiä fiitä paremmin faan feltoa" — ja Hekti juoffi
rannalfe. ©iinä män nmt istui fuunnetfen foSfen faffaama*
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tonta, mffitoiffoista pattljiuaa, mälistä lastein tätenfä filmilleen,
jotta luulonfa fiten tutifi tarfeinmaffi. 9läin ofifi män taaSfiu
istunut monet fjettet, jottei eräs nuorukinen, jok tuli mpöt)*
tietä pittiu, olifi mänette Ijuukuitt: „SuuleS ttjttö, misfä fotofi
on? roarmaanfin olet näiltä paifoitt, foSfei fittutta ole ebeS
fjuiroia pääsfä".

„Suofta fuufifoSfa on fotoni", roaStafi §>efmi ja fttrefjti
famaSfa fjenan ebetfe fotia päin.

„Dnk teittä temmiä?" ftjftji Ijerra. „Dn ftjflä". „@aafo
äibiltäfi ostaa ruoka?" „©aa fmftä". „Dfaatto finä muuta
pumua fuin: faa ftjllä ja on fmftä?" „Smttä" — roaStafi
ttjttö, mutta jätti fjerratt fiffeen ja rupefi juoffemaan fotia.

„9litot möfin lapfet oroat mmnmt jätjffiä", ajatteli nuora*

fainen, „fieneefö fjeiS(ä mitään mienompia tunteita". — Säten
miettien ennätti pän mmttäritt afunnotle ja kuli famaSfa Het*
men f anoman:

„Sitofla tulee roalfofaffi". — 9luorufaitten ofi tjlioppilaS
ja konnontutfia, jok fuffi metfisfä fuffia ja Ij^öntei(iä etfis*
fefemäsfä. Hän astui tupafeen ja pmmfi ruofaa oStaaffenfa.
SDlmttärin roaimo toatiniSti fjeti roieraatte tjffinfertaifen aterian,
roaan fen tefjttjänfä fanoi mäu Hektette: „Suo tirjas tänne,
että luetan ktupättääS".

„Sirjani jäi läpteelle", fanoi Heuni punastuen, „entä
roielä ole lutenuttaan".

„910 fjtjmänett aifa tuota laSta! ci fitutSk kslaa» im*
mistä tule! fillä efjbolla juuri pääfit uloS, että (uettaroaS (u*

fifit".
„9liin mutta fiettä fuufet taaS fjuntifiroat minutte fotoin

fauniisti, minun tätjttji niitä fuunnetta, ja fitten unfjotin fofo
firjani, mutta juoffenpa fitä noutamaan fotia". SJläin fanoen
Hefmi pttifamti ufoS oroeSta, ja mmttärin roaimo roatitti nmt
roieraatte, miten ttjtön ulfofufu färoi IjuouoStt, fun män roain
aina tafjtoi ofeSfetta luonnon ääniä fuutttelemaSfa. — „Helmi
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on jo SBapuSta fofmattuettatoista, ftjttä Ijäuellä ott ifää, roaifk
mäu on mäljäiuen foofkau ja niin äärettömän kpfettinen, että
luulee toSfen fofjinaSfa ja fuufien m»t»inaSfa fuuferoanfa pai*
jo», joSta pän ei felroää faa, „mittk japfa tulen maitmemmaf*
fi, fmftä fai fitten meitä tjminärrän" — fanoo ttjttö".

Stibitt miefä pufjueSfa Heuni jo palafi totia, firja fäbeSfä.
SJlioppilaS tpftji, olifo mmttärin mäellä fanomaleljtiä. „©i ole",
maStafi roaimo. „Dfaafo Hektt fifäfufua raai ottfo fefin raai*
feaa mänette?"

„Smttä fifälufit mänen fuuStaan raieriää, futen paraut
puSfiSta — fefjätt nmt kfeetitt fatinaifet ja faiffi".

~SäSfä on minutta fanomafeljti, jonfa otin mutaani fau*
puttgiSta; kfeppaS fitä litfemaau, jotta faan luutta, miten
ofaat". Hetmi tuli juotfnmatta. ©iinä fappafeeSfa, joSta
traorufainen fäsfi fjäntä fufemaan, fefjoitettiin lämpimästi ja
inttotkaSti faiffia rafaStamaan ifänmaata. — Spttö fitfi fet*
raästi ja fujttmaSti raäpän aitaa, raaan tjfjfäffiä män fjuubatjti:

„3titi! nmt minä tiebätt, mitä foSfi foljifee, ja mitä fuu*
fet fuiskamat; rooi äiti! net fanoroat: „raksta ifänmaatafi!"
nmt fen tiebätt, fillä airoan famoja fmbämmeni tuntee tuotta ui*
fona niitten fomittaa fuunnetteSfani, fuin jotkin tätä luen; jok
ferk fttin täsfä ifänmaanrafkubeSk pttputaan, niin fmbämmeni
lämpenee, kudutpa itään tuin fefäitten tuuti finne roirkilifi.
SBoi äitini! ntinäfitt tafjtoifin rafkutta ofoittaa ifänmaalleiti,
mutta ofen niin pieni, niin pieni, etfen rooi mitään!"

„Bapfi, tee tpötä ja fofoo roiifautta. ©nfiffttin tutee fi*
nun muistaa, että Suntakn pelto ott faifen toiifauben affu,
fiitä faiffi fttjrotjtjS tulee. S°s (ett muistat ja aina afjferaSti
ttjötä teet fiinä, misfä finutte on ttjö*ala määrätttj, niin tulee
ftnuSkfin ifänmaattefi ftljöbtjllinen jäfeu, ja fiten rooit finäfin
ofoittaa ratfauttafi".

„Smttä minä tästä läfjtein rupeen afjferaffi", roafnutti
Hcfmi, ja tuon fupauffenfa pän mmöSfin on pitäntjt, mutta
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luonnon tjclmaSfa mäu mieläfin madtSta lepotjetfenfä miettää,
„fununet(en fen tuttfcit mumiuata, jonfa juurelta mä*
tten on afuuto".

ylioppilaasta tapbon mainita fen roerran, että Ijänen
ajatttffenfa „möfitt fapfista" otiroat iftan muuttuneet, fun män
mrjflärra tupafeSta poijeS meni.





11.

Jfätjblmiit





mnm fptfei.
itofmtitätjlöliftiiett näytelmä.

jäsenet:
$etfli, merimies,
SWtäuiuöluu ©mäntä.
Siina, 2MitttiStött maatta oletoan SDletjälammen torpan emäntä.
Janita, SCiinan roetjenttjtär.
(SräS 3;itoin=affo.
©räS merimieS.

SNpauS: 3Mfälammen torpan luona.

gttftmtnäinen
3Jfetfäinen feutu ; mäpäinen lampi nätpp oifealta puolen fa »a=

femraaHa mittuttaa ponlaen mätigtä äJtetfälatnmen torppa. §eifli tu=
lee metfäpolfua pitfin lammen rannalle.

(Jitftmmdtnen ftol)fattjs.
#eifft.

©uomi fitlo, for ja, fauniS!
Di! fun totta sanoo f aan:
©uomi on mun fotimaan'!
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Soa, täällä npt olen ktomaaSfatti ja fotofeubuiltani !

©mbämmeni lämpenee näfjbeSfäni näitä paiffoja, joSfa tapfuu*
teni ajat olen roiettänpt. SuoSfafjan ott torppa, tuo entinen
fotoni. Di! feftoästi npt muistan fen fefän, jotkin ormoffi
jäin, tun poftetauti äJlanakan mei ifäni fefä äitini. Sorp*
paan tufi uufi ifäntä, ja Ijänettä oli ainoastaan tjffi ttjtär,
pieni Hanna. äJlinä orpo fain jääbä Hannan ifän luo, mutta
muutamatt rouoben tututtua Haunanfin ifä fuofi, ja fittoin
minä fäfjbin merifte. Dm, fttte on jo rouofia fufunut — klj*
bentoiSta*wuotiaS olin fittoin ja kffitoista rouotta ofen poiSfa
ottut. SOliSfä lienee ntjt »äljäinen Hanna? Dtteefo jo nautti*
fisfa? Setä nmt torpaSfa fienee? ©ntä joS fäfjben finne, ©n
mene tofi roielä. Dfen tornin roäftjntjt, fillä neljä penifuor*
maa olen tänään futtenut. (§än fatfelee puitten marjogfa olemaan
muoreen päin). Suonne rouoren pemmeitte famtnafitte tatjbon
mennä lepäämään, fiettä olen lapfena monta terka tnunneflut
pontaen muminaa. (§än menee).

Soinen ftofjto.
$anna. Sitte Siina.

Hanna (tulee tantaen pefupunfka ja lagfee fen lammen ran*
nalle, tuo fitte fiulutla mettä fobagta, jofa on puitten marjogfa näfp*
mättömänä, ja laulaa): *)

„2Boi, moi! luin fuHallein on niin pitfä matta !

kappaleen on langagta ja roirgtan merta »että.

Saulana mun fuitan' ott ja fauag tatfi mennä;
(Sipä finne pienet linnut iagfänfä lennä".

*) Saittan nuotti löptpy nuottiroihoSta: „©et jjunganbe $in=
tanb".
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Saufana muu fuftaui on — SnommoiSta, Ijupfu, taute*
len, juuri tuin minulta olifi tulta, roaitfei otettaan — ja
roaiffen rafaStaffaau. (Stiina tulee, fäbegfä ämpäri, jogfa on pe*
fumaatteita). Säti! enpä minä toain orpanietti fiaSfa ofifi nai*
mifiitt mettttpt, Reiltä futt täällä fotoua olifi ollut fjtjroä ottatoa.
Summa, että tuo fauniS SJliinafin otti SHiffofan SJlatin, jota
on roarfra mitstammttotoinen ja niin roakroa, että tuStiti itänä
nauraa. (SJMemmat rupeeroat pppffiä pieromaan).

Siina, ©inä puput tuin lapfi, mutta tiebä, että minä
ett otettaan tasroattanut tpttäriäni niin, että ttttomuotoon olifi*
roat rakstttneet. He ajattetetoat : Saroat mieljeu fattnistaa,
roaan ei muoto.

Hanna. 3.afktts! Suosta raftattbe» rooimaSta aina
pumutaan, mutta täti, mitä tuo raffauS oifein on? ©elroittä*
tää fe nmt minutte.

Siina. Dte »ai, fittä pifkntefiä. paljoinpa peliään,
että ennen pitfää ofet rafaStunut. Suommoifet tpttöraiskt
pianfin otoat ilmi tutesfa, mutta fen fatton, että älä enfim*
mäistä ota äläfä roiefä toistafaan, mutta ota fitte fotmaS, joS
mäu muuten on feftoottinen.

Hattua (ppmpiEen). äJlutta jotten faifi kiinatta, niin
jäifin ilman.

Siina. Ho.*)o' niitä roielä! fittoin fuin minä olin
mef)feittitttättäm, niinfuin finä nmt, niin fmftä futtjafta oli tar*
jotta. Soimannen otin, eifä ottut mimtfk itänä fatumifen
ftjtjtä. äJlittä ja SÖlitfo olimme aina fj^roäsfä fo»uSfa.

Hanna. SJlutta SDliina orpanani puljut, että eräs affa
terran oli fanonut täbittä olleen futfjafen, jofa oli merimies ja
fauniS luin enteti, mutta mätt oti fitte fuottut, ja täti ofi mäntä
muremtiuut niin, etfei enään taljtottut miestä ottaaffaan. Suinfa
mones män oli?

Siina (juplaHtfegti taufuen ifään fuin itfeffenfä). 9.iin
män — Hän oti enfimmäinen. ©e raffauS oti tuin femmen*
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lulla, jok tuotfmoatta, tumipumtaana päiroätt fufoiStaa, roaan
roaipuu fitte fuofemaan.

Hanna. SJltttta, täti, enpä minä roain fetään maaif*
maSfa niin rafaStaifi, että tätini jättäifitt. (laputtaa kiinaa).
Gra, täti fttjroä! Sollette roain roäftj minuun ja fmötfe minua
pois maailmaan.

Siina (ptjtjljfäfec falaa fptjnelceu fitiuigtänfä). ©inä ttjttö
mempuffa, tuta finua maailmaan mafttaift ftjöstä. ©teliä oli*
fit, tuin offalta roarisfitt lefjtt, tttrmatoimta, tuulten »isfaa*
mana.

Hautta. Sttrioatoinua! niin olifiitfiu, mutta, täti, ällää
npt fnotta täftänne »äftjttäfö »aatteitten fjufjtomtfella, ftjllä
minä itämät tjffittfitt pefett.

Siitta. 9.0, minä jätän net fiuutte. äJlittuila otttitt
fotona »äpän teljtämää. Säljtpp laittaa paumtfaffit »adniitfi
fitfi, tuin äJlämtiStön ©mäntä tulee; Ijän (äfjetti fanoman ttaa*
puri*torpparitta, että tjätt tänään tulee meille. 3Jlitä afiaa mä*
neliä nmt lienee? — (§än menee).

Jtofntrts liofjtottö.
•painin. Sittc peitti.

Hautta. SJlitfi oiettiin näin tjffinäifeffi tuotu? SMDlttfi?
SMDtitä, rauffaneu, ftjfeteutään? Sula raoi tuojan töitä tittfiS*
telia! (§än jättää »aatteitten pefun ja läpepee lampea). Di lampi
raälffmraä, fittä metfän tauniS fifmä! ©inäfitt ofet tjffin täällä
metfämaaSfa, ja finun piitkft on aina lewottifena, tppjtenä, —

niinpä, ott mimmfitt fpbämmeiti, »aan joS, ofifitt faSlpapttt
maaifman topinaSfa entä, niintuin tarapi, täällä metfän fuo*
jaSfa tjffin, niin fentiefi ei ftjbäntnteni fittoin olifi faanut ftjt*
fiä niin feraotlifeSti tuin ntjt. ©illoin oltfi fe ,cfjtä ottut fuin
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nuot fuuret järtoet, joibenk laitteet »älistä »aaljtopäifittä, rie*
muwina aaltoilemat. Säti 011 pm^ä minulle, mutta fentääntin
taipailen tjfjbeu*ifäiStä tjgtäroätä. S°Bpn peitti, minun kp*
fuuteni teiffifumppani, raielä olifi täällä, mutta — pän on
meren aaltoja purjefjtimaSfa ; lieneelö enään eloSfalaau? Söaan
mitä minä tumppanista puolin — pianpa päiraät luturaat, roit*
kttitt raieriraät, joS raälistä 011 ifäroä, niin (aulan pois itä*
tuätii. (§än laulaa):*).

Sun fuljen pffiStäni
XäSf lammen rannatta,
SJiin täällä hutoiffetti
2M tahbon tautctta.
Sun metsä sitten fatfaa
3a mutte mastaapi,
3htn luulen, että lantaa
gjtutt' fiettä Eitmppani.

Sun hoitgtfogfa tuotta
Riitit faiffi humisee,
2)lö luulen, että siellä
9fe mutte futSfailee.
Staiii haaroéfsicit fttljen
3a tppbpn päitoääni,
3n onneni mä suljen
Siin', §erra, haltuusi.

(§ön menee taag pppfftä fju.tomaan, ja £etffi uoufee fam*
malmuoteeltaan; puun=offa fattutt päiten fjattuitnfa, ja fiitä »äpämett
frapfafjbttg fuutiut. §auna fatfoo taaffenfa). SDlifä frapfafjti? Saf) !

Duto — merimies.
Heil f i (itfeffenfä). SI)! tuo iljana ttjttö on fiis Hautta,

(täncenfä). Hmtr,ää päimää, tattuiS ttjttöfeni! Duto pppfitt*
pefu ftjllä ljupaista ttjötä?

*) I'auletaait fuin: „91tjt fcfäit ratimc fuffa."
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Hanna, ©ipä erittäin itämaataan. äJlutta mistä fau*
taa olet?

Heiff i. Dlen marfin lapetta ja toti aiman kuka.
Hanna. 335arfitt fäfjettä ja airoan kuka, mitä fe

pulje merfitfee? ©e on minusta marfin tummaa.
Heitti. ©Ijtäpä fe afia mielä felmenee. (©riffeen). SOlutta

minun täptpp roäpätt ketefla mänen luoittoattfa, miniä katui*
nen män on. (iääiteenfä). Dm! fiitä on pitfiä aitoja tutunut,
luin minä olen faanut nämbä noin faunista neitosta. (§än
menee marfin läfjetle pannaa).

Hanna, ©bcmmäffi toljta!
Heitti. 9.0, no, ttjttöfeni, finä olet niin fauniS —

faafjau finua fatfetta filmiin miinan, (pistää paänfa pannan
nenän alle, furfigtaen päutä filmiin).

Hanna (puimafee fäbelläätt §eif£iä fortoitte). ©aa, tuom*
moista faat, (järotjtöin ! (2ltfoo juogta poig).

Heitti. Hau"a! Hannu! Sitä mene.
Hattua (palajaa ftiljaffcctt). SDlitä? Qaxxna — Suutta

nimeni tiebät?
Heitti (roakmasti). Di Hanna, finä -Bletfäkmtnett

tulkiten! ©imut nimcft on fäitpupt muistosfaui, maiffa olen
jo fatfitoista muotta ollut poiSfa. Satfo minua, eitö muistu
mitään pämärä muisto mieleefi lapfuuteft ajoista?

Hanna, peitti ! etfjän ole main Heitti?
Heitti. Dfenpa (apfuuteft leiffifnmppani, ja

npt Ipö lättä ottein IjtjroättfopuifeSti ja anna anteetfi äsföifen
ropfeatt fätjtöffeni ; fen tein main foetettalfetti, olifo Hannan
fmbän fäiftjtttjt puptaana.

Hanna. SaS roeijaria! 9lofj fiitäpä fait palkit, ja npt
olemme kitit, yjlutta, Heitti, miteufä finä tänne pääfit?
SoSfa olet fotia tullut?

Heitti. SoiSfa päiroänä tulimme 9laumau fakmaau.
Slrroaatpa, että fpbämmeni ftjlli ilosta, luu (astin jatkui ar*
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maalle fpttdjmäutaatteni! 9Jlutta — finä, jofa aitta olet foto*
nafi ollut, et fitä tofi faata puuuärtää.

Hautta (pätäifegti). ©aatonpa ftjllä, fe ftjf fi marmaan*
fin niin, fuin minun fpbämmeni npt, tun finun fain nämbä —

(ujogti) niin onljan — onman — aina Ij»paiSk näljbä lapftut-
tenfa (eiffifumppaueita.

Heitti. Di Hanna, onpa tobellaiin! .läettö tmtoboSfatti
mitään, jofa muistttttaifi finutte entistä pstämätäfi?

Hanna, ©inun fifmäfi oraat fenlaatttifet fuin ennettfitt.
Sälistä ne fatforaat oifein raeitiffamaifesti, mutta famaSfa
taaS niin raafaifeSti ja reljettifeSti, että niifjin juuri tämtmm
mielis — että niitä juuri tätjttjt» uSfoa, mutta muuten ott

muotofi muuttunut, ©inä olet paljon fatt — (fippigtelee ropo*
liinaanfa ja fatfelee ujosti alaspäin) niin, tapboin raain fanoa,
että ett finua olifi tuntenut, jotten olifi muuten arroatraut, fula
ofit. SOlutta moifj! täsfä ntjt pupun ja mtoljban oppffini.
(§än menee taaS [jieromaan maatteita..

Heitti. Hattnn! Siebätfö, miffi ntjt olen täällä?
Hanna (aina main maatteita pieroen). SBarmaanfiu fat*

fetfaffefi näitä fotifeutujafi.
Heitti. Sämä oti pffi ftjij, mutta toinen oli raielä

raoimaffaampi. ©tfö jo arroäa?
Hattua, ©n ollenkan.
Heitti. 9.0 kmbonpa fen finutte fanoa. ällinä tulin

tänne fuutuStefemaan, mistä finun lötjtäifitt, fillä minä taljboitt
nämbä, fopififo mäu, jota oli lapfeita leitfifumppanittani, npt
minulle morfiameffi. Hmn>ä omieni faattoi niin, että fain fi*
nua fatfetta, fun täsfä tätifi fanSfa pupuit, ja enfi Ijetfeflä
Ijuomafitt, mitä nmt taljbon finutte ilmoittaa. Hantta! finua
fmbämmeni lempii. Sapbotto tulla merimiemen morfiameffi?

Hanna (nogtaa fätenfä, fatfcttcu lempimättä fatfanitotta met*
fääit päin). 3ttj litttufeni, minun funtppanini pffinäifppbeSfä!
tapbottefo raiebä terroetjbtjffeni armaalleni, fira män on merellä
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purjemtimaSfa taulana lempimästä HamtaStanfa. ("getlin ja
Ranuan pitomaamatta menee eräs juoru=affa nätjttämön poiffi. §än
fatfelee peitä, »upottaen päätänfä, ja fatoaa fitte metfään).

Heitti. Hanna! 9MJlinä pntmärräu roaSkuffefi, finä
tafjbot lempiä minua! (Slitoo fpleittä §annaa).

Hanna (roetätjttjp fimutte). @i niin — peitti, f empiä kp*
bon finua aina, roaan roielä en lupaa omatfefi tulla, ennenkin
täbilleni pupun afiaSta ja mänen fuoStumuffenfa faan. SDlutta
rooi! ntjt faan roarntaatttin toria, futt näin fauan ofen ptjtj*
fillä ollut. 9ltjt tämtmm niiebä maatteet ämpärillä täfjteelle ja
fiedä net roirutetta.

