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BomituB haudassa.

I.
Paroonin weri.

Ullnwau kappelin ja Lohtujan pitäjiin rajalla seisonee «vähän
«liatkaa maantiestä «vielä tänäkin piiiwänii miihiiinen molki. Sen
seinät omat manhcit, lahoneet, saiumaltuneet; sen katto on osaksi
tuulen liisiin heittäytynyt, sen akkuna ou paikattu paperille ja piire-
hillä. Ei ole se kaunis nähdä, sillä se suurta kurjuutta osoittaa,
Nään Nm lirisemii mesi purossa leitliii laskee sen mieressä ja kesii-
tuuli saa kimsen-otsat luuittelemia iuirsiii laulamaan, ei lamoksuta
mökki silloiu. Sammalet sen seiniin ra'oissa owat mehriiiiset ja
tnrme talolla istuu pesänsä «vieressä pieni lintu »viserrellen. Mutta
kun talivi tulee, puro jäätyy, Nmsieu oksat laulannoille kangistumat,
samiiiat saailut yllensä manhuuden pumult, lintu pesiinsä heittää
— silloin! Silloin on niutli Nm tno lumen alle liitteynyt »vuori,
sola taiwllhau rannalta puron rannalle niityy. Silloin luulee tuuli
joka seinän ra'osta, silloiu tonttailee pakkanen inötln lattialla ja
lautanen, joka peliin »virtaa katon rajalla taimittaa, hikoilee tuuraa.
Silloin tllmolsuttaa moiti, semminkin tun ääni sen sisältä kuuluu,
joka matkustajalle kertoo, ettii mökissä ihmisiä asuu.

Koma on Pohjan honka, ei lahuo se pian ja Nm se lähuu-
maan rnpeaa, lahoo se »vähitellen. Mutta paatosetsi muuttuu ydiu
ja muusien kuiva liisi koettaa kauan ja turhaan runnella ne »voimat,
mitkä Pohja ytimeen salannut on. Viidenkymmenen »vuoden ln-
luessa immttunee paljo? — Muuttuu, maan pohjan honka on pak-
kasen koulua käynyt, on oppiilnt kärsimää», kestämään — ja miisi-
kynnneiitii »vuotta taapiin oli motti puron rannalla melkein samlll-
laiiien kun nyt, se maan eroinksena, että se nyt ajan moimia tun-
nustaa ja on nöyryyttään osoittaen piiastansa ottanut lakin, kattonsa
tuulelle antamalla, — Jätettynä seisoo tänään Puron motti, sen
homehtuneet seinät eimät enää niie asukkaita, seu lahonutla lattiaa
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ci enää ihmisen jalka koske, se imee nyt sateisten piimien kyyne-
leitä, mutta se muistaa, että ihminen kerran on sen päällä seiso-
nut, että se on iniennyt kyyiicleilii suolaisempia, suurempia Nm sade-
pilvien.

Aikoja taapäin istui tässä mökissä kaunis, nuori nainen.
Hiin istui kätkyen mieressä, hiin lauloi lapselleen ja, lapsi »uitti.
Kun lapsi nukkui lakkasi äiti laulamasta, »vaau lastaa»! silmiiile-
miistä hiin ei lakannut; ja kun hiin lasta silmäili nousi hiinen sil-
mäiinsä sunri, kirkas kyynel, ja kyynel isoni, kunnes se putosi kät-
kyen laidalle ja särkyi.

Sitten kului muusia. Äiti istui takan edessä ja umpeli.
Kätkyttä ci enää näkynyt: pikkuinen oli kaSivanut. Hän osasi tnydii
ja puhua. Hän lasti jo leikkiä, hiin teli jo lumiukkoja ulkona Nm
oli lumi lohkeaa. Wielii silmäili iiii häntä niinkuin muincn, mielii
asui äidin silmissä kyynel, ehkä fe ei eniiii pudonnut.

Ia »vuosia kului taasen. Elinasta oli tinnens tadunuut,
hiinen hiuksensa rupesimat jo harmcnemnan. Ruusut poskillansa oli-
wat jo lanan sitten lakastuueet; postet oliwat »vetiiyuect kokoon
rypyisitsi, niinkuin maapinta Nm sitä syksyn pakkanen silittää. Hän
istui wielä ommellen, lvnan nti omat hiinen silmänsä kirkkaat, ei
asu niissä kyynel enää —

-
- Ei! ilo Mälltyy niistä, sillä ne nä-

kemät näön, joka niitä Nahuttani, ne näkemät nnoren A»ttin omalla
tirmeellä pesään puita halkaamau, — Onko siis tynel kuivunut?
Ei, mielä milliin entää se äidin silmään, mutta se ei ole katkera
enää niinkuin ennen. Kyyneleet oivat pesseet Eliinan sydämen pnh-
laalsi ja nyt sima sydämessä, joka niin kanan, niin paljon on kär-
sinyt, asun taivaan rauhll —

Ia nyt un Autti midentuista lvuutinen; tänään täyttää hiin.
Tiima piimii on aina muine» ollut äidille surun päimä, uyt ou se
ilonsa. Antista tulee mies, Antti äitiänsä rakastaa. Oi ilo äidin
sydämelle! Antti äitiä rakastaa, maikka äiti tänään on tehnyt »vai-
kean tunnustuksen:

„Anna minulle anteeksi poikani! minii olen sinnlle mateh-
dellut. Sinä olet kysynyt kuka isiisi uli, minii ulen masianut:
torppani oli hiin — Minä olen malehdellut. Sinä olet nyt pian
aikamies, minii en tahdo eniiii sinulta salata, mitä minä sanoa saan.
Se on minun syyni, ettii töyhiit olemme, cttii »vaimoin työllämme
olemme elättäneet meitiinimc . . . Siuii et ole tahtonut kerjätä,
siuä et ole leipä pallia pyytiiuyt, ennen siuii kuolisit tun kerjäisi,
sanoit kerran. Mistä sinulla un luummuiie» jiiyttii luuune? Äi-
diltäsi et ule sitii saanut, sillä äitisi on kerjännyt . . . Minii tiedän
mistä ulel saauut sen, minii tiedä», »iie» ja ymmärräii, että siuuu
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suonissasi juoksee isiisi merta — ja isiisi Autti! oli kuuluisa herra,
paroonin armoinen. Elii kysele minulta hiinen »imeiinsä, minii en
san sitii eniiii kenellcnkäiin mainita, ja ne jotka täällä sitä tietämät
omat liimanneet sitä salassa pitää. Elä luule ettii minä hiipce»
sitii mainita, en, nmtta syistä, joita en saata sinulle sanoa, olen
minä piiiittiinyt elämiini tapaukset salassa pitää. Kerran saat sinii
Nunninkin tietää, mitä uyt mielesi tekee, maan silloin ei minna
enää ole. Elii kysele mitään . . . Kim minii kuolema: lvuuteellani
makaan, silloin tahdon minii sinnn pyytämiittiisi antaa sinulle mitä
tarivitfet, oppiaksesi tietämään tuta äitisi uli. Nyt ja silloin «vaadin
minä sinulta lujan lupauksen. Knn saat isiisi nimen, sulusi nimen
ja sukulaisesi nimet tietää, lupaa tässä nyt minulle, ettet kosta, jos
uiitisit ettii äitisi on niiden tähden paljon lärsinyt. Lupaa että
niin käytät itsesi, Nm on äitisi liiyttiiynyt, se ei ole sinulle utahdo-
toitta."

Tuota sanoessaan itki äiti, mutta kyynel ei ollnt surun, se oli
ilon, sillä poika hcittiiysi äitinsä syliin ja lausui:

„Aitiui, rakas äitini! paljon olet sinii kärsinyt sen minä tie-
dän. Sinii et saata minulle ilmoittaa muuta Nm että miilussa
juoksee paroonin merta. Noh! pidä salaisuutesi, minä en kysy sitä
cunenlltin siuii sen minulle ilmoitat. Sinun meresi »tutun suonis-
sani juoksee ja Niolemaaui sankka on joka pisara sinun." —

Kului tuosta syntymäpäivästä »vuosia. Puron multi un
antill. Eliina on mmilauut maa» polveen. Antti on äitinsä hau-
dalla seisonut, un itkenyt, on lVoniiut kaikki mitä mökissä kootta-
waa on ja mökistä surnisella mielellä ciawaa» maailmaan lähtenyt.

11.

