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I.

Niemen Ukko.
Puhjois-Suomessa oli merenrannalla faunis Nie-

men tulo, jotu hullitsi kuudenkymmenen «uuden
«anha utto. Tämä talo ei ollut iso, maan sen
haltia ol! toti ritas ja mahtama, sillä hän oli uut-
terasti työtä tehnyt, ja erittäinkin uli hön kallln-
pyynnöllä rikastunut, sillä kalan-saulis oli hymä, ja
utto lähettikin aina joka Vuosi saaliistansa monta
»veneellistä Ruotsiin, josta sai tiiltawät riksit ta-
kaisin.

Vllnhlln-puoliaisellll iällä oli utto ottanut itsel-
lensä nuoren, kauniin ja hempeän maintun, jota
hän puljun rakasti, mutta jolta hun myös paljon
mauti. Ukko uli aina tottunut olemaan itsemaltai-
fenu hllllitstuna talossaan, ja niin tahto! hän wie-
liitin olla, «aitta imuri emäntäkin tuloon tuli. Hän
oli mautta työ-mies setä ensimmäinen jota työssä;
ja kosta isäntä talvi edellä, ei ollut emännän eikä
palkollisten jälteen jääminen; muttu emäntä ol!
kehno ju tuli liiustu työstä «ielä lehitommutsi. Naa-
purit tyllä «uruittiivllt isäntää antumusta emännän
liivin työtä tehdu, mutta silloin ivastasi uttu: »Lap-
sen!" (niin kutsui hän tumallisesi! maimuansa) att-
nun minä työllä «uimiansa muhmistaa, ja seurat-
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tlllltte muutkin esimerkkiäni". Vuan nuori Muimo
lukastui, ju piun täyty! isännän saattaa hänen kal-
peaa ruumistansa haudalle.

Valitusta e! kukaan kuullut isännältä, laitti main
teki hän samassa matamassa järjestyksessä kuin en-
nen, mutta silloin, tuin hän haudalta palasi, lätsi
hän oitis »vähäistä kätkyttä tohti, jossa pienokai-
nen poikansa makasi. Symä huotaus nousi hänen
rinnastansa, silmissänsä tiilst jotain oudon-nätöistä,
harmaan putosi muutamia rastaita kyyneleitä pojan
muoteelle, ju hän lausui: »Lapseni! paljon on Ju-
mala minulta ottanut, mutta mielä enemmän si-
nulta, suloinen hellä äitisi on poissa, ja jäljellä
main koivu, jäykkä isä". Mutta muoden lvanha
lapsi kätkyessä hymyili isällensä eikä tietänyt kai-
pauksesta mitään.

Hellällä huolella kasmatt! nyt Niemen isäntä poi-
kaansa; rakkautensa tätä lasta kohtaan oli suuri,
näytti ikään, tuin olisi hun lapsellensa tahtonut kuh-
den-kertuisesti osoittaa sitä rakkautta, jota ei hän
lapsen ällille näyttänyt.

Vuodet wyöriwät edellensä, ja poikanen, pieni
Mikki, kusmoi kauniiksi, soreaksi nuorukaiseksi. Kaikki
häntä ratustimut, niin hymin kylässä tuin kotona-
kin. Luonnoltaan oli hän hellä-sydämminen, niin-
kuin äiti-mainajansll, sekä iloinen ja mittus, mutta
useasti hänessä myös humuittiin isänsä mutumuuttu.
Työssä oli Mitti aina isänsä simullu, ja kun hänpyssy olulla meni metsästämään, niin totta hänellä
palatessa aina ol! enempi taikka tviihempi lintuja
toisella alallansa. Sama onni oli hänellä myös
talanpyynnössä, eitä toto seudussa ollut niin hymää
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uimaria kuin Mikki, hänpä taisi niinkuin fuorsa
tiftpountull meden alle ja taasen hiljaa uiskennella
sen pinnalla. Eipä tummaakaan, että kaikki mie-
het pititvät häntä hywänä kumppanina, ja tytöille
oli hän oikea sydän-täpyinen. Tälle pojallensa koki
nyt Niemi to'ota tawaraa niin paljon, kuin mah-
dollista oli; hän luuli sillä oikein perustamansa lap-
sensa onnen.

Wähän matkaa Niemeltä oli Kuuselan talo; se
oli rakettu töyrälle, mähäifen järmett rannalle. Muu-
tamia timen-heittoja talosta oli aukea meri, ja sen
sinertämä pinta pilkoilti sieltä ja täältä tuuhean kuu-
sikon läpitse. Tämä talo miellytti Niemen ukkoa, ja
hän olisi halusta ostanut sen, saaduksensa pojallensa
isomman tilan, kun hän kerran olisi isännäksi tu-
lema, mutta Kuuselan isäntää ei haluttanut taloansa
myydä, hän oli hywissä matoissa, niinkuin Niemen
ukkokin, niin ettei hänen ollut mitään pakkoa erota
talostansa, mutta Niemi oli nyt kerran saanut sen
päähänsä, että nämät talot oli yhdistettäwät, ja läksi
eräänä päimänä taas Kuuselaan kauppaa tekemään.
Hän koroitti hintaa ehtimiseen, maan miimein sa-
noi Kuusela:

„Taloni on minulle rakas, enkä siitä lnowtt, mutta
ottakoon poikasi tyttäreni mainioksensa, silloinpa tu-
lemat he kerran molempain taloin omistajiksi. Sepä
on marsin niinkuin Jumalan säätämä, koska si-
nulla on ainoastaan yksi poika, ja minulla yksi ty-
tär".

„Hni, en tuota ole mielä ajatelluttaan, kosta poi-
kani wasta on 21:tta wuoden wanha, mutia et
suuttaisi olla hullumpaa".
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»Kaisu meidän on hymä lapsi, maitta hän on
mähän jolsa muodoltaan", sunoi Kuusela, »ja par!
»vuotta on hän myös Milliä »vanhempi, mutta eipä
tuo mitään tee".

»Ei teettään. Täytyypä nyt totuttaa poikaani
ajattelemaan omaa parastansa", mustasi Niemen
utto, ja sitte paiskasi hän oikein ystäwiillisesti tiittä
ja lätsi lotiaftäin kulkemaan. Kotiin tultuansa sa-
no! hän pojallensa:

»Ei kaupasta tule mitään, Kuusela e! tahdo
taloansa myydä, mutta kaunis on talo, ja jospu se
maailmassa olisi poikani oma, sepä ivasta olisi so-
piwuu".

»Kylläpä onkin se kaunis tulu, niinkuin Niemi-
kin, mutta onhan meillä täällä tarpeeksi tilaa, mitä
isä enemmästci huolii".

»Poikani! sinä ehkä joudut naimisiin, enkä sil-
loin tvaimoasi tänne tuhdo; minä ivuadin puljun,
tunnen sen, eitä siitä olisi mitään hywää, että asui-
simme samassa talossa, ja jos olisit kaukana — sitä
en kestäisi, silla, puitani! maitta olenkin koina, niin
sinä olet toki ainoa, jonka wuoks! «ielä täällä elää
tahdon".

Mitti ol! «äiti ja kuunteli tarkasti isäänsä, waan
ukon puhuttua sanot hän: »Isäni! e! ole minun
tiirutta naimisiin, eipä ijänitään nuorena nainut".

»Siinä e! sinun ole isästäsi esi-merttiä ottami-
nen; parempi olisi ollut, ja enemmin olisin rakas-
tetun äiti-Vanajasi mieltä noudattanut, jos olisin
nuorempana nainut, ja "silloinpa seppäkin takoo,
tuin rauta on tuumana, ja rattans syämmihin
syttyy aitt' nuoruuen aitana".
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Milli katseli kummustuetl isäänsä, joku tnivul-
listu enemmän oli puhuitul, ju hänkin nyt parem-
min rohteni suotuun jutella isänsä kanssa. Sil-
mänsä olimat kirkkaat, luu hän mähän punastuen
sunoi: »Isäni, tun minä otan mainion itselleni,
niin pitää teidän olla hänellettin isänä, niinkuin
minulle; hän hellii teitä niin, kuin olisitte hänen
omu isänsä, ettekä taitaisi toimoa kenenkään teke-
män työt paremmin, tuin hän ne tekee, ju hän on
olema se kukkunen, joku kotomme kuunistuu. Mitä
on teidän totonne, on myös olema meidän kotomme,
ja Mlliihoillll päimillänne on hän teitä hoitama".

Nytpä Niemen ukko sai suuret silmät, hän nät!
ja tuuli, kuinka innokkaasti Mikki puhui, ja naivisti,
etfei Mikin sydämmessä ollut kaikki mallan entisel-
lään. »Lieneekö Kuuselan Kaisu jo poikaani miel-
lyttiinyt? sepä olisi hupaista", ajatteli utto, maun
nyt muisti hän, miten Mitti oli makuuttanut, ett'ei
kukaan talon töilä paremmin tekisi kuin se, joka hä-
nelle oli mainioksi tulema, ja Kaisu ol! mähun köm-
pelö ja hidas — eipä se ullut hän. „Ei", armeli
ukko »ratkuudesta main minua kohtaan poikani
noin lältipymiisti puhui".

Niin luuli utto, maan jos hän nyt olisi tehnyt
yhden ainoan lyselmän pojallensa tässä asiassa, niin
olisi hän saanut tietää, kuinka hän oli hairahtunut,
mutta ukko jätti sen astun sillensä, sanoen pojullensa :

»Sinun täytyy mennä huomen-aumullu Kuuse-
laan tuulemaan, joutumatko maanantai-aamuna tulla
kala-majoille".

»Menen kyllä lernaustiktin", mustasi Milli iloi-
sesti, maun utto katseli häntä turtasi! ju lätsi sitte
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pnis, mumisten itseksensä: »Kummuu! milen hän
nyttin tuli iloiseksi, kun Kuuselaisten kuussa tulus-
tumaan mennään, eitä muita tulon-tytturiä ole ollut
liti-nillillatullll, muttu LM! — ei, mitä «ielä, löyhä
tyttö-rentutta ja minun rikas komea poikani, se e!
somi, ritkuun pitää Mikin mainion olla".

Näin ajatteli Niemen utto, ja läksi tuman takana
olemaan kamariinsa, luullen, ettu rikkaus ol! hänen
lapsensa paras onni.

11.

Kuuselan Kukka.
Aurinko paistoi kirkkaasti pyhä-aamuna, tun

Mitti riensi metsän läpi Kuuselaan «iemäu pientä
polkua pitkin. Metsä ol! kaunis; aamu-kaste ti-
mels! kuusen oksilla, ja tuhansia lintuja lauleli met-
sässä. Polkua katkaisi aina mälimiten pieniä iloi-
sesti Urisemin tneren-juomin, joidenka poikki ol! muu-
tamista pölkyistä tehty siltoja, mutta Mitti e! sil-
tojen yli mennyt, maan hyppäsi tiivcltä kilvelle ja
pääsi niin noitten pörisemien juomien poikki; häntä
mielä lapsetti, ja iloisena riensi hän Kuuselan kohti.
Tultunnsu sinne meni hun tupuun, jussu Kuuselan
«uti juuri oli eineellä; isäntä itse istui pöydän
päässä, ja häntä »vastapäätä istui Kaisu, mutta
isäntä nousi heti, sanoen iloisesti:

»Hywää huomenta naapuri! Mitäs nyt kuu-
luu? Kaisu! mene tuomaan olut-haarikkaa ja kaup-
paa meidän nuorelle naapurillemme".
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Kuisti nousi punastuen ja meni mieli-hymilluön
ollutta tuomaan tuolle sotealle Mitille, mutta Mitti
sanoi: »Ei, istutaatte rauhassa, minulla «uin oli
»vähäisen asiaa, sillä nytpä alkaa kalun-saalis, ja
me puolestamme olemme »valmiit huomenna mene-
mään merelle, jos teidän «ain sopii tulla".

„Kyllä me tulemme", «ustusi Kuusela, »muttu,
Kuisu, truatarin Lyylin täytyy myös sanan saada,
Noh naapuri! juoppas nyt meidän Kaisun tekemää
«uuhtouivua olutta".

Kailun Vaaleat silmät tirtisteliwcit mieli-hymällä
Mikkiä, ihonsa hohti puimiselta hänen pellumuntur-
muisen tuttunsllttiti läpitse, ja hymy-suin uit! hän tar-
jotun olut-haarikan wastaan, kun Mitti sanoi oluen

olleen hywää.
Mikti jätti nyt hymästi, sanoen: »Minä menen

kruutari-tädin luu ju sumulla kyllä Lyylille mien
sanan, että hänen un tuleminen kanssamme nuotalle".

»Hymä, hymä", Mllstllfi Kuusela, ju nyt läksi
Mikti.

Hän meni Kuuselasta meren rannalle päin. Iloi-
sena kulki hiin, sillä tämä polku rannalle ol! hä-
nelle rakas ja manha tuttu aina hänen lapsuutensa
ajoista. Nyt oli hun ehtinyt runnulle, joutu reu-
noja aukean Pohjanlahden aallot tasteliivat. Ran-
nalta muutaman sylenmitan oli sileällä nurmella
mähuinen punaiseksi muututtu motti, joutu tvuhäistä
ruoho-pihuu luksi lehemiiii pihlujuu wurjosiwut. Näit-
ten pihlajain siimehessä oli Mitti muuta kesäistä
päiiviiä mieltänyt, sillu täällä talvi hän lupsenu
»lruuturi-tädin" luuna lukemassa.

Mökin asukas oli kraatarin lesti. Kraatari uli
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eläessään rakennuttanut huoneen itsellensä Kuuselan
maalle ja tel! siitä muutratsi Kuuselalle laitti kraa-
tarin-työt, mitä isäntä tarmitsi. Kraatari itse ol!
jo taitan ma'annut turpaan alla, muun lesti eli
lruuturi-täti (niin häntä uinu tamallisesti mainit-
tiin) asui mielä mökissä ja teki apu-päimiä Kuuse-
lani!, uinu kun niitä maaoittiin. Kutunaan teki hän
lraatarin-työtä setä koulutti lapsia ja tul! työllään
hymin toimeen.

Kraatari-tädin luona oli Mikkikin käynyt luke-
mussu, kunnes tuisi aapisensa, katkismuksensa ja pip-
lian-historian, muutu ei tätikään tuitunut, Lomu-
hetkinä oli Mikki saanut «uhciisessä ruoho-pihassa
leikitellä trauturi-tädin ainoan thttiiren, pienen Lyy-
lin, kanssa. Titossapa oli pihlajain ulla samat
luwitsut wielä, joilla hän lapsena oli temät-iltoina
isiunut aurinkoa katsellen siksi, että näki mihinkäse lewolle meni, ja kun se oli laskenut, että ei
muuta näkynyt, kuin punertuma tuimus aukean aal-
toileman meren takana, silloin Mikki huusi iloisesti:

»Aurinko nukkuu meressä, minä nain, tun se
lewolle meni".

Päiwät meniwät, wiitot joutuiwat, wttodet tu-
luiwat, koulun käynti loppui, ja Mitt! oli sorea
nuorukainen, mutta kraatari-tädin luona kulti hän
yhä main.

Mitti oli iiiditöin lapsi, muttu hänen rakastu-
Maineit sydämmensci kaipaili äitin hellimistä, ja
täti häntä helli, niinkuin äiti, sillä hän oli ollut
Mikin äiti-ivuinajun parus ystätuä.

Muttu Pohjanlahden runtu-mötissä löytyi toinen-
kin olento, joku mielä «oimukkuammin johdatti Mi-
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kin askeleet sinne — siellä uli silmä-pari tirtla-
hampt tuin tyyne merenpinta, siellä oli posket hoh-
tumummllt kuin aamu-rusko, siellä oli Mikin lap-
suuden leikki-kumppani, lrauturi-tädin kahdeksan-
toistll-muotias surea Lyyli. Hän oli seudun iha-
nin neito, ja nimitettiinkin »Kituselun Kukuksi".