Heitti. SOliffi et, futtaf eni, roiruttele niitä täällä lammeSfa?
Hanna. Saumtett pop ja on rukttett, mutta lätjteeSfä ott

firfas roefi.
Heitti. SUlittä tulen fanSfafi.
Hanna. Sttfe roain. ©inä faat (eroitettä roaatteet tui*

roumaan, että pitemmin joubttn totia. (Sofoo maatteet ämpäriin).
910 nmt faamme mennä. Satfokatte pienet lintufet, npt on
mimtllatin tumppatti! (§e menemät, ja efirippu lagfetaan alag).

%otft.rt
9Jletfälammen torpan puone. SeinäSfä on ppllp, ja fiinä muu*

tama puinen lautanen, tilattuja pogliinitaltrifeita, faupoja, puulufi*
foita ja fapmifupit ppbätlä leipäfoppa ja filaffafttppi. Siina, 3Jtet=
fälammen emäntä, istuu rufiu ääreSfä, peHamia fepräten.

önftmntttinen ftoljtaus.
Stina. Sitte 3uont=a.fa, 3JlänmBt_n ©mäntä.

Siina, pannutattu tuumatta? (§än menee au=
faifemaau pefän omia ja fatfelee faffua, jofa on taltrtfitta). Di, fuinfa
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fe on pproä! fitä fptta fefjtaa ©mämtätte tarjota. So§. a f)ä» »mt
roain tufifi! 2)litäpä afiaa fjänellä nljt lienee? (3uoru=affa tu=
lee fifälle). SaS, fjtjroää päimää muori! Suniin _oläuniStön
©männän tuleman. 910 istukatte npt, muori. 3)litäS teittä
tuutuu? (Slffa istuu tuolille, Siina rnffinfa ääreen).

21ff a. ©ipä juuri mitään erinomaista. sMDlutk jopa
npt on 9M.lättniStö tntjtjttj ; olettefo tuullut?

Siina. 9)länniStö tntjtjttj. ©ipän mielä! 910 tencttettä?
91 ffa. ©räS merimies fen oSti ja maffoi fjtjroä*Bti, ett

muista, fuinfa paljon, mutta fanottiiu main, että Ijtjroä fjittta
faatiin. Splfä npt taaS 9JläuitiStön ©männän felpaa pelata,
mutta jafjta märom ne raljat fpnfiinfä faa, niin ftjttä »iistä
pian tulee fuitti, ©mäntä on plpeillljt forain, mutta „jok fuu*
fcett fttrtoittaa, fe raielä fakjaatt kpfafjka."

Siina. 9liiu, fe fiitä tuti, fuu män taljtoi merraa toätotjffenfä.
Slffa. 9.iin ftjllä. ©itäpä minäfin fanoin, että mänen

olifi fopinut ottaa efimertfiä finuSta, maitta fotjta ofetfin tor*
pan emäntä, ©inä opetit tpttärefi tpötä telemaan, ja t)e fai*
mat fjtjtoät ntieftet ja omat nmt jo taloon pääsfeet. SOlänniS*
tött pojat fuffemat pittiu tptätt raittia papriittiraeraSfa, papi*
roSfit futtSfa ja täbet taStuiSfa. Spttärette opetettiin raenSka,
afetcttiin fafanraerffo pääpän, teetettiin maatteita kupungm
mallin mitlaan ja miljboin raiimein mä» laitettiin kuppiaS
Sauppafen rottraaffi. Saitppafe» fanSfa npt juoraat pullo*
olutta, ja 9JlänniStön taraarat oraat menneet tuin toSfeSta ataS
fjeibätt furfuStanfa. (Slfan pufjuttua tulee SKänttiStön ©mäntä fi*
jätte, ja affa fanoo itfeffenfä). Sai) tnoSfa män 011'. %ospa män
ei toain olifi tuullut, mitä pupuin.

(S mäntä, pyroää päimäö!
SEiino. antafoon!
SI ff a. piimää päiroää!
©mäntä. Ho.o' tuin olen oifein palamisfani! (Slufaifce

kitatt alta filfftnfä folmtttt).
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Stina, ©mäntä mm^ä,. tullaatte istumaan! (Kostaa tuo*
lin pötjbän pääpätt).

©mäntä. Siitoffia main. (Sriina menee ottamaan pefägtä
pannufafun ja tupee fitä ofille leiffaamaan). SDlinä tulin nmt tänne
pupuittaan, että olen taloni mppnpt, ja että teibän, Siina pmmä,
on täältä muuttaminen, fillä —

Siina. SDlinun? totta ttuft ifäntätin torppareita tar*
mitfee, ja ofenljan minä aitta reljedifeSti roeroui ntatfanut.

©mäntä. Dtet niittiin, mutta tämä ©öökpteeui eli
©tptjrinaniti — Ijän, jofa taloni osti, aitoo vaientaa afuntoriroin
tänne iUletfätammett torpan maalle fetä tulee fiinä itfe afuntaatt.

Siina, jflo fjtjroänen aifa! (Marjoo emännälle taltrtffia,
jogfa on pannufafun pala ja taptoeli).

©mäntä, fiitotfia.
Siina (fauppaa fapmifuptn tagftKa mpöstin alalle painotta*

fuu palaa). SäSfä on, muori, teillcttitt pala. (Slffa ottaa for*
min tasftlta palan). Dttalaa, muori, taSfifitt!

Slffa. ©n minä fiitä puoli. StjnfiStänfä fjautkfin on
monta fjlJttJää palaa ftjöntjt.

Siina (igtuu tuolille, fijroasti puoatett). SBoi toti, että nmt
tämtmm täältä muuttaa! (SJdettien). SJlutta — joS SJletfälampi
tatoffi teljbään, teljbään faifeti SJlänniStö torpaffi. SJltttä muu*
tan finne fitte.

©mäntä, ©i fe kp katuun. SMroptti, HantetSinauni
Sauppanen, on SJlänniStött rouolramtut, fittä minun tpttäretti,
HantelSmaumu rou»a, taljtoi tjaluSk finne afumaatt.

Slffa (mietinfielifegti). 9.0 fepän onfin fopiroaa, että
rouroa taaS pääfee entifeen fotiinfa. 9_iin, niin fanott, ftjllä
fefpaa femmoifeSfa fartanoSfa Ijeilna, ja mitäs on IjeitueSfa ja
toimitkeSfa, fun on ifon Sauppamiefjen rouroana, ja on ta*
roaraa ftjllitt.

©mäntä (plpeästt, maatt tofi puoateu). Dnmau fitä k*
fountmmt taroaraa meille.
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Slffa (eriffeeu). ©ipä fjän onneffcni fentääu fuutkttut
tuulla, mitä ästen puljuin. (taneeufä). Dnl)au fitä taraaraa
teittä, ja Sauppafellc tarttuu tnpösfiit — Ijän outin oima
kuppiaS, mutta mitäs on ollesfa, luu teiltä mukmait tamaran
fai ja fentmoifen rouroan.

©mäntä. Spttäljän minun tptärtäiti ottaa lelpafi, roaiffa
minä fen itfe fattott. 9Jhttta mittun ntjt täptpp meiutä. Sun,
Siina Ijtjroä, ntjt olen finutte pufntnut, miten afiain laita 011,
tiebät tuumailla, mitä finutla on tefjtäroänä. HmroäSti ntjt,
tooitaa fjtjroiu! (§än menee).

©outert liofjfaus.
Siina. 3fuorn*atfa.

Siina. Dim motomia, mitä nmt tulin.at ja tetiroät.
Dlifiroat eläneet iljmisten (aitta, niin ei olifi tarroiunut mtjmöä
SJlänuiStöä, ja minä olifin faanut elää rauljaSfa torpaSfaui.
SJlitäljäit tuo oittaan, jola talon osti? ©öökpteeni eli Smmr*
mauni, ©i, oli fiinä äsfättn — äS'tpmrmanni — näin fe fuultti.

Slffa. 9iiin, fuoraan fanoen, fe oli merimies eli tai*
roan perämies, mutta ©mäntä plpepbeSfään ei ofaa enään fel*
roää fuontea, roaan fanoo: (ofoittelee ftmeättä äänettä) ©ööfap*
teeni ja tpttäreni, HautetSmannin rouroa, — Dofjoo fentääu!

Siina. 9.iiu ftjllä, roiitfis Ijäntä, rouroafti nimitellä
omaa tptärtänfä, roaiffa mäu mimmoinen rouroa olifi, en maa*
ritt fitä tetififfään. äöoi mitä ntjt fanonee Hannafin, fun
täältä tämttjm muuttaa. Stjttö Ijnpalk, misfä mäu ntjt roiipp*
nee? Spttäpä pän npt jo olifi efttiutjt tulla ptjtjtiltä.

Silla. Haitua — mäu tipertelee, tiemttä, fulpafenfa
tanSfa lammen rannalla. Settiä roain on ottut fjmn>ä onni.
Spttärenite tnliroat Ijtjroiitt naimifiin, ja nmt ott taaS taSioat*
tinne morfiauna.
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Siina. Ha»»afo? ©i maarin. S^än ei roielä morfiamta
ole, eifä mänen ofe fiirutta naimifiin; ttjttö on fapfi roielä.

Silla, ©i fitä fakta tarroitfe — näinpä itfe omin fil*
min, että pänettä oli fultjaneu. Sammeit rannatta puputtiin ja
fuisktttin, etfeiroät muomanueetfaan minua.

Siina, ©i, ei, fe ei faata olla totta!
Sf ff a. 9ltjt on tofi filmanne petttjneet, mutta joS tam*

botte Hannaa, tuommoista roilttufilmää, uSka enemmän fuin
minua — niin ei fe minua maita. (91ottfee istualta ja aitoo
läfjteä poig).

Siina. 9Jlene roain, fittä kffifieliitett fiperteliä. Otatti*
tug fuuluu tttfoa). /

Slffa (omen futtgta fiuutaen). S°Pa raltituS tuutuu —

nt)t faatte ftjftjä tuotta fieroäftä roiattomalta, miniä rouolfi
män on toiiptjntjt. (£än menee).

ibfmas Roljto.
Siina. Janita. <Bitte erftS SJteritnte-..

Hanna (tulee otocgta fifälle, laulaen nuotitta
„ci ole ajat niin, fuin ott ennen"):

„2JlitäS minä itfeäni fitrittttfefs' tjcttäit,
-ftjllä minä pienet furttt ilottani peitän,
aralla latta talla laita lalla lalla latta,
tralla lalla lalla latta tallal la latta."

<#-•>

Di täti! fuinfa olen iloinen. Solo maailma on niin fu*
loinen, ja kitti ifjmifet oroat niin Ijtjroiä, että tafjtoifin niitä
fpbämmeStäni rakstaa.

Siina. SMÖai niin, roai niin — mutta fitä en minä
tafjtoifi. Siebätfö, mitä minä tafjtoifin?

Hanna. 910 mitä, tätifeni?
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Siina. SÖlinä taljtot-fitt torua — ja m.toättä kitta.
Suitte! SOlitfi et ole ennen totia tullut? Suuletto, etfen minä
mmmärrä, tuinta tauan finude pppttiä piifafi? Dfet fieltä
kiStana lietjafoinnut. (Stfee). ©ufö ofe finua tm&ljön opettanut
pienttubeSta pitäen? ©ano, tpttö, onfo fe minun fpm»i, että
finä olet fefraotoin?

Hanna. _olutta, täti, miffi täti nmt noin toraaSti to*
ruu? antafaa minun nmt pupua!

Siina. SeeSfenteliä, mielittetiä! Siebättpä npt, miffi
finä minua taljboit pppfiltä poiS — faabaffefi tuon fufljofi
fanSfa liraerreltä; mutta eipä Siina otettaan fofea — minä
tiebän kitti. Sainafapa otit, fuu roiattomaffa lnuobotlafi fp*
fpit: „mitä tuo raffauS oifein ott". §tji tuomhtoista!

Hanna (mafamasti ja lempeästi). Säti! jollen olifi niin
onnellinen, fuin npt olen, niin totta teitte marmistuifiu ja me*

nifin poiS ttjföänne, fittä fomaSti olette mimta foimattmtt ja
roarfin ftjtjttöntästi. Se olette fotoin pettpnpt, raaan fuinfa fe
on tapaptunut, fitä en tiebä, mutta uSfofaa minua, fun f anon:
©itiöin, fuin rannatta fäpbitte, ett tiettntjt rafkubeSta mitään
— raaan nmt! — Säti, foljta teibän läljbetttjänne rannalta
tuli finne lapfuuteni teiffifuntppaiti. Hän on palannut
mereltä ja tuli tatfomaan fotifeutujattfa ja minua. Hän on
muistanut mimta tuotta kukifttta merillä, ja npt enfi tjetfellä,
futt mänen näin, tiefitt, että mäntä rakSkifin, maan en fetään
muuta. Hän pmmfi minua omaffenfa, ja minä annoin (upauf*
jeni, joS te, täti, liittoomme fttoStutte.

Siina. 9Jlinä! ©n fuinkan. Suommoinett raefkti tulee
mereltä ja tiefi mistä — mielittelee minun fjerffä*uSfoiSk mem*
puffaani, ja tämmöifiin minä antaifitt fuoStumnffeni! en maar!
(SLapttttelee §annaa). H°..°' Haunufeni, ottein fmbämmetti fe*
meni, fun taaS faatan finua uSfoa! ©i tarmitfifi noita juoru*
alfoja fuunnella, Ijeitlä on aina turmia juttuja. (SBafamasti).
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SDlutta Hanuafeui, tuota meripoika et finä faa ajatella; fe on
toarfin turpaa.

Hanna. . Di täti! faatkafo estää lintua lentämästä
puitu tjli.

Siina, ©itä ei faata. SDlutta finä faatat estää lintua
tefemästä pefäättfä puupun. ©elroemmin fanoen —- finä faa*
kt estää uitot ratkuben ajattttfet tefemästä pefäättfä ftjbämmeefi.
(äJlertmieS tulee omegia fifälle).

SDlcrimieS. Hmiuää päimää; Duto täällä näftjntjt mc*

rimieStä Apeiffifää V
Siina. Dnpa main, tunnettefo Ijäntä?
9MJI eri mieS. Sumien ftjllä. Dlimme tjtjbeSfä laimaSfa

ja tjfjbeSfä tulimme mmttamien funtppaitien feuraSfa SJlätmiS*
töön, mutta ntjt tuli äJlänniStööu Sapteeni, jota meitä tai*
roaanfa tafjtoifi, ja fenpä rouoffi paen s>eiffitää.

S tiu a. SDlinläfaatuincit utieS tuo on? Dtifipa ottein
pupaista tietää — Hän tuli tänne fuin tmttiaiSpää ja taljtoi
tifjkta fasmattiatti.

SDlerimicS. H°..°- **"" ni'll' .Kalimalla Ijänettä ott.jo
aifaa ollut tiljlattu morfian.

Hattua. _olttä fauotte? ©i, fe ci ole tofi. Hänen fil*
mäufä eimät faata roalljetella!

Siina. Dnpa tpfiä fe tofi, taS fitä npt! ©i tuomntoi*
fia tjuliroilia ote ttSkminen.

9MJlerimieS. Smttä afia tofi on, mutta minun tätjttjtj
nmt mennä fumppauiani fjafetuaan, jäätää tjtjroäSti ! (£mn menee.)

•Méfjäs M)tam,
Sitnn. Janita. Sitten peitti.

. Hanna. 3_.oi täti! 2)litfi uSfottc tuon roieroatt mtetjett
pupetta? S°^a näfifitte peitin, fuinfa remettinen muoto mä*
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nettä on, fittoin toarmaaulin mäntä uSkifitte. (§eiffi tulee fifälle).
SaS tuosfa mäu 011!

Heiffi. 311), täsfä nmt olen entifeSfä tobisfani!
Siina. Dlet ftjflä, mutta tänne et enään tule niin

kuan, tuin minä näisfä tjuoneisfa afuu. Sulit tänne mielit*
telemaan minun ksroattiaui, lasta, jota olen rakstanut niin,
tuin omianitin, entä mmmärrä, luutta mänen noin fatt itfeefi
mielistmmään, mutta mitäpä finuSta tietää, mitä filmätttään*
täjätt temppuja finä fiettä ulkmaitta olet oppinut, äJhttta et
niillä pitktte pääfe, npt tiebän jo, että finulla ott
toinen morfian.

Heitti. 9M)linutta? Sula teitte tuommoifia on uSfotellut.
Dlaumalla en ole fäpttpt fitte, fuin tääftä fäffin, ja Hannaa
rafaStan enfä fetään muita, llstoka minua, täSfä eutifen k*
töni tpmtptfettä en toaletta pupua faata.

Hanna, peitti minä ttSlou finua, eifä mettä fulaan erotta!
Siina. SBai ei? (Sanoen tuimasti §eifitte). äJlenettö

pois täältä pika, ennettiin minuutin fitmäni tääunät!
Heitti. Hm^äSti Ha»»n, ftjllä toifemtue näemme!

(Sqlxu menee uloS).
Hanna. 28oi, fuinfa nmt fotoni ttjfjjäftä tuntuu ! UloS tam*

bon minäfiit mennä, fiedä furuatti tuulelle tarjota. (§äu menee).
(©firippu laSfetaatt olas).

JtOftMS \%läl)t'6s.
äJcetjätiteu fetttu, torppa näftm etäältä.

(Snftmmmnen fiof)fous.
fitten peitti, Siina ja TOerimie-..

Hannu (istuu fimettä). SD^ifjinfä meni laitti iloni? Di,
tttjt tunnen rnffauben moimau! ©e on fuloinen, tairoaallitteu,
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maan joS fitä maStaan fotii, fittoin on fe polttama,
fuin tuli! (§än on petfett ääneti ja fuuntelee, tun metfästä tuutuu
fgeifin laulun ääni).

petfft. *) SCratta ta Ia ta Ia
aratta Ia Ia Ia Ia
attiSsä on tultani,
3taufufttffani?

panna, tulfeepi (ehboSsa,
gjhtiStetee taltasta,
Xxxk, mun sulhoni,
Suolsi §anna|i.

Heitti (tulee metfägtä ja antaa fätenfä igauttalle tattlain):
Slpt, minun omani,
Diet fä iäti,
Sinua rafaStan
älliltä ainiau.

.pauna, ©mun 0011 fuitana
©itfi, fuiu fuotema
SSie minun hautahan,
Suolten majahan.

Siina (tulee torpagta päin ja fjuubaptaa peititte). 910 jopa
peräti! roai uSktfat finä roielä täällä roiiropsfettä!

Hanna. Säti! Heitin morfiametfi tafjbou, fillä män ott

roarmaantitt jalo! SJlerimieljettä tämtmm olla pmjbaS omatunto
ja loamroa luottamus Suutalaan, muutoin ei Ijän ttSkltaifi
roätjäifellä fteilumalta alutfella purjetjtia juurten merien riemu*
»ia aaltoja. Satfoka, täti, Heittiä, fuinfa jalolta män^namttää.

Siina, ©i faiffi fultaa, fuin fiiftää, ei faiffi fjopeaa,
kin fjofjtaa. (SKerimieg tulee metfägtä, ja Siina fmubaptaa): SaS
tuoSfa män on, jofa tietää, että _petfittä on morfian.

*) lauletaan famalla nuotilla tuin: „P-iigång i brebb meb big".



Simoa §etti. 365

Heiffi (fiimaaSti fäantpen 2J.erimiefjeen). SBai finä täällä
olet ollut makeita fankmaSfa.

SJlerimieS- ©eiS poifa! äJlaatk pupalka ilfeämmät
tuulet fuin merellä, mutta emiä tästä roielä onnen fakittaan
päästään, fun afiat felroeneloät. en minä ole fanaa*
faan puljunut, roaan HettUfäSk; mutta minä fjoffaan nmt, että
toaimoroäfi ei ofe fiitä litfua pitänet, että nimi oti roämän pi*
fempi, futt fe toain ofi finne päin, mutta näette fen, että tämä
on Heiffi Sampinen, ja pän, joSta minä puljuin, on Heitti
Heiffifä. 9liin, niin, muori, ätkä fiinä jörötelfö, roaan lait*
tafaa fjäät. Sljttö on oifein fauniS, olijinpa mänen roaiffa itfe
ottanut — no, ftjllä minä finun, ttjttöfeni, fentään tjStäroälle*
nifin fuon. 9M)lutk, Heitti, toimita nmt afiafi pian ja tule mi*
nmt ja HettUlän fanSfa 9M)länniStöött, fillä fiettä on Sapteeni,
jofa tarjoo meille ptjtjrpä kiroaanfa.

Hcif f i. 9Jlittä en Ijljtjrtjä otattaa» emien, fuin tulemana
temännä.

9J.erimieS. 9co tjtjtnäöti fitte. äJlittä läfjben, mutta
toimita Ijäät ennen, fuin merille metteit! (£>äit menee).

©omen Bodaus.
peitit, pontta ja Siina.

Hanna. 910 täti, ntjtpä on kitti fefroän fetroää!
Heiffi. Sa npt tiebätte, etfen ofe mitään filmänfään*

läjä.
Siina. 9liin, mistäpä minä olifin tienupt, .mifä mieS

finä ofet — ja mistä je raffauS noin fjettellä tuti, fuin raisfa
fitmään?

Heiffi. „Smt falaina ttjö.
©e tjetfeu on ttjö,
3)lutk iäfS' jätjen fe puumun ftjö".
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Hanna. 9.iin fe on, näinpä laulaa rmtoitiafitt: (§än
laulaa).

*) „9M (jetfett main
2un ttätjbä sain,
SBaan furoaS ei fatoa mutStoStatu.

Stätit hetEcn on tpÖ,
Sinn fnlama (po,
äJhtt ijäfS' iäljett se puuhun fpö.

Di riemuisaa,
Di fatferaa,
Di hetfeä pfjtä ja ainoaa!

Unhottaa pois
©it' eu mä rootS,
SBaiff fuoloit mutte je muisto tois!"