Profeeta.
Waltciien syrjässä Kaliman pitäjässä on Peitson kestiticivarin

talo. Sinne tuli Antti kun oli saattanut maahan niitä tnlliinta
hänelle elämässä oli. —- Siellä sai hiin palmelnspaikan, jota hän
etsi, tosin palkatta, multa Palkkaa ei hiin «vaatinut, sillä hän ei
ollnt oitcen nitutuihin tottunut.

Mutta Antti ei menestynyt kestikiewari talossa. Hänen luon-
teensa oli semmoinen, ettei sitii ultnt »vertaamincu mihinkään, niin
omituinen oli se. Mitä uuni rakastivat sitii hiin ei rakastanut,
ja mitä hiiu rakasti, sitii civiit muut rakastaneet. MsiN oli hän
milloin saattoi ja ylipäänsä pisti hänessä aina esiin jotakin, joka
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ei ollut talonpoikaista. Työtään, mihin ikään hän pantiin, toi-
mitti hän hyiviisti, rehellisesti. Niutta löytyi kumminkin työ, joka
soti aina Mastaan hiinen mieltään; tuo työ oli käydä kyydissä.
Tosin hän ei usein tuohon pantu, mutta luu niin mätiin tapah-
tui uli Antti onneton. Irstas elämä lesttticmart talossa oli hä-
nelle kauhistus.

Wuoden loppuun oli Antti tumminkin Peilsolla. Se» lu-
luttiia olisi hiin hntenii pnlivcNipaikkaa muualla, mutta jättää äi-
tinsä, lapsuutensa asuman sitii hän ei moinut — ja mastoin mieltään
otti Autti pestiä seuramalsi wuodeksttii, sillä »välttämättömällä eh-
dolla päästä kyytiä käymästä.

Luulet luNaui kai, cttii Auttia nyt pidettiin paremmasti Nm
eusivuotena? Päin »vastoin. Isiintii oli juomari, jumalaloin,
joka ei sietänyt nähdä Anttia suuttumatta. Isäntään pisti »vihaksi
nähdä miten Antti elämällään, semmillin Nm »yt rupesi miehie-
tymiiiin, nuhteli häntä, ehkä Antti ei koskcion mitään puhuuut.
Kylässä Nitsultiiii Antti „proseelaksi", ja tno nini ei ollut hänelle
kunniaksi, päin mastoin Nm tahdottiin hiittä hantiua sanottiin aina:
„kas proseetaa!"

Eräänä lauantai iltana Nm uli kyntö lopftnnut jn pyhää
soitetta tnli Antti hiljan Puron mölistä totiinsa. Hiin muisti
onnellista elämäänsä muinen ja huonoa nyt, hän merttili ne toi-
siinsa ja hiin itämistyi oloaan. Silloiu tun hiin läheni Peitson
niili hän tiellä kylän poikia, jotka pilkkana pitimät «ualthan Emau,
äitinsä parahimman ystämän. „Hiiwetä saisitte!" sanoi hiin —

„manhllll pilkata!"
Tuo oli ensikerta tun häu sanoilla oli kelään nuhdellut.
„Kuule profeetan!" huusivat nauraen nuorukaiset, „hiin on

joulunut ämmäinkin ritariksi nyt."
„Ette ole tainneet Nmlla, että on Pyhää soitettu; ettekä tietää,

että lepopäivä lähestyy? Siis luu saatte tietää sen, menette kai ko-
tianne ja jätätte ämmän, joka on parempi kun te laitti yhteensä?"

„Kuule profeeta! Jumal' auta saarnaa hiin lauantaisen ehtuo-
saarnlln paremmin luu pappi Kokkolassa huomenna! No ämmä!
miiiimy nyt „Amen" hänen siunaukseensa.

„Pidä snusi!" ärjiisi Antti ja lahti Hiljoilleen totiinsa ottaen
ämmän Miikaansa.

siunatkoon sinua!" jupisi Ewc>.
„Sontiaiueu! mene' ämmäncsi hiiteen!" tiljuimut nuorukaiset

hiinen takanaan —

Muuan miilko myöhemmin eräänä pyhiiiltana isii Antti,
kun muut nuoret miehet pihalle olivat keilalla, pirtissä. Hiinen
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edessänsä oli paperi, hän harjoitti itseänsä kirjoitustaitoon, johon
oli hänelle äitinsä antanut alluopetuksen. Silloin tuli isäntä, ta-
mallisnuden mutaan piiistyneenä, sisälle jn nähdessään Antin pape-
rin sylki hiin siihen. Autki ei puhunut »itää», — hiin meni nlos.

„Sc piru!" kiljui isiiutä.
Kerran uli emäntä, joka myöskään ei Anttia suositut, niin

antanut tiimiin mellin palaa pohjaan, ettei silla ensinkään ollut
ruuan «»taltta. Avtti aiman hymit hämäisi tnon, maan hän söisanaa sanomatta.

Näin sai Autti oppia, ettei elämä ole »ikää» rnusuinen yrtti-
tarha, mutta hiiu kesti opetuSaikansn hymin ja kun mihci hänessä
Malin oli nousta partntnsa yli, juohtui aiua hänen mieleensä äi-
tinsä opetukset ja Autti autoi perään.

Mutta toiselta puolelta taasen saattaisimme sanoa, että Anttia
pidettiin hymiisti. Jos oli joln työ tehtiimii missä tekijän oli tar-
vis olla rehellinen ja tarkka, sinne pantiin aina Eliinan poika ja
hän näytti, ettii häneslii oli mieheksi. Isäntä maikka ei sietänyt
nähdäkään häntä ei olisi millään tahtonut päästää hänet pois tyköään.

Waan nuuitos tapahtni.
Pcitsollll oli ollnt tiileni ja pappi oli tomasti nnhdellnt

isiiiiiä ja hiiueu perhettään huonosta lukutaidosta. „Antti osaa
paremmin lutea, luu te taitti yhteen", oli hän sanonut. Ihmiset
tumassa nauroimat isännälle. „Se on oileen sanottu", arivelimat he.

Tuota ei saattanut isäntä unhottaa. Antti oli hämiiissyt
hänen, se pisti aina isänuiiu mieleen. „Ei Nunnilla, että sinä osaat
lukea, nahjus!" sanoi hiiu, „etpii sinä pyhän pitkään muuta tee,
kun sokaat nokallasi raamattuani,"

„Tetis!tte telin smnaie", mastasi Antti, „niin osaisitte pa-
remmin lukea."

„Pois raamattu!" iirjäsi päisthiiyt. „Nyl on tosin pyhä, multa
miuä olen isäntä ja sinä menet tohta lantaa ajamaan."

Antti ei ollut Nmlemaullau näitä sanoja. Siitä yltyi isäntä
yhii enemmän luihassaan.

„Kuulett'o mitä samoin, puis raamattu ja lannan ajuon!"
„Huomennll lun on kukko laulanut, mutta uyt ou pyhä" —

mastasi Antti.
Tnosta »vastauksesta julmeni isäntä. Hiin Nroi ja »uannoi,

mutta Autti mastasi aina »vakamasti, siivosti, kunnes ei isäntä
saattanut lvihaansci hillitä. „Kyllä miuä opetan sinut menemään",
huusi hiiu maahlllsuiseua, ja euueutuiu Antti ymmärsi, mitä oli
isännän mielessä tehdä, oli tiimii siepannut halon ja sillä heittänyt
Anttia. Halon pää sattui hänen poskeensa, jonka repäisi auki.
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Puuaine» rusko nousi Antin kaSlvoillc. Hiin tulistui, hän
unhotti iiitiusii, kaikki, ja ennenkuin isäntä ennätti päästä nau-
ruun, oli hiin litistettynä niin Antin tonrissa, ettei saanut sanaa
sanotuksi.

On Mllilea tietää miten tiimii seikka olisi loppuuut, elleivät
lyytipojat ja kaikki, mitkä tumassa olimat, ulisi samunneet Antin
päälle. Meiuen tappelu alkoi, mutta ehta miitemäkin Antti uli, ei
hän »uoilint sutia niitä aseita mastaan, jotka häntä kohtaan nos-
tettiin. Hiin sai monta merihaalvaa ennenkuin hiin oli »voitettu.
Mutta Nm hän lattialla »takasi ja laitti hattasilvat hiittä ci hiiu
enää mitään sanonut.

Wihdoin puoli tyrmistyneeksi jouduttua», heittivät he yiineu
uluS tumasta hangelle. Siellä tointui hän, siellä itki hän ensi-
kerran eläessään latkeraimpill kyyneleitä.

Seuraamana päivänä nähtiin hän Puron mökillä ja äitinsä
haudalla. Sitten katosi hän Kälmiiiltii, ei ticnllyt littaa» mihin.
Ei kysynytkään kukaan hänen peräänsä, Profeta unhotettiin.