Lyyliä nyt »vaadittiin nuotalle Kuuselaisten kanssa,
ja Mikki uli iloinen, kun tiesi saawunsa «iettää

monta päimöu Lyylin purissu, kostu Niemen ukolla
oli Kuuselan kanssa yhteinen nuotta. Hän riensi
portaita ylös, «aan seisahtui porstuaan, sillä hän

kuuli tädin ja Lyylin weisaawan:
»Ne niitun kukut torjut ju luiho luutsossu. Niin

ylpiät yrttitarhat, Puut wihriät merassu. Ne meil-
len muistuttumut, Suurt' hywyytt' Juntatun", j. n. e.

»Niin, Paljun, pation tulee meidän Jumalaa liit-
tää", sano! Mitti itseksensä. Hän istui portuhille,
ju hänen tietämättään iuuipuiivut tätensä ristiin.
Maailma tunlu! hänestä suloiselta, hänen sydäm-
mensä oli onnea täynnä. Kun ivirsi oli mökissä
meisattu, meni Mitti sisälle; täiillälin oli onnelln
sta ihmisiä.

Kraaturi-tut! oli toti tuettanut maailmaa, hun
oli nähnyt päiinät setä tirttuat, että pilmiset, mutta
hän ol! näinä päiwinä to'onnnt itsellensä hywän
aarteen: tyytywäisen sydammen ja wuhwan luottu-
mutsen Jumalaan; waan Lyyli ei ollut wielä mi-
tään kokenut, ei, hän oli aina Vain ollut onnelli-
nen. Nyt erittäinkin loisti tyytyiväisyys hänen
silmistänsä, lun hän meni kattelemaan ystämäansä.

Mitti sanoi: »Olen täällä jo mähän aitaa ol-
lut, istuin niin kauan, kuin »veisasitte, tuolla por-
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tahilla, ihaellen luonnon tauneutta ja kuunnellen
teitä".

»Niin. lumulaa saamme kiittää, jota antaa mei---
dän termennä nauttia kesän kauneutta. Luonto pi-
tääkin nyt häitään, sillä se un juuri täydessä mor-
sills-putvussaan". Näin lausu! täti ja lätsi sahtia
tuumaan sisälle.

»Lyyli, loska me häitämme pidämme?" sanoi nyt
Mikki.

Lyylin ihanat poslet tulituat tulipunaisiksi, ja
hän Vastasi: »Siksi on wielä pitkät ajat, me olemme
nuoret wielä".

»Ei siihen turmitse olla pitkiä aitoja, minäpä
olen jo yhdentolmattll muoden ivanhu, saanpa jo
mennä «uimisiin, ja emäntä meillä tarmitaon".

»Voi Mitti! kuinka minä isäsi kanssa toimeen
tulen. Tuota aina Maliin ajattelen, mutta tun ne
ajatukset omat minua muimunneet, olen jättänytkaikki
mietteet toistaseksi, marmuana, että se uita mielä
olisi tuutuna".

»Eipä otettaan niin. Tiedätkö! isäni sanot eräänä
päimänä minulle, että minun pitää toimittaman
emäntää taloon, eikä jättämän natinista Vanhuuden
päiwiksi, niinkuin hän. Silloin, Lyyli, otin sano-
maisillani, että minulla jo ol! morsian, että Kuu-
selan kaunis tutka oti omani, mutta en tiedä, mitä
suuni sitoi; isunt on niin tummu, että muitta tie-
dänkin oleman! hänelle rakkaamman kaikkea muut»
»nllllilmllssll, ja maitta hän un minulle sinua lä-
hinnä talliin, en rohkene sentään paljon kus-
kaan hänelle asioistani jutella, ja ellei sinuu,
pieni lemmittyni, olisi, ju jollei täi! olisi äitinä
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minulle, saisin lyllu kaikki tunteeni tuulelle tarjota,
kuusikolle kuistaella. Mutta äitillesi, Lyyli, tahdon
minä ilmoittaa, että kihloissa olemme".

Täti tulikin sumussa sisulle, ja Lyyli mualeni;
nyt ivasta, kun kihlaus oli ilmoitettuina, tunsi hän,
että muutos hänen elämässään oli tapahtuma.

»Täti!" sano! nyt Milli, »te olette ollut niinkuin
äiti minulle, maan suolaatte anteeksi, olen ollut
teille kiittämätöin lapsi, sillä minä olen omistanut
kalliimman tamaraune, olen Lyylin kihlannut!"

Krlllltari-tät! katseli hellästi lapsiaan, lausuen:
»Tuon un öitin silmä jo kauan nähnyt. Kun näin
teidän kasmaman, silloin nain myös, kuinka rakkau-
tenne tasivoi, «aan pellään, että tämä rakkaus e!
onneanne kaswata, sillä jos oikein Niemen ukon
tunnen, niin ei hän Lyyliä tahdo MittinsZ, silmä-
teränsä muiniolsi".

»Miksi ei? Rukustunpu minä hänen Mikkiänsä
enemmän, kuin ketään muutu muuilinussa — äitini,
rakas äitini! mielä enemmän, kuin teitäkin; rukus-
tunpll myös hänen komuu, muun rehellistä isäänsii-
tin ja häntä tahtoisin helliä. Kuinlu suuttuisi hun
minulta ryöstää minuu onneni!"

»Lyylini! sinä et ole mielä maailmaa koettanut;
tähän asti olet kulkenut kuin kukka kedolla, iloisena,
tietämättä, että jota ruusut poimii, sitä sen otuat
myös useusti pistämät. Minä kyllä olen tuota
miettinyt, mutta minun olisi ollut niin mahdotointa
teidän raltuuttunne estän, tuin olisi ollut mahdo-
tointa sanuu, loska se alkunsa sai; sentähden ajat-
telin: tämä »vurmuuntin on Jumalalta, ja olkuonpa
se sitte murheeksi taikka iloksi, niin on se parhual--
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semme. Muttu Niemen utto e! tätä smvuitse. Hun
rakastuu puljun Mikkiä ju luulee, että suuri rikkaus
on Mikille purhuun onnen tuoma, maan tässä on
toki hänen rakkautensa joutunut harhatielle, itsettöi-syys on sen pilunnut. Mitä hän on kerran pää-
hänsä snunut, siitä hän ei luomu, muikku se miiä
maksaisi.

Alä puhustu, Mikki, muikku näin suoruun pu-
hun; tuon muin tuhdoin sunou tietääksenne, että
ehkä piankin saatte luopua toisistanne. Kukatiesi
olisi paras ollut, ettii sen jo ennenkin olisin sano-
nut, muun pelkäsin, että rutkuutenne ehtii ulisi muin
kiihtynyt «ustupintnisuudestuni, ju päätin jättää
neuwon! siksi, luin itse oman parhaanne ymmär-
rätte".

»Siinä, täti, oikein teitte; tyhjästä surusta olisi
Lyylin kukoistamat posketkin lakastuneet, ja tässä
asiassa teen minä, mitä sydämmeni maatii, maikka
maailma nurin kääntyisi. 'Vaitta maailman kai-
ken saisin, en mä sinusta eri, maikka kamarani ku-
luttaisin, sinun sittenkin perin'". Näin lauloi Mikki,
katsellen ihastuksella morsiantaan.

»Ei, meidän e! turmitse toisistumme luopuu",
sunoi Lyyli, »minä en sitä moi uskoa", mutta yhtä-
hytvin mieri kyynele toisensa perään hänen silmis-
tänsä, ja täti lausui:

»Nuoret, taimaallanne on pilmiä, outo ukkosen,
rakeet! ma! sateen pilmiä, sitä emme tiedä, tuka-
llesi omat ne ainoastaan hajapiliviii, jotta pian ha-
joamat pois, mutta mitä omatkin, ja mitä tulleekin,
niin ottataatte nöyryydellä ivastaan, tyfellen kaikissa
Jumalan sanaa ja omaatuntoanne, sillä jos oma-
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tuntokin «äärin johduttua, mie sana kuitenkin oi-
kealle tielle".

»Kiitoksia, täti, neumostunne", mustasi Mitti.
»Mutta minäpä olen nyt miipynyt, olinpa unhot-
tumuisilluii! Kuuselun usiun. hän pyysi tninuu läste-
niään Lyyliä muununtuinu nuutulle".

»Kyllä minä iuulmis olen", luustasi Lyyli ja li-
säsi wielä: »woi, jospa nyt tulisi oikein luunis
ilma! silloin meidän olisi hupainen merellä olla;
mutta lähde nyt jo, Mitti, isäsi ehlä sinua kuivaa".

»Niin kyllä, jäätää nyt Jumalan hulluun", sa-
noi Mitti ja lätsi totia kulkemuun.

Hän oli nytkin iloinen, hän ei nähnyt uhkauluiu
pilmiä onnensa taiwuullu, «uun lätsi eteenpäin,
hyppien purojen ju juomien poitti, uinoustuun mut-
kan testiwälissii, jossa Surmasalmi yhdistää Kuu-
selan miihäisen järmen ju Pohjunlnhden, täytyi hä-
nen hiljakseen kulleu portuitten yli, kostu sulnien
symyys ummoitti hänen simullnun, wuun sitte riensi
hän taus tiiruhusli polkuja pitkin, kunnes joutui
kotia, Niemen ukto tul! häntä mustuun, sanoen:
»Kuuun olet miipynyt".

»Niin, minä olin Kuuselassa jaKraatari-tädillä",
»Hm, ol! tai hupainen 010 Kuuselassa?" Utto

tulseli terämin silmin Mittiä setä jatkoi: »Ehkä olet
purhuutsi hutuuinnut, että jäisit sinne uinusetsi, että
ottuisit Kaisun maimoksesi — Häh?"

»Kaisun? Hiintä en itänä otu!"
»Hiljan, hiljan, sinulla e! mielä ole tarpeeksi ikää

noitu asioitu miettimään, wuun ujuttele nyt tätä
usiuu; Kuisti on hyivit tyttö, ju ivailtu ei hän ole
kaunis, on hän kuitenkin kauniin tulon perillinen;
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en sinua toti tähän naimiseen paluita, muikku tämä
ulisi mieleni mukaan, löytyypä niitä muitakin rik-
tahia talon tyttäriä".

Tätä sanoessaan tarkasteli ukko taas Mikkiä, ja
mitä hänen silmänsä lienee nähneet, sila ei tiedä,
mutta hänen äänensä kuulu! karkealla, kun hän lau-
sui: »Niin on laitu, mieti usiuu".

111.

Kalamajoilla.

Kirtkuunu paisto! päimä maununtllt-aaniuna, kun
Niemen kalastujut luskiwut lneneensii rannalla. Ve-
neessä istui Mikki, piika ja renki. Mikin mankat
kädet tarttuimat airoihin, ju keweästi, kuin ivesi-
lintunen jiirwessä, kiisi nyt mene meren pinnnlla,
ja pian se ol! joutunut saarelle, jossa Niemen sekä

Kuuselan kalamajat olimat. Veneestä otettiin nyt
emäät ja mieliin majaan.

Näillä meren rannan asuttaillu on kaikilla juu-
rissa knlumujut, joissn kulustujut nsuskeleivut niin
kuuun, kuin talansaalis on hyivä. Huonelulut näissä
ninjoissa owut tuinullisesti wuoteet ju lulvitsut setä
uttunun alla pöytä. Vuoteet owut toinen toisensa
ylitse seinään kiinni pantuna; niissä on tamallisesti
olkia, raiti ja munha ryijy peitteenä, tuälistä muin
Munha nitutuitrepllle ruitinu, ju mitä milläkin on;
majassa on heillä myös Mähäincn tukka, jossa ruo-
kansa keittiiivät ja jostu lämpyntän saamat, sillä ka-
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lastaiut useasti syksyin kewäin owut ulkonu rutzku-
ilniussu, jonka wuoksi hymin turwitsewut, nuotultu
tultuuun, mujun lämpimän suojan.

Niemen ju Kuuselutt kulumajut olimut rinnatus-
ten sllmutzsll saaressa, sillä heillä oli yhteinen nuotta,
jota yhdessä wetiwät. Majul olimut sekä ulko- että
sisäpuolelta mitä siistimpiä.

Mikki kuljeskeli rannullu odottaen Kuuselan »ve-
nettä; jopa se nyt näkyikin. Muutama hetki tulut
mielä, ja mene oli rannassa. Mikki auttoi Kuu-
selllifiu meneestä maalle, ja Kaisu hymyili mielt-
hywissään niin, että olisi saattanut lukea, oliko hä-
nellä wielä kuitti humpaat lullellu. Kuikki lälsiwät
he nyt Kuuselan majalle, miehet oikoiliwnt sitte
ulkopuolella pihlujuin marjossa, ja tytöt meniwät
p-iimällistä toimittanillun. Emäät pantiin yhteen
ja yhdessä aina syötiin, Muikku heillä oli umaram-

mun tilan muotsi eri majansa.
Nämät kalassa-käynnit owut oikein herklupäimiä

meren rannun asukkaille, sillä silloinpa heillä on
enMitä mitä Pohjan talonpoika parhaana pitää,
nimittäin leipää, moitu, juustoa, wiilipiimää ja ka-
lun. Wähäwuruisemmiltll saa toti miili totta jäädä,
ja piimä main mukaan miedäun, mutta meidän ka-
lastajilla oli pöydällä niin pakina ja wenywää wiili-
piimää, että se, ikään kuin suopa, oli lusikasta ta-
kaisin luiskuhtumaisillllnsa.

Syötyänsä meniwät tytöt suurelle kuljeskelemaan,
siellä taittoimul he mihdaksia, sillä Juhannuksen aatto
oli jo muutaman päiwän päästä; siksi heidän oli
kotia meneminen, ju kaikilla piti oleman uudet mih-
dut saunassa Juhannuksen aattona. Tytöt taitte-
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limat otsia eiwättä huomanneet, että Milli heitä
lähestyi ninoustuun mähän maikan päässä.

..Tiedättekö", sanui Kaisu, „minä en luhunnut-sen uuttonu näistä ota mihtau, kun kylpemään me-
nen, maun minä otan yhdeksästä eri puun-lajista
otsan ja teen siitä wihdan, sillä wihdon ia sitte
puen itseni oikein siistiksi ja menen wihdallani ta-
kaseinään pottua, jossu on kolme tien-huaraa, sil-
loinpa näen sulhaseni — niin sanoi eräs tietäjä,
joku täällä tumustu kuljeskelee".

»Kylläpä tiedän", mirtloi Niemen piika Sanna,
„se on tuo mies tuolta pohjois-Hämeestä, joku täällä
multstä kulkee; hän on mainio tietäjä. Minnitpä
myös tuota täytyy koettua".

Mikki, joka kuuli heidän puheensa, ajatteli itsek-
sensä: „Enpä minä muin mastaanne tule", mutta
nyt kuuli hän Kaisun kysymän: „Lyyli, tuletko sinä-
kin onneasi koettamaan?"

„Eipä minua juuri haluta, mutta kyllä tulen kat-
sontaan, kuinka teidän käy".

»Eipä sllllkkunn olla monta yhtä aikua", makuutti
Sanna, »mutta Lyyli pelkää, hän ei listalla olla
yksin tien-haarullu Juhannus-aattona, se on toko
asia se".

»Minäkö pettäisin?" lausui Lyyli, „en pelkäät-
käiin, mutta tuo on taita-uskoisuutta, maun jos
pelkäämisestä puhutte, niin kylläpä minäkin leikin
muuksi tuonne taidan mennä lutasemaun, että tomu
tuoksuu, niin näette ett'en pelkää".