Siina, (jofa pannan laulaesfa ott pijijfjficttijt fpijitelcita fil*
mistänfä, Inufttu itijt jufjlallifclla äänellä), lapfeni! Saltluft ott

faattanut mieleeni entiftä aitoja — minä muistin, että minäfin
tetran olin nuori Dlfaatte, lapfet, omtetlifet! Solutta
Hanna, minun täptptj npt omteafi Ijäiritä, fittä minulla on fi*
nulle itämä fanorna fanottaroana.

Hanna. 910 mitä? en nmt pettää mitään.
Siina. S^tukatte tuulemaan. (§e igtumat tutin fimet*

Ie). 9)länttiStön ©mäntä färoi täällä fanomaSfa, että meibän
täptpp muuttaa torpasta pois, fittä eräs merimies on ostanut
SOlänniStön jarateitka talonfa tänne9MMJletfälatnmett torpan maalle.

Heiffi (noufee feifoalle, fanoen itoifesti). ©ipä tartoitfef*
faan teibän muuttaa torpasta pois, fittä minä ofen fe meri*
mieS, jofa taton osti.

*) 91e nuotit, joittcufa mutaan tätä lauletaan, otoat peippo*
fen SBiferrtjS" nimifcSfä mtottttoiljogfa painettuna.



Simoa §etfi. 367

Hanna (iloifesti). Sai finä!
Siina (iljmetctten). ©inä! Qloifesti). Sk ntjtpä faan

kSroatttnifin talon emäunätfi; fj^roäuen aifa! ja näin äff'i>ar*
toaamatta! aitaa fitten oti fmbämmeni furua tätjnnä,
ja nmt on faiffi ifoffi muuttunut.

Heiffi. 9äin, täti, näette nmt fen, että fjetfellä faattaa
paljo tapaptua. Sa funtfaa npt, mitä olen tuumannut: Säpän
ratennan minä taimiin tartanon, joSfa Hanna 011 emäntänä,
ja täti jää Ijänen kolfenfa, ftllä minä roarmaanlin ttfeitt me*

ritte tätjben, roaiffa en enään pifentmille matkitte mene. Solutta
tun tefä tulee ja järroet fetä meri aaltoilemat roapaana jää*
peitteestään, fitloin merimies, itään tuin lintufettin, jotta te*
roäällä kpottaroat fiipiänfä lentoon, taljtoo alutfetlanfa rientää
meren aaltoja purjeptimaa».

Hanna (lastein fätenfa ftjbämtitettenjä). Sa fittoin, fuin
mprSfpt ja tuulet paufjaaroat, fitloin tiebät, että täällä lempimä
fpbäu rukilee puoleSkfi.

Heitti (iuptattifegti). 9tiin, Hamtafeni! SDle olemme nmt
töine» toifemme emmefä fiis orpoja enään, ja täällä ©uomen
mumiferoien (joutaen feSfedä on meillä oma toti. Di onnea
juurta!

Hanna. Sa runoiliatt fanSfa jaatamme laulaa: (§e
laulaamat molemmat).

~,'éonfain feSfettä möffint jeifoo
©uomeni joreaSfa faloSja,
poutain mäliltä fiintämä felfS
SBilffutot fotttcl)cn roaloSja.
§oi, la la la la la,
§oi, (a la la la ta:
Salta mun suloinen ©uomeni ntaa!"

((Sftrippu lagfetaan alaS).
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marmemmitt, Ijäntä ei näe enään muuatta tutu UrfoSfa, eifä
Ijänen meljenfä .karfotaan ofe täältä ottut moneen päiroään.

Sinua (iloifesti). 311)! ifäni faipaa fjäntä, eitä tuoujmctk
otettaan, fillä Äkarton feura on kififle Ijupainen; män on jalo*
lunteiuen mieS — ja —

Sp aro iti. ©oi), folj, piifaa jo — ftjllä fiinä jo oti ftjf*
lin nuorukifen fiitoffeffi. Suo tjlioppilaS ott kroattanfa felpo
mieS ja fpttättu fopiroa opettamaan pappilan ksroaroia roefoja ;

ofaa famati fuin mefjenfätiu fäpttää itfeanfä firoistpneitten
lailta, jonfa rouoffi otentin pafnSta uömnmt meitä fettraSfammc,
ofletiffin foSfa tiebätt, että ttjdäreni muistaa oleroanfa roapaa*
fitfuifen tteibon, muistaa, mtfä eroituS on mänen ja fjalpafää-
tpifen mtorufaifeit roäfittä.

Sinua. Hm —um 'Pastorin fanSfa juttelen, muistuu
mieleeni net tjtjmät opetuffet ja ueuroot, jotta ofen päneltä faa*
nut, ja minä taptoifin fjäntä funnnella päiroät pitfät, maan
fun Saarion fanSfa juttelen fuffafista, (imutista, täljtikiroaaSta
ja faifeSta, mitä maaifmaSfa on futoifink, fittoin tunnen, että
olemme roarfin pptäfäifet, fetä etfei fenenkän' feuraSfa päiroäni
niin fjupaifeSti luk fuin panen.

Sparoni (itfeffeen). Saroattoman lämpimät fanat - pm,
ratkuben enteitä — mutta joS mänettä 011 minun luontoni,
rooi män tuosta raffaubeSta (uopita, fun mäu fen tarpeeffifefft
Ijaroattfee — (Sinnalle). Stnuafeni, minä luulin faattaroani finua
faifeSta roaaraSta parapiten fäilpttää täällä fpbänmaaSfa näinä
fotaifina aitoina, mutta pelkänpä, että ofenfin roienpt finun
maaraan. (Satfelee tartaSti Sumaa.)

Slnna. SDlifäpä tuo roaara olifi?
Späroni. $nx, ~~ Moo' 1"™ tafjtoifit fen fitutta —

uot) niin — paras onfin — minä pettää», että olet rakStu*
nut — Saartoon —

Slnna (mekasti). 9.iiit ofet^fin ifäni, ja Saario rafaS*
taa ntpöSfin mimta, ja SpaStori, jota ifätlifettä fjedQtjbellä on
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fjuotta pitäntjt roefjeSkän, on foroin iloinen fiitä, että faa mi*
nun fifareffenfa.

Sparoni. Sitraa, Slmta! näin pitfäfle en luullut afiain
joutuneen — niittä olen ollut fofea — Di fpbänfäppfeni!
minä ett ofifi fuonut finun joutuman femmoifeen taisteluun,
joljon nmt olet tulema, fillä tiebä, että ainofaista ttjtärtäni en
minä anna fenefleffään muutte, paitfi fttte, jonfa nimeä pof*
mesta potmeen oit ftmuioituffella mainittu, äMöapaafufuifeu fatt*
niisti fajapkroa nimi pitää oleman Ijänettä, jok trjttäreni omat*
fenfa faa.

Slnna. Snimioituffefla mainittu »imi, pupbaS maine —

fii^ett ntinäli» panen armoa — ja fepän ott Saarkltalttt —

maan tuo nimen fauniS faifu — oi ifäni, mitä on fe — (aS*
teit foru — usmafuraa, jofa tljftjään raufee! mutta fpbämmeu
pleraptjS — fiinä fe, jofa faiffi tooitka.

Sparoni. ©pbämmcit pleropps kitti rooittaa, tobeu fa*
noit — ja fillä, jolle tpttärcni annan, pitää olla maine —

niini— joSta fjeti tietää, että fen omistajalla 011 uitot omat*

futtbct. SapfeniV ei ole tjffitääu Säljtiuen fääStäutjt itfeanfä,
fun taistetutautcrcttc mäntä o» fittfuttu, enfä mpösfään tuule,
että neiti Säfjtincit epäilee, mitä fjänen tulee teljbä, tutt ifänfä
Ijäntä roaatii taistelemaan oman ttfenfä fanSfa, roaatii, etfet
pän enään mene tuon rakStettunfa ttäftjroiin.

Slnna (rufoillett). Ci ifätti —

Sparoni. SÖlinä jätän finun tätä afiaa miettimään ja
toimon, että tpttäreni on ifätlenfä tituliaittett, fitten aittafiu.
(Slntaa Siimalle fäteufä fuubeltamaffi.) H.waSti ttjttöfeni! (2fteuec
fammariinfa).
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©oin.n fioljlau.

Slnna, fitten BJlaiju.

Sinua (tjffitt). Oi tofi! SoSfa ott tuo fäätp*eroituS ta*
foitettu — fttfu*mfpcpS poistuma? Slfj! fttft on monta fpbäntä
färftjntjt - ja fuinfa fätjnec minun — gnnen fapfena
ofleSfani, futt ifäni jottoiufitt ranfaift minua joStafin itfemaftai*
jitubeStani, foetteli Ijän ktteteroaifituttaiti fittä, että fäsfi minua
fuutefentaan fättänfä, fun fe minua ofi rangaisfut. — Slfj! —

fitloin oli tuo peippo tefjtäroä, roaan nmt — oi fuinfa fatferaa !

(_Kaiju tulee fifälle).
93laiju. SäSfä, Slnna neiti, on teibän filitetttjjä roaat*

teitänne, eiraätfö ole f omia ja fiiftäraiä?
Slnna (ajatttffigfaan). Oraat.
9MJlaiju. (gtteftätt, neiti tulta, niitä ktfofkatt. SOlittä

panin tärfin fefaait ottein rauSkmfaippuaa ja maltoista mapaa,
ja fiitäpä liitto tuti — .mutta, armollinen neito, ettepäu te
pfjtään fuittcffaau minua — alj! ftjllä ininä ftjtjtt tiebätt —

riebän, miffi ette tuule — joS main uSkltaifitt fanoa —

Slnna. Olj, mitä ntjt fitten, SJJJatju ruff a, olet tietä*
ratttäfi? pulju, pulju main, lapfi.

SJJlaiju. SJlciti Ijpmä, te ajattelette fitttjafia spap*
pilan Spetttti fanoi minutte, että Ijeibän nuori maisteri on neiti
Siiraan fulljancu — „imttk älä fiitä roain mitään roirftaa,"
fanoi Speutti — entä otettaan mitään pnljitiiut, ennen fuin
nljt maSta täsfä. Speutti fanoi: „ntaisteri", mutta minä roaS*
tafitt Ijeti: et finä ottein tiebä, SPaStori fe on.

Slnna (nauraljtaen). 9kf) miffi fuufet SpaStoriu fuffja*
feffeni?

SMOlaiju. 'paSkriljau ntjt muuttaa fappaktfeu tiktlenfa
fpnimmatienoitleeit tuonne Oulun täfjelle ja tarroitfee fiis
emäntää.
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Slitna. 'Ullitta entä joS tuitta pitäifin cucmmäu päncit
medestään? —

SSMJlaiju. ©, armollinen neito, ftjllä fen roerratt m»raiär*
rän — SpaStoriljaH faarnaafiu — ja SpaStori faa ftturen talon,
joSfa on paljo tefjmiä, Ijeroofia ja taiffea.

Sinua. Sättäifitfö finä 'Pentin, joS jofn, jotta on lato-
jaa, tatjtoifi finua omalfeen? —

SDlaiju (ajattelee. Hm —en fuinfaan — me ofemme
fömfjät mofemmot, mutta toista on tjlljäisten — ne tarroitfc*
roat rttkutk. (2).enee affituait luo).

Slnna (itfeffeen). Sim, SDlaiju ott efjfä oifeaSfa — meitä*
fäifet ufein fmbämmenfä mpmwät nimeen, arrooon taiffa rif*
fauteen — roaan niin ei Slnna Säfjtineu.

SDlaiju. ©oi armasten aifa! nmt titfec fuffjafet, täljttjtj
rientää poijeS; ja maisteri on rnroenuiit fotamieljefji, foSfa
näftjt) oleroau @aroo»»iääfäriu itiiimormusfa.

Slnna. SDlitäS fanot! (..atfaptaa uloS affmtaSta jafanoo

eriffectt). 9ltj, Saartoni, fuinfa jaloja minä looifitt unoljtaa
mänen — ett itänä — mutta rooi, npt eit faa mäntä nämbä!
(SJtäneeitfä), SDlaiju, riennä fanomaan Sparonitle, että tänne ttt*
(ee mieraita, fano mmöstin, että neiti Sitraa ei rooi fjtjmin.

SDlaiju. SljUä, neiti fjproä! (SJlieutää paronin fammariin
oifealle puolen, ja Slnna roajemmalte omaan fammariinfa).

Jtofmae Koljfcuts.

SWaijit, JJSa-_.ort, Saario, fitten paroni.

(SDlaiju tulee paronin fammarigta, mieraat ulfo*omegta fijäHc,
Saario puettuna ©amon*jääfärin unimormuun).

SDlaiju (fumartaa). Skulaatte, sparoni tulee kmta.
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Saario. Oufo neiti Slnna lotofetk ja fuinfa fjän moi?
9Jlaiju. Hm^in roain, mäu meni roaSfttääit tamma*

riinfa ja fäsfi minun fanoa, etfei [jän rooi pprora.
SpaStori. Suinfa? tjtjmixx, fanoit finä, ja tofi fäsfi fjän

fanoa, etfei män rooi pproiu.
SDlaiju. 9liin — ftjllä Ijän täsfä terroeitnä oli —

(©riffeeit). SOlitä ntjt fanoa töpfäptjtm! fuinfa tästä nmt fef*
toitte tulen. (Siäiteeufä'. Saarto maisteri — eli SBäntriffi
taiffa luutnantti — fpfpi niin pafjon ppfaitaa, että menin toar*

fin fefafin roaSkuffiSfani — roaatt fopiipan fitä joSfiiS offa
fipeättä, roaiffei olettaa», ja tertoeimä, roaiffa fpbäntä färfee.
(kumartaa ia puifaptaa uloS omesta).

Saarto. SDlifäpän Sitraan lienee — kättä on jotafin
tapafjtunut — (paroni tulee) mutta tuoSfafjan SjMJarotti.

Sparoni. Hknää päimää! istukatte. Hlt.ntSta, että
tulitte, olenpa fauan faimannut teitä. (Ofoittaa pöpbättä olemia
piippuja). Olfaatte ptjraät, tupakitko raäfjäfen.

SpaStori (fumartaa ja ottaa piipun). Sparoni tjtjVnä, mi*
tuttia ott odut erittäin paljo toimia, fittä, tuten tiebätte, olen
faanut totitienoilkni tappakifentikn, joponta minun npt
tulee muuttaa, ja meljeni on, tuten näette, rumennut ifän*
maan fuojedatfi.

Sparoni (Kaarlon fäteeu tarttuen). SC&ai niin, minä ett
(juomannut, että olitte mtiraorinuSfa. — ©e o» oifein — tuom*
moinen päätös anfaitfec funnioitusta, fillä ifänmaa krraitfee
fuojelioita; roielä itfeffin riioiin menifiu, jollei ifäni ofifi mi*
nua fiifa kttteaffi tctjutjt , fotafomentoja oppimaan. SDlutta,
nuori perraui, tjftbeStä afiaSta tambon tanSfanne jutella kl)beu
testen, ppbeStä afiaSta — joSta en teitä tuttuioita —

Saario. Sparoni ptjroä, pumufaa — toeljeltäni ei tar>
toitfe mitään fakta, (©riffeen). Sparotit tietää jo faiffi. (sag=
tori fatfelee pöpballa olemia firjoja).

Sparoni. 9kp fuoraan fanoen, nuori Ijerrafetti, te olette
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torttfanoja tuisfaellttt tpttäreni forroiin ja olette, fitmmattiSta
ftjttä, rooittanttt mänen fmbämmenfä, toaan teibän ofifi pitäntjt
tietämän, että minä en itänä tptärtäni teitte anna; fiis oli tuo
»äärin, että tulitte lapfeni raupaa ritkmaan ja minulle furmt
f aattoinaan.

Saario. 9MJlinä rakstan Slnnaa roifpittömästi! miffifa
olifin fitä faknnut? ©itä en ottenfnan ajatellut, että teillä,
perra Sparoni, olifi mitään minua roaStaan, foSfa aina fitoft*
ottifcSti olette minua fofjbeflut.

Sp aro iti. ©eurakifenani olen teitä fuofiedut, futen ai*
nafin funitiallista, firoisttjnpttä unorufaista — maan märapt*
feni — ap — mitä ajattelette — minä antaifin tpttäreni,
neiti Säfjtifen, nuorukifede, jottfa toinen pkfkri on ttjfjjä,
toifeSfa ei mitään — jonfa nimi ott moitteeton, foittnuton.

Saario. 9Jlittä, mena Sparoni, en ole fötjfjä, fidä mi*
nuda on ifänmaa, jofa tarraitfee minua; nuorituben*innoSta
frjffii fmbämmeni, minulla on fäfi, roafjroa tarttnmaan mielkan
tämän tattiin maani puoduStuffetfi, ja Slnnafeni ratkuS on
rooimiani fatjbcnfertaifcSti mafjmistama. Sulo fiis ole riks!
SDlmöSfin tupaan, että jofo rooikn knniatuolcniau tappotantc*
reella taiffa palajan urpoodifeita fotitaaua.

Sparoni. ©uotaroa o», että faattaifitte tobeffi nätjttää,
mitä nmt roafuutatte; mutta tpttäreni teibän täptpp »npoittaa.

SpaStori (menee paronin luo). Hcrra paroni! älfäätte
cStäfö nuorten nSfolliSta raffautta, fillä ifjminen ei ole onnen
ofrjaaja — Suoja fnttetfin fofjtalot jataa.

Sparoni. SJJliuä olen roaulja entä fiis enään, futen
nuoret fiifjoSfaan, tee päätöffiä, joita tttferoalla petfeftä fabuu.

Saario. Slik rientää, meibän tätjttjtj mennä, roaan
Sparoni, te ette marntaankait taljbo liettää minua fanomaSta
jääfjtjtnäifiä Siunaile.

Sparoni. Sarpeetointa, tjStätoäni, tuo roain
nuoren fotikan urtjoollista mieftä. (Slntaa fädä meljetfille).



<S2amon*3'ääfäri. 375

HproäSti, loimotan teille onnea molemmille — (Saariolle) luu
tafaifin pakjattc, faamme nämbä, mitä fittoin on tefjtäroäuä.
(SiltStaä feffoa. 3Kaijtt tulee fifäfle ja paroni ofoittaa pötjbälla
olemaa fpitttitää.) Ota ttjnttitä ja toakifc fillä, että merrat ttä*
fcroät mennä eteisfjuottceii lämttfe. jptjmästi ! (paroni menee
fammariinfa ja SDlaiju tarttuu toerfatteeu fljiittilääit).

pastori. Oi manfjuS, finä fufu-tjlpetjben pimittäinä,
jola et puoli, roaiffa oma» kpfefi fpbämmen färfifit!

SDlaiju (fatfelee oroeeu, päin, josta paroni meni), $opa
jo uSklfait antaa, (furottaa Saariolle paperifääröit). Sämän
fäsfi Sinua neiti antaa teitte fjänen IjtjmäStijätöffenfä.

Saarto. Slp! (aitoo anfaista fäärön).
SDlaiju (pätäifeSti). öi täällä, rientätää. (Ottaa fpntti*

län, ja faifin rientämät pois.)
©firippu laSfetaait.

Soinen "2iäi)tös.
torppa ...allaroebeit rannalla. SataBtaja=uffo istuu tuman

ebuStalla merffoa futoeit ja -Sanni fefiittää liiuauöpptää manpaSta
repaleesta. SlmoimeSta tuman omesta näftjt) fotilaanmaatteita ja miet*
foja. Difeatta puolen ptpaa on futfapeitfere.

önftmmäinm ftoijfou*

Uffo. Sanni.

Uffo. Suinfa fauan fotaa festänee? — mm, merffoa
fubon minäfin, maan mitäpä fittä teen — pafeneroattjan fa*
(atfitt SattaroebeStä pekisfaa», ja fentiefi (aSfenfo itänä roerf*
foa latjteeu.
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©autti. SDfiffifä ifäni on npt noin alafuföinen? Sipa
ole meillä pätää itiin tauau, tuin ©aroou*jäätärit oroat täällä.

Uffo. Ottfo tumma, että olen alaluloiucit; otttjan tap^
potantereile jäättpt finun faffi fufoistaroaa roeljcäfi, (ofoittaa fei*
ttäsfä' riippumia fotttaanmaattetta) tuoSfafjatt maatteet, jotfa aina
muistuttamat peistä, ©iitä päiroästä, jona tuon fauoma» faiit,
ole» ollut luin fuirounut loimu, fuin farfittu fituft —

©anni. Oi ifä, ote ikinen fiitä, että olet niin talliin
ufjrin faanut antaa ifättmaatlcfi!

Uffo. SJttttt, niin, f pila, ftjttä faaufiu otta tljtjttjmäi*
nen, fun täsfä afiaa oifein ajattelen, fillä monen on tätjtpntjt
luotia lautana ktintaaStaatt, toaan nämät fairoat nuttua oman
äitinfä fjelmaaii. —■ mutta — (itonfec istuaita ja fopiittna rtn*

taanfa), mutta tuo itfetäs fpbätt, f elin loaatii ofanfa.
©anni (itfeffeett). SJiiin, niin — fefin roaatii ofanfa.
Uffo (istuu), ©iitä olen mpöSfiit papoillani, että otin

finun pois pappilasta, joSfa finua faSroattina pibettiitt. Säät*
läpän olet ainaifena fairaanljoitajana, eifä ole fiinillä mitään
iloa fuin muitta nuoritta.

©anni. Otenfo foSfaan ollut tpptpmätöin? Slp olen*
Ijan ininä fotoin onnellinen ifäni tuona.

Utto. Sutmuatlineu ttjttö, foto fefä» olet fairaita aut-
tanut ja roiifi roiitka Ijoitanut luutnantti Saartoa, itään tuin
äiti taStaatt, roaatt aina olet tofi tpptproäiucu fuin roifertäroä
lintu.