111.
Lautamies ja hänen tuletva wäwynsa.

Kuu tlllunpoita joutuu ylpeäksi, niiu tietää tuskin ylpeytensä
rajoja. Waan niin ehtii lienee tallissa säädyissä, ehkä tuo sil-
miin paremmin astuu tun se talonpojissa osottaitse. Isäntä tietää
aina, että hän on isäntä; Maan jos ylpeys hänen sydämessänsä
lvllllitsee, tuntee hän tuon ja mitä hän tuntee, tuntee muuttui.
Mutta kuu muut tuun tietää ja tuntee, niin tulee ulo tämmöi-
sessä talossa rastaaksi, tukalaksi.

Ollila oli tämmöinen isäntä. Hänen mahtamuutensa ei ra-
jojll tiennyt. Hän eli talossaan luu ruhtinas holvissaan. Hänen
silmäilyksensä oli käsky, hänen käskynsä laki, jota ei uskaltanut ku-
kaan sanoa ivastaan. Luonnollista on, että talo tämmöisen isän-
nän isännöidessä edistyy, mutta toinen on asia niiden kanssa, jotta
tämmöisen talon piiriin kuulumat, semminkin kun on isäntä niin-
kuin .Ollila, ei ainoasi ylpeä, mutta lisäksi tyysti ja towa.

Ollilan ylpeys perustui hänen rikkauteensa. Hänen talonsa
oli suuri, hänen »vuotiset rahatulousa suuret, hiinen hnoncensa holvi,
hiinen peltonsa parahimniat, hiincn karjansa lihaminimnt, sanalla:
kaikki initä hänellä oli osoitti rikkautta, ylöllisyyttii. Kuu nyt Ol-
lila aina tämän rikkautensa tähden oli pitäjiin walittu ja mihdoin
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oli tehty lantamiehetsi, niin on aivan hymin mnmiirrettämä, että
Ollia nrwonsll tunnotzsn yliyi. Mutta soimatcssamme häntä, täy-
tyy meidän iummiukill antaa hiiuestii sen »nainecn, ettei hän ollut
mikään tylypiiii; ei, päin Mastoin monessa asiassa ylnmärtäluäinen-
lin. Hän oli lesti. Neljästä lapsesta oli hänellä enää jälellii ai-
noa tytär, s8 muotiuen Hnnuci.

Niiu! Ollilalla uli ainoa lapsi, mutta hänellä lasta oleman
ci kotonansa paljun tietty, sillä Hanna eleli aina omia aikojaan..
Hän ei ollul talonpoikaisiin töihin totutettu. Hiin ei saanut olla
talonpoikaisissa seuroissa, sillä „hiin on cimottu parempiin" oli
Ollilalla lapa sanoa. Hanna istui siis Päivät ommellen ja Ni-
toen kaikeiiuullisio. hienoja, koreita maatteita. Ainoastaan syömisen
aikana ja joskus muulloin hän nähtiin, mutta ei silloinkaan muuta
kuu mennessänsä pirtit poikki kammariin, missä hän isänsä kanssa
aterioisi.

Hanna oli 18 muotinen. Mikään erinomainen kauneus hän
ei ollut, mutta ehtii hiin tuota ei ullut, uli hänellä äiti Mailaansa
kaunis, puhdas sydii» ja puhdas sydän on kaslvojen ihanuutta lau-
nihimpi.

Hanna tiesi ja tunsi aiman hymin isiinsä luonteen, mutta
hän tiesi samalla, ettei isiinsä sydäntä mitään möisi muuttaa.
Hanna tiesi isiinsä rakastaman häntä, mutta rakastaman niin, kuin
rikas rahaansa rakastaa. Hanna ymmärsi olemansa talvcira, jota
isänsä taSMntti sillä lvoittaatseen. Asian näin ollen oli niahdo-
tointa, ettii Hannan ja lautamiehen matille olisi saattanuttaan
mahtua muuta kuu ntmctsi sila isällistä ja lapsellista rakkautta,
josta Nuuuiukiu perheen onni aina riippnu. Monesti oli Hanna
kyynel silmissä pyytänyt saada ryhtyä nihit säätynsä toimiin,
joita tumittamaan hiin oli luotu, mutta isä ci talvcilliscsti »vas-
tannut tuohon muuta kuu: Ei, minii tahdon ettii sinä tiistä sää-
dystä nouset.

Ollila itse ei sauuttamasti mitään työtä tehnyt. Hän ci
tuota tarmiiinutkaai!, sillii hiiu tiesi sanallansa oleman ivalta, hän
tiesi työn kulkeman hiincn poissa ollessaan pian yhtä hymin lun
mieressä seisoessaan. Aaimllla määriisi hiin päivän työt ja onne-
loin se, jonta ositus illan tullessa oli wnilliucinen, se tiesi että hiiu
ylpeän talossa paineli. Mutta- toiselta lannalla katsoen oli Ollila
hywätin pallollisiansa kohtaan, sillii ei missään näille maksettu suu-
rempia palkkoja; ja siitä seurasi ettei missään ollut parempia
palkollisia.

Waan en karminne pitemmältä kertoa miten Ollilassa elettiin,sen armcmne jo laitti, joka on nähnyt tahi luullut monen nykyi-
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senti ajan rusthollarin elämästä. Wiihii «varalliset isiöntlltsotaan ja yli-
malkaan on kunnia sen, jonka tntlarossa fo'olta lomin hopeita löylyy.

Oli kaunis kesii piiimä. Ollilan miiki oli niityllä; talossa ai-
noasli isänlä, tytär ja manha Liisa, jota emännän askareet toimitti.
Piltin olvi oli nuti; aurinko heitti lämpimän makunsa miehen rin-
nalle, missä hiiu pöydän päässä istui, lyijys kynällä piirtäen piirteitä,
juiden oli määrä olla puuslameita, paperille. Tämä mies oli Ol-
lilan isäntä. Hiin oli kytässään kotoillnt rahoja pappilan kellari-
rakennukseen, ja laski nyt lukua saaduista rahoista.

„Se pedon Pekka!" iirjäsi hiin iittiä, „ninä en siltä saa mi-
tään hywiillä, mutta en olisi Ollila ellen saisi pahalla."

,Mutta hiin on köyhä, isiini!" sanoi Hanna, joka istui la-
mitsalla «vähän mailaa isästä, pallistaeu silkki-huimia, ei
ole rahoja ja ne rahat, mitkä maisterilta saa, menewiit laitti kau-
punki «velkaansa."

„Ole maili, et sinä tätä ymmärrä. Petta on pahanjuoninen
mies ja minä tahdon näyttää, ettei Ollilaa kiellolla kostotta ha-
lullista. Olisi saattanut kohta antaa uiuulle tuon nnornkaisen tren-
gitsi, ja minii olisin hänen hädässään omnsla kukkarostani maksa-
nut nuo muutamat rossat.

„Muttll tiedättehän, ettii Pekka on syytön; tuo Poika ei tah-
tonut tulla tiiuue."

„Ei tahtonut tullll! .
. Ole ivaili! Minii tiedän, että hän jo

oli tulossa, mutta Pekka houkutteli häntä jäämään; sen saa hiin
maksaa. Kun maisteri tulee tänne panen minä häntä myöden sa-
nan Pekalle, ett'ellei Pekka kohta luomu Irengistääu, saa hän mak-saa minullekin metkansa."

tulee!" sanoi manha Liisa jota nht owessa näkyi.
Lautamies uousi. ,Mene kamariisi Hanna ja pue yllesi, että

kehtaat ihmisten näkymiin tulla," sanoi hän ja jättäen Hannan
meni hiin kamariinsa samaa tekemään.

mitä isäsi sanoi?" lausui Liisa lantamiehen mentyä.
„Pctne parahti yllesi! hi hi Hu! Jos ei aamistnkseni pahoin «va-
lehtele, niin saamme ivuoden kuluessa täällä häät, hi hi! Ollila saa
Nisua kaikki maisterin ylhäiset sukulaiset sinuksi . . .

„Olkllll hullutta puhumasta", jupisi Hanna punaposkisena
knn khftsynyt puola, mutta totellen liistyii hiin kiiruhusti katosi jät-
täen ompelunsa pöydälle.