»Silloinpa olen murallunt", sanoi Mikki itsek-
sensä, „että joudun tien-haarulle, kun Lyyli tietä
latasee". Nyt meni hän tytöistä mähän toisaalle
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ja hiiuhmli heille, itäuu kuin ei hän olisi tietänyt,
missä oliwat. Pinn tujnhti mustuus suuressa, ja
Mitti riensi tyttöjen luokse.

»Vihtojako nyt teette?" kysyi hän ja rupesi ok-
sin taittamaan tytöille, hän kuiskasi Lyylille oksia
hänelle antaessaan: „Saa nähdä, onko meillä nyt
hymä kalan-onni. Isäni on liimannut, että minä
suun kaikki ruhut, mitkä tänä mnonnu kuluista
suumme".

„Onpa marmaanlin sinulla onni", tuistasi Lyyli
mnstllutsetsi, »näyttääpä ilta ihanalta, ja meren
pinta tyyntyy mursin".

Näin oli Mitillii ju Lyylillä uinu jutuin tuiskui-
lemista toisillensa. Sunnutin jo tuähäisen heitä
ilwehteli, eitä Kaisun humpaut enää» uinu näky-
neet, sillä tuo ainainen hymyily oli huulista poissa.

Ilta tuli, ju meidän talustujut luksiwut merelle; he
lastimut nuoltunsa, metimät apajansa ja suimut kiil-
tuwnt silakat. Tätä tekoa tekiwät puuli-yöhön nsti;
täällä ei hämärä heitä estänyt työtänsä tekemästä,
sillä yö un maluisa niinkuin päiwutin, uutinko
unuhlua lewolle laskea Pohjan kuuniinu kesätyönä.

Kun toisen päimiin aamu koitti, lätsimät meidän
kalustajat runsain saaliilleen majoillensa, jossa nyt
keitettiin tuoreita kuloja meri-medessa ja pantiin
mielä aika moin-töntkä sekaan. Nämiit kulut nyt
muistuiwnt kalustajille niin hymällä, tuin itään
parus herttu-ruota ylhäisten pöydällä. Iltaisensa
nautittua lewittimät he nuotan kuiwumuan ju me-
niwät wäsyneinä lewolle.

Toisena päimänii peruttiin setä suolattiin tutut
ja illalla taas mentiin nuotalle. Näin tuluiwat
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päiwät kalassa ollessa, ju se aamu koitti, jolloin mei-
dän kalustajien oli kolia lähteminen.

Kulut ju kupineet kannettiin meneisin, ja mii-
mein meniwät kalastajatkin. Wieno myölä-tuuli
liikutteli lainehia, ja metteet purjeillensa olimat ikään
kuin joutsenet aalloilla.

IV.

Juhannus-aatto.
Juhannus-auton aamuna paistoi aurinko kirk-

kaana, ivaloisena taiwahulla kello 4:ltä, jolloin Sanna,
Niemen emäntä-piika, heräsi. Sanna kiiruhti as-
kareillensa, jotta iltuun saisi luikki pöydät ja la-
mitsat puhtaaksi hnhdottitsi. Niemen ukko tuli pi-
halle, ja nähtyänsä Sannan täydessä työssä, hymyili
hän sanoen:

»Kas noin mirktuna pitää nuoren tytön olla.
Aammtyö kultaa kukkaroon kuliettaa".

»Hm, lopussa kiitos seisoo. Olenhan minä puo-
lestani koettanut, maun ei ole piika emännän merta —

mutta ehta tyllä kohtu tänne jo emäntäkin tulee".
Sauna yskähti ja alkoi puheltunsa jatkaa, maun
ikäänkuin olisi pula jäänyt kurkkuun, niin jäi sa-
nut sanomatta, mutta ukko jatkoi sanoen:

»Niin, kyllä Mikki jo nuiinu-iässä on, eikä hä-
neltä puutu taitoa, muotoa eikä tawurua, kylläpä
sopii mulita paralta talon-tyttäriä". Nain pu-
huttuansa läksi ukko pois, mutta samassa tuli eräs
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itsellis-llkku, joku ustli Niemen muullu, Sannan luo.
Tälle pätisi nyt Sanna:

»Minä pöllö, jota en sanonut tuolle isännälle,
mitä nyt jo tailti muut tietäwät, että Krnuturin Lyyli
on Mikin' morsiun. Ukko pöyhistelee ju ylpeilee,
mutta ei nyt suutkaan sen parempaa miniää. Mitäs
krnuturin Lyyli on? Ei yhtään parempi tuin piitu-
lyttö; ei hänellä mitään rikkautta ole".

»Ei, ei yhtään, eikä siitä suinkaan mitään tule.
Kyllä kai uttn siitä lopun tekee", wustusi utta.

»Tetee maurin, tun Maan sen tietää suu, ja
kyllä niinä sen mielä sanon", mutisi Sanna.

,Hm, kumma tuo onkin, että Mikki Lyylin ut-
taa, knn hiin kerran köyhään tyytyy — noh! kau-
nis se nyt on, niuttn on niitä muilnkin kauniita —

minä tässä tuonain sunoin miehelleni, että kun
Suniin mnstn olisi komea emäntä Niemellä, ei yh-
tään rnhna turmittuisi. Kuikki tulon komennot sinä
hymin teet."

»Minä? mitäs minusta, mutta kyllä mä sen tie-
dän, maikka sen itse sunon, että kyllä minä siinä
työt teen, kuin Lyylikin".

»No niin, wui ei. Kun muistun situ kulkua,
jota sinn leiwot, niin oikein mesi suuhuni tulee.
Outohan sinulla nyt Juhannus-takku leimattuna?
Kyllä kai; sinä joku aina olet joutusa".

»Tottahan nyt jo! eilen aumullu sentään mustu
kulusta kutiu tutin. Tullaatte nyt, muori, niin
suutte kukun". Muoti seurasi Sannuu, ju saaluunsa
tukun pyysi hän mielä:

»Tiutkuse Sunnn tulta mähän maitoa tähän
kiivi-astiaan, otin sen mukuuni. loska ajattelin,
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että ehtu wähän ripoisi untua". Akka sai, mitä
pyysi, ja meni sille matkoihinsa.

Sunnn jäi limmuumulln, miten Niemen ukolle
suisi sanotuksi Mikin morsiumestu, nmtta ei kuuun
ehtinyttään tuumata, sillä tttto tuli samassa. Sunnn
nielnsi, ystiihli jn jopn jo puhkesi sanoihin: „Et-
tepä tiedä, isäntä, mitä minä tiedän, että Mikillä
on morsian".

»Vai niin, sittepii saan miniän, se hyivä".
»Niin kyllähän sen kuitti jo tietää, maitta ei ku-

tuun ole teille sitä puhunut, että Mitti on kihlannut
Krautarin Lyylin, mutta tuossa minä sen nyt sa-
non".

«Olisit säästänyt tuon siksi, tuin tupuut toisin
juuru-ämmiä, sopisipa se puhe jutuksi heille, muut
taitti lyllu ymmärtämät, että Niemen Mikki tyllu
sna morsiamen rikkahimmista taloista. Alii toiste
tuo juoruja minulle pojustani, sillä et sillä mukei-
sill suu. Puremmin minä hänen tunnen, kuin te
juoru-ämmät. Näin luusuttuunsu jätti ukko San-
nan, joku lumitsoita harmissaan wielä kiiwaummin
huhtoi, ja läksi oikoisena pois.

Utto meni tuwun perässä oletvuun lamuriin, ka-
marissa oli leiveä keinutuoli: siihen ukko tuwnlli-
sesti istui, tun hänellä oli jotuin tärkeätä tuumut-
tuwllna, ja tähän hän nytkin istui. Hän keinutti
tuolia, että lultiu jystyi, tuuun sitä ei hän näkynyt
huomuuwantaun, sillä häntä tulvin harmitti, että
Mitti oli rutustunut Lyyliin. Hän ei tuota epäil-
lyt enään, muitta ei hän sitä tahtonut muille näyt-
tää, että hiin sen uskoi, eikä hän sitä ollenkaan
kärsinyt, että pojastansa hänelle mitään tunnettiin.



23

Tuulos nyt oli harmillista, että Milti oli joutu-
nut iuoru-ämmäen puneteltumulsi! Ukko luumusi
sinne tunne, miten tämä usiu olisi uutettnma, maan
tuumat jäimätkin lesken, tun Mikki astui sisälle.
Ukko kntseli teräwin silmin soreaa poikaansa ja sa-
noi nyt:

„Katso, poikani! tiimu tulu on hywä ju kaunis.
Huoneitten seinät omat mahmasta hongasta, seutu
on ihunu, katso, kuinka lainehet auringon loistossa
mölttyiviit meressä, ja siellä on kalun-saalis hymii.
Niitut kusmumut apila-heinää, ja pellot anlamat
runsllllsti jymiä, tun main Herra hullulta marjelee.
Tässä talossani olen aina työtä tehnyt ajatellen,
että sen kerran perinnöksi jättäisin raktunlle Pojal-
leni", Ukko oli hetken ääneti, mutta nyt jatkoi
hiin matamalla äänellä: "Ahden toti ivaudin sinulta
ennen, tuin tämän sinulle annuii. Kuuntele tarkasti!
Kunniallisen talon-tyttären pitää sinun tuloun
emännäksi tuuman, tuosta lraatarin tytöstä en minä
miniäksi huoli. Se puhe, että sinä olet kihlannut
Lyylin, on nyt jo alkaen juoru-juttuna; ole sen
muolsi paremmin Marallasi, kun Lyylin seurassa olet".

»Isäni! Lyylin silmät owut kirkkahummat tuin
wältkywu meri, Lyylin posket hohtumummut tuin
upila-niittu, ju hänen sydämmenlä on parempi, un
minulle kalliimpi tuin Niemen talo".

»Tyhmä poika! kyllä mielä toisin ajattelet; muista,
että minä en sanojani muuta", sanoi ukko ja läksi
pois paiskaten omen kiinni.

Mikki jäi suru-mielin kamariin, suru-mielin meni
hän päimiilliselle, eitä maistunut ruoka, maan illan
tultua läksi hän Kuuselaan päin, mennäksensä muit-
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ten nuurten kanssa merelle tetwa tynnyreitä polt-
tumuun.

Mikki kulli ala-tuloisena eteenpäin. Hän tiesi,
ettei isänsä tuthuan sunoja sanele, mitä hän ter-
ran on päättänyt, siitä ei hän ltiomu, »Mutia
minäkin olen päättänyt", ajatteli Mitti, »ininä olen
perinyt isäni luonnon, mitä olen sanonut, sen olen
myös tekemä, ja Lyyli on omakseni tulema. Tällä
kertaa täytyy isiini tuhdostansa luopua. Muutoin
olen hänelle kyllä tunliuinen, mnan tällu kerlnu en.
En, muikku kohta löytyisikin jättää kotoni ja muualla
Halen leipääni. Minä ju Lyyli osaamme molem-
mat työtä tehdä".

Näin ajatellen läksi Mikki eteenpäin kaunista
metsä-polkua, surunsa huihtui haihtumistansa, sillä
koko luonto hänen ympärillänsä iloitsi. Lintuset
luulelimut iloisesti, tuomet ja pihlajat tuolsuiwut.
Siellä ja täällä näkyi mulkea jo korkealla leimua-
man palamista tertva-tynnyreistä. Mikki kiiruhti
askeleitansa. Jo näkyi se puitta, jossa polku hau-
roaa kolmelle suunnalle: Niemelle, Kuuselaan ja
Kraatari-tädille. Tässä täytyi hänen odottaa Lyy-
liä. Hiin piiloitteli pensaun tukatta ja näki hetken
tututtua jouton nuoria tyttöjä tuleman Kuuselasta
päin. Näissä eroitti hän pian sorean Lyylin.

Lyyli oli siistissä totu-kutoistssu maatteissa, ai-
noastaan maalean-punainen myo-liina, jonka tum-
manpunaisia silkki-nauhoja tuuli heilutteli, oli os-
tettu Kottolasta. Hänen pitkät ruskeat hiuksensa
riippuiwat tahdessn kauniissa palmikossa,, joidenka
päät myös oli tumman-punaisilla siltti-nauhoilla
solmittu. Muut oliwat melkein suniuti puettuna.
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Tyttöjen heleä nauru kuului, heillä oli kädessä yh-
deksästä puun-lujista sidotut wihdat, ja näillä oli
heidän nyt aikomus lu'asta kolmi-huaraista tietä, sillä
silloin olisi sulho tulema. Sannan ääni kuului
joukosta, kun hän sanoi:

»Meneppii nyt Lyyli latusemuan, kyllä me sinua
onnellisesli tänne olemme saattaneet, muttn saa
nähdä, knka sinua täältä takaisin saattaa".

Lyyli naurahti sanoen: »Mentäätte nyt ja tut-
kaatte mähän ajun päästä takaisin, ei minua täältä
kutuun suuta". Tytöt meniwät, mutta samassa kuu-
lui trapsahdus heidän takanansa; he katsoiwat taak-
sensa ja niitimät, että Mikki auttoi Lyyliä ylös
mausta. Silloin tääntyimät he takaisin huutaen:
»Kuinka nyt lämi?"

»Kompastuin polulla olemaan puun-jureen", ivas-
tasi Lyyli, »eikä nyt tullutkaan kolo lakasemisesta
mitään, jola paras olikin".

»Lyyli on tyytymäinen nyt,, kun hän Mikin näki",
luiskasi Sanna kumppaneillensa, mutta saattepa
nähdä, ettii tuo kompastuminen ei hymciä tiedä, joku
onnettomuus siitä seuraa".

Sannan pahat aaivistntset tvaikuttiivat tyttöihin
niin, että Helin ikäänkuin odottiivat jotain näky-
mätöintii pahaa, eikä heitä ketään haluttanut mennä
luutansa kanssa tien-Haurulle.

Mitti oli iloinen, hän ei enää suruansa muista-
nut, hän ajatteli main merelle menoansa ja sanoi
kääntyen Kuuselan Kuismin: »Nyt, Kaisu, lähdemme
Kuuselan isolla »veneellä merelle, eikö niin?"

»Vuitka main, kyllähän se hymin sopii", mus-
tasi Kaisu.
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He meniwät nyt kuitin. Kuuselasta tuli miehiä
lisää, ja heidän seurassansa oli myös tvaulun-soit-
taja. Usioita tyhjiä terma-tynnyreitä oteltiin mu-
taan, ja tytöillä oli kaikilla jotain kädessään; mikä
kantoi kahmi-panntta, mikä wehnii-leipiä, milä so-
turia ja kahmia. Näin meniwät he tunnulle, jossa
Lyylin foto oli, Lyyli lasti heitä odottamaan häntä
rannalla, kostu hän ensin tuhtoi mähän poiketa to-
tiansa.

Jouduttuaan porstuaan, luuli hän mielestänsä si-
sältä puheen, sumassa aukeni uwi, ja Niemen ukto
astui ulos owestu. Ukto säilähti wiihiin, tun noin
ätti-urMllllmatta näki Lyylin edessänsä, mutta su-mussa nyytähytti hiin mähän päätänsä Lyylille ja
meni. Lyyli läksi sisälle ja näki äitinsä itkussa sil-
min; hän kysyi: »Mitä, äiti, itkette? Mitä on
Niemen ukko teille puhunut?"

»Lapsein! Älä peljästy, minun täytyy sunoa si-
nulle, mitä hän minulle Puhui. Hän makuutti,
ett'et sinä itänä Milliä saa, maan kuka-tiesi toki
Mikin, mutta ilman Niemen kartanoa, ja, mikä mielä
pahempi, ilman isän siunausta! Tämä ulto pituii
oman päänsä, häntä ei kukaan ihminen muuta".