©anni (menee fuffapcnfereen luo). H°ikaul)an fuffafiafiu
ja ifoitfen, fun ksroaroat; tottafjan fitte» ilomielin (j»olcttifeSti
tatjboin mottaa Saartoa, mäntä, jota faiffi jääfäritfin rafaSta*
loat ja fanoroat urfjooittfimmaffi lu»t»a»tiffe»fa, ja oifca fod*
kS mäu onfin; fotaan fjetjfutt fjänen mietenfä. ©illoin, fuin
Ijän täällä fairaatta mafafi, fanoi fjän tifeaSti: „0i ©anni,
joS tietäifit, fuinfa IjartaaSti ininä kiroon terroeeffi pääfemäui,
jotta minun ei tarmitfifi jätteen jääbä, futt fcttraati ©attbelS
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SoiroakSta kptee". SDhttta misfä nljt luutnantti roiippnee
— toSfei pän ole täällä ollut moneen päiroään? Sula tietää,
mitä l)uottietma tapamtttu — ja mitä tänään. — SaS! fuinfa
pafjon lefjttä on maaljatt farifSut — tätjtpp mennä niitä para*
rooimaatt SDhuirifille talloen roaraffi; täfjben fjararoaa fjafe*
maan. (SDlettee),

Soinen fioljfcute.
Uffo, ©aniti, fitten Slnavlo.

Uffo. Hm ~ mänen filinisfättfä palaa outo tuli —

poSfenfa Ijcfjfnmat, minä peliään, että pantin joutuufttumeefeeit.
©anni (tulee parama fäbesfä). I^ifä, utentäätte jo tupaan,

ilta tulee, fppS*iluta tätj jo nitjfeäffi eifä fe maumuffctte Ijtjroää tee.
Uffo. Sobett fanoit, lapfeni, mutta tetjneetö fe finul*

leffaan mp-roää; finun poSfifkfi on outo Ijoljbe.
©anni. Sun ftjbän onnesta ftjftii, fitloin ruufuttitt

postilla Ijetjtntoat. (6-riffeeu) Onneni — am ! (painaa fätenfä ritt*
ualtettfa) tämä leroottomaSti fpffiroä ftjbän — onfo fe omtetti*
tten? (.tamiStaa päätään. Saario tulee.) SaS! Skutttautti.

Saario. SJipt ott tiireet täfisfä! tänä iltana mielä mar*

ftkatt $ifalmetle päitt; joutuka, månljus Ijtjmä, letin meitä
auttamaan, titormat oroat tiireeSti tcljtäroät. Sofjta meiltä
olifi pilffo pimeä, mutta onneffi npt tulee tuuroato.

Utto (ofoittaa tuimasta fopti). vJ.iiu tulee, tuoSfapatt
ott fitu jo ttoufemaSfa. (Slutaa ©annille merfon). SuoSfa, ©an*
ni, mie tämä tupaan ja anna Smttitautitte mitä kpineik roielä
on meillä, minä riennän ebetlä. (Suutiiantitte) Sptkmän te
minun faarouktte nuorilla jaloillanne.

Saario. Sljllä. (ttffo menee ja ©anni loie merfon
tupaan).



378 ©amoit*3ääfäri.

Jtofmas iioljfaus
Saaria. Sanni

(Saario fulfee ebeS tafaifin ltäpttämöltä ja ©anni palajaa mar:
fin lalpeatta, titoben tatin feta mäljäifen firjan Saariolle).

Saario. 311) tuo tattis rukuSftrjani, jonfa meljeltäni
fain! (ipistää feit tasfuunfa.) SDttitta aita rientää, npt, ©annt*
feni, roaStaa minutte, — faatanfo luottaa fiifjen, että ofet mi*
uuttc uSfolliiten pstäroä?

©anni. Öuutuantti Saario, mitä ftjfrjtte ! tuta pafoitti
minua teitä poitantaan roiiffofaubet fairaana ofteSfamte, teinfjätt
fen mstäroppbeStä roain.

Saarto. SJlo niin, minä luotan finuun ja pppbätt finua
fäitpttämään aarretta, jofa on minutte niin tattis, etfen taljbo
fitä enään fokknteretJe roiebä, fillä joS katuifra, niin fen
tietää, minne fe fitloin joutuifi; fe on aina leroänntjt rinnallani,
roaan nmt en tiebä, mitä pello on minun roalloitknut. —

(Ottaa fainaloStaan pienon mustan naupan, joSfa riippuu fieroä fultai*
nen f otelo; painaa fitä rintaanfa maStaan). 2tfj kttiS, tattis kmja
mun Slnnafettani, jää IjproäSti ! (Stnka fotelou ©annille, jofa pa*
jamielifenä ottaa fen maStaan). Sadettua tämä, marjele fitä tuten
filmäterääfi, funnes fobaSta tafaifin pafajan, maan joS fuofeu,
mie fotefo SJI. pitäjään Seppättiemeu krknoon nuorede Stnna
Säfjtifede, fano fjänelle termefjbtjffeni fefä että minä, mänen fu*
roanfa fmbämmeeui tättettpnä, läfjbin fotaknterede uroon ni*
meä »oittamaan.

©anni (folfosti). SDlinä tallennan fen.
Saario. Siitotfia! (Slntaa tältä ©annille). 2lf>, finun

fätefi on airoan tmtmä, finun on efjfä roilu.
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©anni (tatteraSti). Igntäpä! Sen fiitä fjuolifi — SoSf
ofen fötjftä ttjttö main. (Mummun ääni fuuluu).

Saarto (fjätfäptäeu), 3>o rummun ääni kuluu, fotatoäfi
futfukan fotoon. Siitoffia ©anni, iiSfottitten tjStämäni, jää
mmroäSti! (.Rientää poiS).

3lei|iiis (toi).aus.
©anni (tjffin).

©anni. Haa — ttjftnät oroat fäteni (nostaafätenfäpoS*
fillenfa) ja ftjlmät oroat poSfeni — (painaa fätenfä fpbämmettenfä)
roaan täältä — täällä tuli polttama — 1)°*) — fjalpafäättjineu
ttjttö ! mouffiomon otit, jok rakstujt fota*uroofeen — (nauraa
folfosti) ma tja .aa» ftjlmät fiitoffet foit fittä main, (näpttää
"fote(oa) tun tämä tähtönen fai fijait mänen ftjbämmeSfänfä.
@ntä joS uStafkifin fitun falpeaSfa matoSfa fatfelta tuota tnmaa.
(äJlenee maloifampaan paiffaau ja fatfaptaa foteloSfa olemaa tumaa.)
iQaa, eifö minun raffauteni ole tjfjtä moimattinen fuin finunfin
—> ja minun pitäifi futen fifmäterääni tallentaman tätä —

(foputtaa jalfojaan maata maStaan) tätä, jok tafjtoifin jätöittäni
mttruiffi nrafertaa, (läfjenee Sallarocben rantaa) en — minä roiS*
faan fen tuonne — mutta en — en, en, fe on leroänntjt mä*
nen rinnattanfa; totta on tuo neito fuloiiten, kiSkroa fuin täfj=
tinett tuotta taitoafjatla, foSfa luutnantti Saario mäntä rafaSka
— entä joS roielä paremmin päntä tatfelifin — (fatfelee fotc=
loa). Sim! tofiaan olet fukinen — finä olet fultafntrinen ja
elät auringon kiStoSfa, roaan minä muStamapfinen olen fpntfä*
kmtaloinen — mutta fauniS on ftjfftjinenfin ilta, (ofoittaa fuu*
ta) tun taitoaan roalo fitä mataifee. (iiasfee fätenfä ristiin).

2lp malo tule arouffi,
©tt' rooitan itfeni.
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.^aa, jaa, minä rooitau itfcni. (3stnn fimette ja laulaa),

*) „3Stuu ramtait ftmellc ja luistaan itämäni;
'Jotta oit pan märempi, nti tuet muu tjStämatti.
3Stttn rannan fituelle ja annan funtit luistaa,
Cnfä eitääit milloittfaatt mä liäntä talibo muistaa."

(Mummun ääni fitutuu ja ©aioomjaäfäriett marSfia foitetaau).
$11)! nmt me läfjtemät. Suuutelee. ©oitto fitutuu aina etäämmältä.
Ojentaa fätenfä finne päin, mistä foitto fuulttu.) Onni, onni —

finua — teitä — fettratfoou — (foitto taufoo) tufe, tuulonen,
ja jääfjbtjtä tämä polttama rintani! oi joS moifitt unoljka —

mutta —

**) „©ft moi sna unhoittaa poijcS,
Sgaiffen ifäuä siä saa;
©ä fpbämmeSjänt olet
3fuijeS|"a mutStoSfa.
3oS arlooSfa mä oifin
3a riffahttten rinnalla,
9tiitt totta roarmaan laoift
2Biel' omtentfin fttfoistaa.
Sri rooi sitä unhoittaa poijes," j. n. e.

SJititt, e» moi enfä taljbo mäntä uttfjoittaa. Satfelee (taaS

foteloSfa olemaa tumaa). Oi fuma taimafjinett ! miltä kfjboit otta
finutte ja Saarkttefi »sfoftine» pStämä — ntittä foetatt mäntä
maaroista roarjetta — »ii» ntjt ticbän, mitä teen —

*) Sattfaiilaultt. 'lälle taululle fcttraa nuotit.
*) .Sfatifaulaulu.
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Biibes Roljlaiiö.
uffo. ©autti.

Uffo (tulee näyttämölle), pohho! olenpa foroiu masynyt
Sah tuoSsi hararna roieiä. (DtoStaa puuta mastaan hararoan).

©anni. SJlo jopa ifäni tnifjboin fotia pääfi. SDlenfää,
ifä fufta, npt maata, olette roarmaanUn pmroin mäftjntjt —

Uffo. Stjttä olenfin — mutta, ©airaifeni, oletfo fipeä,
poSfefi oroat fotoin fafpeat?

©anni. net jatjbptti
Uffo. ©inä olet airoan oitbonmäföinen — mifä finua

roairoaa?
©anni. @i mitään, istuin efjfä fiifa fauroan täältä

fuuroaloSfa. SDlutta, ifä rafaS, punaa minua, ennen luin
maata menet! SDlinä roielä roämän aika rotirotjn kun roatoa
fatfelemaSfa.

Uffo (eriffeen). Hän on *. ~u ia lempeä — roaan tofi
nätjttää pän teroottomalk. (täneenfä). Sule tänne, ttjttöfeni.
(Sasfee fätenfä ©annin pään päälle). SRautja ottoon fanSfafi.

©anni (fnmartaa.. Siitotfia, ifäni! (Uffo menee tupaan).

JllUlÖt's fioi).(tUö.
Sanni (tjffin).

©auui (meneefuffapcnfereeuluo). SDlinuu fuffafeni pie*
net, .Sun tafaifin palaja», olette jo faiffi futtjtuneet! (Surfi.taa
tupaan). Hnn nuttuu jo, npt menen maatteet ottamaan. (SDle*
itee tupaan ja tulee peti tafaifin fotitaaumaatteet fainaloSfa). SJltjt
olen roafmis, fun tuotta metfäSfä main o(eu itämät päätieni
pufeuut. (S.a§fee polmittenfn tuman omen eteen.) ©uo anteetfi,
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mun ifäni, että manfjoilla päiroitläfi finun tjffin jätän — mutta
— futen fattoit, (painaa fätenfä rintaaufa) tämä itfefäS ftjbän,
fetitt roaatii ofaaufa. Skoja finua, ifäni, roarjettoon! (Siirulj*
taa pois).

(P-firippu lasfetaait.)

ototas flätjfös.

©uoneet famat fuin enfimmätfeSfä näptöffeSfä. S)3eräfeinäSfä
fuuri oltuna, ja pefäSfä pataa malfea. Slnna istuu popbän ääreSfä
ftrjotttaen.

(Snftmmätnen ftol)faus.
S}snrout. Slnna.

SJJaroni (fulfee ebe§ tafaifin lattialla). SJJlitä fiettä pape*
riite piirtetet, Slmtafeui?

Sinua. SDlä täfjäu nimen tirjoititt.
Sparoni. SJiimeu — miniä nimen?
Slnna. ©en, mifä muff oti fatlifjitt.
Sparoni (fatfelee paperia). Hm Saario — kurata tpttö,

aitta main roieläfiu mäntä muistat, itään tuin ei muita iljmi*
fiä olifi maailmaSfafaan. (Sstä ajatuffiafi fentefemästä fem*
woifiiit efitieifiiu, joista Ijäntä muistat.

SI nn a. Suu täfjtilöitä fatfeleu,
©illoin Ijäntä muistele».

Sparoni. Sitä fatfele taptöftä.
St itu a. Sun iStuSfcleu tjlfittäni,

Hän on aina micteSfäui.
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Sparoni. Sitä Ijae Qffiuäiftjtjttä, afakkifette mietettc ei
fe ote terroeettistä. ©euruStelc muitten tanSfa.

SI 1111 a. ©curnSfa 011 pafjempi,
©iettä fätfeu fpbämnteeni
Suroan tattiin Saartoni.

Sparoni (eriffcen). Hm — (jän on aina toain roieläfiit
tuja raffattbeSfaan. S)lor) len tietää, fuinfa afiat roielä tään*
tt)Wät — olinfoljan toti liila toroa lapfelleni? (Slnnatte) SBaatt
ifääfi — etfö fjäntä enään mittoiufaan nutista? (2Jlcnee fam*
martinfa).

Soinen fioljliut..
Sinua fitten SJ.aijii.

SDlaiju (tulee fifälle ja rupeaa pptjljfimääu tomua fjttoitefa*
luista, maan miltaifcc tatoait tafaa Slttuaait.) SJleiti Slnna —

(criffecu) eipä Ijän taaS fuufcttaau, (foroittaa ääneitfå) neiti
Sitraa!

31un a. Sllj ofetto täältä, SDlaiju, mitä on letto?
SDlaiju. Sätj roaSk fettfemää ja Slmta neiti o» jo

liitteettä.
Slutta. @» faanut unta enään.
SDlaiju. SDlinä olifin niin iloinen että, mutta —mutta

titjt olen niin fiirulltncu, niin että ....(itfee).
Sinua. STlo miffi?
SDlaiju. SJlo fiffi, fun Sinua ueitifitt aina roain on fu*

ruttinen — ja fufapa minutte ja Spentille nmt (jäät kitka —

Slnna (fjpnujillen). Ole Ijttoleti, fmftä jutulle (jäät pibc*
tään ja ftjllä finua morfiametfi maniin. SDltttk meucppä npt
tuomaan kproia fifälle, minä maluSta joifin tupillifett. (SKaiju
menee.)
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Jt0(ll1(t9 iioljftuts.
Slnna, fitten SDlaiju ja paroni.

Sinua (ptfiu). Sfäni oti roämän IjarmiSfaan — minun
on fpljni, rooi, mutta minä en faata ilolintuna olcSfetta.

SDlaiju (tulee fifälle, tuobeit pötjbätte faf)rai=ajettiiuct.) ©aanfo
faataa kmroia Sinua ueibitte.

Slnna. Saaba pijara. SuttleS SDlaiju, kibatto fclittää,
mitä unet merfitfemät?

SDlaiju. SDluutamia ftjttä taibatt. Su» ttäfee fttfia, fil*
(oin faa fulfjafia. Sun Speutti tuli futljafeffetti, puri minua
fufi 11nis fani.

Slnna. SDlutta minä näin tmisfani Saario luutnantin;
mänen raaatteisfaan oli tjtftjmpäri roeriputtaifia ruufuja, ja pän
fanoi minutte: „3(lj Slnna! näin olen rnufuitjtn fääritttjnä,
näin fj.roä on mimra olla; rocljeäiti roain obotan lepofijaani
fiunaamaatt." ©amaSfa (jän ktofi, toaan fiinä, joSfa mäu oli
feifonut, ksrooi tauttiS ruufupuu punaifia tuttia tätjunä.

SDlaiju. Olipa tuo tumma uni, en femmoista ofe futtt*
tutkan. SDlutta misfäljäu Sparoni, tun ei tule aamukljroianfa
luomaan.

Sparoni (tulee taaS faliin ja pieroo fäfiään). Oifein on
ftjdnä tänään, eipä kproipifara papaa tee.

SDlaiju (menee malfeaa fofjentamaan). Spllä tällään mie*
raita tulee, SDlirri pefee filmiänfä taroan tafaa.

paroni, .km, Slmtafeni, faabappaS npt kpmia fupitti*
»en, ei minua fjaluta obottaa, funnes tuo SDlirrin ennustama
roieraS tulee.

Sinua (taataa fafjmia fuppiin). SäSfä, ottafaatte, ifä Ijtjmä.
SDlaiju. ©aifin roain pellin Uinui, että tulifi (ämmin

fitfi, tuin roieraS tulee.
'Paroni. Slinafo SDlaiju roain roieraita obottelee (nauraa)

tjafj, pam, mam-
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SDlaiju. Sotta faifeti, faufaifia tuleetin, poutfa fenteli
aina fpöfin feSftkttiatte. (kopina kuku). SaS! jopa join
tttfee. (Säptee omea aufaifemaan). H.Päiten aifa, SpaStori!
(SgaStori SHroinen tulee fifälle ja SDkiju menee).

3WJtf« Roljfatts.
jpnroni, pastori, Slmta, fitten äJJaiju.

Sparoni. Stfj! SDfiStä nmt tulette? Hm^ää päimää! (©e
fättelemät), SDlifä teibän meille nmt näin äffi*arroaantatta on
faattanut kukififta S|3ofjjan perittä?

SpaStori. Särfeät afiat maalimat minua matfatte. (Dt=
taa paättijStatin pttänfä).

Slnna (läfjenee pastoria ja (juomaa mustan furufjarfon tää*
rittpnä pänert taffinfa oifeattpuolifeu fjifjan pmpäritte). Slfj SpaStori,
mitä merfitfee tuo muSk furumarfo? (SiänettömptjS). Se ette
loaStaa — fauofaa — oi fanotaa! (istuu tuolille malittaeit) män
on tuoffut! (painaa pääitfä fäfiinfä).

SpaStori. Se ette fiis tietäneet? — maan te arroafittc
oifein; män ott fuottut ttrmoottifen fotifaan fuoleman.

Sparoni. §m — män oti fjtjmä miemen atk — (.8*
fäptää).

Slnna. SBoi, SpaStori! fertofaa minutte krfemmin mänen
fuölemaSkan — Oi Saario, Saarfo!

SpaStori. Ouluun fain ftuttta tuon furufauoman, että
Ijän oli Sffiirran fittan tuona katunut tappeksfa.
(§uoka), Sämän furuni fattermttta fifäfi roielä fefin feitta,
etfen tietänpt, olik mänen fjauknfa fiunattu. Suo ajatus
minua roairoafi alinomaa.

Slnna. 2lfj ! nmt muistan uneni.
Sparoni. SljHä fnotteet rauljaSfa (epää)oät.
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SpaStori. ©uotaroa olifi, mutta fuuffaatte:*) fofme
pötä peräfknaa tuti meljeni imisfani koffeni, fanoen: „3Mi,
tule fiuttaamaatt pautaant, että faan raiifjan", fitten roiipoitti
män fofme fertaa formcflaait minulle ja fatofi, forraeSfa oti
mänettä formus, jok meibän futottSfamme on fäittjntjt pofroeSta
pofroeen.

Slnna. ©ett formuffen minä ftjllä muistan.
SpaStori. SDlinä päätin fäfjteä etfimääu mänen mau*

taattfa $ifalmette; toaan fiettä ei lufaan faattanut minulle fiitä
roarmaa tietoa antaa. SJttjt menin tappetufentäfle SBinan fil*
lan luo, fiettä rupefin fjafemaaii fjaukkmpuja, roaan ett löm*
tänttt. Sun nmt noin futjin ajatttffisfaiti, niin olipa itään
fuin @aroou*jääfärieu marSfia olifin fuuttut pitjaa foitettaroatt;
niittä fuuutefin tarfaSti, roaan en enään tuulluttaan mitään,
©itten tttljin roielä roerktteen eteenpäin ja näin Qääfärin=pu*
muSfa oferoatt fjaamun. SDlinä tjätfätjbtu ja fanoin: „Sufa
fiettä?" mutta fun läljenitt, tttitfin Saarion ja mkubaljbra:
„sBctjeni!" roaan famaSfa fjän fatofi ja mänen fijaSfaan oli
roäljäuten fumpu ja tummun päättä formi, joSfa ofi tuo ttel*
jeni fortnuS; mutta fun ennätin tummun luo, oli faiffi kbomtut,
paitfi tutnpu. SuoSfa minä mänen nmt fiunafitt raufjaSfa lepäämään
fiinä maaSfa, joitta puolesta mäu niin itrljotttfcStt taisteli, ja
ininä olen fitten mmöSfin faanut leroon. (Maiju tulee fifälle).

SDlaiju. Säällä ott roieraS ttjttö, jota tafjtoo taroata
Slnna neitiä. SDlinä f^ftjin, mitä afiaa Ijänettä on, mutta mau
fanoi roain: „Oi ksfe minut pian neiti Sitraan tuo, laSfe,
niin tauan tuin mielä puljmnaatt fotenen.

Sinua. Oi faata (jälttä pian tänne!
SDlaiju. Hän on tornin fipcä. (SKenee).
Sparoni. .^enteellistä — mitä afiaa tuolla tptöttä

lienee?

*) (SEarun Utittaan).
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Slnna. Siitin mitäpä mäu ktjknee? — ((gritfeen). gu
tiebä, mifä aaroiStuS minua roattoittaa — entä joS Saario
roielä eläifi! (©anni tulee omeäta).

Seiffemas fiofj.aus
©anni, Sinun, juroni, fitten pastori.

©anni (fiirufjtaa Slnnan luo). Semän olette neiti Slnna!
SDlinä tunnen nuot filmät firffatjat.