„Kyllii rouivana olla kelpaa", — munisi Liisa — „mnltasen minä sanon, ettei almanakassa ole sitii piimää, jona maisteri»
ja Hannan häitä »vietetään."
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Maisteriksi Nttslitu oli noin 30 muuttuen, pitkän huikka
mies, hiinen kaslvonsa olimat maaleat, olemattll niissä mitään sitä
lvllkawuuttll, josta olisi moinut aamistaa hänessä papinmirtaan ai-
komaa. Hänen tukkansa oli punainen, ja tuo sai kolo hänen ulko-
muotonsa jotensakin oudoksi, senuuittiu tun hiivutset olimat pitkät.
Hän tuli Hiljaan tiimellen Ollilaa kohden Hisftaiian putttteppi
kädessä, aina mällin silmäillen ympärillensä.

„Aina aamnstll iltaan emännän työssä, manha Liisa! Hy-
wää huomenta! — Onko lautamies kotona?" puhui hän tarjoen ys-
tiiwälliseski kättä eukolle, juka ruwettuaan perunoita kuorimaan, myölii-
naansa pyhki kätensä, ennenkuin rohkeni tarttua maisterin käteen.

on kotona; hän meni kamariinsa; kyllä hän
kohta tulee."

„Se hywä! No, miten täällä tänään jaksetaan? Kaikki hy-
win, wai Ninla?"

„Kllitti hymin, saatikka —

—"

„Mit«?"
saisi palmelutseensa Paamilan Pekan trengin."

„Minä tiedän, että Ollila hänen tahtoo, ja minä olen kuul-
lut -pojan omasta suusta, ettii hiin tiiu lviiton kuluessa tulee tänne.
Paalvila luopuu hänestä. Lautamiehellä un oileen — ei ole koko
pitäjässä niin oimallistll työmicstii. Mutta älkää puhuko lauta-
miehelle uitäiin, huomenna tuon minä miehen muassani."

Nyt tnli lautamies tupaan. Maisteri termehti häntä ystii-
»vällisesti, ja hymyily jota lautamiehen huulille nousi, näytti että hc
olimat »vanhat tulut, että maisterin tulo uli lautamiehen mieleen.
He istuimat mähän aitaa pirtissä, mutta pian »vei lautamies wie-
raansll »vieras kamariin.

„Luikertele sinii ja siitenöitse niinkuin kissa kun sitä silitetään,
sinä mielä nau'ut pahasti," jupisi Liisa.

Wieras-tamarissll istni lautamies ja maisteri. Terlvetulici-
set oli juotu ja suuresta sukuripalaisesta «vähäisen haukattu. Me-
ren maha piipuissa paloi hymii tupakka ja hymyillen oli maisteri
taputtanut lautamiestä olalle Mannoen ei pitäjässä, ei kihlakun-nassa, tuskin koko läänissä parempaa miestä löytymän.

Lautamies nauroi. „Niinl'o luulette? Niinhän olla pitääkin."
„Oileen lautamies, oileen! . . . Mutta . . .

?"

„Te tahdotte tietää mastaukseni eiliseen kysyniykseenne?"
„Ni», minä en ole saauut unta silmiini koko iviimeis yönä ;

miuii kysyin aina itseltäni: Mitähän lautamies »vastaa?"
„Se on siis mannaa aikomuksenne sitoutua talonpoikaiseen

sukuun?"
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Niitä paree on taloupoiaiten liul her-
rassuku? Uslotaa minua, lautamies! Te olette tuhansia kertoja
parempi Nm moni herra. Talonpoika ei tottele munta luu Ju-
malaa ja esimciltaa. Herrat! ne saamat kyytty-selin kumartaa esi-
liiiehillensä. Niille sauotaau: mene siime! ja Herralla ci ole omaa
tahtoa, jos hän mielii Mirassaan Pysyä. Hänen pitää totella. Hm-
märrättetö uyt, Niuka talonpoika on herraa parempi?"

,Min niin! Iloista minun luulla teidän noin oikeen käsit-
tämän tlllonpoikaitztll säätyä. Mutta enneitNin ivastaan kysymyk-
seenne, tahtoisin minäkin tehdä muutamia kysymyksiä. Teidän isiiinie
on kruunun mouti, rikas mies, te olette ainoa lapsi? Niin sa-
noitte eilen."

„Niin."
„Ia le tulitte tänne maalle saadaksenne lukea rauhassa?"
„Niin, niin."
„Tc olette isänne ainoa perillinen?"
„Kutapa toinen isäänsä perii kun lapsensa."
„Ia te rupeette papiksi?"
„Tuo on tosin »vähän isääni Mastaan. Hän armelee, että

minusta tulisi kruunun tiellä suuri mies, multa uituun oma.ha-
luni on papptmirlaau ja samaten Nm te rakastatte talonpoikaista
ammattianne, en minä saata olla antautumatta siihen säätyyn, jota
minii rakastan.

„Se oikeen . . papeilla un suuret tulot."
Maisteri hymyili.
„Oileen, uileett!" sanot lautamies iloisesti. Hiin oli, »iin-

tuin tuomari tapasi sanon, „eksllinincerannut «vankiaan." Hiili oli
mllhtlllvll tuossa. Hiin mietti »vähän aikaa, lasti sormensa nenälle
ja lähestyen maisteria kysyi hiin:

isänne jälteen saatte? antlllall anteeksi, muttll
isän un ivelivollisuuZ kaikki tietää."

„No, ja Nm tuon saatte tietää?"
„Niin laitan minä häät, joiden «vertoja ei ole tässä pitäjässä

nähty."
Maisteri näkyi ihastuman. „Niiu ou tuiu aina olen sa-

nonut"! sanot hän iloisesti. „Teidän ja muiden talonpoikain Ma-
lilla un croitus suurempi kun yön ja Päivön «viilillä. Toinen
olisi niieltynyt saadessaan miimytseen herran, te pidätte kaikki sa-massa armossa, olkoon herm tahi talonpoika edessänne. Ia se oi-
keen, lautamies! Niinä saatan ilolla näyttää teitä tutuille roh-
»veösoreille Helsingissä ja sanoa: tämä un minun appiisäni. Mutta
tuo sikseen. Te armasitte jo eilen aikomukseni, Nila lienee puhu-
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uutliu teille aileestani. Minä pidän tyttärestänne; minii tahdon
olla suura niinkuin tctiu, kysyn siis lohta: Annatteko apulaiselle
tyttärenne Hannan?"

Tämä maisterin kysymys oli lautamiehelle mieleen. Hän
nauroi ja hieroi läjiänsä ikäänkuin olisi hän pakkasessa seisonut;
semminkin sanoma rohmessoreista sai tulewaisuuden silmiinsä lois-
tamaksi. „Minä olen suurapuheineu, sillä ei löhdy sitä, jonka
edessä minun tarmitsisi kuniartaa", sanoi hän, ~te olette suoraan
kysynyt ja niinä mastaan: Nm pappina tänne tulette, on Hanna
niin totta teidän lun Ollilan kartano kaikkine mitä siinä löytyy
minnn kuoltuani. Mitä isänne teille antaa on yts'kaikki. Hanna
on rikas, tahi paremmin sanoakseni, tulee niiu rikkaaksi, eitei yk-
sin Niemnlllu paroonin omaifuus moi Hannan omaifuudclle merioja
«vetää. Tässä on käteni, laskekaa miehen tumalla kätenne siihen."

Kamarissa keikkui läisliihys kuu maisteri laski kätensä lau-
tamiehen käteen. Se kuului »irti» missä Liisa wielä peruuoita
kuori ja Liisll jupisi kuullessaan sitä: „Nyt on se päätetty!"

„11l nyt lllulllnis!" sanoi maisteri iloisesti, mi-
nun saada tohta tnwata «uorstantani ja luulta hänen suustansatin
etten hänelle halpa ole."

„Hlllpa sinne, halpa tiiune! Mitä Hanna sanoo ei kuulu
miuuetkään. Liisa" —- jci lautamies nivasi pirtin oiven — „Liisa
mene sanomaan Hannalle, cttii joutuu tänne."

„Aiwlln niin!" jupisi mennessään ulos Liisa, „yttä tahtoo
puhutella morsiantaan, se on lltounullistll! Mutta seu sanoo se
jota woi, tästä nmioliitusta ci tässä maailmassa tule tämäu
enempää."

kai tnlette pappina Turusta? Kirkkoherra on
iucuihll, koetaan laittaa niin, että joudntte tänne apulaiseksi."

„Snnokaa minua sinuksi lautamies kulta! Niin, jouluksi,
jos Jumala elinpäiviä suo."

„11l silloin näkee pitiijäs, miten minä osaan häitä «val-
mistaa."