»Ei ihmiset, mutta Jumala. Äitini! Jumalaan
on tuimoni, minä odotan maikka kuinka kauan, mutta
Mikkiä rakastun uina".

Äiti rumisti päätänsä lausuen: »Suokoon Ju-
mala, että kuitti hymäksi muuttuisi".

Lyyli liitsi nyt rannalla odottamien kumppaniensa
luo, hän oli maalea, tun hän palasi, sen Mitst heti
huomasi ja arlvasi myös syyn, sillä hän oli nähnyt
isänsä tuleman Kraututin-lädin mölistä ulos. mutta
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eipä nyt ollut aitaa surullisia asioita miettiä, kosta
mene lytättiin rannalta, ja nyt oli niku tarttua
airoihin. Kun mene oli mähän mattan päähän
joutunut, »vislattiin palamat terma-tynnyrit mereen,
jossa niitten molo korkealle leimusi. Wiulunietta
soitti iloista marssia, ja meidän nuoret soutimat saa-
relle, jossa sitte juotiin tuhmia, tanssittiin setä oltiin
lestisillä ja ruoho-Nättisillä. Vielä loputsi miehet
hattasilvut poitti nuoria loimuja ja pihlajia, jotta
sitte totona oli maahan pistettämät pihalle porto.it-
ten tvicrcen, ja tytöt poimimat tutkaisin sekä lehtiä,
toriötUatsensu tupaen seiniä ja laattioita.

Näin mieltää Pohjan nuoriso ivaloisiin luhan-
nils-yön.

V.

Leikkuu-pellolla.

Kesän kukkaiset oliivat jo lvähemteei, ja kellastu-
neet mainiot ilmoittiivllt syksyn tulou. Rustu-
hinu, täysinäisinä feisoimat tähtä-ftiiät Niemen pel-
lolla. Valmiina sirpille oliivat ne olleet jo pari
piiimäli, mutta taitella työ-mäellä oli tiiru, e! saatu
leikkaajia; tänä päiivänii oli toki Niemellä talkoo,
nyt oli leittuu tehtämä. Väkeä kokoontui Kutise»
lasta selu liki-tylistä.

Niemen ukto meni leittuu-mätensä etupäässä pel-
lolle. Pelto oli ihanalla niemellä, jaettuna kau-
niille suruille, maan ylsi sarka oli toisia pisempi.
Ukko katseli mieli-hywällä wiljawaa tvuinioa; se ei
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ollut suuri, mutta tuslv! oli wahwa j» hywii, waan
nyt näti hän uhkauwia pilwiä taiwahallu, ja muo-
tonsa muuttui syntaksi. Kääntyen leitkuu-iväkeensa
päin, sano! hän:

»Kyllä täyttä totta työtä tehdä saatte, jos main
ennätätte iviljani leikata ennen tuin sade tulee, mutta
jos työnne hyivin tiiy, niin sitä enemmän saatte
tanssia illalla, eikä myös olutta silloin säästetä, kyllä
Niemen ukon tunnette, et hän sanaansa syö".

»Kyllä!" huusituat iloisesti kaikki, ainoastaan Mitti
ja Lyyli tuuntelimat suru-mielin näitä ukon mii-
meisets! sanottuja sanoja; mutta tauan eimut näitä
muistaa joutaneet, sillä utto lisäsi mielä:

»Tuo ytsi surtn on toisia paljon pisempi, paraut
leittuujat mentööt sille, ja muut noille toisille saroille.
Mitti! sinä saat yhdeksi mennä, äläkä jää muitten
jälkeen. Minä olen itse aina ennen ollut ivaten!
etupäässä työtä tekemässä, maan nyt on selkäni
matthll ja tuäsynyt, jonka muuksi poikani saa olla
siassani. Noh! kuka nyt menee Mikin kumppaniksi?"

Talutan Hunna, eräs isu hartema tutun-tytär,
meni oitis saralle, sanuen: „En ule ennenkään juuri
jälkeen jäänyt, koetetaanpa nyt sitte, kuinka tänä
päiwänä menestyy".

Lyyli seisu! heistä mähän matkan päässä, Maan

hetkisen kohteliivllt hänen ja Mikin silmäilytset toi-
siansa ja sanaakaan sanomatta meni myös Lyyli
saralle, mutta samassa tuli Sanna sanoen:

»Mene sinä, Lyyli, joka olet hoikka ja heikko,
näille muille saroille, minä olen paremmin oppi-
nut Mikin kanssa kilpailemaan". Ia naurah-
taen jatko! hän: »Ei oletkaan minua suotta Nie-
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niellä syötetty, se päältänitin näkyy, ett'e! minulta
ivoimiu. puutu".

Lyyli punastu! Mähän hurmista. Hän oitasi so-
rean tvurtalonsa, mastaten: »Iso moi, paksu painaa,
mutta pitkä puolensa pitää". Sitte alkoi hän mit-
keläst! sirppiänsä käyttää. Joutuisasti kului työ.
sillä e! kellään ollut uikua jutella, hiti-päiissä muin
leikattiin.

Päiwll oli jo joutunut ilta-puolelle, eitä sadetta
tulluttaan, sillä pilmet olimat laitti haihtuneet pois.
Mielihytoällä katseli Niemi, miten tuhiloita aina
enenty! pellolle, ja nyt kun hän näki työn jo ole-
man loppu-puolella, huusi hän leittuu-mäelle:

,Nyt on aita käydä lemahtamaan, täällä on
olutta, tullaatte juomaan, tyllä nyt mähäisen tuir-
moitnstll tarwitaan".

Haluisesti tulilvat leikkaajat, sillä jokaisen selkä
ol! wiisynyt, kun oliwat puoli-päiwästä asti lakkaa-
matta kilpailleet.

Nyt juotiin Mllllhtoamaa olutta, ja utto, jota ol!
uitein »hywällä tuulella", käst! heitä istumaan nur-
mikolle, sanoen: »Kohta saamme kahmia, istukaamme
niin kauan. Eikö täällä nyt tukaan tiedä mitään
sutua tertoa ajan mietteeksi? Tytöt, puhukaatte
nyt; tehän aina parahiten satuja tunnette, tulkinne
rullatkin jo niitä teille hyrisee".

Tytöt nauraa hiiwisteliwät, ja ytst sanoi: »En
minä suinkaan taida".

»En minäkään muista", mirkkoi toinen, mutta
Lyyli, jota istu! »vähän etäämmällä muista, nousi
äkkiä ja meni istumaan Niemen ukon lähellä ole-
malle tiwelle, lausuen:
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»Minäpä tahdon sadun kertoa ; jos e! se ole hu-
painen, niin ei se ole erin pitkäkään".

Lyyli ol! aiman maalea, hänen poskensa kukois-
tamat ruusut olimat itään kuin iäksi kadonneet,
kun hän alto! tertoa: »Oli ennen eräs ihanu
niittu; testellä niittua tastvoi suuri, taunis hontu,sen latma ulottui tortealle, sen otsat olimat tuujut
ja miheriät. Näin seisoi honka kesät talmet myrs-
kyillä ja kauniilla säällä yhtä »viheriänä ja mata-
mana, mutta mihdoin hän toti rupesi munhenemaan,
maan silloin puhkesi hänen juureltansa nnor! mesa,
jota taas tasmoi ihanaksi puuksi ja ivanhan puuta
kauniimmaksi, se oli hoikempi, maan kuitenkin sa-
maa lujaa, matamaa laatua; ja niitto-mies untoi
heidän olla niittunsa kaunistuksena. Mutta myös
nuoren hongan juurella tasmu! puu, maun se oli
pien! kuimuhainen. Se kasmo! nuoren hongun
suojassa soreaksi puuksi. Maailma kiitti seit lehe-
wiä oksiu, maan puras kaikista ol! toti, että hän
Pohjan kylmiltä tuulilta ja päimän polttamalta hel-
teeltä suojeltuna sai tasmaa nuoren hongan tur-
missa; mutta onni maihtelee — manha honki oli
ylpeä, hän e! kärsinyt töyhiiä loimua, maan sanoi:
Tuo loimu, miksi se meidän turmissamme tasmaa?
se e! meihin tuutu, me olemnie honkia, ja hiin »vain
koiwurenttu, en minä häntä kärsi, istutettakoon hän
muitten loimujen joukkoon.

Nuori honka rawisteli kaunista latinaansa sa-
noen: Isäni! Minä ja toimu olemme yhdessä tas-
waneet, ios toimu «mitään pois, silloin minunkin
juureni louttauntuwat, entä jaksa elää, jollen koi-
miian! suojella saa, ja jos minä kuolen, niin on



sinunkin sydämmes koman mamman saanut, ja pian
sinun korkea latwas kaatuu. Anna siis, o Isä!
meidän rauhassa elää yhdessä.

„Minun satuni on nyt loppunut", sanoi Lyyli,
„sillä satu ei kerro, mitä wanha honta ivastasi".

Hän nousi tilveltci ja meni taas etäämmälle is-
tumaan. Taltoo-mäti oli ääneti, ikään tuin he oli-
siwat odottaneet Niemen ukon lausuntoa, sillä he
oliwat kaikin kyllä ymmärtäneet sadun merkityksen,
mutta ukon muoto oli synkkä, ja hän sanoi:

„huono satu tuo. Juodaan nyt lahmia ja lo-
petetaan sitte leitluti".

Kahmia juotua hiottiin sirpit ja mentiin taas
pellolle. Pian oliwat terciwät sirpit kaataneet lo-
pun miljaa, ja Mikki setä Lyyli oliwat ensiksi sa-
ran päässä. Tästä ei Niemi joutunut paremmalle
tuulelle, maan synkkänä lätsi hän wäteusa kanssa
Niemen komeaan tupaan, jossa pitkillä pöydillä kuk-
kuraiset ru»ka-astillt höyrysiwät ja haarikoissa wciah-
toeli mätemä olut. Ukko meni itse istumaan pöy-
dän päähän, j» muut sowitteliwat itsiänsä sitte mä-
hitellen pöydän ympärille. Pian mataleni kutkuta
ruoka-astioista ja wciheni olut haarikoista, joita
toti aina mälimiten täytettiin.

Rno'altll päästyä, otti wiulun-soittaja wiulunsa,
lasti sen leukansa alle mirittäätsensä sitä, eitä pitkä
aita tulmiiittaan, ennenkuin polskan iloiset sämeleet
tutsuiwllt nuoria tanssimaan. Ei tuntenut nuoret,
että oliwat rastaassa työssä päimän olleet, he tans-

simat main illan loppuun asti eimcittci huomanneet
että yö jo jautui ennenkuin manhemmat muistutti-
wat että oli aita totia palata.
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VI.

Köyri-markkinoilla.

Marraskuun ensi päimän aamuna löy kellu mustu
kolme krunturi-tädin huoneessu, tun Lyyli jo oli
ivuutteissu. Hän meni ulos, aulasi ala-luhdin omen
ia otti sieltä leipää, juustoa ja tvoita, nämät lasti
hän wähäiseen wattaseen, men! sitte yli-luhtiin, jossa
hänen »vaatteensa olimat, ja otti arkustansa ison
wultoisen willa-huiwin, jossa oli vuna°tukiUinen reu-
nus; tämä uli hänen paras huiwinsa, ja parus ol!
nyt päähän vuiituivu, sillä tänään ol! Kokkolassa
Köyrimurktinat. Näistä markkinoista eilvät unnu-
kat ole tietäneet, mutta laitti Kottolan lähipitäjät
kyllä niistä tietämät, sillä silloin menee kaikki nuori
wäk! markkinoille, ja sinne oli nyt Lyylikin meneivä.
Kuuselan Kaisu ul! luwannut, ettu Lyyli pääsisi
heidän Heinosellansa markkinoille.

Lyyli lukitsi nyt luhdin oiven ja meni tupaan;
siellä hän pani milluhuimin päähänsä ja pisti sen
leuan alt» neulalla fiini, mutta päät ne sitoi hän
myötäröille. Nyt oli hän malmis lähtemään ja
meni, sanoen jää-hymäiset iiitillensä, omesta ulos.

Syksy ja tulin! tuistel! ulkona, sillä tuntu tuli
ehtimiseen; Kuuselan ivunhot kitusetkin olimat mai-
toisena lumesta, mutta eipä Lyyli ilmusla huolinut,
iloisena, punaposkisena riensi hän muin eteenpäin,
tunnes joutu! Kunsellllln. Täällä oli jo hemonen
»valjaissa, ja nyt istui Kaisu setä Lyyli rat-
tahille. Kuuselan renki Jaakko, joku ol! ajajana,
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istu! heidän syliinsä, ju piilu su! mielä sijan istui-
men tukunu. Näin läksiiviit he nyt murttinoille.
Hitunsti kului muttu, sillä lumi istu! pöytiin kiini
niin ett'ei hemonen iutsunut jnoslu, mutta matta
tulit! toti; ei ollut enään piltit Kokkolaan, jopa nä-
kyi plliroona Roos'in kimi-muurin katto, jopu jo
koto kaupunkikin. Jaakko huimasi mähän piiskalla
hemosta sa pian iouluimat he kaupunkiin.

Kaupungissa uli wiltas »näen liike. Mau-mie-
hillä ei ollut puljo myytywäi! tuwarau, mutta kaup-
papuodeissa kulki edes lukuisin nuoria tyttöjä ja
poikia; he kun nyt olimat saaneet wuosipulkkunfu.
tuhtoilnut ostaa mitä niillekin mieluista uli. Nisu-
leiiuän myyjiä istuskeli myös joutottuin torin syr-
jällä, ja näitten ympärille kokoontui myös puljo os-

tajia.
Niemen Mikkikin ol! markkinoilla, mutta hän tu-

lveli luuin kädet tustuissa piltin katuja, tutsellen
ympärillensä, itään tuin olisi hän jotakuta hakenut.
Muutaman hetken kuluttua oli hän löytänytkin mitä
haki, sillä nyt tulk! Lyyli hänen siivullansa. Mikki
pyysi Lyyliä tulemaan kanssansa kauppapuotiin,
mutta Lyyli piti wiihiin ivastaan, maan mihdoin
meni hän toti.

»Valitse nyt, Lyyli, siltkihuimi itsellesi", sano!
Mikki, »minä ostan sinulle semmoisen, jota puru-
hiten hulnat".

Lyyti ujosteli mähän, mutta tuuliisi toti »vihdoin
yhden, josta Mikki maksoi 20 markkaa. Sitte lul-
kiivut he taus yhdessä pitkin tutuu. Lyylin posket
punoittiivut, ju hänen silmänsä loistiwut ilosta, tun
hän tulli pitäen kädessänsä paperi-täiiröii, jossa ol!
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Mikin untuntu silkki. Hän ol! niin kaunis, että
tuikki, jottu hänen simutsensu kulliwut, kutselimat
häntä, josta syystä hänen poskensa mielä enemmän
punustnimut. Vähän mutkaa siitä, missä Mitti ja
Lyyli lulti, tul! heitä mustaan taksi nuorta miestä,
he läheniwiit, ja toinen huusi:

»Hör du flicko der! Ä du smenfi?" (Kuuletko
tyttö siellä! Oletko ruotsalainen?)

»Ole sinä ma!, menskalainen", «iästäsi Mitti,
»laitta mene pois menstas kanssa",

Näin mastattuaan meni hän Lyylin kanssa ruot-
salaisten miesten siwutse, muttu miehet luäntyimiit
takaisin, ja toinen sanoi taus:

»No ii he en stjyn! grunnutt flicko t! mara finn-
flicko" (Kyllä tuo on hymin korea tyttö suomulni-
setst tytöksi.) Näin sunottuuun altoi hän suomea
puhumaan, kosta hän tiitätin usasi. Hän uli Kuk-
kolan pitäjästä, ja siellä kyllä suomeakin osataan.