Slnna. SDliStä olet finä, fauniS klpca tpttö? — en
muista näljneeni finua ennen.

©anni. Ofen ©anni, klaSkjan ttjttö Sattatoeben ratt*

nafta ja tuon fuutnantti Saarion terroeifet, roaan auttafaa —

(porjuu) mä fepoa tarroitfcn — rooimani jo riuturoat —

Sparoni (taluttaa Slnnan fanSfa ©annia nojatuolille istu*
maan), ©anni, finä luutnantti Saartoa, fun män Soi*
toakSfa fairaana mafafi — eifö niin? (©annin filmät roaipu*
mat fiinni ja Slnna juoffee miiniä tuomaan lafiflifen. palajaa fopta).

Slnna (laäfee ©annin puulille tafin). $uo, ©anni, tämä
uupuneet moimafi mirfiSttjttää.

©anni (amaa filmänfä ja juo, puirot liugfaptaa pätfstä ja
päiten mustat fiparanfa malumat alas partioitte). Siikffia Sinua
neiti — Oi onnea! nmt faatan taaS puljua, faan tuoba teille
luutnantti Saarion miimeifen termcljbtjffen.
(Dttaa taulastaan filftinauljan, joSfa totclo riippuu). Sämä on te*
roätmtjt luutnantti Saarion rinnatta —

Slnna. Sltj! minun antamani fotelo, oi pupu, ©anni!
fuinfa tuli tämä fiuutte? SDliSfä Saario? —

Sparoni. Slnna,finun furoafifuutnantti Saariotta! Suinfa
uStaffit fen antaa — petitfö finä ifäfi?

Slnna. (Su. SoSk en faanut otta mänen tnorfiattte--
nanfa enfä ebeS jääfjtjtnätfiäni mänette fanoa, läfjetin tämän



3 88 ©amon*3ääfäri.

fotefon muiStoffi, fittä pstäroäftä, jok iäti oti mäntä muistama
— -Sitä tuo ottut mitään petoS.

©anni. Sun fuutnantti Saarto SoiroakSk täffi, fäSti
mätt minua roarjefemaan futen fifmäterääni tätä fotetoa fitfi,
tuin män tafaifin patajaifi, „waan joS kofifin" fanoi män,
„wie fe Seppäniemefle neiti Slnna SSäfjtifede ja fano mänette,
että, mänen furoanfa fmbämmeeni fätfettmnä, tätjbin foktante*
rette uroon nimeä teoittamaan" — ja fen mätt rooittifin —

funniafuofemattaan.
Slnna. Soi! Ijän on fiis fuottut! — (itfce).
Sparoni. Sitä itfe, Slnnafeni!
Slnna. Stm ifäni! anna ftjtjneteitteni runfamaSti roieriä,

netmän oroat muistofuffia roain minun Saariolleni — mutta,
©anni, joS Jaffat, jatfa putjettafi roiefä —

©anni. luutnantti Saarion lätjbetttjä SoiroakSk, pu*

feufin roefi roainajani roaatteifira ja fettrafin ©aroon*jääfärien
jättiä, tunnes $ifafme(fa SSJinan fittan fuona fotoa tappefu af*
foi. SDlinä kulin faattaroani fjengedäni roarjetta mäntä, roaan
fen olifi Suoja rooinut teljbä minutkfin — mutta Hän oti
toifin päättäntjt — luoti fattui luutnantti Saarioon — fe fat*
tui kroaSti — mäu faatui, fittoin kiskfin mänette nimenne —

män ktfoi tarfaSti minuun, fanoen: „©anni!" fitten foroitti
män toiefä fenan äänenfä ja faufui:

Slpt Slnnafenf! fuurin on raffauteni,
Sun ifänmaani eeStä mä ttpraan fjenfeni.

Slnna. Han ofi uSfoftinen — Slfj !

Sparoni. H"11 lepää npt rauljaSfa.
©anni. Sun luutnantin fifmät roaipuiroat fiinni, fat*

tui luoti mpösfin minuun — SainnuffiSk (jerätttjäni ofi tap*
pefu jo tauonnut, mäntä main, mutta turmaan, fiitä katuneita
ofi mftä*mmpäril(ä; fitten kaljafut itfeni Spartafan ftjlään, fain
fiettä eräältä tptöltä maatteet — npt olen roäljitetten tänne
futfenut, oten färfintjt roifua, tipua, janoa —
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Slnna (tarttuu ©annin fäteen). Oi, ©anni, tuinta olet
tooinut tärfiä noin paljon muitten täfjbeu? — Pfi tunne tofi
lömtmm.- i°ta on rooimaflinen — jofa mafjbollifeffi mambottoman*
fin tefee — fe on raffauS —

©anni (aukifee filmänfä). SJlitn, f e ott ratkuS. — Oi,
fuin ofen mäftjntjt, roaan minä ofen mattani pääsfä, otenpa
koni teljnmt — tupauffeni tätjttäntjt — roientjt luutnantti
Saarion roiimeifet terroeifet mänen morfiamettenfa.

Slnna. 91f>! maailman näljbcn ei neiti Sätjtiiteu faa*
nut olla mänen morftamettaitfa, maan fmbämmeSfäni olen iäti
oletoa Ijänen Slunanfa.

©anni (istuu). SJlljt Ijnmtärrän — am! ei ole fomeat
ljuoneetfaau aina onnen afuinfijana. Oi fufu*tjtpepS — oi
fäätp*eroituS, mittoiuta olet tafoitturoa? SoSk tunteet imanat
liifturoat niin mafpa» tuin torfeafäätmifenfitt fmbämmeSfä, mif*
fitä fiis ifjmifet tafjtomat toinen toifenfa onnen färfeä!

Slnna. SJliitt miffi, — miffi? —

Sparoni. Sllfäätte minua tornin tttomitfo, fittä mifä
roiefä minun nuoruubeSfani ofi knniattjö, ott teibän mieteS*
tänne armotointa — roaan teibän jälteenne tntee mpöstin toi*
nen potroi, aifa menee eteenpäitt ja ifjmifet ajan muaSfa. Uu*
bet pofroet, uubet mielet, niin on maifman meno. — $0 mi*
nätin nmt täsfä, elämäni efjtoolla, näen monta afiaa toifitt
tuin ennen.

Slnna. SpoiS fe, että minä ifääni tuomitfifin! (Rientää
fpteitemään SfJaronia ja fuutelee panen fättään).

©anni (uoufee innoisfaan). SJliitt, terran, terran faiffi
muuttuu! fittoin ei eroituSta enään ole, tjffi ääni faifuu rjti
toto ©uomenmaan — jota tortoesfa, jota faaffoSfa. (Slffunasta
uäfpp noufema aurinfo). Slfj aurinfoinen noufee, fe tobistaa, että
MUfi aifa foittaa — (SBaipuu tuolille).

Spa tori. Slmett tapamtutoon niin.
©anni (pitpuett itfeffenfä). H°k lepää npt rauijaSfa ja
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faiffi muutdut, faiffi — Suutkatte, jo tjennettäret laulamat
(hengetärten laulu kuluu fuliSfien tataa):

*) Slp! pffi ääni ©uomeSfa
Dn terran faifuma
Sttin formeSfa fuin laaffogfa,
Sliin torpaSfa fuin pomiSfa,
3a"iljanana fuffana
Du Suomi fuffima.

(iiattlatt fuuluesfa on ©annin pnä matpitnut tuolin nojaa
masten).

SpaStori. SBaiti! maiti! fjän nuttuu roiimeistä untaan —

män on ttjönfä tefjntjt ja päimänfä oroat päättpneet, mutta me
alfaamme roeltoStuttak furulla rooimiammc, roaan pppittä*
fäämme näitten roainajain muistoa ttjöflä, jalolla ttjotlä, foet*
kfaamme ttteftn puolestamme, että maamme terran fufoistaifi
ifjanana fuffana!

©ftrippu laSfetaan.

*J lauletaan famalla nuotilla fuin „SUtaammc",
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sld}jlel'mä iiuljbesfa uaijlöliie.fa.

3,'äfenet:
•joitta, roitnanteljtailia.
i-touttia, Ijänen maimonfa.
Sttfrcb, peibäit poifaitfa.
SlaMn, Sllftebiu palroelia.
Snffn, möfin*uffo.
(MS ompelia.
£iitnt, €tti ja Kölli, pltoppilaita.
SBieraita miinantefjtailioita ja paimcltotta.

XapauS: ©räaSfä faupungisfa fefä fen läfjiStöSfa muutama
pfiimft ennen joulua.

6S
gnfimttiäittett "pägtös.

Slätjtelmäpaiffana on roiinanteptaifiatt falt, joSfa »n fomeat
ftuonefalut ja fattniita tauluja feinäsfa. öoiffa istuu nojatuolista ja
Hiouma fopmaSfa, molemmat teetä juoben. Spöpbäöä on fartuufi ja
piippu.

(Sn(tmmäin«t fiofjfcms.
.•gtoiffa. Monnia.

Hoitfa (Uoifena pieroen fäfiään). Slkpaa fokuntuu aina
»ain. Siinaa on menttpt felpo lajilla, ostajien määrä puo*
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bisfa lifäänttjtj ja tänä rouonna olen jo faanut 35 tumatta
marftaa pupbaSta rooittoa.

SR outo a. SMttoSta miinan tefemifeStä npt jutettaan jo
faifiSfa fanomafetjbisfäfiu, että fe muta ofifi join palja ttjö,
mutta futnfaljan fe oifein lienee — ottfjan fitä fupa teljbä —

mutta fummattista — en mmmärrä, miffi tuo miinanpoltto aina
faattaa mieleni fetoottomaffi. (iiasfee kppinfa pöpbätte ja ottaa
fufanfutimen).

H oif fa. Hmr niin, fen afian minä pian fefitän. Jettiä
roaimoifk ei ote oifein fefroä fäfittjS afioiSta, te uSfotte kitti,
mitä luette ja tuulette, fefä olette litta fjerffäluontoifia, joten
tjeti tunnette teroottourautta fmbäutmeSfänne, fun roain jofu
ofaa tjtjttjin kuniiSti lörpötettä. Ze pumuttc aina tunteistanne
ja tunnette fjutfuSti, mutta mc micmet, — me tiebämme, että,
mitä tafi on määrännmt ja fäätäutjt, fe on aitta paraS, ja
fiinä on meillä ofjje.

SRoutua. SMÖlutk — tuntoni
H oif fa (äfäifesti toistaen). Solutta — tuntoni — SJBai*

moroäen fuusta ci mutta minua miettmtä; tunto ja tunto, en
fitäfään roiitfi luutta ttäisfä afioisfa — roaan jutettaan nmt
muista. (Sasfee fuppinfa pöpbätte). Suuleppa tulkfeni, parin
päiroan päästä on meillä jouluaatto, ja minä olen manttinut
finutte mmwätt joulukmjan, tetun*ualjkifen tapan.

SRouroa (iloifesti). $a filftipäällifen roarmaanfin!
H oilta. SEietpSti! Oilein „atkstia". Soljta tulee out*

peliä finuSta mittaa ottamaan, jotta fen jo jouluffi faat roafmiitfi.
SJlouroa. Di Hoitkfeui, fuinta finä ofet SJlolj

otemmeman riffafjimpta foto faupungisfa, cifjätt minun fopifif*
taan tutfea mttuSfa fuin atlaSfifapaSfa. (Ompelia tulee fifälle).

Slp, rööfinä! Dttpa mm^ että tulitte tjeti. Saittafaa nmt
laitetta muotoa fappaui joutuffi roatmiiffi!

Dmpetia (ottaa muotilepben fa lemitt&ä fitä pöpbällc). JäSfä
ptt muotileftti. Wxxxtä mattk mutaan minä tuo» tapan nmt
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laitan? (Ofoittaa pptä mallia). Jämmöifett minä laitoin SMDlaa*
rouroalte.

SR o nro a (mitfaifee muotilepteett). ©epä juuri on minuutin
mieteifeni. Satfoppa <poiffa! (ofoittaa muotilcpteä), tuommoinen
fe pitää teptämän, femmoinen on SDlaaljerratt roumanfin.

Hoiffa (pistää tupaffaa piippuun ja ijautottetee). Slitoatt
femmoinen fuin on SDlaamerran rouroanftu. C.äf)tee fammariinfa,
jok on oifeatta puolella).

Dmpetia (ottaa pätäifeSti mittaa naupaHa ja fumartaa fit*
ten nöprästi). Siitotfia. Smttä minä laitan tämän roatmiiffi
pian. Hm>nästi SRouroa Ijtjroä!

SRouWa. Hm^äSti! — (Ompelia menee ja ..outoa puutaa
panette mielä): SDluiStafaa main, että laitatte tapan juurifemmoi*
feffi tuin SDlaafjerran rouroan on. (fiäptee roafemmaHe fammariinfa).

Sotnett ftoijfaus.
$oiffa, Monnia ja Sutta.

Hoiffa (ftirfiStaa tammarinfa omeSta fatiiit, puutacit): SRou*
roafeni, ottfo oroi lutoSfa?

SRouroa (mastaa toifeSta omeSta): © H°itkfeni, maan
ktitfe fe. (3uffa puifaptaa famaSfa fifään).

(on mäpän pöpnäsfä ja fatfelee pmpärtflenfä). H°. ,0'
fttitt täällä fmitttilät loistamat. SJläiu makifaa ei följfjätlä ote
jouluna ebeS. StjUäpä tämä on kutea afttnto, ja faiffi nuot
taulut ja foristuffet oroat roimatta foodit — tjafjfja —

SRouroa. Hum — ,än on pöpnäSfä. SDlttäpä män täällä
tetee. (3Stuu ja rupeaa taaS fuffaa ftttomaan).

Idutta (fumartaa). 3,aclar fom frågar, juon maiffa mä*
män lifää, joS SRouroa niin furoaitfee. Stjlfäljän miinantefjtai*
liatta tuota mafufaa miinan nestettä töptpp ; fcnpän muoffi k*
littiin, että faifin fitä roämän joulutfetti.

Hoiffa. SDleue ttefjefi. SDlitäS täällä teet!
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(ei ole tuuleminaan). Selpo tamara tuo wiina
muuten, mutta roämän cpätafaifcSti f e rittautta jataa; fun pffi
rikSku, fiitoin tuljanfk fötjfjttjtj.

Hoiffa (fiiroaasti). SDlenetfö fotjta tiefjefi ! SDlinä en
färfi juomareita.

Suffa (iroateit). SMBai niin! 9Biiuantefjtailia ei färfi juo*
mareik, tjaljljafj — roai niin — mutta niitä klikik, jotfa
juomarin taSfuSta tippumat pois ja ktjtkroät teibän taSfnnne
— niitä ttarmaanfitt färfitte, roai fuinfa, fjäfj? &ie fitinkan
muuten rafentaifi noita roickttcleroia roiiitapuoteja, jotfa niin
perttaifeSti tarjoaroat roikstuneette lämmitpstä, että ci firouitfc
pääfe, joS fuintin roäljän litinää taSfuSfa funkit.

Hoiffa (nätjttää ulfo=omeen päin). Skotta on omi, joSta
fifälle tulit. SDlenc — kilta feppini nätjttää finutte tien!

Suffa. (gnfä joukffcni riffaafta faa cbcS rtjtjpptjä.
(joitta menee tammaristanfa noutamaan leppiä). Slutafaa, SRouroa
fufta, kfunpafa pojalleni, Snlläfjän mmöSfin ott poifa, niin*
fuin mimtttafin, mutta fe eroituffena, että teibän pottanne on
aifa roeitifk, jofa tufjlaa, mitä ifä miinalla fofoo, maan minun
pieni SDlattifeni fjafec taSfuttelee ruofanfa, fun ifä rafjjuS juo
eifä faata mänette feipää toimittaa.

SRouroa. ©itten faat, fuin fclfeällä päättä tulet ptjtjtä*
mään; nmt finä olet niin fjärotjtöin, että et anfaitfe mitään.

$uf fa. Di teitä! ja mitralk on tofi fofme ksta, joitte mu*

rufia pmmbän ; olifin ebeS SDlatitle faanut. (Spuoli ääneenfä). (£i mii*
naramoisfa ftunauSta ote, jollei enfi, niin ftjllä jo toifeSfa polroeSfa
mutta ne on perinpt. (SJlenee. Sltfreb tulee famaSfa ja §oiffa fam*
maristanfa, feppi ppstöSfä). ,

iftoinitts Kol)laus
ftoitta, SUfreb, iHonma.

Hoiffa. 3°pa män meni, tuo fjämtjtöin. Dfifipa fan*
nau anfainnut.
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Sllfrcb. Hio mitäpä täällä npt on tapahtunut?
Hoiffa. Juo furjtiS, jofa täältä läffi, oli niin ftämtj=

töin, että minun täptpi leppiäni näpttää.
Sflfreb. Qutk, f c juopporalli, mitä mänen nmt Ijämtjt**

tömätfi teli; kroallifeSti män on tmtjtprnäinen, tun main rpm*
ppn ja muutaman popearaman faa.

SRouroa (istun fpmisfä ajatuffisfa, fanoen itfeffenfä.: (Sn faa
noita uton fanoja mielestäni.

Hoiffa. ©en ftjllä »Sf o», että fjän fittoin on ttjptp*
mainen, tuin rppppit ja ramaa faa, mutta en minä fjänelle ra*
tjojani jafelcmaa» ntroctuutt, miinaan fjän »et peti olifi pannut.

Sllfreb. Sa ifäni olifi rapanfa tafaifin faanut, ma*
fjafjaa!

Hoiffa (närfästtjneeuä). Slkiti poifa!
Sllfreb (äitiinfä faäntpen). SJlo äitifeni, otettek roallau

peljästplfisfä roielä, kSfa ette mitään roirffaa. (.färoelee lattiatta).
SRouroa (itfeffenfä). Hän fanoi: jollei enfimmäifeS*

fä, niin toifeSfa polroeSfa puffa net perii — Sllfreb
— Sllfreb! olctfo finä tufjkajapoik?

Sllfrcb. SMOlitä fattotte, Slitini?
SRouroa (perää ajattiffistaan). SDlitäS ftjftjt, (emmitttjni?
Sllfreb. Smfmn roain: mifä teitä kittiä nmt »aittma?

SUlöttn*ufk ott teibät roalkn noitunut.
SRouroa. SJiiin totta tofiaanfin olen toarfin peljäStpf*

fisfä roielä.
Sllfreb. SDlutta ifäni, cttefö Ijäntä tuntenut? Han on

monta fertaa tuolla rotiuatefjtaalta minutte jutellut, luutta (jän
emtett muinoin oli ifätti (citfifimtppaniita, olleSfaan juolfupoi*
lana ifäni kbisfa.

Hoitta (lasfec formenfa nenänfä päälle). Sllj! ntjt tltuiS*
tatt. Dlifito tuo rafjjuS fama Sl,fk — mm — mä» oli fo*
rea, fjilpeä potta, f»» mc» i naimifiin ja muutti poiS appenfa
torppaan, ja npt —
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SRouroa. Sa nmt ott Ijänettä juomarin muoto, tjut)
Hoitta (fatfoo fettoanfa). Slfj ! minun tämtmm täfjteä jo,

meilläfjän on fofottS fauppiaS Spopatatta. (SJlenee).

2ilel]äs fioljfaus
Sttfreb. 9.onma.

Sllfreb (äitiinfä fääutpen). Siitifeni, fotia tutteSfani k*
pafin muutamia plioppilaik, entifiä kukfumppaneitani, minä
futfuin fjeitä tänne ittatlifette. Hc fanoiroat, että Ijeibän on
tiire matfatte jätteen, mutta minä roakutin, etfei fjeittä mene
pafjoafaan aitaa muffaan, fittä täällä eiroät tapaa fetäfääu
muita paitfi minua ja faattamat ' fiis tulta roain matkpurouS=
faan.

SRouroa. Sptlätjätt illattifen faatoat, milloin roain tule*
roat. Saljta menen toimeen, minä täljetän patroeliatt pöptää
ktkmaan — näfetoätpän, että fiinittä on oma palroelia — ja
mitä juomia tafjbot? not» tilistä roain lettoa ja fäfjetä SDlar*
tuffa fana, niin lp Itä topk annan tttoba mitä tafjbot.

Sllfreb. Siitoffia äitifeni! te olette aina tj^mä.
SRouroa. SJiiin, poifani, finäftätt ofet meibän ainoa

ilomme, finutte me fotoomme, finun fttjmäffefi faiffi teemme.
(fiäptee pois, fanoen itfeffenfä): Summa! ofen niin femotoin, etfei
tuo fetumnafjkineu tappakatt enään oifein faata minua miet*
Ipttää.

■Sii&es dokaus.
Stlfreb, fitten SKarffu.

Sltfreb. gteneefö ifäni jo faanut firjeen roetfojattani,
foSta äitini nätjtti niin furuttifetta? — Suo minuun aina mä-
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Hän foSfee, ftttt main äitini furuttifena näen, mutta — täti*
tyyHän sitä nuoretta elää — oojah — elää sitä täytyy ainalin
— futt rahat tulee ja menee, fehän hupaista! (äJlarffu tulee

tuoben afettimetta ruotia).
2)carffu. 3°fo sian pöntää fattaa?
Sltfreb. 30 fijllä (fatjoo felloanja). peti paifalla omat

täällä. (Sopina fuuiuu). $o tulemat, joubu nyt. (ptoppilaat
tulemat fifätte).

ikuubes |{ol){auö.
enttfet. Onni, Otti ja Sklli.

Dnni. pyroää iltaa! SEäSfä nyt ollaan; (he fättelemät)
mutta futen jo janota, fauan emme joubu roiipymään.

Olli (fatjelee pmpärittenfä). SEäättäHän sinä asut tuin
prinssi.