„Teiliä on eriuumaiset pellot tänä »vuonna. En totta toti-
sesti ole nähnyt missään mcrtojci niille »vetämiä. Te mahdatte
olla hymin onnellinen?"

z,No niin. Mutta missä Liisa miipyy? Se manha eläin lau-
taa luu toratta reppuryssn» laulussa. Antakaa anteeksi, minä me-
nen itse Haunaa hakemaa»."

Maisteri jäi yksin kamariin. Hänen huulilleen oli uyt
uauru astunut, hän tulli edes ja takaisin lattialla. „Ollila parka!"
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jupisi hän, „et sinä ole httlltt, ei! wiisaS ulet sinii, mntta tällä ker-
ralla saat iviisnhllinman ka»ssa tekemistä. Minä tiedän mikä si-
nun mieleesi on, ja ellei piru nyt petä, niin olen minä pelas-
tettu."

Wiihän ajan kukuttua tuli lautamies sisään kamariin. Hän
oli suutuksissa ja maisteri arlvasi uyt aivan hywin, ettei llliin-
niehen kanssa ollut ieittiii laskea.

„Niitä ei löydy!" sanoi lautamies. „Hauna ei ollut kam-
marissaan. Hiin tiesi tumminkin ennakolta minun tahtoni olleen,
että hiin nyt istuisi täällä kanssamme. Minä luulen, eltii hän
tätä nykyä on pappilassa. —"

Illan tullessa istui maisteri »vähäisessä kamarissaau Paami-
lan Peluu talossa. Hä» tiimeli lattialla tupakoiden, mutta pöy-
dällä malasi latsi kirjettä, joiden kirjoittamalla oli »viettänyt ajan
tultuansa Ollilasta.

Herra raatinies!
Minun täytyi lähteä Helsingistä melkaani teille suoritta-

matta, sillä minä en wuiimt lupaiitsiaui täyttää. Te uhkasitte
oikeudella. Minä tiedän, että teidän uhkauksenne oli cnenimän luu
uhkaus, mutta minä luulen tummiutiii, ettette minua miimeiseen
saakka ahdista, luu ilmoitan teille että tiiliääii olen kihlannut
uciiscu, jolla on sala kertaa ne 300 riksiä, joita minä olen teille
melassa. Jouluna mietän minä häät jaLoppiaisena on teillä 300
riksiä postissa. Sallikaa minulle mielii tämä aika pyytää nöy-
rimmästi

Frans Joseph Lager.
Kunnon meljeni!

Taidatpa kmuniaksua Nm uiiet missä minä nyt oleskelen.
Sinii tiedät, että minun lukukauden loppuessa täytyi piiiu pikaa»
pian karkaamalla lähteä Helsingistä, jossa ei ainoastaan tuo per-
keleen Raatinies S— m ja kaikki taupuugiu ramiutotan isännät
olimat miedii uinut puttaan, mutta nihöstiu luutuauti O. ja tuo
senatin mahtimestari nyttiii minulta pelimeltani. Minnlla osasi
olla 10 ruplllli seteli rcihllll silloin, ja sillä kuljin minä, lewollinen
jll huolimatoin, Nm suurin stoitalainen filosofi, kunnes ne lop-
puivat, — Mitä olisit meljeni minima tehnyt? Tie oli pitkä,
mutta Matti taskussa. Kuu oli rahani luluuut niin, ettei eniiii
jiilellii ollut muuta luu muuan fymmcuen kupctkkaa, rupesin minä
miettimään. Piimä oli puolessa. „Haluaako herra ruokaa?" ky-
syi kestikiemariu emäntä. Watscui tutisi, niutta Matti huusi las-
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lusta. — „Ei!" mastasi» minä — „mutta jos tietäisitte, jonkun
hywä» tnlun, saattaisitte näyttää sitii minulle. Minii olen maisien
Lager, , minä tahtoisin lnkea rnnhassn tämän lesiin." -- Emäntä
inietti. „Olisi Ollila hywä, paras kolo pitäjässä, mutta seu isäntä
un jotensakin loiva mies," sauui hän. — „Paawilassa un ennen
nutincu nuoria herroja asuuut ja ehlii ei Pekalla olisi mitään »vas-
taan — siivo mies tno Petla, mutta löyhä," — „Ai, ai!" ajatte-
lin minä. Waan emäntä lisäsi: „Paawila on täällä aiivan lä-
hellä, lvuitte tiiydii latsumassa." — Minä ulin ju Päättänyt ha-
keci jotakin toistu paikkaa, mutta nähdessäni Paamilan talon, joka
un ihanampia koto maassamme ja halvaitessnni kosten oleman lä-
hellä, jossa mies elämälle lylliistyneenii luoist saada siunailin lo-
pun, päätin minä täällä ottaa asumani, ja antaa, noin sattumatta
rahanpuutteseu tullnnna!! kirkkoherran, nimismiehen, tahi jonkun
utuun lristillise» ihmisen maksaa elatukseni. Paamila un nyt pian
taksi kuukautta ollut kotoni.

Kutsu nyt meli lnltaiseni tylösi yhteiset ystämämme ja lue
seuraamaa.

Ei ole ihmisen hymii olla ylsin, seuliihden, — senlähden olen
minii liina päivänä kihlannut morsianie», tahi »aremmin sanoak-
seni, raha arlnn, jonka lulun takana 30,000 rttsiä nukkuu odutuk-
scu uuta. Miuii mainitsit ju Ollilan! Ollilan, näet, saan minii
taupantetiiiisenii. Enlu ole onnellinen! Oi minun ratas Han-
nani! kuinka sinii olet kaunis, kuinka minä menisin kuulemaan
edestäsi, »vaitt'eu ole sima nähnyt nuuitll luu kerran! Ia sinii
anoppisiini! kuinka siuii olet nerokas, ymmärtäwiinen ja kaikin-
puolin miisas, »vaitta sinnn aimoihisi ei mahdu enemmän miisautta
tun lnlupahnn piiiihiiu! Tiiniiiin, »veljeni, tapahii tuo suuri muu-
tos. Ollilan isäntä, lihlatuuuau lautauis on sydämellä ja suulla
lumannnt minulle tyttärensä, hiin ti et ii ii, ettii minä olen rikas,
sillä et löyhällä ote tulta kelloa — <tuu kellu, jouka tähden nimeni
liene mielii tänään meli K—n meltojen kirjassa) — hän on luul-
lnt miten isäni kiittää häntä tirjcessii, jonka minii hänen kuullen
äsken luin ja siunaa meitä, lltmaten saman werrcm rahaa minulle
tun lnnlanics Hcmncm myötäjäisiksi antaa!! (Siiii tiedät, etten
minii osaa armatakaan tuta isiiui oli ja cttcimät äitini jiilteen-
jäiinnuksct riittäneet edes mntta rahuihiu) — Niinä suin »nutista
hiiuen kanssansa ja Haiman kiisi lastettiin minun käteeni. Luulit
kait minun äsken ilmeellä sanuneeni, että minii Hanna rakastan?
Ei meljeni! Nyt luu miuii tuiseu lerra» näin hiiucu, tykytti sy-
däiueni kummallisesti. Minii olin pappilassa luullut häntä Nitet-
tämiin, niutta uyt kun minä näin hiiuen, tun hiin puhui tanssaui,
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Nm hän ujoSti, »vaaleana silmäili silmääni, tuusin niinä, petoMie,
että minä olin rakastunut ja mietin turhaan missä paikassa Psy-
kologia sanoo, ettii Ollilan lautamiehellä, jonka sydän on kuo-
huma Ylpeys, saattaa olla tämmöineu tytär. — — — —

Kiitos luiNlllau, ettet sinä ole täällä.

Huomenna muutan minii Ollilaan ja minua seuraa täältä
Paalvilasta nuori, kaunis trenki, Antti niminen, joitta niinä sain
houkutelluksi «llihettamaan Paamilan Ollilaan. Jää hymästi nyt.
En uskalla ilmoittaa pitäjästä jossa olen, euncnkun saan sima
kutsua hiiihini. — Miamiisi elämässä ja kuolemassa.

Fr. Jos. Lager."

P.S. Anna myutäseuraama kirje omistajalleen. — Syys-
puoleen kesää tulen Helsinkiin, Muin ehkä Jouluksi joulua papitsi!
— Minii käyn täällä filosofian maisterista, Maikka «iinNli» nutis-
tat waiwlllla piiiisiu yliopistoon maillimislcn tietojeni tähden."

Maisteri kulti mielä edes latasin lattialla. Hiin oli kirjei-
tään lopettanut, hän oli iloinen. „los minii tiissii onnistun, niin
lumal'auta! snalau sanoa olemani onnen lapsi, jota en sninkaan
tähän sankka ole sattanut. Mutta lienee se niin, että onni ennen
tahi myuhcmmin ihmistä kohtaa. Ollilan iunnen »inii ja pysyä
hänen ystämyydessniiu ei ole mailea. — Ia nyt pian pappilaan
saamaan lainaksi rahoja, jotta kuunnolla pääsen täältä."