Mitti mei Lyylin nisu-leilvän myyjän luo ja
osti hänelle rintilöitii. Kottolainen tahtoi myös ostua
hänelle mateista, mutta Lyyli e! ottanut mustaan.
Kotkalainen kyseli, mistä Lyyli oli, ja Lyyli Mas-
iasi: »Siitä ei suu seliviiä". Multa sittemmin ky-
syi Kokkoluinen mielä eräältä akalta, joka ivähän
aikaa Lyylin kanssa jutteli:

»Kuka tuo tyttö oli, jonka kanssa puhuitte?"
»Ettekö häntä tunne?" mustasi utlu, »se on

Kuuselan Kuttu, kaikkein kauniin tyttö unilla pai-
koin ja Niemen pojan morsian, maikka ei Mikki
sentään häntä saa, sillä isä on sen niin päähänsä
punnut, ju mitu hän kertun määrän, sitä ei lukuun
muuta". Tämän mustauksen kuultuaan lätsi Kot-



kalainen pois, hän ei joutanut enempää kuulla.
Hän oli kyllä usiasti kuullut puhuttaman Kuuselasta
että se oli ivarakas talo, ja päätti akan puheesta,
että Lyyli oli Kuuselan tytär, ja ett'ei Kuusela Mi-
kille antaisi tytärtään.

Nyt meni hän mielihymilläiin kortteeriinsa, kat-
seli pöydällä olemaan peiliin — olipa hänen maa-
lesn-keltaiset hiuksensa kauniit, köhäräiset, ja hän
itse — noh kylläpä hän marsin hymin sopisi Kuu-
selan Kukalle. Hän meni taas ulos, tämeli pitkin
katuja, ja hymä onnensa saattoi niin, että hän juuri
ennätti erään kauppa puodin portaitten miereen, kun
Lyyli tuli puodin owesta ulos. Nyt pyysi hän
„Kuuselan Kutkaa" torille kahmia juomaan, sillä
siellä oli tuhmin myyjiä. Lyyli punastui, luit tunsi
nimensä, jolla häntä kylän kesken mainittiin, ja
nastasi.-

„Kiitoksill main, mutta ei minua nyt haluta makeat
kahmit eitä mateat kielet, minun on kiirit pois, sillä
me lähdemme heti kotia". Näin sanoen meni Lyyli
kortteeriinsa, josta hän mahan «jan kuluttua kump-
paniensa seurassa läksi totia.

Kuukausia oli kulunut siitä, kuin Köyri-markki-
noilla oltiin. Ne oliwat jo marsin unhottuneetkin,
kun yhtenä kauniina pyhä-iltana ison kellon ääni
kuului Kuuselan mäellä. Kaksi nuorta miestä astui
re'estä ; he sitoimat Heinosensa portin pieleen, patii-
mat heiniä eteen ja menimät Kuuselan asuin--tupa»
kohti. Kuusela miritti kynttilän, tuli mieraitansa
mastaan ja sanoi, luit ei hän näitä tuntenut:

„Hywää iltaa! mistä kaulaa ollaan?"
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»Kokkolasta", sanoi toinen näistä.
»Vai niin", mustusi Kuusela, »tayläätte istu-

maan. Mitä nyt Kokkolasta luutuu?"
»Hymää main", sanoi Kotkoluinen.
»Mtäpä toti piillitun", «irtoi kumppani naurah-

taen »paras puhua suoraan nsiunsu. Tällä on ta-
lot ju tumut. multa emäntä taluon turmittaisiin".

Kolkoluinen hymyili, yskähti muhäisen ju lausui
sitte: »Niin, minulla on hymä talo ju tulvuruu kyllä,
maun lulo emännättä on kuin suuri kurja paimenetta,
ja mies mainiotta on kuin piiiwii auringotta. Senpä
tähden minäkin nyt olen parhaaksi nähnyt hateu it-
selleni morsianta. Minä näin tyttärenne Köyri-
marktinoilla ja mielistyin häneen niin. ettii nyt olen
tullut tunne, pyy-luukseni häntä mainiokseni. Tuma
kumppanini kyllä tuntee, että en minä tytärtänne
huonoon taloon pyydä »viedä, sillä minulla on hymä
tulo. Karjaa ei tarmitse laitumelle knnus kuljettua,
sillä laidun on heti tulon wieressä, ju hywä onkin,
että eläimet surmista suulta heinässä käymät".

»Kylläpä kuuluu luikki hyminpuin oleman, muttu
en tuhdo mielä mitään päättää, ennenkuin knnlen
mitä tyttäreni mustua". Näin suuoen meni Kuu-
seln tumasta pois, ankasi porstuan-peräisen kamarin
umen ja huusi: »Kaisu! täällä on ivieraita, tuo
olutta". Kuusela meni taas mieruittensu luo, mutta
Kaisu, -joka het! armasi, mitä asiaa »vierailla oli,
katsoi ensin peiliin, silitti »valkoiset hiuksensa ja juoksi
sitte kellariin, jossa hän tynnyristä laski muahtoumua
olutta haarikkaan. Olut-huuritka kädessä riensi hän
nyt tupaan päin, mutta portuhillu oli Lyyli häntä
mustassa.



„Käwin sinua hakemassa meille", sanoi Lyyli,
„waan tuulin, että teillä on wieraita, et nyt taida
tulluttaan".

„Odota wähäiseu, kohta tulen sanomaan, tulenko
ivai enkö", ivastasi Kaisu ja riensi sisälle.

Tupaan tultuansa meni hän, punastuen korwiin
saakka, wieraille olutta tarjoamaan, waan nuoret

miehet katseliwllt toisiansa, kummastus oli selmästi
nähtämänä heidän kasinoissansa, mutta he joiwat
olutta, jota Kaisu tarjosi, ja kehunnat sitä, maan
kun Kuusela alkoi tyttärellensä selwittöä, mitä asiaa
mierailla oli, niin silloin hätäyntyi Kottolainen ja
nousi isllilllta sanoen:

„Altäästä »vielä puhulu, niinun täytyy mennä
katsomaan, seisooko heivoseni, se on hytvin irstai-
nen".

Kuusela katseli mähän pitkään wierastansa, mutta
samalla tämä jo puikahti ulos omesta jariensi pihalle
ajatellen: „Mitä tämä merkitsee? tuossa tytössä ei
ole rahtuakaan sen Kuuselan Kukan näköä, jonka
minä markkinoilla näin, ja täälläpä piti oleman ai-
noastaan yksi tytär". — Kottolainen meni nyt he-mosensa. luo, maan samassa näki hän Lyylin, joka
seisoi Portilla kuun matossa. Hän tunsi heti tytön
ja ajatteli:

„Ahhaa: täällä tahdotaan ensin naittaa pois ru-
mempaa tytärtä, mutta ei siitä, ukko, mitään tule".
Nyt meni hän Lyylin luokse sanoen:

„Hywää iltaa Kuuselan kaunis Kukka! Sinun täh-
tesi olen minä tänne tullut. En tietänyt isälläsi
olewo.it kaksi tytärtä, jonka muoksi main puhuin
että omakseni tahtoisin hänen tyttärensä, mutta höm-
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mnstytseni oli suuri, luu sinun siastasi suin nähdä
tytön, jota ei ollut mähänkuän näköisesi, muttu —".

Lyyli keskeytti hänen puheensa sanoen: „Kuuse-
lalla e! ole muuta tytärtä kuin Kaisu. Te olette
mursin pettynyt kuitin tatuoin, sillä minua ette suin-
kaan tahdo, kun kuulette, että minun kotoni on Kuu-
selan muulla olema mutulu mökki, jossa ei muutu
hopeata näy kuin kuun hopeinen malo. eitä muutu
tultua, kuin auringun kultainen loiste".

Nytpä meidän Kotkalainen tuli lomaan pulaan,
hän ol! joutunut yhdestä pahusta toiseen. Hän si-
litti hemostllltsa, sanoen:" Niin, kyllä sen näen,
Rusto parta, että et sinä täältä emäntää sau iviedii.
Kaisusta en huoli, ja Kuuselan Kutta minun hyl-
kää; hullu, että tänne tulinkaan!"

»Kyllä se tosi on, että en teistä huoli, mutta,
totta puhuen, ette tekään huoli Kuuselan köyhästä
tukasta, maun se olemuton, se ritus, jostn huumet-
sitte, se olisi kelmunnut".

Kukkulainen katseli Lyyliä. Hän nuti edessänsä
neiden niin kauniin ja suloisen, jummoista Harmoin
näkee, ju sanoi nyt sydämmestä: »Tyttö! minä tah-
don sinun omakseni, maitta olisit löyhempi, tuin
otettaan. Minä hain rikusta Kuuselan tytärtä, se
on tosi, mutta nyt antaisin osan rikkaudestani, jos
sinun omakseni saisin".

Lyyli hymyili surullisesti, mustaten: »Puhuukosuunne mitä fyduminenne ujuttelee, sitä en tiedä,
muttu omaksenne en saatu tullu". Sitte sanoi hän
hymusti eikä odottanut enäiin Kaisua, maun läksi kotia.

Kukkulainen näytti mähän ulu-kuloiseltu, mutta
nyt rohtuisi hän mielensä, ikään kuin olisi mietti-



misensä joutunut päätökseen. Hän meni taas tu-
paan. Kaisu oli mennyt tumasta pois, sillä toi-
nen mieras oli heti Kottolaisen mentyä sanonut:
„Ei tämä se tytär ole, jota kumppanini omaksensa
tahtoo, eikö täällä toista ole?" Waan kuultuansa,
että ei toista tytärtä olluttaan, sanoi hän taas:
.Muistaakseni tumppanini häntä nimitti Kuuselan
Kukaksi",

„Se oli Lyyli!" huudahti Kaisu ja hiipi sitte pois
tumasta, mutta nyt tuli Koktolainen sisälle. Itään
kuin takka putosi hänen sydämmestään, kun hän näti,
että Kaisu oli poissa, ja hän sanoi:

„Suokaatte anteeksi, isäntä hywä, että nyt tah-
don puhua suuni puhtaaksi. Sen tytön, jota mor-
siamekseni hain, tapasin minä tuolla ulkona, mutta
hän ei ollutkaan, niinkuin luulin, teidän tyttärenne".

„Kyllä me jo tiedämme kaikki", ivastasi Kuusela,
„entä tiedä parempaa neuwoa antaa, kuin että toiste
jo edeltäpäin hankitte itsellenne tarkempia tietoja
siitä, jota morsiameksenne pyytää ai'otte".

Tämän lausuttuansa sanoi hän M-hywäiset wie-
raillensll, jolla eimät mitään niin toiwoneet, kuin
että heti plläsisuvllt pois Kuuselan tienoilta. Pian
istuiivat he re'essg. Kottolainen huimasi piiskalla
hewostansa, ja hywää kyytiä läksiwät he pois. Wä-
hän aitaa wielä kuului ison kellon ääni, ivaan aina
etäämmälle joutui se ja taukosi iviimein mallan.

39
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VII.

Surmllsalmella.
Talmi oli ollut, kemät mennyt, tesä oli loftpu-

mnisillnnsn, sillä nyt oli Elokuun ensi päiiuu. Kruu-
turi-tädin huoneessa istu! Lyy"li kaugus-puitten luu-
dalla, muun sukkula lepäsi, sillä kutoja istui syivissä
mietteissä, nojaten päätänsä tätiänsä mastaan; »vih-
doin puhtest hiin puhumuun sanoen:

»O! äitini! Tänä päimänä lupnsi Mitti isäl-
lensä sanoa, että hiin on päättänyt uttan minun
muimotsensu, maan komin pelkään. elt'et ukto siihen
päätökseen suostu. Kumma ukku, että hän tuki köy-
hyyteni tähden iiiintiu noin tuihuu, muttu muikku
emme luisiamme suisittuan. niin rakastan kuitenkin
aina Mikkiä. Kyllä Mikki sanoi minulle, että emme
turmitse hutien isänsä tumuroita, koska meillä on
moimill ja taidamme työtä tehdä. »Isä saa yksin
jäädä taloonsa, ja me saatumme itsettin kodon it-
selle .tttte Mulmistuu", näin sunoi Mikki",

»Mutta sen huoneen nurttakimet eimät lujana
seiso, eitä onni siinä kodossa asu, jossa ei ole isän
siunausta. Paljon, lapseni, pidän minä Mikistä,
ja rakasta sinä häntä maikka elämäsi loppuun asti,
sillä hän sen unsuiisee, muun muimoksi hänelle el
suu mennä, jos ei Niemen ukko teille siunuustunsa
anna".

»Ei, äitini, sitä en teettaän. Ukon miha olisi
aina kalwllllwana matona, polttamana tulena mi-
nun rinnassani. Mutta nyt on lello jokuusi, mi-
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nun täytyy mennä Surmaslllmelle, sillä Mitti käski
minnn tulla sinne kuulemaan häneltä, mitä ulko un
mustannut."

»Mene, lapseni, ju muista, että jossa ei ole mati-
hempuen siunausta, siinä e! ule Jumalan sinimusta."

Lyyli pyyhkiel! silmiänsä myöliinalluun ja läksi
surullisena Surmasulmelle puin.

Niemen ivierus-tumasfa kulti Mikki edestakaisin
luuttiullu, hunen otfunsll oli tustun hiessä, ja puoli-
ääneensä sunoi hän: »Ei, tästä pitää loppu tule-
mun. Mitä oiteus on isälläni estää minua naimasta
sitä. jota rakastan, ja olisinko minä mies, jos an-
taisin hänen itseäni estää, Hun sunoo, että hän
koto elin-aikanansa un työtä tehnyt, nähdäksensä
minua terran rikkaampana ja mahtumampana kuin
kenenkään muun. Kumma isä! erinluinen muista
olet aina ollut ja niinpä on sinun ruktuutesikin.
Minä tiedän, että hun antaisi hentensutin, jos sillä
suisi minun onnelliseksi mielensä mukaan, mutta

kun minun onneni ei nyt »suu ollu sitä luutuu,
tuin hän on toiivonut, niin on hän toma ju kylmä,
kuin jää". Mikli luisui kekluansa, se oli jo kuusi.
»Lyyli minua jo odottaa", ajatteli Mikki ja nyt
läksi hantin Surmasulmelle.

Lyyli oli jo ennen siellä ju tun Mitti tuli, näti
hän heti sulhonsa matamasta muodosta, ett'ei hä-
nellä iloisia uutisia ollut, ja lausui: ~Minä näen
ett'ei isäsi ole pyyntöösi suostunut".

»Et ole", mustasi Mikki synkästi, »mutta ma-
hapa tästä, meillä on termeet ju moimulliset tudet,

me pidämme häät äitisi luona ja rupeamme lam-
puodiksi. Me lähdemme kauas täällä pohjois-Hä-
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meesen ja olemme siellä siksi, kuin isäni miha lauh-
tuu, ja —".

»Muttu sitä saatte odottaa", keskeytti heitä Nie-
men ukon ääni. Jos olisi salama kaatunut puun
heidän jnltuinsu eteen, olisimut mäheinmiin hämmäs-
tyneet, tuin nyt, jolloin ukko näin ätki-armaumatta
ilmestyi heidän keskellensä. Lyyli tointui toti en-
siksi tästä hämmästyksestä; hän riensi ukon luo ja
hänen sini-silmänsll olimat tesä-taimasta suloisem-
mat, kun hän sanoi:

»Oi suthon! isä! miksi minua mihaatte! Minä
tahtoisin ja taitaisin teitä rakastaa niin, kuin lapsi
isäänsä, maan te mihaatte minua minun köyhyyteni
tähden, ja tuitentin on köyhyys, niinkuin rikkaus-
kin, Iumnllllta".