Soili (fatfelee pöptään päin). SBieläpä syötiin fuitt prinSft.
Sltfreb. No niin, istutaanpa nyt maistamaan, miltä

ruofa maistuu. (§e istumat ruoalle). SuuteS Sölli, ofaatfo
mielä tepposia tehbä yhtä tuin ennettiin?

Sölli. Stina mähän mätiin, mutta talla sinä niistä tä*
uään faat roapaana otta.

Sltfreb. ©yöfäätte, siöfäätte nsi ti,Stäroänt. gttehän
iofi tänä iltana ebenuttäffi mene!

Dtli. SEotta faifeti, iltasen siöttjämme fohta maitatte taaS.
Sölli. SEäättä ott paljo lämpöfempi fuin yöllä maltalta.
SDtli. Soitta! — Nientää täsiyy toti totia, joutu tatee.
Sötli. $a morsian roartoo, siinä temppu, jofa puotenfa

pitää.
Sltfreb. Slh, jofo niin pitfälle olet joutunut? (ä/tarita

fauppaa paistia). Sai on Ollilla morfian!
S)n iti. Dnpa frjflä. ©iinä Hän on joutunut ebetnntäffi

meitä muita, roaifta outin nitorin.
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S s lti. ©enpä muoffi on pojan täptpnpt ktea ttfenfä
noin laifjaffi — toista minun on, jota olen päättäntjt jääbä
nuoretfi miefteffi; — en ole liiatfi itfeäni rafittanut.

Dlti. Usto mänen pttljeikan, ftjflä on pojat ttjötä tem*
neet tämän lufitkuben; ei ofe futaan meistä joutilaatta ottut.

Sllfreb (SJlarfutte). ©amppanjaa muutama potti! (SJJkrtttt
menee ja palaa fofjta, tuobeu flafeja ja folme pottia famppanjaa afet*
timetta, jonfa fjän laSfee pöpbälle, ja läptee taaS pois). SJlop juo*
faamme nmt! Dnitea ja meneStmstä Dtfttte! ja teitte taitittc
matkttettnc ! (§e juomat faifin ja noufemat ruoalta). SJJlutta ms*
tämäni, ällää fäfjtefö tänä iltana.

Dniti. S.ämöenune ftjttä. Jotta puljuctt faifin toiroomme
pian päästä mattamme perille, fittä lepoa tarmitfetnme, ja
pauSta ott ktifjin tulla, roarfinfitt foSfa tpömme on fjtjmin me*

iteStpnt)t.
Sllfreb. SDlinä e» main roiitfifi airoujani roairoata tuotta

lufemife» työllä, eifä fe fiioi» leipää tuo.
Dtttti. ©entmoinett tpö fantaa tufcroaifuubcSfa tjebeU

miä, ja ne fjebefmät oroat fanfamme roafistuffeffi.
Sltfreb. Hnttu paljon ttjötä tefee, elää roiifaS roäljem*

iitättäfin.
Sölli (imatcn). SaS niin, tuo on oiroa miefikufe. SDli*

tämän finä njösfentetet, fun noin nrafaroatk miefifaufectta toi*
titecn tulet? Skljtoifinpa maluSta funtppaniffefi rntoeta.

Sllfrcb. Atpöni tictpsti on ifätti roiittatepkasfa.
Dl li. SBiittantcljtatlia! fjtji!
Dnni (päätään pubtstaen). SBoi paljaneu !

Sllfrcb (fummaStetlen). Dlettek fjuttuja! ontjau fe kil*
linen ammatti.

Sölli (ftjlmästi). Dtt fe, roaätetkroaSti fmftä, mutta
enpä enään taljbo fumppaniffefi ruroeta, fittä mitä nämät tjStä*
roäni (ofoittaa fmuppaneitanfa) foettaroat roatiSka, fitä minä fif*
loin foettaifiu mprfmttää ja pimittää. — (SDkrffu tulee fifälle).
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SDlarttu. Sltjtjtintieftct obotkroat tuotta uitotta.
Dnni. ©ano, että Ijeti tulemme. (SJkrffu menee ja pii*

oppilaat fanoroat jääppmäifet).
Sllfreb. SEulfaa toiStetliti tatfomaan.
Dnni. fittä paremman ammatin raatitfet. Hm-

toäSti! (§e menemät).

Seit|Vmäs KoljlMis.
Sllfrcb, fitten Sölorffn.

Sltfreb. Sparcmmatt ammatin roatitfet — nuot puoti*
tjuttut! Skommoifeffi kulut ja promeSforit teferoat roiifaat im*
titifet — (litistää felloa. SKarfk tulee fifälle). Sorjaa poiS il*
taneu. (SJkrffu rupeaa ruotia forjaamaan). SDlarttu, tuo minutte
tppnp tänne fo^jmalle päätti alle.

SMDlarlfu. Spaiktla. (Säptee roafemmatte ja palajaa fotjta,
titobeu tötjnptt muaSfaan).

Sltfreb (panee tppttpn päänfä alle). SaS niin, npt on fj^mä.
(ikäfee lemoHe fopmatte ja rupeaa ääneeufä kfemaan fanomalepteä):
„3kok turmelemaa miinaa tnlroailee roiinatefjkista" — Hofjf)o
— kätkijän roebctään famaa roirttä tuin ästen nuot pojat;
roiitfiS tätä lufea, parempi, fun fäännmn ftjfjettcni. (Sasfee pois
fanomafepbctt. SJlarffu menee. §oiffa tulee).

Jtttl)sii?|as lioljlans.
joitta, Sllfreb.

H oif ta (menee pötjbän luo ja nostelee famppanjapotteja).
SDlitä nämät merfitferoät? — Seita täällä 011 ollut?

Sllfreb. Sam, ifäni! (Sloufee feifoatte). SDlinä luulin roain
SDlarfuu fiettä toimitteteroan. Jäällä oli luonani muutamia



Söiiuantetjkilia.400

plioppilaita, entiftä foufukmppaneitani, fje föiroät illallista ja
fitten joimme muutaman potin famppanjaa.

Hoiffa. SBai famppanjaa, roai famppanjaa, niinfuin ei
mitään muuta ofifi tjerroille fefroannut.

Sllfreb (fjuolettomastt). ©ttäpä — muutama potti famp*
panjaa — mutta rooi fuinfa minua naurattaa (nauraa). Sun
fuufiroat, että ifättäni on roiinateljbaS, ja että minäfin fiettä
roätiStä ttjösfentefen, fittoin t)e fanoitoat miinantefttailiat fanfan
nttjrftjttäjiffi ja mitä faiffea faarnafiroat, että mittira muta tar*
roitfifi mänttiä itfelleni parempi ammatti. SDlinä roain roiifaaSti
tein, tutt (utioSta eron otin, fittä muuten roarmaantin olifin
tuommoifetfi puofipöfjföffi tullut tuin nuot tjtioppikat.

Hoitfa. SopttSfa liitos feifoo, Hnono ftttkron Ijoitaja
olet tummintitt.

Sltfreb. ©ipä liioin — (Stfetfenfä), £äptpm läfjteä
pois, fillä muuten faan fjtjroät torat, tttoSfa oli main altukufe.
© utto mmmätfpnpt, fun fai maffaa roefkjafleni raiifikmatk
marffaa. SJBiifttuljatk marffaa — ei tuo fuurikan rama ofe.
(fäneenfä). Hltjt täptpp minun pöffi läfjteä tefjkatte. .f)t)mäSti
ifäni. (SJcenee).

Hoiffa. SDlinä en faata mäntä oifein nufjbetta, en pm*
märrä, mifä fiinä raitana lienee. S° man on toti roiifikljatk
marffaa taaSfin menettänmt tietämättömiin. ,Hni — nom, tofi
on, ettei nuot minun fuffarooni fuurta kroea tee — mitäpä
noita ajattelen, ne tjäiritfemät raain lepoani. Sello on jo pai*
jon, paras että menen maata.

(©firippu taSfetaan).
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Mrtums.
(SKetfainen jeutu kupungin lapetta. Halminen pö, fuuttmlo,

»letfätien toarreHa lumitinoffia. ©täällä metfäSfä näfpp mäpäinen
motti ja toifaalta milfuttaa fomea miinatepbaS. Spient mieron tietä
klferoa poifa mataa finoffeHa puSfonen olalla. Sutta tulee tietä pitfin).

Sutta. Hmi tuin on tplmä, entä ebeS rpmpppä faanut
lämmitmtfetfeni. 2ko platkri paftanenfin on aina ttjfjjjä —

juuri fun fiettä jotafin fififee, niin ne riiroatut meneroät tuonne
.trouroiin, mutta eipä Snfk tällä fertaa kittiä menettänpttään
miinaan, onpa tefpo roefjnänett SDlatttle taSfnSfani. Spoita rautk
ott monta letpäpaka ifättenfä atttatmt, mutta nljtpä SDlatin fil*
mät tutetoat itoifitfi. (©eifattuu ja ottaa mepnafen tasfustanfa).
Dnpa tämä ottein matufa taltu pojalle, (pistää taas, leiman
lastuun ja tatfoo lumitinoffeen päin), SDlitä! SDlitämiifi tuolla on?
(§teroo filmiänfä). SDlitä näen! © ole maljbotttSk — etttö ole
pöfjnäSfä — miinahan tuo kifettaifiä näföjä, mutta rooi! ttäfö
ei muutu, (laSfee fätenfä päälaettenfa). ja pääni on nmt aittan
felwä. (Sanfee polmitlenfa ja painaa fätenfä tuolleen lapfen fpbäm*
mette). SE. oi mitttra pottani, minun poifani! mmömään finutte
antimia fäöstin, fun en ennen fitä tefjntjt. SDlieron tiettä fuf*
femtt, nmt olen toiksta ja mäftjmtjffeStä uupunut. (SJkufee fei*
foatte ja Ipö nprffinfä masten rintaanfa). Sfä, ifä! m»onoSti olet
kpfiafi ftoitanut — miina on finun roimmannut — (näpttää
kotktta) ja tttoSfa jo ott toinen uljri. Sliti oli enfimmäinen.
(Mäntpp miinatefjtaan puoleen, puristaen nprffiänfä). SEe firotttt
miinatefjtaat, jotfa mmrffmänne maaifmatte roiefotetten jafefette,
te ofette mpöstin ftjtjpäät noimk miinan*nftreiftin. Di poifani,
finä otet kitistä mietellljffiStä lepoon pääSftjt, mutta täsfä fi*
nun muistotfefi tupaan minä, etfen itänä enään toiinaa maista.
(Ottaa lapfen ftjliinjä). Di potta, tplmä — tplmä olet! (SKenec
torppaan päin).

(©firippu laSfekau.)
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joitta. Iptjiö5.
(SBtiitantefjtaifiau falt).

(Snftmmmtten fiofjfaus.
£ottk, fitten eräs halmetta.

H oilta. Suosta pojastani pelkän tuteroan aita tu^ta«
rin. Han miettää paljon aitaa rarointofoisfa ja fattiSka pui*
ka luulen liiemmatfi — ei ole Ij^mä ! —- SMÖaimoni puljuu aitta
noista Sntan ettmtStuS=fanoiSta, että roimasta tullut rama ei
fiuttauSta tuota — mm, entä joS fe olifi niin SMDlinä
olen ttjfjmä, jofa tuommoifia ajattelen, roattanman olen ämmä*
mainen — kikraSkinen, fuitt roaimoni, mutta — tumma te*
roottomuuS mittuSfa roaflttfee — mm, tuo on roain ilman'roai*
tutkittaa; päimä ott ottut niin piiminen ja ftjnffä, ja tuSfitt
tätä Ijämärää päimätfi faattaa tutfiiatfaau. (kilistää lettoa,
palroelia tulee).

Sp airo eli a. SDlitä taljbotaan?
Hoiti a. SBalteaa ftjnttilään, minä obotan tänne roie»

raita, tatfi miiuantetjtailiaa. (palroelia fptpttää pari pöpbättä ole*
maa fpnttilää ja menee).

Soinen iioljfans.
jottfa, fitten 3uffa.

H o ilta. Hiot) ntjtpä Ijitotie mätjä» iloifemmalta uapttää.
JJiiSfä npt roaimoniiiu lienee? Häneltä on aina niitä jouktoi*

mk. (topina fuuluu). Sula fiettä porStuaSfa topistaa? )Qäi)\
3utfa tulee, fifälle fiisttsfa maatteisfa).

Sutta, ©uotaa anteetfi, että astun fifälle, mutta —

Soutu tutee niin fötjftätfe, tuin riffaatte, roaan minulla et ole
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lapfitletti mitään jouluffi ja teibän rouroatme tttpafi minulle
antaa almua, joS felteättä päällä Ijänettä fitä anoifin. SJlmt olen
roarfin felteä, eitä tukan enään ote näteroä, että Snfk miinaa
rmm.öää.

Hoiffa. Sa finä olet fama Snffa, jofa SDknnifan torp*
paan mämtjffi meni?

Sutta, ©ama — ja mmöSfin fama, jotteffa te (apfetta
otteSfanne kpafitte, että, fun ferjäfäifenä tulifin almua ano*

maan, antaifitte minulle juustoa ja rooikleipää. SDluiSkttefo
fitä roiefä?

Hoiffa. Spftä. (Ottaa rapaa fitfkrosknfa). STuoSfa fi=
ttufte muutama niarffa, mutta paljoin peffaan, että ne miinaan
menetät.

Sutta. Söai peilaatte — f e on turt) aa! SBiiitaSta olen
jo ftjttätti faanut, fepä ott minun mieron tietietfin faattanut.

Hoiffa. Suinfa ofet kop on tikan joutunut?
Sutta. SertoimiS elämästäni on ftjllä furutlineu. SJliitt

kttan, tuin SDlannifaSfa ofin, färoi faifti Ijtjmin, mutta fitte
muutin tänne faitpunfii» ajajaffi; roiftt tuti tuolla uitotta, uffo
toiinapitobiit oroitautuSfa fepoitti, pifari fäbeSfä, minua fämmi*
tpstä ottamaan, ja ferta menin enfi terran, fitten tiefitt tien;
uffo pifari fäbeSfä nauroi, fun ajoin fitouitfc, tiefiufjän poifeta
kastin. SffiiitiatcfjkiSk tttlroaili miinaa, jota puobeisfa ja
frottmeisfa fattpattiin, ja miepistä on tullut juomarcik. Sffiai*
moni foetti elättää ja roaatettaa lapfiantme, mutta minun oli

roiinanljimo roalloittauut niin, että join mänen roaatteettfafin.
(StänettömtjtjS. 3uffa ppljfii filmiänfä). SEBaimotti fai leroon fjau*
baSfa, toaan fittoin omaatuntoani pisti, foSfa tiefin ofetoani
fpppään mänen aikifcctt fuofemaattfa.

H oif ta. SJiop, fen ptmnärfit että roain klamrat kosta
itleästä juomifeSk —

Sutta (folfosti). Sn, mmk amnaaSti join toiinaa, tuin
tniinantefjtaifia fofofi ramaa, mutta — roiime mönä, tun pieni
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SDlattifeni jäättjneettä mafafi lumifinotfetta, fittoin miljboinfitt
fai fmbämmeni tokutfen, femmoifen, että teibän miinanne, Ijerra,
ei minutte enään maistu.

Hoifta. ©inä olet fjämtjtöin, mitä fe minuun ksfec,
että finä olet juomari?

Suffa. Qexxal Saktkattc aiknanfa miinalla ramaa>
kloomaSta, fittä terran tätjttjtj teibän ja froumariu, tjljtä mp=
roin fuin juomarinfin, tefjbä ttjöstänfä tiliä. (Somasti), Qexxa,
teibän tmönne fpfroää ftjtjneleitä, jotfa tuumana terran pofttn*
roat fmbäntänne. Sttfää mtjbfjäst^fb parannuffeSfa niinfttiu
minä! (Ompelia tulee fifälle).

-iolmctö fiofj.aue
(Sntifet. Ompelija, 9.outt>n. Spalroelioik ja mieraita miinan*

tefjtailioita.

Dm petiä. H. Näet päimää. STäSfä on rouman tappa,
fe o» npt roalmiS ja roarfin fttjmin fopii, fen ronfuukn. (3ion*
roa tulee juosten fifälle).

SRouroa (Ijuuka): SKoip! minun pottani! (SBaipnu tuolille).
Dmpelia. SDlitä SRouroaa roairoaa? STäSfä ott kppanne.
SRouroa (filjafee.): Sffiiefää poiS, pitäfää itfe tuo, minä

ett fiitä fjwoti, fe ou miinarafjatta ostettu. Di H°ifk, mifjin
roietiin mintut Sllfrebini, isfifafla män »ietiin alkuani o^itfe,
mätt mafafi reeSfä airoan tuin tuoflttt. (SBääntelee fäfiään).

Dmpelia. STämäfjän tumma! ©en roain tiebätt, etfen
foStaan djöStäni näin Ijtjmin ofe tuttut palfituffi. (Ottaa tapan
päättenfä, fumartaa ja täfjtee uloS).

Hoiffa. (mapisten). Suufe, finä — et roarmaankau
nämnmt oifein.

SRouroa. Dip! fuufeS — (ääniä kuku), jo tnferoat.
(3uoffee mafemmalle puolelle. Omi amataan ja Sllfreb tunnetaan
näpttämon pii mpösfin mafemmalle puolelle).
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poiffa (pitäen tuolista fiinni). Onfo Hän htottut?
SJffi pafroetia. St, Hätt main HuntatapäiSfääu ajoi niin

riiroatuSti, että reti lumoon taätui, ja fai siinä semmoisen pa*
maufstn, että pösi-tsi. Syttä hänen mielä toti fybämmenfä
fyftti.

a (osoittaa fammariin päin, johon Sllfreb mietiin). ©iinä
taaShn tjfsi toiittatt*uhrt. (Saffi roiinantehtaiiiaa tulee jlfatle).

poiffa (nostaa fätenfä ohauffitienfa, yuutaeu rattootfaSti) :

täältä! faiffi on »tinaa — roiinapottt tanssivat feinittä.
Soi onttetointa! ei ne anna minulle rauhaa, enttetifuitt foto
totittatehbaS ott hajotettu. (3uofjee pois fammariinfa).

Siinantehtaittat. SJctfä perratt on? — 3Xcifä per*
tm ott?

Sutta, pän raitooaa, roaait mtirSfsi ja rajutuuiet pith*
btStamat ilman ja jitte feuraa tytine, firfaS päiroä; mutta teitte,
(sitoät herrat Siinantehtatliat, täsfä roielä jonon:

„Ze fun wiinatta »olettelette
3a ihmislapsia juottelette
9th! fuinfa tuntunee teititte,
Sun ferran futjutaan tilille.
©it' aitananne te aatclfaatte".





HI.

»ukaßltttio.





Matti.

i.

#jjit-taana paistoi aurinto taitoamalla, lastein tultaista tois*
\? tettaatt aamututtteSfa piftaifeSti liittitroitte joen aattoitte,
ja taStemefmet fitnattefiroat puisfa fefä ruoljoSfa.

räättä ofi lattiatta toaffenemaSfa, ja näitä tatfomaan tuti npt
eräs kfjbetfantoiSk*rouotineti ttjttö. Hän oli fjoiffa toarret*
taan, roaan ksroonfa mmmmrfäifet ja rocreroät, ja fjänen maa*
leat fjiuffenfa oli pantu fapbetle fauniittc palmifotte, jotk pelj*
meittä putoitiroat mänen tjartioittenfa. STtjttö fatttoi ofattattfa
pari tankan mittaa, joita män taaS atfoi faSfea maffenemaan;
mätt ennätti net jo teroittaa ätjräätte ja aitoi niitä juuri ru*

roeta nappufoimaan, tutt maantiettä luutui ratasten jtjrinä.
STpttö tuSfin ennätti fatfoa taaffenfa, ennenfuin luuli tutun
äänen tjuukttan:

„SaS niin, Satri! tuo on Ijtjmä, kita roain lapiot roai*
ntiitfi, fittä npt minä jo piatt tulen".

STämä pumuja oti Slnttikn Sintti, pm^enfofmatta*rouoti*
nen poifa. Han oli ftjfän nuorufaifista faiffein felmottifin ja
oli ollut Satritt rippifou(u*fumppani. Sintti mci npt puu-
luormaa kupuntiitt, ja ttätjttjänfä Satrin ätjräättä toetti
män faaba tämän tanSfa naimiskttppaa altuun, mutta Satri

roaStafi :



~SDlitäS tuoumtoifia puput? fitufctpa roarmaanfitt minua
ptjroitt IjerffäuSfoifefft".

„©t futtfeffaan, mutta fanon roain, että joS jok minua
ennen tulee pmmtämäätt finua omaffenfa, niin äfä mäntä ota.
Suitte! teetfö niinfuin pptjbätt?

„©aabaaupa näfjbä".
„Smmifet fanoroat, että SDlattitan SDliffo finuSta pafjon

pitää".
„©anoroatfo niin? ©fö pe mpöSfin f ano, mitä minä

SDlattikn SDlifoSta pibän?"
„Spumutaanpa, etfet finä tjätteStä muoti".
„©ittoinpa ei ifjmifet malefttele".
„Ditein on matmittista, että tämä talo on näin lapetta

maantietä".
„SJJliffi? ©fö luute, että fotoni pifjaSfa oferoat roafjterat

ja pifjkjat fuojeleroat meitä maantien pölpstä?"
„©inä nmt ofet fittä tuuletta, etfet taljbo fauojatti mm*

mättää. SDlinä tartoitatt fitä, että SDlattikn SDliffo pääfec
liian fjelpoSti tänne, fittä män fäm ttfeitt fauptmgisfa, ja fittoin
on aina fopitoa poifeta näin läfjellä maantietä oleroaan tafoon".

„©itäpäS tätä! anna panen tuffa, ftjllä män minun puo*
leSktti faa tulla ja mennä, en fuinfaan minä IjäneStä Ijuolt".