IV.
Trenki ja talontytär.

Syksy oli tullut. Wlltawll Tuoni ja syksyisen taudin kärsi-
nyt pohja suutelivat illan tullen toinen toisiaan, Rakkauttaanko
hiipeewiit he, »vain miksi oivat he tätteyueet tuon »valkean hunnun
alle, jussa kylmä näännyttää Heidiin sydämensä? Wielii loistaa
aurinko, se, joka ruusut kelvcillä fijitti, jota purosen säestäessä puli
mursilln pnNuin Puhjan! — Kah! wielä luistaa se, multa sen
lemuten säde ei wui sulattaa tuon kylmän peitteen, jonka tnkann
tuulema waltaa.

Syksy on tullut, ensimiincn lumi piiittciä maan, ja mikä
ensikerran tapahtuu, outoa fe un. Ollilan ulkotyöt omat loppu-
nee, riihet höyryy ja koolta »viljaa kokoontuu lanta miehen suureen
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aittaan. Liisa niinkuin ainakin eniiinnöitsee ja «vanhan elikon sil-
mät ulottumat edemmäs Ntn kelienkään nuutn. Hiin näkee, hän
kuulee — «vanu hän ei puhu mitään.

Mutta nyt un pyhä aamu. Kaikki palkolliset oivat suuruk-sensa syöneet, omat lähteneet, mikä kirkkoon, mitä naapuriin, mikä
laslemui muoteellensa pyhittäen lewolla lepopäimiiu.

Me emme näe maisteri täällä nyt, ei myöStiiiin isäntää,
sillii maisteri saarnaa tänään ja lautamies ou seurannut häntä
kirkolle. Multa pirtissä näemme tänään sen, joka siellä ei usein
ole muulloin tnn syömisen aitana ollut. Hanna istuu akkunan
edessä ja lnlee. Hiin oti malea ja tuo maaleillensa laskee hiinen
käsivoiteen jotakin rllkastettllwaa, jotakin suloista. Hänen silmis-
tänsä loistaa suru, häneu puhtaalla otsalla lepää alakuloisuus,
mutta toto hiiieu milodossausa on jotakin niin lapsellista, niin
nöyrää, ettii ihmis-tuntija hänestä olisi moinut sanoa: „Hän on
uhri, maan.uintiin uhri mnlittamatta aittaa uhrata itsensä, niin
on hänkin tetemii." Hän on pyhä «uaattesin puettu, hänen kau-
lallaan on kultaiset ketjut, hiincn hartioillaan suuri silkkinen hnimi,
mntta ehta sonmat maciteet tosin tnunistalvat naisen, oli Hannan
kasinoissa, luu hiin pyhiisiii kirjasia lohdullisia elsi, jotakin niin
suluista, niin ihanaa, ettii »vaatteiden koreus ei kauneuttaan enen-
tänyt. Ia Nlitenklllln ei Hnnna ollut mitään kauneus. Se oli
Manu sydämensä, joka oli kaunis ja Nm sydämen kauneus naisen
kasinoille lainaa puhtautcusa maton, niin kauniiksi mnuttuu ru-
makin.

On Nmuuallistll meidän katsella, miten luuntu saa malkaan
ulennuiln, ihmisiä, joiden sieluun se ikäänkuin itse un laskenut tu-
lcmnisunden siemenen. Minii tiedän niitä löytymän, sutta sano-
mat, että ihminen syntyessään un puhdas, että kasivatus sielulle
antaa »nuudun, mutta millä en lnule näiden haluainneen, miten
tllsmatus usein tohta kirjoittaa opetntsinnsa lapsen sydämeen lvoi-
luatta mitään ninnta mnitnttaa, kun jnuri päin mastoin sitä mitä
se tahtoo. Hannan iiii uli lannis, oli puhdas ja eteuti tämän mii-
memlliitun omaisuutensa hiin jätti tyttärelleen. Isiin me jo mä-
hän tunnemme ja me uiicmme, ettii hiinen tnsmalustapansa piin-
maali oli herättää ylpcyde» Hauuan sydämessä, Mpeys o» vinn
syttymii rohdiu; se syttyy usein maikka sikii saminnttall koetetaan,
saatiin siitteu tun sen tnltn miritetäiiu. Mutta kumminkin nä-
emme me, ettei liiii kasmatus mitään Hannassa maiNtttannt. Mc
emme siis woi päättää mutia, tun ettii Hanna oli perinyt äi-
tinsä sydämen ja samalla nutaa luouuoötn sen lauseen, että fe is-
tnttaa ihmisen sydämeen ttllewaisnudeu siemenen, josta ydin aina
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ihmisen kuolin piimään itää luettaa, maitta kaslvatus olisikin niin-
kuin useauunasti — ainakin aikaa moiltain lapahtnu — moiuut tu-
tllhuttaa siemeuen edistymisen. Tosi on se myös, ettii Hanna, joka
mielellään luki Jumalan sanaa ja sen jälleen koetti solvittaa elä-
miinsä ja lapsellisen kuuliaisuuden isäänsä luhtaan usoitti, tällä sa-
nalla tukisti ue opetukset, joita isä koetti häneen kylmää; mutta
kun Inmälcm sana oli jotakin jotensakin mieraSta Ollilassa, niin
emme moi lutea tuota tnSmatuksen ansioksi, ivaan armala äidin ru-
tuutset maikuttaneeu, ettii Hanna niitä mäliknppaletla täytti, joilla
taisi pitää sydämensä puhtaaua isän opetuksia »vastaan.

Hän istuu nht lukien, multa mastaftäiitä häntä näemme nuo-
ritta iseu, jota tarkasti kuuntelee, «itä Hanna lutee. Hän on,
tiimii nuorukainen, noin »uiideukolmntta manha, hänen himnkscnsa
olvat ttheriiiiset, hiincn silmiinsä suuret, mustat; hnueu kasmoillaa»
lepää simtstytseu tuntomerkki; hiinen koko olentonsa on niin talon-
pojasta eroitettu, ettii me tnmmastucn kysymme, onko tiimii mies
tosiaan paltolliueu, trenki Ollilassa?"

Hiin on paltulliucn, ei muuta —- hiin on tuo Antti, sonta
Ollilan lautamies kaiken mokomin tahtoi saada palmelulseensa.
Antti un nyt trenti Ollilassa; lautamies ou — tahi paremmin sa-
noakseni — maisteri Lager on osannut saada hänet maihettamaa»
palivelns paikkaa.

Antti on Ollilassa nyt ollut talsi »viittoa. Hiiu on tänään
ensikerran kahdenkesken Hannan kanssa. Palkolliset Paalvilassa ja
sanutte nyt palkolliset Ollilassa eivät ole ymmärtäneet, cimiittii
ymmärrä häntä. Hiin on siis enimmät ajat ollut itsekseen, tehnyt
piiiwiityötii niinkuin orja, mutta illoin on hiin, kuulematta unideu
palkollisten lorupuheitll, istunut milloin symiin ajatuksiin «Haipu-
neena, milloin lukien.

Eräänä päiiviiuii kitu Antti ennen muita uli sattunut tule-
maan pirttiin oli hän, hawcitsematta ettii kamarin owi oli auli
ja että Haima istui kamarissa, waipuuut wäsyueenä lawitsalle ja
NiulttawaSti puhunut mitä sydämessään ajatteli: „lummallinen
maailma! kun minä teen työtä, niin hymäilee kaikki minua, sillii
minä teen hywää työtä, teen työtäni rehellisesti. Multa jos juu-
tuisin sairaaksi, jus eu euiiä jatsasi mitään tehdä, kuta minusta sil-
loin huolisi? Ei kukaan maailmassa enää, sillii sinä äitini! joka
minua ralastit, cl eniiii ole maailmassa." — Nuo sanat kuuli
Hlluna ja Antin lause äidillä herätti hiiuessii pian samallaiset aja-
tukset. Haima oli alusta saakka mielisuosiolla kohdellut Anttia, nyt
tuli Autti Haimalle lalliintntalsi.

Täitä pyhänaumnll kun Antti tuli pirttiin eitä siellä niihnyl
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ketään, oli hiin metiiytyä takasin jälleen paknritnpaan, jossa hän
asui, Niutta samassa tuli Hautui isiinsä kamarista. Antti sei-
sahtui ja sanoi „hywiiä huomenta!"