„En minä sinua tvihua, maun poikaani et sna,
muista se!" ärjäs! Niemi, mutta nyt oli Mikkikin
taus tointunut ja sanoi:

»Minun pitää hänen olla niin totta, tuin lässä
olen. Minä olen mies ja pidän sanani, minä olen
llilvanntit hänen mainiokseni ottuu".

»Mitti! Kuinka uskallat sinä minun kuulteni
noin puhua", huudahti Niemi, »oletko raimossa
poika?"

»Minulla on luja ja matama luonto", wastusi
Mitli, »sen olen minä perinyt isältäni, ju sem-
moinen luonto onkin miehen kunnia".

Ääneti katseli Niemi soreaa poikaansa, ja hänen
silmissänsä nätyi jotain kimeltämän. Hanti timel-
taä, tun auringon säteet sitä sulattaa, mutta au-
rinko wetäyntyy pilwien taakse, ja Hunt! jäätyy taas
komatsi, kylmäksi jääksi. Niin oli myös Niemen
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ukon. Hetkeksi main oli hänen kolvll sydämmensä
pehmennyt, ja sumassa oli hän taus kylmä, jäykkä,
niinkuin ennenkin. Hän lausu! nyt tomulla äänellä:
»Pois saut mennä tulostani, et äyriäkään perinnöksi
saa että myös isällistä siunuustani, minulla ei ennän
poikaa ole".

»liiätäätte siis hymsssti!" Mustasi Mitti toltosti,
mutta Lyyli, jota äänet! ol! tuiinuellut isän ja po-
jan keskustelua, lausui nyt:

»Ei, Mitti! minun tähteni ei sinun pidä isääsi
jättämän. Sinua tuhdon minä aina, aina rakastaa,
waan omaksesi en taida tulla, sillä meillä ei onnen
suuttuisi olla, isäsi wiha sen Inhaksi polttaisi".

»Lyyli!" sunoi Mitti, »tuhdotko sinäkin minua hy-
lätä? eikö siinä ole kyllä, että isän! on minun hyl-
jännyt".

„Minä en sinua hylkää, mutta omaksesi en tule
ennenkuin isiisi meille siunauksensa antaa", ivastasi
Lyyli.

Mitti muuttui kalpeata knlpeammatsi, su kamu-
lultll kuului hänen äänensä, tun hun huudahti: »Hoho!
Semmoisiako naiset oivatkin, ja minä, hupsu, joku.
sinua luulin paremmaksi. Kyllä ymmärrän — kun
niiiiätin. olen köyhä, niin en enään kelpaa — sii-
näkö sinun rakkautesi sitte olikin? — Isäni, minä
tuhduu teitä seurata, teillä löytyy toti rakkautta
muitta se un tummullinen".

»Mitti!" sanu! Lyyli, „älä tuomitse miuuu, sillä
minä rakastun sinua, mutta äitiinkään ei minua
uittaisi sinulle, koska se umioliitto, jota isiin kirous
seuraa, e! saata olla Jumalalta".

»Niin, hän ei nntuisi, tun en enään ole tulon
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isännäksi tulemu. Hymästi muin, Lyyli, ei minullu
enäun mursiuntu ole". Näin sunoen aikoi Mikki
isiinsä seurassa lähteä kotia. Hun oli nyt makuu-
tettu siitä, että Lyyli o!i enemmän rukustunut tu-
muroitu, tuin sulhoansa, ju Lyylin armo halpeni hä-
nen mielestänsä niin, ettu hän luuli saattamansa
hänen unhottuu; muttu Lyyli ruukku — hän sei-
sot toiwotonnu, tätä ei hän odottanut. Haikeasti
huusi hän mielä Mikin pernan:

»Oi Mitti! unohda minttu, muun ulä luule mi-
nustu fitn, ettu laivurain tähden sinun morsiamesi
olin".

Mikki ei häntä tuhtonut kuulla, hän oli mieles-
tänsä komin loukuttu. Lyyli Mäiitisi tuskissaan kä-
siänsä, hänen päutunsä poltti, hänen ruumiinsa tuu-
pisi, ja hän riensi kotiupäin, muttu jouduttuunsa
kupeulle pölkky-sillalle, joka me! Sitrmasalmen ylitse,
ei hun muistunut niin matomainen olla, kuin tur-
mes olisi ollut, maan hoipertui. ja samassa kuului
loiskuhdus salmesta; se ennätti mielä Mikin tur-
mille, ja nuolen nopeudella oli Mitti runnullu,
mistä loiste kuului. Hän näki mielä meden puulla
Lyylin pulinitoista toisen, mutta samassa talosi se,
waan Mitti oli myös het! salmessa. Hän osasi
sukeltaa meden alle, ju sen hän nytkin teki.

Niemen ukko, joka tuli Mikin perässä, peljästyi
tolvasti niihdessänsä, miten poikansa katosi meden
alle. Hän luuli Mikin itsensä hukuttnneen ju juosta
hoiperoitt! Kuuselaan päin hakemaan ihmisiä apuun,
maan tiellä kohtasi hän traatari-tädin, joku, lemo-
tonnu siitä että tyttärensä »viipyi, oli aitonut läh-
teä häntä hakemaan.
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Niemen utto tarttui tädin käsi-marsiin kiinni,
huutaen towllsti: »Tyttäresi on Surmasulmessa,
ja minun poikani meni perästä. Kuule! minun
Mitkin! uppountlii, joudu uuttumaan!" Sitte meni
hän taas kiiruusti Kuuselaan päin, jättäen truatari-
tiidin, joku peljästytsestii oli unpumuisillansa, mutta
äitin rattans piti hänen toti pystössu, ja hiin riensi
Surmasulmelle, muun ennen, tuin hän sinne jou-
tui, tuuli hän trupsuhdutsen metsässä; hän tutsuht!
sinne päin ju näki tyttärensä makualuun nurmikolla
lehemun leppä-puun suojussu ju Mikin, joku häntä
siinä mirmoitteli. Äiti riensi heidän luoksensn. Tämä
hetki oli komu, muun loivemman sanoman oli jo
Niemen ukko hänelle unlunut, kun sunoi heidän ole-
Ivun sulmen sylvyydessä; nyt näki hän toki lapsensa
maan päällä, ju tämä lapsi hengitti mielä.

Lyyli makasi nurmella ikään kuin kuollut, touan
yht'ättiä llimust! hun, ja mettä purskahti mielä
suusta, sitte autas! hän silmänsä ja sanoi, nähtyänsä
Mikin, surullisella äänellä: »Sinun olisin, muilta
olisit kerjäläinen, mutta isäsi kirous ei anna mi-
nun omaksesi tulla", — sumussa nät! Lyyli äitinsä,
ja silloin näkyi hän itään tuin miettimän,
missä hän oli. Hän nousi istualle, mutta nyt kuu-
lui Niemen ukon ään! setä muita ääniä, sillä utto
oli Kuuselasta saanut mäkeä kokoon. Lyyli pyysi
nyt tuskaantuneella äänellä:

»Oi uuttlltulltte minua totia! Vietuätte minua
toistu poltkliu, en tahdo nähdä noita".

Hän nousi ylös ja pääsi äitinsä setä Mikin nwlilln
totia, ivlluil silloin oliwut hänen luoimnnsa loppu-
neet. Hän laskettiin ivuoteelle, ja äiti meni hii-
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nelle ottamaan tuimia maatteita sanoen Mikille:
»Mene sinä Surmasalmelle sanomaa miemään, ett'ei-
mät suotta rupea huttuneita hutemaun, ju mene sitte
sinäkin tuimin muutteitn ottumuun päällesi. Tule
toti pian takaisin", lisäsi hän mielä, mähän komak-
kuulla äänellä, »sillä sinulta tahdon tuulla, miten
tuikki tämä on tapahtunut, kosta näen, että lap-
sen! ei puhua jatsa".

Mitti riensi Surniasalmelle; siellä oli miehiä ju
ivllimoja hukkuneita hukemussu, wuun nähdessään
Millin kirkastivat he hämmästyksestä, kun eiluät ol-
leet tvarmat siitä, oliko hän anlve ivai ihminen,
mutta Mikki sunoi: »Älkäntte suotta salmessa mel-
lustuko, Lyyli on kotonansa hyiviissii korjuussa, ja
tässä olen minä, niinkuin näette".

Nyt tun niitimät, että Mitti todellakin oli elämä
ihminen, juotsilvut kaikin hänen tykönsä, ja tysel-
miä itään tuin sateli jokaisen huulilta, mutta Mikki
toustusi: »Lyyli putosi pöltty-sillultu". Muuta hän
e! nyt asiasta puhua joutunut, koska hän oli niin
mutta, että hänen täytyi rientää totin inuutteitu
muuttumaan, ja kääntyen Niemen puoleen sunoi hän:
»Isäni! menkäämme kotia, että minä tuimia «aat-
teita päälleni saan".

Niemi meni pottunsa kunssu; hänen muotonsu oli
synlii eikä «urtulonsu niin tomeultn näyttänyt tnin
ennen, sillä ukko oli täuliin päimun mielen-liikiilut-
sistu uiman woimutlomuksi tullut.

Ihmiset, jotta Surmasalmelle olimut uptiun rien-
täneet, meniwät nyt kukin tuus kotiansa, muun puljo
oli heillä puhumista; he ntweliwat sinne tunne ei-
mättii toki selmälle saaneet, milä salmella tupahtu-
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nut oli. Että Mikki Lyylin tuulemasta oli pelas-
tunut, sen he tiesiwät, mutta miten Niemen utto
sinne oli tullut — siitä nyt kumi tummia huhuja,
sillä ukko mihasi Lyyliä — lukatiesi oli hän ny-
hiiissyt Lyylin alas sillalta — ma! oliko Lyyli itse
tahtonut surmata itseänsä? — Näin nyt tuumat-
tiin, muun usiun oiteaa laitaa ei kukaan armantiut
eikä tahtonut armutu.

Tietämättä mitään kaikista näistä huhuista mu-
tasi Lyyli muoteellunsu äitinsä huoneessu. Ruusut
olimut poissa hänen poskiltansa, hän oli maitoinen
kuin kuolemaan nukkunut, maau hiljainen hengäh-
dys ilmoitti toki, että ei kuolema mielä ollut häntä en-
nättänyt, hän main makasi horroksissa, mutta »vih-
doin utlkusi hän silmänsä ju katseli mähäifen huo-
neen ympäri, itään tuin olisi hän kaipaillut ketään,
wuun kun e! tuiwuttull näkynyt, nousi hän istualle
wuoteellensll, lausuen:

»Rutus äitini! Jos Imnuln tnhtoo minun pois
täältä mnuilniustu, niin tuhdon minu halusta läh-
teä. Minä olen murmu siitä, ettu hän minulle an-
taa sijan tuimuussllnsa, sillä Kristuksen meri puh-
distaa minun kaikista synneistäni. Rakas äitini!
et usko, tuintu tlihjältä munilmu tuntuu minusta,
sillä Mikki hulmetsii minuu". Sitte puhui hän
mielä kuitti, mitä Surmusnlmella oli tapahtunut,
ju miimein sunoi hun: »Kuu onnetoinnu salmen yli-
tuytämätle jouduin, musteni muuilmu silmäini edessä,
minä hoiperruin entä sille tietänyt mitään, ennen-
kuin siellä tedollu silmäni antaisin ju näin teitä —

ju näin, että Mitti ol! se, jota minun ivuarusta
oli pelastunut; muttu sen olisi Mitti tehiiut kenelle
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hywillisä, jonka hun maarussu olisi nähnyt — äi-
tini! se minua raskaasti painuu, että Mikki luulee
minun häntä tumuruin tähden rakastuneen".

»Ei lapseni!" mustasi Kraatarin-tuti, »ei Mitti
saata niin luulla, hän on äkkinäinen, maan lun
hän joutuu usinn oikein tyyneellä mielin miettimään,
on hän kyllä huomunivu sinulle wnärin tehneensä;
siitä olen minä makuutettu. Minä olen jo tiihän
ikääni jutuin nähnyt ju tiimien nuorten mielet".

»Oi äiti! jospu minä hänen huuliltunsn tuuli-
sin ett'ei hän usko niin. kiun hiin sanoo, silloin olisi
minulla ruiihu".

Lyyli oli puhunut, waan moimansa lopftuimut;
hän kautui taus «uoteellensu, silmät ivuiftuimut tiiui,
hun oli tulpeu, maan toti kaunis, suloinen, tuin
temäällä mulkoillen milu-lulku.

Näin niukasi Lyyli hiljaa hengittäen, tun Mitti
tuli sisälle. Mitti katseli Lyyliä silmillä, joissa
symä murhe ktlivuutui. Hän kutseli muhun uikuu.
wuun sitte tämä «uhma nuorutuinen puhkesi katke-
raan itkuun, ja ennenkuin truuturi-täti joutui häntä
estämään, oli hän tarttunut Lyylin luteen, huu-
taen:

»Lyyli! herää toti, tatsu niinä olen taas tykö-
näsi". Lyyli aukaisi silmänsä ja Mikti sanoi: „Anna
anteeksi, Lyyli, «ttä luulin «äärin sinusta. Minä
tunsin sinun ja saatin toki epäillä; siinä tein lumin
pahasti. Oi Lyylini, unnn minulle anteeksi!"

Lyyli ojensi kätensä sulhollensa, ja autuaallinen
hymy näkyi hänen huulillansa; silloin äiti lausui:
»lumulun rauha olkoon teidän Malillanne!"
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VIII.

Muutto.

Muutamia paimiä ol! tutunut sitte, tuin onnet-
tomuus Surmajlllmella tapahtui, muttu Lyyli ol!
ju «arsin terme. Kun hänen sydämmensä sai rau-
han, niin hänen ruumiinsa »voimatkin pian takaisin
palasiini»».

Nyt on llluantai-iltll ja Lyyli lakaisee puhtaaksi
mähäistä ruoho-pihaa pyhän tuloksi. Ruusut ku-
koistamat taus hohtamatta hänen poskillansa, ja hiin
näyttää onnelliselta niinkuin ennenkin, hän oli
juuri ennättänyt pihan lakaista, tun näti sulhonsa
tuleman. Lyyli lasti pois luutansa ja meni iloi-
sesti termehtien Mittia wastaan; sitte istuimat he
purtahille, sillä ilta ol! ihana. Aurinto lasti tul-
iaisen loisteensa Pohjanlahden tyyneelle pinnalle, ja
ehtoo-tellon äänen kajahdus tuutu! taulaa. Mei-
dän nuoret tuuntelimat, maan tun tellojen ääni tau-
kosi, sanot Mitti watllwasti: »Lyyli, mielä minä ky-
syn: tuhdotko omakseni tulla?"

»Minä en sitä mustaan ole", mustasi Lyyli, »jos
äitini main lupauksensa antaa, sillä sinunpa alen-
ti», kosta sinä minun Jumalan amulla kuolemasta
pelastit".

„Mennään äitisi luo", sanoi Mitti. »Minä mielä
tänä iltana tahtoisin mennä kuulutusta ottamaan".
He meniwät sisälle, >a Mitti lausui: „Tät! hymä!
Lyyli on lumannut omatseni tulla, jos ei teillä mi.
tään tätä mustaan ole, mutta siinä määrin tekisitte,
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jos tätä wastaan olisitte, tuska ette minussa tiedä
mitään mikaa, juka Lyytin unnettumatsi saattaisi".