„<£>inä, Satri, olet tofi toiifaS ttjttö. ©en ftjllä muo*
maa, että fiitä olet kupungin kiilua roäpäit fätjntjt".

„©ai niin".
~-liitt, ei fe maita, että tiebät roämän fitä ja tätä, jota

eiroät nuot meibän ftjtän tljtöt tiebä. He ma*- niin tm.ntät
finfereillä, etfeiroät pmmärrä itään mitään papille roaStak".

„J_ieto ei itänä katkua ole. Spttä minä jaatan fan*
faani futoa fiinä, tuin jofu muufitt, roaiffa jouto*aikna luen
ja toätjän tirjoituStatin tjarjoittefen, mutta älä finä tuosta
kupungin kulusta mitään pulju, fittä fe pttpe on roain peti*
fää pitffaa".

410 Satri.
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„HpmäSti fitte! fufatiefi fnau finua näljbä, fun faupuit*
giSta pakan?"

„SDlambottiSk ftjllä. HpmäSti npt!"
Sintti läffi, toaan Satri jäi nappuloimaan fankitanfa.

Hänen fpbämnicufä täroi fitruttifeffi. $ätt fatfeli finne päin,
oljoit Sintti läffi, roaan otan oli matfuStaja joutunut mäen

taaffe, etfei Satri fjäntä enään ttäljntjt. Slallot loistiroat, per*
pofet fentelimät tuffien tjmpäriltä, ja fääsfiparroi tanSfi; foto
luonto ofi pien iljana, mutta Satri tofi furuttinen, fillä män
muisteli ifäänfä, jota ftän roain rouofi takperin oli faattanut
päiten roiiineifeen lepotammioonfa, mautauSmaaman.

„£ietäneetö tuotteet etätöistä mitään?" ajatteli Satri..
„S)läljneetö ifäni minua nmt, fun täsfä tjffk fuljen?" Satrin
mieleen muistni, miten män fapfena jofa ilta fai nuttua ifän
roeifateSfa epkoroirfiä, fefä ne Ijetfet, joina män fefättä pppä*
iltoina oli ifättfä feuraSfa ollut ttiittuinaiila ; ifä oli fittoin
puljunut rattaasta tuojasta, jofa ofi teftntjt fofo fuonnon »ie*
fjättäroän iftanaffi ja tuttut ifjmifeffi faiffein fmtttisten täfjben.
Satrin näitä muiStetteSfa noufi ftjtjtteteet mänen filmiinfä ja
män ajatteli taaS: „Stitini on fefroollinett tmö*imminen, mutta
ei män lue eifä roeifaa, fen faan nmt roain tjffin teljbä, fittä
ifäni on poiSfa, iäti poiSfa!"

Satri fäffi ätjrääftä ja meni fotiinfa. Sammarinfa af*
funatta oli fjänetfä mäfjäineu kSroaroa mmrtti fefä palfamiini*
fuffa, ja tuosta Satri nmt ilostui, että palfamiini oli tätjbeSfä
fuksfa. „Snn Sintti tufee faupungista tänne, niin faapa pän
nämbä, että olen fjtjmin fjoitanut fuffafeni", ajatteli Satri.

Sttapuoletta palafi Sintti muutamien fpfätäisten feu*
raSfa. Satri tuti juuri lefjmiä ItjpfämäStä, ja Sintti tjuufi :

„Hmwää iltaa, Satri!" fefä fjeitti mänette famaSfa pari ome*
itaa; fitte dfäfi pän roiefä: „SRpt ott minun fiire fotia, muista
roain, mitä aamulla fanoin". SBaStauSta obottamatta ajoi män
aifa roaufjtia pois.



2.

Satritta oli tatfi raeljeä, jotta afuiroat lämimmäsfä lp*
läsfä toifella puolen jotea. Reittä oli molemmilla roäpäineu
talo ja punaifetfi maalattu afunto. -Toinen meistä ei tofi aroio*
tiitoSfaan oifein onnettinen ottnt, fillä mänen roaimonfa ei
muusta kfua pitänpt, tuin ruoasta ja roaatteiSta, mutta Sat*
rin roeli ajatteli niintuin panen ifäroainajanfatin, että ttjmifen
elämättä on parempi tarfoituS. &än il tofi itänä foto*otoiS*
tanfa mitään puljunut, fittä mänen oli ajatuffenfa, että mieljen
ja »aimon ei foroi kifknfa moittia. Ufein tämä roeli färoi
äitiään ja fifartaan termefjtimäsfä ja ntjtfin tuti mäu eräättä
kuroanki*itkna meibän ttjtönfä. Satri meni roeljeänfä roaS*
katt, iloifeSti fjuitken: ~^eiffi! olipa" — SDlttuta ei pän en*

uättantjt fanoa, fittä fatnasfa män IjäntntäSttji, fun näti Heitk
tanSfa toifentitt miefjett, SDlattikn SDlttott, tuon, jofa pfS'päi*
feSti pprfi Satrin fttlfjafeffi.

Satri aufaifi tuman omen ja mieraat aStttiraat tupaan,
joSfa talon emäntä peitä micliljpraäffä raastaa» otti, mutta
Satri rienfi pois ftjöffiin.

©nätttä piti paljon SDlifoSta ja olifi paksta mänen of*
tanut roärotjffeeit, fillä SDliffo ofi riks fetä tofofi taroaraa, mi*
ten roain faatti, ja tämäpä juuri oli emännän mielen ntufaiS*
ta. Hän ofi fen muoffi SDlifon tufoSk marfin tuu*
telia ja fäsfi Satria feittämään ntaitopuuroa ilkflifeffi fefä
paistamaan raSmaifinta fianlipaa.

jTatoSfa oli ifo fjopeapofaali, jofa ainoastaan piboiSfa
taiffa fitjtauffisfa otettiin efitte, ja fenpä emäntä nmt toi pöp-
bätfe tätjnnä roaamtotoaa olutta. SDliffo fatfefi mielifjmroättä
pöijtää, miten fiifjen aina tuotiin tjfjtä ja toista tifäffi, ja tu»
Satri fämmäftä tufi fifäfle, fittoin SDliffo mittaisten Satriitt fattoi :

SDlinä olen npt jo intbett fjuonevafenttuffen faanut totoo-
ni, ja farjaa o» enetittjntjt ; ramaa on minulla fääStöpanfiSfa,

412 Satri.



Satri. 413

mutta fäästänyt otenfin fetpotaitta, että petffää fehtfttetpää*
fin olemme fyöneet, maan fyttä nyt onfin toto hymäsfä fun*
noSsi".

Näin sanoen hän aitta roiltaisi Satriin, mutta Satri meni
fyöffiin puuroa fefoittamaan, ajatellen itjeffenfä:

„sumatatt fattaSfa f anotaan : mitä fe ihmistä auttaa, joö
hän rooittaa faifeit maailman ja fuitenfin faattaa fabotuffeit
sietutlenfa". Näin miettien feifoi Satri puuroa fefoittaen, fnn
hänen toeljenfä tuli jifätle, f anoen:

„Syttä fat sinä Söctfon asian ttebät?"
„pm, fai häneltä on tuo toanho asia taaS?"
„Niitt oti, tottahan siitä joSfuS pitää päätös tehtämän;

mutta eu minä toti uSfo, että sinä hänelle olet roaimofsi fopi*
roa, sillä hänpä on oifca mammonan orja. Zåtå en siintaan
sano häntä paneteltafseni, roaatt stn roitofsi, että asian otfea
taita on semmoinen".

„Niinpä onfin. £ätt ott roarmaanfin unhoittanut, että
hänellä on fuolematoin sielu, jofa ei ote siitä autettu, että hän
tnarffoja fääStöpanffiin panee".

„& fuinfaan sinä hänestä huoli?"
„9Jcinä? dn tnoor! SDrittäpä tulen isiäni, eifä hän itänä

ahneista ihmisistä pitänyt".
„3Jctttta äiti ottaisi hatusta SJcifott roäroyffeen. Dletfo

huomannut, että hän on tuonut hopeapofaalin esille; fepä on
jo tfäötifuitt titpattfjett merffi, siliä eihän siitä ote olutta juotu
paitsi festeisfä ja fthtauffiSfa".

„Syttä minä potaatin lasten taappiin talaifin, ennenfuta
iltaifelle menemme, ja toiroonpa, että SJciffo siitä ymmärtää,
mitä tarfoitan".

Sun iltainen oli maimistettu, otti Satri potaatin ja laSfi
jen taappiin paifallenfa, mutta älhffo huttbahti:

„Satri! anna potaatin otto pöybättä".
„Grn, sillä tänään je on foptmompi taaptSfa".
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„SDlin»ik on mpßsiut tuommoinen tototta. © minulta
npt enään mitään muuta puutu paitfi ptfi tjewonen ja pari
nrallittaa fefä fuuri fuparifattik, jota krroikan ofutta pan*
neSfa ja pppffiä peSteSfä. SlTäätläfjän on f^BfiSfä femmoinen
ja Satri fen, tiettmä, faafiu nttjötäjäififfi".

„SoS faanfin, mitäpä fjtjöttj finufk fiitä on?" laufui
Satri faappia kfiteSfaan.

„SRiiu, eipä oletkatt", maStafi SDliffo, „fifk finä et roar*
maanfaan tafjbo fitä roalfeatte panna, mutta meibän omaffimatt
fe tofi tulee ja jää perintöfappafeeffi fufuumme".

~©tpä pmmärrä, mitä finä krfoikt", roirffoi Satri.
„©pöbään npt iltaista enfin", fanoi emäntä, niin faam*

me fitte felroemmin pupua afiaSta".
SDliffoa ei tarroinnutfaau fafjbeSti fäSfeä. Hlijt ruroet*

tiin fiis ilkifette, ja emäntä laufui : „SD.ilotta ott npt uufi puo*
tteriroi roafmiina".

„@emän mamtaa olla tjupaista SDlifon mielestä", roaStafi
Satri.

„Spiatt minä fen roalmiiffi laitan, mitä tmöffeni otan",
leijui SDltffo.

„3dtita muitten liittää, joS finuSfa liittämistä on", piit*
tafi Satri.

„©tpä mätiä pibä, roaiffa tuon itfeffitt fanon, että fem*
moifk pottia ei oletfaan motita, fuin minä ofen; ftjflä niitä
tptöt faa pafea".

Satri, jota tuo SDlifon tjlpetj-3 Ijarmitti, roaStafi: „©ett
ftjllä minäfin luulen, fittä kikroatpa tämän*attuifet pojat ta*
roattifeSti ebeS fifältä firjaattfa fufea, fun finfereittä oroat,
roaan fitä ei taiba SDlattikn SDliffo".

„SDiutta mitä oroat fje SDlattikn SDlifon rinnatta?" paitfi
SDlitto. „©en fanon, että minä taiban ttjötä tefjbä fuin orja
ja fäästää vatjojani taiban mmöSfin".

„Spttä tuo on tunnettu afia", roaStafi Satri.
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„SDlutta joS jottt fjtjmä IjStäraä tulee luoffeni, niin SDlat*
tilan' SDlifotta on raieraanraaroja ftjttäffi; fittoin ei puutu ruo*

ka eitä olutta".
„SDliffo fttjmä, ci fifareni ofe finutte raaimoffi fopiraa, fittä

män ei ole tottunut orjan kraatta ttjötä tefcmäätt", fanoi Heitti-
„SJliin fpttäpä on paras, että maimoffcft Ijact joulun toi*

fe» naifen, fittä et finä minua faa omaffefi etfä mtjösfää» fu=
parikttika".

„SBai niin, mutta fen minä tafaatt, etfei tjffifään Waimo
fofo fmfäsfä fäfjbe firffoott niin ufiaafla m^ofetta eifä niin
fiittäraisfä, fjeitumisfa fääfeisfä tuin minun mainioni", leijut
SDlitto.

„©tpä minä panen onneattfa fabefjbi", maStafi Satri.
„Satri! mieti afiaa miefä, euucnfuitt päätöffen teet", fa*

noi äiti.
„©aanfo tuman ftjftjä, miffi et minusta fjuoli?" roirffot

SDliffo.
„SDliffi — fitä ett juuri tiebä, mutta ottoon fljti mitä

mmroänfä, minä en finutte fotoi, SDlitto, fittä finö olet fotoin
aljtte ja ajattelet roain, miten faifit taroaraa foottua, etfä muiS*
ta, etfei fofo Ijakanfa faa fiinnittää femmoifeen, jofa on fa*
tooroaiSk, jota foi ja ruoste raiska".

„3Kki fittäfö nmt kukit, .njljniäpä otinfitt, luu en ot*
tanut puljetmestä, fillä minä fanon aina totuuben ja pufjutt
fuoraan mitä ajattelen".

„@epä on m.n>ä mänette, jofa finun raaimoffefi tutec,
että mäu faa tiebon ajatuffiStafi ja kraoiSkft, niin tietääpä
fjän ottaa mufaanfa tnuutamatt raartaattifett ruisleipää, jota
Ijänen fittoin fopii nauttia, jolloin finä mäntä roaabit fefutifei*
pää ftjöinään".

„3llä tee minusta piittaa, fillä minua parempaa poifaa
faat ftjllä Ijafea", ärjäfi SDäffo ja föi nljrffiääu pöptäätt, mutta
emäntä laufui:
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„sEoiroonhan, että SUcifolle stfä Satrille roielä on elon*
paimiä siotu; faatamme toiste paremmalla onnelta tästä afi*
aSta puhua".

„SEiebänpä marmaanfin, etfei 3Jäffo mitutsta huolisi, joi*
len fatsi sitä roertaa royötäjäififfi, fuin sian; mutta stu fanon
sinutte, 3Jciffo, että minuo roarten ei sinun tarmitst tänne toiste
tulla, ei yfsin eifä puhemiehen tanssi, sillä st olisi tuifi tnrhaa".

„©aanpo jonfun toifen*', roaStasi SDriffo ja läfsi, hyroän
roerran olutta roielä jouluaan, talosta pois.

3.
Sefött pätmät oliwat menneet, ja ftiffti oli jo tullut, fun

Satri eräänä junnuntai*aamuna läfsi firfotte. pän ennätti
sinne liian aifaifin ja päätti mennä jifji, fuin jumatattpattoe*
taSta aljettaisiin, hautauSmaatte. ©inne tuttuanfa tnent Satri
ifänfä haubatte ja pisteli fett fumttnttle finne tänne fuffia, jotta
hän oli fotoaan fäbeSfänfä tuonut. pautattStnaalta ei ollut
muita fetään fuin Satri eitä finne fuufuuut mitään maailman
tohinaa. äJiituttolintujen parmi lensi firfon tornin tjtitfe, ja
Heibän fiipeinfä fuhino fuutui, mutta hetfifen main; fitte oli
taaS faiffi hiljaista, äänetötntä. Satri fatfeli hauboitta ole*
rota ruohoja ja fuffia, jotfa hänen mielestään aamutuulessa
noiffasimat, ifäänfuin otisiroat tahtoneet tarinan fertoa noista
fumpujett alla lepääroien elämästä. SEäSjä hänen tStueSfaatt
taulut portin narina, ja Sintti tuli hautausmaalle. Nähtyään
Satritt fanoi hätt:

„SaS ftaäfö täältä istut; fiitoffia roiimeisiStä!"
„Siitofsio fiittämäStäsi! SDhnä martoon täällä yhteen f oi*

mista".
,ffian ftillä jo soitetaantin. Suinfa sinä nyt olet jaf*

sinut?"
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„pytoitt roaitt, mutta tahtoopa olla isääni roähän tfätoä".
„pän lepää rauhaSfa".
„Nita hänen nurmiinsa lepää rauhaSfa, ja tosioonpa, että

hänen fielunfa on autuas, siltä hän eti tuin oifea kristitty u>
minen, dx hän patrorifut jumalaa ainoastaan juuttaan, xvaan
fybömmeltääit. panen töistänfä fen huomasi, että hän juma*
lan fanaa setä luti että uSfoi".

,%aa sen hän tefi. pän oli htiroättä efimerffittä ntuiöef*
ftn; jo minä luulen, etfei femmoinen jttmalattpelfo ote toti*
nen, jofa ei ihmistä tee fetroottifeffi, sillä jota jumalaa ratas*
taa, hän foettao etää jumalan tahbon mutaan. Stfö muista,
että protoaStifin rippifoutttSfa meille niin fanoi".

„2JcitiStatt, mutta jopa yhteen siitetään".
Satri aifoi nyt mennä firffoon, mutta Sintti »trffoi:
„Sartooppa toähäfen, Satri! Dtetfo muistanut mitä

minä sinulle fanoin silloin, fun faupnnfitn pitttfitortttaa toein?"
„pttt, enpä juuri ofe tahtonut sitä muistaa, foSfo sinulla

on monta \ataa martfao enemmän fuin minulla".
„Niin, mutta futt sinä ja minä lastemme marffamme tih*

teen, tuleepa niitä tofi silloin enempi".
„Sun en main sitte aina toäliin siisi tuulta, että minulla

oli »vähempi fuin sinulta?"
„Stpä faaffaan, sillä en minä toiinapäisfä fulje".
„@thätt forttiataan työ, tietimä?"
„dn. ©emntoifisto hutoitutfista en ote mttlotafaait fmo-

tiuut; silloin, fttitt en fetrootlisten ihmisten feuraa faa, luen
minä firjojani, joita nutuitta on tnontafin, ja faanhan niitä
tainaStoSta ttfäfsi. ©aatonpa tnyösfta fäybä fotfetemasfa tuon*
toa, fe on fyttä hyroä firjo fefiu ja siitä faa paljon oppia".

„©inä ajattelet juuri fuin muumit".
„jEu(eppo sitte otttaffettt, Satri!"
„pm, minun täytyy ensin puhun äibitteni ja wetjtUeni

asiasta; mutta sinäpä, Sintti, olet mielestäni marsin ifömatita*
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jätti tapainen, ja femtnoifett minun fulponi pitääfiu ole
man".

„jTättä iltana, Satri, tulen ifäni fanSfa teitte".
„STerroe tuttua roain!"
SJläin feSfuSteftuaan mettiroät pe nmt mofemmat firttoott.

Sttapuofetta tuli Sintti ja mänen ifänfä Satritt totia, eitä
Sakitta fittoin ottut mitääu fitä roaStaan, että Ijänett äitinfä
otti fjopeapokalin efifle.

SDluuknta fuufaufi tämän jätteen oti Sintin ja Satritt
Ijäät. Sintti jäi kkroärotjtfi ja rafenfi attoppimuovitlenfa oman
kuttiin muoneen. ©iettä tje ufeitt tefäiltoina ftljmäsfä forouSfa
muovin tanSfa istuimat, tatfettett roitjaroia pettojanfa fetä joen
roättttjtoiä aattoja ja jutetten fiffi, että auvinto faSfi rouovien
katfe.
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fefta oli feitfemäntoista*rottotinen neito, fauniS luin juuri
puljiennut tulta, ja ntjftjään filjlattu movfian. Hän feifoi

autoistun afftmati ääveSfä, fäbeSfään piteli pän faunista Ijedni*
naufjaa ja fattoi fitä fatfellcn, itfeffenfä:

„SDlovfian! Sämä fana kvroiani mielttjttää, roaan fmbän*
lätti ei fe lämmitä, ja fuitenfin olen minä fjuomanmtt, että
fun öStäroiStäni on jok movfianna ottut, niin on mänen ftj*
bämmenfä fotoemmitt ftjffintjt, mänen fifmänfä fivttaammra tois*
tanut ja poSfenfa puna fauniimpana fjofjtanut futmon mäntä
läfjeSttjeSfä; roaan futt ©afavi minua fäfjeSt^^j, ei fpbämmeni
fpfi kroattista taajempaan. S°s tjän menee taiffa tufee, on
fmbämmeni tjtjtä teroottinen; miffi ofen niin? onfo tämä vai*
lautta ? — SDlimra roanfja fjtjmä futfjoni antaa minutte kitittä
lafjjoja ja fovisteik mttä ftjttitt, ja nmt roiimein antoi mätt tä*
män tattiin fjelminauljan, jok ftääpäitoänä on minun laukani
pantaroa, mutta — fjeltniä en taljbo ijääpäiroänä kuksfatti
tanka, fjeftttet eiroät Ijtjmää mevtitfe, — fun niitä unisfatiu
nätee, niin faa itfeä".

SPeippo faulefi iloifeSti fomaSfa IjäfiSfääti; STefta fuunteti
fitä, ja mänen fmbämmenfä feltoitti laulun fanoiffi: „S)ktkuS
on nuovi, fe on auringon ja fetoään fapfi. Öentmetäv ei fuo*
fiete mavmamia mätt et roiimbm roanman eifä
anna fitoa itfeanfä tovuifla eifä kfleitfa melmittä". — „Hliintö



fittä laulat, finä luonnon ja roapauben lapfi", fanoi sTefk,
„roarmaantin finun fnftafjäffifi on finutte liian afjbaS; lennä
finä roapaana fnmppaniefi luo!" SJläin fanottuanfa laSti mäu
matista Imtufen, ja riemuiten lenfi fe uloS lemmitttjänfä ma*
temaau.