„Sinä et mene lirktoun, Antti? Me olemme kahden ko-
tona, moisimme ehtii yhdessä lulea päiviin saarnan", pnhui
Hauun. Autti silmäili »itään tautamiehen tytärtä, jota hän ai-
mau Mähän tunsi ja jonka luuli ylpeäksi nintuin lautamiehen,
mutia luu hiin »iiii Hanna»! loisena, »vatacuia, mastasi hän mie-
lellään tuohon suostumansa. Ia nyt utti Antti tirsan, luki enim-
män osan saarnaa, sitteu pyysi Hanna lirjnn jn liiti saarnan
luppuun.

Niiu istuivat nuoret, ja lun saarna oli loppunut istuiwat
he »vielä kauan, mutta ääneti. He miettivät luettua, mai mitä?

„Mitsi siuii olet uin alnluluinen, miksi et menesty muitten
juutuösa?" kysyi mihduiu Hanua ja loi yStiimälliset silmänsä Ant-
tiin päin.

Taasen meni Antin sydänten läpi tnuuna tuune. Hiiu
muisti ylpeää isää, hiin näki tässä ihauau naisen. „Milsi en
minii olisi alakuloiuen? Niitä o» »iinulla uillllilmllssa, josta mut-
sin iloita?" mastasi hiin.

„Sinulla ei ole sukulaisia, olen kuullut sanottaman; sinun
äitisi on kuollut, mutta sumu isiisi?

„Häntä en ole itänä nähnyt," Masiasi Antti Hiljalla äänellä.
„Sinii rakastit äitiäsi?"
„Ralllstt'n. Miliii en ole ralaotauut ketään niinkuin häntä."
„Hän oli siis HYMä jn hellii?"
„Hiin «ii hymii ja hellä! 'Niin hymii, niin hellä, ettei lie

maailmassa löytymän hänen »vertaistaan. Hän ohjasi amun tielle
lapsensa askeleet ja tun hiin »viime kerran puristi tätä kättä, lu-
pasi häu ijankaiNisuudestakit ohjata uinua, puollustaa minua,
auttaa minua. Hiiu un nyt tuhta lymmeuen »vuotta maan suo-
jassa maannut, mutta lupauksensa on hiin pitänyt. Hiiu ou suo-
jellut uinua maaruissll ja hiinen äänensä soi nimin rinnassani
aina kuolemaani saakka."

Hanna huokasi, hiin oli liikutettu, häu muisti omaa äitiiiäu.
„Semmoinen iiii oli »linullatiu," sauoi hiiu Hiljaan,

Antti loi siutrei, kirkkaat silmiinsä Hannaan, Hanna silmänsä
Anttiin. Silmäykset tapasivat toinen toistaan ja hc tiinsimat ett-
eivät enää olleet toisilleen »vieraat, ettii he olivat ystiiwät.

Muuta cimiit sanueet enää kahden puhua, sillii »väki tuli uyt
kirkosta ja Liisa rupesi puolista laittamaan. Mutta muuta cimiit
tarmiuneellaau puhua. Kun puolisella tapasiilvat toisiaan, silmäili
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Antti Hannaa, Hanna Anttia ja mieraan eimät nämä silmiiilytset
enää olleet.

Ia se kumma tapahtui tämä» päivä» jiilkeeu, ettei Autti
euiiii ollut alakulllitett, ettii Hanuatiu oli ituisctupi. Syytä tuo-
huu »uuutukseell eimät itse tietäneet. - Niin! eivätpä itse hawain-
neet mitään muutosta itsessääu. JoS toisissaan sitii hnlvaisimci
saadaan niihdn.

V.
Magister! Lager ystäwälleen.

Kunnon ivcljeni!

Luennot lienemiit jo täydessä mauhtceösa. Miuä olen lohtn
mnlntis liihlcmiiiin täältä, »mttn tahdo» tuota emien kirjoittaa si-
unlle muutaman rimin. Laita »veli kulta minulle joku huune,
juln miihiiinen kamari kaupungin hallvemmassa osassa. Minuu
tukkaruui ei anna myöden eliiii niiuluiu emteu. Elii naura! mi-
uuStll un tnllut luinen iiiics, kokonaa» toinen. Minii kadun en-
tisin turhaa cliimiiäui, jn samalla tiitnu miuä sitä, sillii muuteu
ei olisi se uuni tullut osalleni, joka tullut un. Miuii rakastan
Hannaa, minii tiedän nyt mikä rakkaus uu. Oi Meljeni! näkisit
luon talonpoikaisen tyttiirc»! Niinä Mauno» lautta Jumalan,
ettei toista semmoista löydy maailmassa. Hänen isiinsä un, niii-
tutn lviiine kirjeessäni muisteleu snuuneeui, ymmiiriämäincu mies,
mutta ylpeyden siehissii uiin lujasti tiiui, eitä häu usein mieli-
puoliselta näyttää. Minii olen hänelle puhunut ylhäisistä sulu^
laisista»!, Muimnllisistn ystäwistiini, ja hän, ukko parka, on tuosta
yhä enemmän yltynyt. —> Miksi en saata hänelle puhua lotuutta?
Oi silloin olisi onneni hillassa, Hanna ulisi toisen! Kipeästi
minuun pistää «aiheella «aittaa tämiuöiseu nniseu, mutta kuu pa-
rannusta olen lvauuomi tehdä, eliiii kolonaan hänen tähtensä, onka
rikokseni niin suuri? Asia uinua mielä epäilyttää. Nalastaalu
Hanna minua? Hän ei puhu minulle miiiiiu. Miuä ule» kah-
desti hänelle ilmllittaini rakkauttani, hiit maan ivastasi: „los
isiini niin tahtoo, uiin täytynee minun teitä rakastaa." Miuii
en ymmärrä mitä hiin tuolla tarkoittaa. Eilen saarnasin minii,
minii Pyysin Hannan tulemaan kirkkoon; Hanna lupasi, mutta ei
tulluttaan. Minä olin asettanut saarnani niin, että seu ulisi pi-
tänyt »oaikuttaa Hannassa. Minä olin pahalla tuulella luu hiiu
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ei tullut, mutta minii moitin kumminkin saarnallani paljon. Pa-
latessamme kirkosta sanoi Ollila: „Te aiotte lähteä Helsinkiin, ai-
molle lunitksi palata tänne pappina. Niitä sanoisitte jus tuulu-
teiillsiiu te ja Hauua tulemana pyhiiuii ensi terta?" Imuiiir-
iiinct, että tno kysymys tiliumaSliii uiuita, sillä ntilloin on isä
tämmöiselle kuu miuii aleu kaupannut semmuista naista lun Hanna
on! Mutta yunuärtiinet samalla, ettii miuä ihastuen tuohon suos-
tuin. Niinä olen kanan miettinyt, mitä lienee ollut syynä tuohon;
luulen nyt ymmärtämiini, eitä ylpeydessä tiimiinkin juuri löytyy.
Jotu on tuiskuttanut Ollilan turmaan, että prumnsti tahtuu minua
wäwylseen ja muuta ei Ollila tairmtuuut. Kuka tuun tarun on
maitaan saattanut en minii tiedä, en huolikaan tietää, mntta sen
tiedän, että hylvän työn hän on tnolla malhecllaan tehnyt. Tule-
mana pyhänä kuulutetaan siis ensi terta ja tulemana maanantaina
lähden minä täältä. No, mntta tahtonet tietää mitä Hanna sa-
noi? Hän uli lun kirkosta eilen tultunne iloinen, hän tysyi mi-
nulta miten saarnani onnistui jn yhtä ja tuista muuta. Antti,
tuo palkollinen junta minii haukuttelin Paamilastn tänne, istui
huonehessa, ja hänen läsnäolonsa esti minua puhumasta Hannalle
mitä laulamien laussa olimme miettineet. Wihdoin meni Antti
ja uyt puhuin minii Hannalle kuulutuksesta. Hauua «vaaleni,
„Te ette siis ratasta minua?" sanoin ininä ja Hanna «vastasi
niinkuiu aina ennenkin: „los isiini tahtoo." — „No!" lausuin
minii, „isnsi tahtoo! Jos sina tahdot niin laste kätesi tateheni."
Hanna mietti ison aikaa. Hän meni ensin punaisetsi niinkuin
ruusu, mutta ättiii waleui hiin luintMlläleatsi ja — hänen kätensä
oli minun kädessäni. — Sano, ymmärrätkö sinii tällaista täytöstä?
Jos olisin sama mies Nm enne» tekisin kaikki, ymmärtääkseni mitä
Hannassa liittnn, mutta nyt eu minä hnoli ajatella mitään siihen
kuululvllll, sillä minä tiedän lvarmaan, että onni minna seuraa.
Sinä muistat nuoren purooni Edlerin, jonka me terran Helsin-
gissä miesten lailla kiskoimme. Niic nyt, Meljeni kuinka suuri
onneni on. Tuo Edler asuu tiiiillä, tässä pitäjässä un hiinen isänsä
kartano. Hän olisi saattanut ilmoittmi Nin minä olen, mutta hiin
on sitten kemäimen sairastanut, eikä ole kukaan saanti käydä Nie-
mulassa Edlerin luuna aina siitä ajasta, yhtä miihän Nm on ke-
tään Riemullista käynyt kylässä. Nuori Edler on kuoleman oma.
Se on surullista, mutta loska en hänen onliettoumuteensa ole
syypää, pidän miuii hiiuen tautinsa onnenani.