»En tiedllkkllän, se on tosi", ivastasi täti, »enkä
häntä kellettään niin halusta antaisi, tuin sinulle,
jollei isäsi olisi tätä naimista wastaan, maan sille-

kin olen minä nyt toiselle päälle tullut, sillä sinäpä
olit minun lapsen! pelastaja, kun hän kuoleman
hädässä oli. Sinä olit Jumalan kädessä se
mälikappllle, juku tyttäreni eluhun juntti. Ot-
toon hän siis sinun, ja minä annan teille siunauk-
seni monin-kertuisesti; ehkä äitin siunaukset suuttuu
johonkin määrään isän siunauksen palkita".

Kiitollisilla sydämmillä syleililviit nuoret äitiänsä,
ja Mikki lupasi mielä puhua isänsä kanssa. »Mutta",
sanoi hän, »jos isäni tekee niin taikka unin, tuh-
don toki tunu iltana mennä pappilaan kuulutusta
ottamaan".

Mitk! ei nyt joutanutmiipyä morsiamensa luonu,
muun sunoi jiiil-hymäiset ja läksi totia. Taajaan
sytt! Mitin sydän, tun hän astu! isänsä huonee-sen, ja hänen äänensä »värähti, kun hän lausui:
»Isäni, kasmattujatti! miimeisen terran tulen luuk-
senne pyytämään, että siuuautsenne antaisitte Lyy-
tille ja minulle. Miettikäätte ja punnitkaatte asiaa,
älkäätte tieltäkö, sillä tiinä iltana utan minä kuu-
lutuksen ja miimeisen kerran olen teidän suostumus-
tanne pyytämä. Kutlerua on jättää tutu, jossa joka
kuusi kuiskailee lapsuuteni ajoista, joka lintu limer-
telee lapsuuteni leittilöistii; ja isäni! jokaiseen muis-
toon on uinu yhdistetty kahden silmän silloinen kut-
sunta — ne silmät omat Lyylin, ja hänen tähtensä
jätän minä kotoni, jos sinä, isä, niin «aadit, jos
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ei sinun sydämmesi pehmene. Minä «ien hänen
kauas näiltä rannoilta tuonne pohjois-Hämeesen,
jossa hänen äitinsä serktutin »n".

Utto ei mitään Puhunut; hänellä nätyi oleman
lowa taistelu oman itsensä kanssa, «aan tvihdoin
sunoi hiin toti:

»Mitä sanonut olen, sen olen sanonut, ei pidä
kenenkään sulloman Niemen ulosta, että hän on kuin
«iiri, juku sinne tunne häälyy".

»Eitä myöskään hänen pojustunsu, ettu hän on
kunniutoin, huilenteleivuinen snnunsu syöjä", mus-
tasi Mitti makamasti ja jatko! mielä: »Jota mää-
rin tekee, sen on aina paras sanaansa latua, maan
jos minä sanani katuisin, silloin masta määrin te-

kisin". Sitte otti hiin taskustansa kukkaron käteensäsanoen: »Tässä on rahat, jotta annoitte minulle
kesän kalan-saaliista".

„Mitä sinun on ollut, pitää oleman sinun, minä
en sinulta mitään ota, etkä sinä minulta mitään suu
— sen olen minä sanonut".

Ukon ääni tuupisi; sydämmessiiän olisi hän toiivo-
nitl, etlii niilä ruhoja, joitu hän Mikille oli an-
tanut, olisi ollut toistu mertuu enemmän, muun nyt
ei hän eniiän tahtonut niitä lisätä — sitä ei hä-
nen ylsi piiisyytensä untunut myöden.

Mikki pisti kukkaronsa tutuisin tustuunsa; sitte
sunui hän sorretulla äänellä jää-hymäisensä ja meni.

Niemen utto kulki edes takaisin kamarinsa laat-
tiullu. Hänen omatuntonsa «auti häntä sanojansa
peräyttämään, multa hän toetti sitä tyydyttää, «ju-
tellen itseksensä: »Ihmisetkin sunoistmat, että Nie-
men täyty! toti «iimetn myöntyä — maan sitä en
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minä tee, en". Näin ajatteli Niemi, mutta Mil-
liä e! oma-tunto mnimannut, eitä hän komin sur-
ruksensa pannut, muikku hänen täyty! totonsa, jät-
tää; hänellä oti nyt muutamin satoja murttoiu, hymii
tuito ja työn-woima — siinäpä oli tuwaraa kyllä
nuorelle altnwalle, ja tyytywiiisenä läksi hän kuulu-
tusta uttamaan.

Pyhänä, julloin nuor! paris.kunta lirkossu kuu-
lutettiin, ja Milin sekä Lyylin nimi mainittiin, sil-
loin kirkko kohisi, silla kaikilla ol! jotain tuiskuttu-
mana toisillensa, koska ei kutaun tietänyt, että kuu-
lutusta ol! otettu. Että kirkko kuhisi —se hyiviiä
merkitsi, sillä se pariskunta rikastuu, juta tuuluttaissu
tohinu kirkossa nousee.

Pyhä-iltana tul! Lyylin liittämistä monta lrna-
tnri-tädin huoneesen Lyylille onnea toimottamaun.
Muutumiu muut! sinne heidän utelinisuutensu, kosku
tuhtoimat kuulla, oliko Niemi nyt miimeintin suos-
tumuksensa antanut. Näitten joukossa oli Niemen
Sannat!», »vaan hän e! muuta tietää saanut, tuin
että Mikin ja Lyylin piti muuttaman pois, ja
luultuansa Mikin lampuodiksi menemän, sanoi hän
Lyylille mähän ilmehtien: »Vai lampuodin emän-
näksi sinä nyt tuletkin, mutta liukas on lampuodin
portin pieli".

»Jos se on liukas, niin kyllä minä sunnoitan",
mustasi Lyyli ju meni pois Sunnun tyköä.

Sutinan ei tehnyt mieli olla Kraatari-tädilln,
kun ol! saanut johonkin määrin uteliaisuutensa tyy-
dytetyksi. Hän sanoi sentähden: „Ei, kyllä minun
jo täytyy utenuä kotia iltatoimiani tekemään". Sille
kääntyi hän Miltiin kysyen: »Kosta sinä tulet totia?"
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Mitti ei tahtonut hänelle sellvittäii, ettei hun enään
junttnnut tolin tullllttnun, «uun Mnstllst lyhyesti:
„En tiedä".

Sanna meni, ja »vähitellen myös kaikki muut.

Kolme miitkoa oli kulunut siitä, kuin Mikki ja
Lyyli kuulutettiin. Kruutuii-tädin huoneessu uli jolu
nurkku ju pieli puhdns ju siisti, luuttiullu ul! rii-
mtttyjä lutajlln-hllkoill ju kukkukiehkurnita huuneen
seinillä, mutta kauniin kukka tässä huoneessa oli
Lyyli. Tämä ihuna tyttö oli nyt morsius-pumussa.
Hänen maatteensu olimut mustut, joku olikin mu-
kalvllll hänen päänsä maatetulsen suhteen, sillä hä-
nellä oli päässä tiillekullan kukista ja kierukoista
tehty puulen kyynärän korkuinen kruunu. Lemeä
«ulkoinen pitsi oli laskostettu kuulun ympärille, pit-
sin päälle oli sinne tänne pantu punaisia tuttia, ja
punainen siltlirihma uli sidottuna «vyötäröille.

Kauso eli se, juln morsiuntu maatettua, olr nyt
mulmiilsi pukenut Lyylin. Nuori pariskunta oli
kirkossa mihittämii. Pohjunmuulla usein tupnhtuu,
ettii morsius-puri Jumalan pnlweluksen jälkeen kir-
kossn mihitään. Vähäinen oli hääjoulto, joka kir-
kolle seurasi mahtuman Niemen poikaa ja hänen kau-
nistu motsiuntunsu, muttu jos se oli «ähäinen.
niin sitä suurempi oli knnsu, joka jäi kirkkoon kat-
selemaan morstlls-paria, sillä mies-muistiin ei ullut
tutaau nähnyt nuiu tunnista varis-kuntaa.

Vihkimisen jälkeen läksi »vähäinen hää-juukko taas
Lyylin totia, jossa päiivällinen ol! heille tualmis-
tettutill. Näissä häissä e! tanssittu, sillä huone ol!
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wähäitten, eikä muutoinkaan ttiorsius-pari oikein
iloita saattanut, sillä he olimut nyt miimeisen Pal-
man totisendnillansa; Lyyli oli tänä päimänä hy-
loiist! jättäivä taitti tuttawansa. Se toti Lyyliä
lohdutti, että hänen äitinsä uli heidän tanssaatt tu-
lema. Kruuturi-täti oli luwunimt suuttuu lupsiunsn
pohiois-Hiimeessä usuivun serkkunsa tytö, sillä nuo-
ret eimät hänen serkkuansa tunteneet. Heidän oli
aikomus siellä asua siksi tuin Mitti pääsisi lam-
puodiksi.

Pohjanmaalla eilvät tulut yleensä ole suuret, siellä
tutin itse hoitaa omaisuutensa, mutta Hämeessä
usein talolliset lampuoteja pitämät, ja senpä »vltotsi
Mittitin sinite pyrki.

Hää-päilvä riensi loppuun, ja mieraat tulimnt
sanomaan M-hymäisiänsä. Kaikki oliivat he komin
liikutetut, kun meniwät pois. Vieraitten mentyä
istuimat Mikki ja Lyyli portahille, he tahtuimat
mielä miimeisen terran sieltä tatsella ilta-auringun
loistoa.

»Muistatko, Lyyli, mielä", sanoi Milli, »tuinln
lastia ullessomme täältä katselimme, miten aurinko
lemulle laski? Me olimme lapset, mutta jo silloin-
kin olimme onnelliset ainoastaan jolloin yhdessä
saimme olla".

»Muistun", mustasi Lyyli, »ja mitä iloa minulla
muin oli, sitä täytyi minun sinullettin ilmoittaa,
muuten en saattanut tyytymiiinett olla. Nyt ulcmme
aina yhdessä, ja tuimon, että saatumme onnellisiksi
tulla, mailta jatämmetin lapsuutemme kudit".

»Ia terran, se toimu on minulla marma", lau-
sui Mitti, »me mielä tänne takaisin palajamme".
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Näin tuiskaeliMllt itämät nuoret tämän miimei-
sen illnn. muun toisen piiiivän uumiin koittaessa oli
kaksi kuormaa ivalmiina pihalla. Kruutari-täti lu-
titsi huuneensu owen, ja tiima »vähäinen perhe liitsi
kotiseuduiltansa knuns pois onneansa hakemaan.

Kappaleen matkaa maantiestä oli »vähäinen muo-
ren kutkuta; siinä istu! ivanha mies, maan tun mei-
dän mattustlllvaiset ulimat ohitse menneet, nutisi
uiko istualta ja littsi symiisti huokaten Niemelle
päin.

IX.

Wanhus.
Vuosia menee, toisia tulee, ja ne katoamat taas.

Aita joutuu, maan se e! kulu jälkiä jättämättä.
»Vuosi Manhan lvunhentuu, kutsi lupsen kosmuttaa",
sanoo sananlasku. Kuusi muottn uli kulunut, sitte
kuin Mitt! inturen lvaimonsu tunssu lätsi Kuuselan
rannoilta, ja aina mielä ol! Krauturi-tädin omi tu-
kussa, se uli jo marsin ruostunutkin. Huoneen ka-
tolla tnsluoilvut sammaleet, muttu pihluj-ut pihalla
olimat lehewät jn kauniit, niinkuin ennenkin. Lin-
nut misertelilviit ikuisesti, sillä nyt oli Kesäkuun
ultu-puuli.

Vieno tuuli luinuittel! Pohjunluhden aaltoja, ja
iviihäinen mene nätyi lainehilla liikkuman. Msi-
näinen manhu mies istu! meneessä. hän suuteli hil-
jaa runtaun päin. Rannalle tultuaan meti hän
meneensii maalle. Veneestä otti hän ongen ju wä-
häisen lappusen, jossa ol! taloja, ja istuhti sitte
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nurmelle. Vanhus istui siinä Maiti, itään kuin
sywiin mietteisin «aipitnunnu. Hänen hitttsensu
olimat «ursin ivaltoiset, ja piitä «altoinen parta
rippui hänen rinnullensu. Utto huokasi syivään,
sunoen itseksensä:

»Mika olen minä? Olenko tottakin sama mies
luin ennen, jolluin Niemellä isäntänä olin? En
oletkaan. — Minä olen kuin karsittu kuusi, kuin
kuoritti koilvu, olen kuin lahonnut puu. Kuinka
sanotKraatari-tädin tyttö sadussansa? — »Silluin on
sinunkin sydämmes towan «amman saama, ja sinun
korkea latlvas kaatuu". Niin se kaatuu", lausui
ukko ju nousi istuulta. Samussa kuului ratasten
jyrinä, se läheni, ja jopa tulikin rattaat pihaan.

Rattahilta hyppäsi «aimo, jonka Niemen utto het!
tunsi Kraaturi-täditsi, maan täti ei ukkoa tuntenut,
sillä utto oli Mlliihentitnut tuntemattomaksi. Oi-
koinen feltä oli koukistunut, ruskeat hiukset olimat
jo Mllltoisiksi tulleet.

Kruuturi-tiiti tuetti «ääntää oluensa tuttua, maun
se oli ruostunut ja tankea eikä tahtonut un'etu.
Niemen utto katseli järkähtämättä tätiä siksi, että
täti hänen huomasi. Sitte läheni hän kysyen:
»Tunnetteko mielä minua".

Täti katseli ulkoa ja sanot sitte: „En tunne".
»Niin", ivastasi ukko, »»Murheet tuop! mustun

muodon", et ole Niemen utto enään sama tuin
tutisi innotta tata-perin".

»Niemi!" huudahti täti, »no miten nyt jutsutte?
Enpä olisi tuntenut teitä!"

»Hm, menee päitnut, menee ivuodetkin, waitta
eimät mene jättiä jättämättä. Talon! paloi Po-
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rotsi, entä minä enään jatsanut sitä rakentaa, silla
Manhuus tul! ja nurtla-miehen! ol! poissa" —

uton ääni mupisi mähän — »minä myin tuloni,
ja rahani tallensin minä huoneessani, multa eräänä
iltana, tun totia tulin, oli huoneen! omi auti, ja
rahat poissa, muuten oli laitti paikoillansa. Minn
saan toti kohtuullisen muonan talosta, ett'ei mi-
nulla hätää ole". Näntät »viimeiset sunut sano!
utto äänellä, jossa mielä »nanhn pöyhkeys ilmuutui.

»Kylläpä teillä murheita tyllin onki» ollut", mas-
tnsi täti. »Pujllllunne sitä «ustuun un tuikin ta-
ivuin menestystä ollut. Hän pääsi ensin lampuo-
diksi «uhäiseen tuloon, joku uli serttiin! omu, muun
sitte sui hän tvuotrntll erään etuestin »virtu-talon,
jossn hän on hyivin toimeen tullut. Siellä owut
tnhtoneet minuutin iviipymäiin «uodestu «uuteen,
muttu teti tuti mieleni uinua pesuunitin «ielä kat-
sella. Kaksi kaunista lasta Mikillä on; nuorempi
marsinkin on kaunis, sillä se on niin ympyriäis-
tutzivuinen, tuin nisu-takku. Niitä lapsia oilein
itämäni tulee, sillä aina he ympärilläni pyöri".

Näin puhuttnunn meni täti tuns tupunsu Owen
tultua «ääntämään, ju olvi unteni. Hiin kiisti nyt
uttontin sisulle, mutta tämä ruinisti päätään, su-
lloen, että hänen täytyi totia lähteä. Uttu aito!
mennä, muttu Kruatari-tiiti huusi häntä «ielä ta-
kaisin, kysyen:

»Mitäs Kuuselasta kuuluu? Onku siellä «ielä
laitti entisellään?"