STetktt roiefä tinka fatfetteSfa aufeni oroi, ja nuovi me*
vimieS astui fifäfle. Hänen ksroonfa ofiroat auvingott pottta*
maSta ntsfetkneet ja mustat tjiuffenfa ofiroat kfjävötöä, mä*
nen filmänfä fäifjftjttoät, ja fmbämmenfä aaftoili niin, luin fe
vieljuroa mevi, josta män juuri ofi tuttut; män fttrefjti STefkit
tuo fanoen:

„sTef(a! minun ovpanani, minun fapfuuteni movfian! ntjtpä
tofi mimboinfin finun nämbä faan. STiebätfö? fiitä asti, tuin
foboStani fäljbra, ofet fittä miefeSfätti ottut. Suti tttevett aattoja
puvjembin, joS mtjvSfmiSfä taiffa fauniitta fäättä, aina oli fi*
nuti furoafi mielesfäni, ja nmt näen finun ebeSfäni fauniimpana,
fttfoifempana, fuin faatin aaroistaaffaan. STefta! minulta on
npt kiroa, minulla on foto, ja pppbän faaba finua tämän fo*
töni fjatttatkveffi, ptjmbän finua omaffeni, mutta — rooi mi*
nua, joS fiifa nujöfjäätt tuten! —"

STeftatt poSfet olimat roatkifet fuin lumi, mänen fätenfä
roapifiroat, ja mä» roaStafi: „SDlmöfjään, Spetttti, tulet," ja nätjt=
ken ttfjkfornmSknfa lifäfi män: „Satfo! tämä kfjle, jok fan*
nan, ja jofa minutte nmt tjtett raskaita tuntuu, otin toapaalk
kmbolla roaStaan, :en aaroiStanut fittoin, että elämäni onni
olifi ottut minua näin läljellä; nmt olen minä roanljan fumti*
oiteturt ©afariit oma, män on mimta roif) tik otitte faattaroa".

„H.roäStt Stefla," fanoi spetttti kffoSti, „minä täfjben
pois, roaan en merelle, mutta mereen. SDlerett ttjltnät aattot
faaroat jääljbtjttää minun pofttaroaa rintaani!"

„©, -Pentti, älä pupu noin, ole mieS ja fävfi fuin mieS
äfäfä tee minua ftjtjpääffi tuofemaafi. Hae onttefi roievaisfa
maisfa ja unfjota mintta."

420 Xttia.
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SJlttorten näin pufjueSfa oli meibän muomaamattanfa roan*
fjattpuolitten mieS aStuttut fifälle; mänen roarktottfa oti forea
fefä mttotonfa jato ja miefjuuttiiicn. Hän lätjeni ntjt Spenttiä
fanoen :

„SJluorukinen, finä jota ntjtmään ofet mereftä tuttnt niin
riemuroafmbämmifenä, fuin ne fuofjttmat aattot, joita purjemti*
maSfa olet ollut, ota finä tämä toistama morfian, finua mätt
rakstaa, mutta minua ei; te olette elämänne femäimesfä, mi*
nun fitä roaStaan on mattani l^fjtjt roiimeifeen fotopaiffaan.
STtjftmä minä olintin, ininä roanma, jota tuulin elämäni eljkolta
faaroani, mitä ei minulle fttotu fen aamuna eitä fen päimänä,
tmmntä minä olin, jota niin tuulin; mutta moi finua, ttuoru*
lainen, joS ei finun vatkutefi lestä niin tauan, tuin finuSfa
ftjbän fljtfii. SDlttiSta, ettäs vafaStat fjänjtä etämäfi loppuun
asti, ja tästä läfjtein ottoon STefta minun ksroattitmttäveni,
mäu peviföön omaifuuteni; fjefmittaufjan pitäfoön fjän fjääpäi*
roättä kutasfaatt muistoffi fiitä manfjuffeSk, jofa ainoastaan
taljtoi olla mänen onnenfa pevuSkjana.



Palastafa-fiassi.

fväällä latjbelta näftji tjffinäinen toene, jota foufi nuovi fjar*
teroa mieS. ©outajalk oli mmötätuuli, ja pian oli män jon*

tunut tuimin ptjrfi :. täfjben toifelle rannalle, igän aStui nmt
maalle ja rienfi mäen päälle oletoaan möffiin päin. ©pä mai*
ta, roaiffa täljettmtältä krkstelifit tämän tmorufaifett muotoa,
fillä fitloin fjuomaifit, että ttoisfa aljroettiineisfa taSrooiSfa on
ottein refjelliftjtjben ja tunnotlifuuben turoa. SMBäfjätt atakki*
fetta Ijän nmt toti nätjttää, futteisfaan möffiin roieroää pottua
pittin.

Dli lautoantai*ifta, ja wattfja SakStaja*BaSfi istui mö*
fin ebeSfä oferoatta kroitfatta, toerffoa ttttoen. „Hän on it*
fepäinen", fanoiroat naapurit, ja niin ftjllä män olifin, fittä
mitä muut mieliroät teljbä, fitä ei Ijän mielintjt, fjän roain aina
piti omaa päätänfä. SaSfi ofi roarattinen mieS ja fjaltneffi
faiffia, jotta eiroät, niinfuin mäu, jaattaneet foota taroaraa
artknfa pofjjalle.

»SJlofj, oletfo nmt fiettä, uneffia!" muufi CaSfi, kn näit
poiknfg kferoatt pottua pitfin. „Dlet faiteti taas tuota ttjttö
ventttta ottut furtistamasfa, toaitta finutta täällä ftjflä olifi
ttjötä ottut, mutta muista mitä minä olen fanonut: juoffe fi*
nä, Speffa, mitäs juolfet, ja ajattele mitäs ajattelet, mutta fiitä
afiaSta ei mitään roafmistu."
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Jliiri te, ifä, ofette fanonut," roaStafi SPeffa färotjifeSti,
roaan roarfin roakroatta muobofta, jota roattljus ei tofi muo*
mannut, „ja kitenfin tambon minä roielä terran teitte pupua
Hannasta fefä pppbän, että tproeneflä mietettä fanojani fuun*
tefifitte. Sfä ftjllä tietää, että minä ofen kilisfa afioisfa to*
ettanut mieftätme noubatka ja fiitä aSti, fuin äitini fuofi,
teitte apua tefjntjt niin paljon, fuin ofen jaffanut. SJltjt oten
minä rouoben otkt Hannan ftfjkisfa ja monta fevka teitä vu*
kiilut, että ebeS fevvau faifin faattaa Hannatt tänne, näfjt*
tääffeni, ntintämoifen miniän teitte kuppaan, roaan te ette ofe
fanojani fovroiinnekan ottanut. STe fanotte: män on fötjfjä,
mutta minä fanon, että IjätteSfä ttfeSfänfä on vifkutta ftjftäffi.
STeittä, ifä, on taroavaa enemmän fuin tavroitfette, ja täällä
möfisfä on ftjllä tilaa meille faifitte. SDlitäpä fe fitte, maiffa
pän onfin fötjfjä."

„©, fiitoffia main, en minä mitään nurffafjiiriä tarmitfc
— ©inä tafjtoifit nätjttää mäntä! mukmaafitt nätjtettäroää —

kitti ne oroat tjfjtäläifiä. ©, tjtjben minä olen uäftnljt, fen
finä ftjllä tunnet, jofa minutte fopii miniäffi — fe ott fepä»
S?iifa. Hänen ifällänfä on talo fefä patjo irtainta tatoaraa, ja
ttjttö itfe on mmöSfin felpo itjmineu, mutta Hanna on perin
fötjfjä, eifä fjän äitinfä, tuon ljlpeätt feSfen, fuoltua mtjöSkän
mitään peri."

~2moSfa teette määrin, ifä, että pibätte noin pafjon maaif*
mattifesta taroavaSta," roaStafi speffa, „roaan otififo mafjbotlis*
ta, että tafjbotte foStaa Hannatte ja minulle fen, että teibän
nuovena olleSfanne Hattnatt äiti makffaammin otti fötjfjätt ren*
fimieljen tuin vitkan SafaStaja*BaSfin, jotfi teitä tutfukan?
©e olifi, ifä, teille Ijäpeätfi? SDlutta nmt tambon mmöstin minä
fanoa teitte roiimeifet fanani. Sfäni ftjflä tietää, että maailma
on laroea, fefä että minulla on tilaa mtraalkfitt, fuin fafaSta*
jan möfisfä. SDlitratta oh roattkt fäbet ja fuottamnS Suma*
kan. — SDlutta — enpä npt taljbo knsfanne tinata tänä il*
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tana, fittä uptpä on fauroantai*itta, ja Ijuoniemia menemme tji)*
beSfä rippifirffoon. Sftttaka minutte roerfot, että menen niitä
lasteittaan; kuan.en poiSfa roiitop."

roiskfi roerfot ofattenfa ja läffi rannalle. Hetten
tututtua kului airojen tjiljaiuen loiste fatjbetta.

SakStaja*Basfi pisti tupatfaa piipuu*ttpfäänfä, fptptti fitä
ja mumifi itfeffenfä: „Hitt — t^fjjää pumetta — turfjia Ijuttu*
kffia — mut-" SJläitt fattottuaatt maipui mäu ftjtoiitt ajatutfiin.
SDlitäpä mäu mietisteli? — Suktiefi ajatteli Ijän poikttfa fa*
noja: SDlaaitma on (aioea, ja muualktin on tilaa fuin fafas*
tajan möfisfä. — Sentiefi ajatteli ÖaSfi, että mänen tjffin jää*
tljänfä tutttitifi mölli fjänefle fotoin ttjfjjältä. SDliettieSfään pu*
fjafteti ufto fateita fatoupifroiä, jotfa matkimat ja fatofiroat
iltatuuleen.

Hanna oli fauniS ttjttö, fen ftjllä faiffi mtjönfitoät, ja
mätt oli ttttjösfitt iloinen fefä fempeä. Häntä fanottiin fötjljäffi,
mutta Spetan mielestä ofi mätt riks, eitä tuo ottut ifjmettäfään,
fittä mänen äänenfä oti Ijeleä fuin Ijopea, terroeptenfä raitis fefä
kitonfa Ij.roä, ja paras puljkitt futta tötjttji fätfetttjnä mänen
fpbänrateSfäätt — fenpä muoffi ofi Hanna Spefatt fitmisfä faf*
fiimpi fuin fjo^taroin timantti.

Slurink kunistutti loistollaan toto feutua, fun firfonfefs
tot pmmä*aatmtna rupefiroat fajaljbutfetlanfa iljmifiä fotoon fut*
fumaan. Sirfottmäette feifattui finne tänne eri jouffoifjitt roä*
feä, roaan fun mmteen foitettiitt, rienfiroät laitin tirttoon.

©aarnaStnoliu läfjellä istui S^axxna äitinfä miereSfä, mä»
fatfeli firffai» filmin opettajaa, tarksti kuunetten fjänen ope*

tufftaan. — Skaempana firfoSfa istui SakSkja*SkSfi fefä
'■peffa. Suu pappi faarnaSfaau pumui fiitä kroaraSta, jota ei
toi fpö eifä ruoste raiska, tutttiti ÖaSfttt miefeSk, itäänkin
ofifi faiffi fjäneen ktfoneet.

Sumalanpalroektfen päätettpänfä tuli pappi tuorin kat*
tiatle ja ilmoitti lattjade, että mänette oli lätjetetttj Spipfia, jok
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oti laljjoitettama feurafunnan taitaroimmatte ja firoeimmätte
tteibolle, ja fun Sirtkljerra nmt mainitfi Ha»»an nimen fetä
roiittoi mäntä tttota tallista kfjjaa ottamaa», fittoin fatfoi mtjös*
fin SakStaja*BaSft fuoriitt päin. SDlitäpä fjän fiettä näfi? .lito*
rett naifen, jonfa itjanitle ' fasmoitle aurinfo juuri ksfi tutki*
fet fäteenfä, ja jok feifoi fiinä nötjränä, fiitoflifcna. SDlitä näfi
män feurafunnan fitmisfä? SunnioituSta — ja tun män fat*
foi Spefkan fefä näfi mänen fifmiSfäätt itoftjtjneleitä, fittoin
män pntmärfi poitattfa fanat, että Hannatta ofifi riffautta ftjl*
fäffi. „Stfepäinen" painoi päänfä nöprästi ataS, ja mänen ftj*
bämmenfä pcfjmetti fuin jää feroäifeu auringon foiSteeSfa.

Sirfoitmenot ofimat foppuneet, mutta firfonmäelfä Han--
ttait tutkroat iloiten tuufetifiroat mänen tjinpärilleitfä, roaa» Spetfa
roämän etäämpänä feifoi obotken, että mäntin rouoroStanfa pää*
fifi Hnunan ttjfö. ©ittoiit SakSkja*BaSfi piljaa löi fjäntä
otatte, tuiskien: „SDlitäS täsfä fatfelet, mene fotjta ttjtön koffe
ja ifmoik mänette, että miniää, jota poifani minutte oit tar*
joratut, obotait minä tätiä iltana". SJläitt fattottuaan rienfi
uffo pillittä aSfetcifk fotia.

SDlraiä tuti tataStajatt möffiin, eifä pitfiä aitoja tutu*
uuttaan, ennenfuin mätt jo finne jäi emämtätfi; ja maaifnta ott

tatoea ja tifaa on ftjflä mituaflafiit, mutta Spekn maailma on
fakstajatt mölli. Stoifetta faSfee mätt toerffojattfa kmteen, ja
mänen nuori toaimonfa istuu ttj^ttjtnäifenä weueesfä, laulaen:

»Siiroittani Ipffäfen
SBeneheni mesitien,
Siibän mielett' iloisetta
«ffiälffproittä lainehilla,
Statetten: et parempi
©aattaiS' otta onneni.

Slrmahant feuragfa
Soutuu aifa fotona,
SBerffoani jolmisfeteu,
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SKttiStojani miettielen,
Slattelen: ei parempi
©aattaiS otta onneni.

@ifä mailman hälinä
©aata mua häiritä,
SBetthettäni fnn mä fouban,
3liin mä tpptptoätSnä laulan:
3Ktnun eipä parempi
©aattaiS olla onneni".

SakStaja*BaSfi istuu ufein möffinfä ebuStatta, pufjafkeu
faroupilroiä ja tjartaaSti tuunnetten, tun miniänfä lutee pipli*
aSta, jonta fai firffofjerralta, ja fittoin ajattelee män, että tul-
ta, jota lötjtmm fftbämmeSfä tättettpnä, on toti fuuremmaSta
armosta ja tuottaa enemmän torka tuin fe, jota tallennetaan
arfun popjaffa.



Sijnhitasct.

*@DtU.

fvääsfä kuniiSfa (aaffoSfa afui muuan maanroitjeliä roai*
mottfa ja kstenfa fanSfa. Hänen maatilanfa ei ollut fuu*

ri, mutta afjteratta ttjönteotta fai män fiitä tofi krpeeffi ek*
tuSta Wämäifetfe perfteellenfä. STäSfä afui mäu ttjtjttjtoäifenä, ja
mänen afuntonfa tjmpärittä faSrooi runfaaSti onnen futtafia.

Dnnett tuttafet oliroattin erinomaifia tuttia. Capfet eiroät
tietäneet, tuta niitä oli istuttanut, ja tun pe tätä ifältänfä
ftjftjiroät, niin mäu roaStafi:

„SDle olemme ne faaneet lafjjaffi tjtfjäältä, ijanfaiffifen on*
nen merrafta".

©äänä iftana nuorimmat fapfet istuiroat teifiteflen pi*
matta; tje kuntefiroat foiran maufuntaa, jofa fittoin tällöin rouor*
ten wätiStä fajafjteti, fittä fartanon fjerra oli metfästämäsfä,
mutta äffiä juoffi nuori tjtrtnt metfäStä oifoifeen faStett fuo, fe
fatfeli meitä vitfoiferoitt filmin, itään kin ofifi fjeiltä apua ptjtj*
tänljt, fittä fitä roainottiitt — roiattomuuS tuvtoafi roiattomiin.

Sapfet mmwäifiroät fjirmeä, mtttta famaSfa me peljästtji*
mät, fillä metfäStä tuli vatfaStaja ajaen aifa roauljtia; tämä
oli itfe favtanon ijexxa, ja mänen afuettanfa oli tuo taatfoSfa
ofetoa roäljäraett maatifafin. Hän ofi uljaasti roaatetettu, mutta
mänen filmänfä fatfanto ofi ftjnffä, mänen otfaSfartfa fproia
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rpppmjä, ifämtjljS ja otraettomunS cli ne fiifjen titta atfaifin
fairoanut.

Savtanott Ijevva ttäfi ntjt umrinfa ja aitoi juuri ampua,
mutta famaSfa mänen filmänfä fattuimat näteittään onnen tul*
tafia, jotta mstätoäflifeSti mänette noifkfiroat. Hän laSfi mefi
poiS ppsfljttfä, ja filmänfä loistiroat lempeästi, fun män aStui
afaS Ijewofen fefjäStä ja fiirefjti taton tupaan päin. SDlaamie*
Pen roaimo tufi portaitta mäntä roaSkan, ja fapfet meniroät
faifin äitinfä pmpäritte, joSfa pe fitte uteliaasti ktfcfiroat
roieraSta.

„SJlolj! jopa tofi »iimeinfin totjbän nuot futkfet", fattoi
fartanon mevva, „ttiitä ofen mafenut mmpävi maaifmaa ja oten
antanut ifot valjafmnmat faabaffeni ebeS tjljbett ainoan näitä
kfkfk, mutta faifft mafemuffeni on ottut tttvfjaa, ja nmt töm*
bän minä ne täällä kmfjraratäffä akstakifettani ja noin run*
faaSti; minä tambon ne Miatta maffaa ja istuttaa ne pttutar*
fjaani krknoui rjmpärille".

„Strmottinen fterra", fattoi maanroiljeliän roaimo, „ei mi*
tään tulta ole niin fnureSta arroosta meitte fuin nämät kita*
fet, ja ne kkSkifiroat teibän puukvljasfanne, fittä nuot me*
iteSttjtoät ainoastaan fittoin, fuin ijankittifen onnen tjtxxa ne
meitte taljjoittaa".

©illoin roimaStui fartanon fjerra; Ijän tempafi juurittettfa
muutamia tufkfia maasta, ja fäffi roiljoisfaatt pois.

Sotia tultuaufa istutti mä» fittkfet Ijopea*aStiotfjin, faS*
teti ja moiti niitä, mutta »e furfaStitiroat roain ja pian roar*

fin lataStttiroat fomisfa fjopea*aStioiSfaan.
©illoin tavknon mevva tivoten nonfi istuafta, tästi pai*

roetiattfa fatuloita meroofen ja vatfaSti fitte itään fuin tuutiais*
pää maamieljen taaffoon.

Sluvinfo oti juuri faSfenut, fun mäu ennätti taloon; pie*
net lapfet ofiroat jo menneet lerootte, ja »anljm trjtär istui
tuwan*peväifeSfä famtnarisfa roanfjempamfa feuraSfa. Sun maa*
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mieS näfi perranfa tuleroan, fitretjti mäu jo portaille maStaan
ottamaan, mutta feifafjtui täsfä marfin pefjästpffisfään, fittä
mänen Ijevvanfa filmät ptjöviroät roimasta.

„Dvja!" muufi favtanon Ij^a, „finuu matakn afuntofi
mmpäviflä ksroaa kffafia, jotfa fjeti fafaSturoat minutt fo*
meiSfa muoueisfani; fen muoffi olen nmt päättänpt, että finun
pitää ennen auringon ttoufua perfteinefi muuttaman pois tästä
talosta, fittä minä tambon itfe afua näitten tuffa, ten f estettä,
joita en taitetta kllatfanikan faa meneSttjmään favtanoSfani.

©uotta vufoiti maamies ja fjänen roaintonfa, jofa mtjöS*
titt ofi tnflut ufoS, fartanon fj^aa päätöffeStään kopumaan;
mäu oli taipumakin.

©itkin tuti tttaamietjen nuovi ttjtäv kroan oroeSta uloS,
män tanfefi pofroittenfa tavtanott mevvatt jätkin eteen ja muu*
batjti: „^>exxa, tjexxal ältäätte ajato meitä pois toboStamme,
fittä fifloin faatte ijankitfifeSti faitoata niitä kffafia, jotta
nmt omaffenne kfjkifitte. Satfofaatte roain tjntpävittetttte, ne
fafaSturoat jo! [SDlutta joS ofoitatte laupeutta ja avmottifuutta
faifitte, fittoin on teittä näitten futtaSten fiemen omaSfa fljbäms
meSfänne".

Sun tavtanon ijexxa näti tämän ifjanan neitofen ftjtjne*
leifet filmät, tjeräfi mänen mekmattinen, ftjntinen, totoa ftjbäm*
menfä ja fjänen fifmisfään fimaltefi faffi fivfaSta fjeltneä —

fakmutfen ftjtjueleet, fittä Ijän fuvi npt entistä elämäänfä, kv*
IjuubeSfa roietettmjä päiroiänfä. Hän ftuofafi ftjmään, noufi
fjeroofenfa fetkän ja vienfi tafaifin favtanoonfa.

SDhtukmia roiiffoja oli tutunut, ja krtanon fjerra roei
maamiefjen nuoren tljttären morfiamenanfa fomeaan fartanoonfa.
sMPäiwät, miitot, fuufattbet tuluiroat, jopa muofifin joutui kp*
puun, ja krtanon tjexxa tunfi itfenfä tjlen onnellifeffi, fillä
maamiemen ttjtär oli Ijtjroä ja lempeä roaimo, ja ratttja oli
mäntä feurannut fartanon ufjaifiin tjnoueifii».
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SartattoSfa oti ifo ilo, fillä merratt roaimo oli mie^ellenfä
kmioitknut pojan, josta fyexxa oli fanomattoman onneflinen;
mätt tuetti puukrfjaanfa faabaffenfa oifein IjarkaSti Sutnataa
fiittää onneSkttfa, ja ktfo! fieflä tukisti nmt toto fartanon
mmpäriflä otmen tuttafia. SXläftbeSfänfä näitä vafkfjia lullia,
itti tavtanott tjexxa itoSta ja faSfi ttfenfä poltoilleen liittäen,
ijantaittifett onnen mevvaa tästä mänen laftjaStanfa, ja fiitä asti
itämät tjarminaifet futkfet aina ksrooiroat favtanon puutavmaSfa.
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