»Kaisu on naitu hywään taloon, ja Kuusela on
Vanhentunut hantin", mastas! Niemi ju lätsi sitte
pois.
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Kraatari-tiiti kummeksi Niemen ukon muuttu-
mista. Hän ujuttel! itseksensä: »Maailma nuijii,
maan ukon sydäntä ei mitään nuiju ole Pehmittä-
nyt ennenkuin masta nyt, manhuuden päiminä —

nyt mihduinkin un nuija koskenut — mutta pel-
kään tuli, että »vieläkin Manhan ylpeyttä ukossa
asuu. koska ei hän tupaani tullut; hänellä oli kyllä
aitaa — mihintäpä hänen olisi tiirutta ollut?
Lyylistä hän ei puhunut, eitä hän pojnstansattaan
ulisi tysynyt, jull'en main muuten ulisi puhunut".

Näin ttlumusi täti torjntessunn knpineitunsa huo«neesensu, muttu Niemen ukko kulti symiin miettei-
sin lnuiftllitunna metsä-polkua pitkin Niemelle päin.

Kotia tultuunsa istahti utto «uoteensa äärelle,
symä huotuus nousi hänen rinnustansa, ja hän lau-
su! itseksensä: »Itsin olen aina, aina ylsin, tämä
on oma syyni. Poikani olisi kyllä takaisin tullut,
jos olisin tahtonut, mutta enkö silloin olisi alentu-
nut itseäni, jos olisin käskenyt hänen takaisin, tun
kerran ulin ajanut hänen pois — se ei mihinkään
olisi sopinut". Hänen oma-tuntonsa tuiskusi kyllä
tvälistä: »Joka ylpeää luontoansa on seurannut ju
määrin tehnyt, sen pitää myös, jos parannusta
tehdä tahtoo, itseänsä nöyryyttämän". — Nämiit
tunteet tutehutti hän toti pian ja ajatteli: »Minä
lähden poikani luo; marinaankaan ei hän minua
tunne eitä itänä tietää saa, eltit entinen mahtamu
Niemen utto, hänen ylpeä isänsä, on kerjäläisenä
tullut häntä tutsomann. Aamu on ollut, päiwä
mennyt, ju jo iltutin joutuu, elämäni iltu, minä
tuhdon mielä nähdä poikaani, ennenkuin piiilviini pää-
tän". Nnin ajatteli utto ja men! wäsyneenä lewolle.
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Matkustaja.

Wiikon päiwät siitä, kuin Kraatari-täti tuli ko-
tia, istui pohjois-Hämeessä maantien-ääressä wanha
ivallia-päinen ntko. Aurinko oli juuri laskenut, ja
»viileä tuulonen humisi hiljaa kahden puolen maan-
tietä olemassa honka-metsässä. Ukko pyyhtäili hial-
laan hikeä otsastansa ja nousi sitte istualta, sanoen
itseksensä: „Ehkä taas jaksan eteenpäin kulkea, koska
päimän helle ei enään polta, mutta niiniinpä jo
»vähitellen pitäisi tuleman sinne, missä poikani
asuu", ja katsellen ympärillensä ajatteli hän: „Täällä
ei yhtään ihmis-asuntoa näy — ei mitään muuta,
kuin nuot iki-manhllt hongat".

Hiljakseen kulti hän taas maan-tietä pilkin ja
näki, mähän matkaa kuljettuansa, yksinäisen mökin.
Ukko meni mökkiin, siellä istui mies. Hän katseli
ukkoa sanoen: „Hywäa iltaa! istukaa".

Näytti siltä, kuin mies olisi ollut hyiuin tottu-
nut ottamaan mustaan tuntemattomia. Hän ky-
seli nyt »vanhukselta, mistä hän oli, ja mastaulsen
saatuansa kysyi hän wielä muutamia kyselmiä ja nä-
kyi sitte oleman hyivin lyytywäinen. Hän tiesi nyt
kuka utta oli, ja huomasi myös, ett'ei utto häntä
tuntenut. Tämä mies oli tietäjä ja oli kulkenut mil-
loin missäkin. Näillä kulku-retkillänsä oli hän myös
ennen ollut Niemen tienoilla. — Hän otti nyt ukon
käteen tiini lausuen: „Oi, kuinka paljon ristejä ja
miimoja kädessänne on! Kah! tässäpä näen, että
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teillä on likisiä sukulaisiakin tässä pitäjässä — hm,
mutta mitä tuommoisia iuttelen, itse asianne para-
hiten tiedätte".

»Mitä, oletteko tietäjä?" kysyi utto.
»Hm, mähän yhtä ja miihutt toista tiedän enem-

män, kuin muut. Sillä miilu paruustu päästä
elän, että tietojani muilleltin unnun", mustasi tie-
täjä.

»Niin, niin, kyllä ymmärrän", sanu! ukko ja utli
kukkarostansa hopea-rahan, jonka hän anto! luiskah-
taa tietäjän tuuraan. Silte kurkotti hän kättänsä
tietäjälle, joku heti oli «ulmis puhumuun:

»Pohjnnmuultll tulette, niinkuin sunoittekin; ri-
kas, mahtllwll olette ollut, löyhäksi olette tullut, maan
toyhemmältä tuki näytätte, tuin todellakin olette.
Vähän niatkuu täältä on teillä Poika tuitta tytär".

»Puita, muttu e! tytär!" keskeytti ukko.
»No, pojun »vaimo ia lapsen lapset", lisäsi tietäjä.
»Missä on poikani? Mihinkä päin menisin, ettii

hänen tapaisin?" kysyi utto.
»Kulje ensin metsän läpi, mene sitte maan-tien

poikki, souda mielä lahden halki, niin näet rannullu
talon. Siellä on lapset tuin ruusu-tutut, emäntä,
jonka «ertllista e! löydy näillä paikoilla, ja isäntä
toimellinei», jalo, hywä, oiivallinen".

»Kiitoksia neuwostanne! Huomenna lähden, kun
main ensin saisin täällä yön! lemuta; minä olen
hymin »väsynyt ".

»Kyllä, mursin halusta", mastas! tietäjä.
Ukko lepäsi yönsä ja läksi aamulla taus matkalle.

Hän kulti eteenpäin ja näki, ennätettyänsä metsän
läpi, kylän »vähäisen lahden rannalla, ja lahden toi-
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jota tietäjä oli tarkoittanut.

Ukko meni nyt maan-tien Poikki ja kulti kapeata
polkua pitkin kylään. Siellä mäkeä liikkui edes ta-
kaisin, sillä nyt oli pyhä-plliwä. Hän näki muuta-
mia nuoria menemän rannalle, josta aikoimat läh-
teä järwelle. Ukko riensi sinne ja pyysi, että häntä
ottllisiivllt meneesen ja saattaisuvat hänen toiselle
puolen lahtea. Nuoret ottiwat wanhutfen wenee-
sensä, kosta heidän muutoinkin oli aikomus lähteä
lahden toiselle puolen.

Päiwä oli jo yli puolen, kun wene rannalle ehti;
nuoret meniwät tietä pitkin, joka wei rannalle ole-
ivan kartanon ohitse erääsen kylään, mutta ukko meni
polkua myöden kartanoa kohti. Hän meni muuta-
mia askeleita; mutta polwensa wärahtiwät kummasti,
kun hän ajatteli, että ehkä muutaman hetken päästä
hän jo näkisi poikansa. Ukko ei mennyt edemmäksi,
Ivaan istui tien »vieressä olemalle kilvelle. Hän kat-
seli ympärillensä — seutu oli marsin ihana; tuolla
tuo kaunis järwi saarinensa, täällä wiljawat pellot,
joidenka äyräitä kutta-nurmet kaunistuvat, ja ta-
lon ympärillä iki-lvanhat loimut, jotka leheivinä sei-
soiivat.

Ukko istui ihmetellen seudun ihanuutta, ja sa-massa kuuli hän kauniin, suloisen äänen laulawan:
Tuoll' Pohjanlahden rannalla
On sileällä nurmella
Mun kotoni. Waitt' matala,
Se ompi mulle kultala.
Siell' ompi laakso lauhkea
Ia lehto kaunis, tuuhea.
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Mä siellä istuin, laulelin
Ju ystiiwiiimi muistelin.

Mun lauluni, kun kajahti.
Toi ystämäni luokseni;
Mä hänen omakseni suin
Ia jouduin kauas todosluin

W,an Maikka koii-tienoilta
Mii jouduin kauas armailla
Niin sinne toki mieleni
Ia aatieheni lentäwi.

Ju jospa sinne joutuisin
Mä kcttan Mielä takaisin.
Niin laulaisin mii ilolla:
Oi kallis, kaunis Pohjala!

Utto oli kuunnellut, kummasti sykli hänen sydum-
mensä, ju nousten istuultu sunoi hän itseksensä:
»Lyylin ääni. — Sydän, miksi pehmenet? Hän
on ryöstänyt sinulta elämäsi ilon, Vanhuutesi tur-
man". — Ukko läheni nyt tulou — ju mitä näkö
— siellä istui ruoho-pihnllu leheivien puitten ivur-
jossu ihunu Lyyli lahden kauniin lupsensu kuussa.
Lnpsct poimiivut «oi-lnttiu, joistu äiti sitoi kieh-
kuroita.

Ukko tuli lähemmäksi, kumarsi ju pyysi ruo'uti
npuu. Lyyli nousi heti ju uikoi mennä kuomuun,
muttu ukko sunoi mielä:

»Saisinko, emäntä hymä, täällä »vähäisen lewiih-
tää? Olen komin mäsynyt".

»Kyllä», mastas! Lyyli, ja käski sitte tttkou sisälle-
Toinen lapsista rupesi huutamaan:

»Äiti. äiti! älä M!"
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»Älä huuda, Maiju", sanoi Lyyli, »Vaan tule
sisälle — ja Mitti tule sinätin".

Ukko katseli poikaa, hän oli Marsin isänsä kuma.
»Tuommoinen oli minunkin Mitkini piennä", ajat-
teli ullo. Sisälle tultuansa käski hän poikaa luok-
sensa, kysyi hänen nimensä ja koetti kaikin taivuin
häntä miellyttää.

Poika oli iloinen ja milläs eikä yhtään ujoksunttt,
maan hyppäsi ukon syliin, kysyen: »Mistä sinä olet?"

»Pohjanmaalta", ivastasi utto.
„Wai Pohjanmaalta! Siellä on tso-isänitin;

oletko häntä nähnyt?"
»En tiedä. Kuka on iso-isäsi?
»Etkö häntä tunne — Niemen ukkoa?"
»En tunne".
Heidän näin puhuessaan tul! Mitti, jota uli

ollut mainioitansa katselemassa, sisälle. Hän tar-
kasteli ukkoa ja kysy! sitte, mistä hän oli, maan
pittu Mitti «asiasi «vanhuksen puolesta: „W!eras
on Pohjanmaalta, mutta e! hän tunne !so-isää".

„N!!n, poikani, Pohjanmaa on lawea, ei kaikki
Pohjalaiset iässään toistansa näe", «ustusi Mitti.

»Voi jospa olisit tuntenut iso-isääni", sunoi taus
pittu Mitti, »hän un pitkä, kaunis manha ukko ja
rakastaa isää ja meitä".

»Oletko sinä nähnyt iso-isääsi, loska tiedät, että
hän sinua rakastun", sanot »vanhus pikku Mikille.

»En ole", «llstnsi poitu, »muttu äiti on niin sa-
nonut; ja äiti sunou, että pitää joku ilta ja aamu
siunata isu-isää, ettit lumula häntä muistaisi —

mutta mitä sinun un, utto? — silmäs omat mettä
täynnä".
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»Ilta tulee, silmiäni sumuttaa". Ukon ääni Vä-
rähti, kun hän sanunsu sanoi.

Pottu puhui «ielä: »Isä ju äitikin iso-isää aina
siunauVut; äiti sanoo: Hymä Jumala! Siunaa
häntä ja pehmitä hänen sydämmensn".

»Lapseni! sinä wuiwuui munhustu", sunoi Lyyli,
»tule nyt pois".

»Antakaatte hänen olla main", «asiasi utto,
»minä rakastun lapsia. Sitte on jo aitoju kulunut,
kuin olen niitä sylissäni pitänyt". Puri kyyneltä
«ieri hiljaa ukon poskille, ja poika huudahti taas:

»Miksi ukko itkee?"
Vanhus lausui: »Hm, rästäät tippuu, tetvät tu-

lee, utto tulee uudestuun lapseksi".
Mitti oli järkähtämättä katsellut ukkoa, ju nyt täst!

hän poikaansa luoksensa sanoen: »Lapseni! pyydä
»vierasta siunaamaan isääsi ja äitiäsi". Kun lapsi
«iuttomust! ukolle sunoi, mitä isä ol! käskenyt, niin
Mitti lausui:

»Isä, rukns isä! minä pyydän: annu lapseni ru-
kous syoälnmesi woiitull!"

Vanha ukko ojensi heille kättänsä, sunoen: »Ju-
mala teitä täitkin siunatkoon! Siunattu sinä äiti,
joka opetit lapseni lapsia minua siunuumuun, ju sinä
pittu Mikti, juku opetit minua tuntemaan kelpo äi-
tiäsi".

Onni oli nyt ylinnä tässä kodossa, ja Mitti
jutteli ukolle, miten hänen uli asiat hymin menes-
tyneet, tittu puhui myös, mitä tuetuksia hän ol!
kursin suuttui, mutta luikki numiit tapaukset olemme
jo kuulleet silloin, kuin utto Kraaturi-tädin tanssi'
haasteli.



„Nyt warmaantin aina olette meillä", sanoi Lyyli.
„Oi Mikki! nyt olemme niin onnelliset, kuin tvaitt
maailmassa olla saattaa".

„Tiedan minä", lausui Mitti, „k°sk<t wielä on-
nellisemmat olemme — silloin kuin, kaikin Mittu-
maari-iltaa unetamme Pohjanlahden rannalla".

Mikki kertoi nyt ukolle, miten heidän oli ollut
aikomus lähteä Mittumaariksi Kraatari-tadille, jonka
muoksi täti jo ennen oli lähtenytkin kotia, laittaaksensa
yhtä ja toista lapsiensa ja lastensa lapsien tuloksi.

Mittumaari tuli, ja Kraatari-tädin huone oli taas

Juhannus-aattona koristettu niinkuin taivallisesti en-
nenkin Lyylin kotona ollessa. Pihalla istumat ku-
koistamien pihlajien suojassa Täti ja Niemen ukko
sekä Mikki ja Lyyli lastensa kanssa. Onnellisna
istuimat he tässä wielä myöhään illalla, muistel-
len entisiä muistoja, nuoruuden armahia aitoja ja
katsellen Pohjanlahden wälttywiä aaltoja siksi, kuin
aurinko leivolle laski.

Muutamia tvuosia wielä oli Mikki Vuokratussa
kartanossaan, ivaan Pohjanlahden rannoille oli hä-
nen halunsa, jonka wuotst hän koti-tienoillansa osti
itsellensä talon, jossa hän perhetuensa sitte eli on-
nellisna.

Niemen tttto muutti poikansa taloon ja eli wielä
kauan hänen tykönänsä. Rauhallisiin, niinkuin tyyne
kesä-ilta, kulumat ukon ivanhuuden pätivät hänen
lastensa luona, ja heistä oppi hän myös tuntemaan,
että: Jumalan pelko, rakkaus ja työ onnen tuo,
ivaan ei peritty rikkaus.
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