Tee hywä ystiimiini minulle mieliin ja muotraa kamari,
niin kaukana kaupnugin syrjässä, etteimat karhuni san tietää
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että kaupungissa olen, ennen kuin ivoin metkani inntsaa. Os-
tamiisi Fr. Jos. Lager.

VI.

Mitä Liisa muori arweli ja teki.
Eräänä aamuna nuimarahiu seisoi Liisa, saatuansa maltean

pesässä miriämiiä», Ollilan pirissä lattian leskellä. Luuta oi
lviime yönä satanut aikalailla ja edellisittä uli maa lyliuiiunyt, uitu
että nyt oli tiiysi talmi. Liisa parta »värisi »vilusta, hän ei ol-
lnt, ämmä rukka! nyt eusintiiän hymiillä tuulella, hiin mökötti it-
sekseen ja hieroi Maliin tiitumeuiään. — „Eittii ci nyt aiuakaa»
tule miliiiiu," jupisi hiin, „ei sutii tule mitään, sen sanoo Liisa!
Hannan antaa tnouuuoiscllc! En minii yulmiirrii mitä lautamie-
hccn on mcnnyt! Hyi, tuinka säikähdin Nm äsken unessa minäkin
tllnssnsin Hannan ja maisterin häissä! — Se mies, tuo maisteri,
ei ole rehellinen, se on niin »varmaa, tun ettii nimi olen Liisa!
No ottohun miten on, syytä miksi en hiiltä moi kärsiä, en minä
tiedä, mutta sen tidiin minii, etten minä saata kärsiä häntä. Nii-
niin mielestäni un Hanna nyt vinn snmnssn tilassa Nm »uinen
Eliina. Silloitti» puhui» minii totta, mutta eiwiit ui»na uSko-
neet. Wai enkö minä herroja tunne! Wähiiio omat mitutatit
pettäneet! — Miten uuttu, maisteri ei san Hannaa. Nuh! se on
nyt sanottu." — Ia ikäauNin olisi tämä ollut Liisan allmiirutons
meni hän nyt piimiinsä ensimiiisiin astareihin.

Ollilassa oli tullut tumaksi Liisan katsannosta päättää aa-
mulla mimmoineu piimii iiee olemaan. Liisan seisoessa lattialla
olivat piiat heränneet ja kuuilnaötelleu nähneet hiiuen jnpiseman.
He päättivät nyt piiiluiin kuluessa mannaan jotakin tummaa ta-
pahtumaksi.

Wiihitelleu oli laitti Ollilan mäti yläiillä. Pakarista — jota
Ollilassa niinkuin «liimallaan koko Satakunnassa, un eri huone
pirtin-porstuan toisella puolen — tulivat treugit ja nyt oliival kaikki
kokoontuneet pirttiin. Miehet, joiden ei ollut hemaisten korjuulla
tekemistä, metiiysiuiit tatan ympäri oduttain einettään ja piiat, joi-
den ei tullut mitään lehmiin, jitpisimat yhtä ja toista testcuiiiiu,
Nm lautamies lamaristaan astui ulos.

Antti, jota tänään miimeksi uli pakarista tullut, ehtii ta-
pansa aina oli olla ensimäinen, istui pöydän mieressä. Hiin tir-
kisteli kummallisesti eteensä, ikäänkuin ulisi hän sywiisti micttinyt
jotakin. Hänen silmissään ei ollut kirkkautta nyt, ue piiinmaiiuiu
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olimat himeiit. Eitä sc kummakaan; Antti ei miime yönä saanut
»vähäistäkään uuta niihin. Trcugit eimät hänestä huolineet, sillä
hän oli aina hiljainen. Hän sai siis rauhassa miettiä —

„Eineelle miehet!" huusi lautamies, „ja sitten ajamaan hie-
taa kirkolle kaikilla heiuoisilla. Antti jää totia, hän on käsistänsä
sukkelin, hiin saa tänään laittaa uudet knpilaat tirlkoreleeni."

Lautamies meui kamariinsa. Hän tiesi ettii käskynsä aina
toteltiin. Miehet rupefimat lähestymään pöytää. Antti taasen
siirtyi pois sieltä tallaa likelle. Hiinen silmiinsä koisimat nyt taa-sen, hän nlluroilin Nm Sakari rupesi paikkaamaan retiisiä lapa-
staan. Ei olisi kittaan »uoitnl sanoa, että hiinen yönsii uli unetta
lnliuui.

„Kyllä tai lautamies antaa maisterille tnon kirtkoreen, jonka
sinä saat laittaa," luiskasi Matti Antin konnaan. „los minii
olisin saailltt usalleui sen työn, tiedän piru »vie, mitä tekisin.
Miuä laiUllfin lnpilaat niin kehnot, ettii piuiatnkka penilnlman
päästyä jäisi maantielle."

Antti ei mastllnnut tuohon utitäiiu, hiinen silmänsä hiuentyi-
»vät wiihiin kuullessaan maisterin nimen, mntta himeys katusi kohta.

„
Jumalalle liitos että punatukka lähtee!" jupisivat piiat,

„niin pääsemme hiittä passaamasta.", — Tuosta näemme miten
paljon Ollilan palkolliset pitivät maisterista.

Wiihiin ajan kiiluttua ei ollut enää pirtissä muita Nm Liisa,
jota oli rumenuut lautaa punomaan; Antti, joka hilvoi tirmestii
ja pari piikaa, jotta kehräsivät. Niinä eiwiit puhuneet mitään.
Oli pinn nähtiiwii että Ollilan pirtissä oli yleinen alakuloisuus
wallalla.

Päivä rupesi jo koittamaa». — „Sauotllat jotati» Liisa!"
sanoi mihdoin eräs piioista. >— Minun tankani joutuu tämmöisellä
hiiren hiljaisuudella uneen — kas nyt! se peto taasen katkesi. Ant-
tia ei tnrivitse maatiakaan puhumaan, mutta teidän kielenne Liisa,
ei lienee yön NtlneSsa kuivunut."

„Ole maiti, tyttö!" mastasi Liisa »vihaisesti, „jos ou kieleni
yön kuluessa luimunut, niin ei syyttä se ole siitä tehnyt. Kehrää
sinä, hiljaisuudessa saadaan suuria mattaa»."

Liisan tuota sanoessa, tuli maisteri pirttiin, mutta meni sa-
naa sanomatta lautamiehen kammariu.

Liisa silmäili häntä mihaisesti: „Ei tno ule niiu suuri herrn,
ettei joutaisi hywää huomenta sanon," jupisi hä».

Antti nähdessään maisterin mapisi ja maaleni. Kukin pir-
tissä teli työtään. Toinen piika Mirkkasi: „Oletteko laitin lumotut
tost'ette mitääu puhu?"



22

„Ole maiti! Meidän »vaiti ollessamme kyllä niitä löytyy,
jotta Puhuu," mastasi Liisa. — Ia taaseu surisi rulki, lirlves »ueisti,suu lepäsi.

Ollilan kartano oli niinkuin jo sanoimme mitä suurempia.
Huoneet olimat suuret ja itse asunrakennus talonpoissa uudun
kumea. Pirtin talana uli tulmc snnrta kamaria, luisessa asui lau-
tamies toisessa nyt maisteri. Kolmas, joka oli lvicrasten sali, ja
jonka kalut olimat kaupungista ostetut, oli pirtin lelveynen. Se
oli kammarien päässä. Porstuan, takana ivasta päätä ultoumect
oli pirtin ja pakarin Malilla talsi kamaria; ne olimat Hannan.
Ehkä sumaitset lullani, että mien sinut nyt sinne, maikka tosin
siellä ivallitsee mielä symempi hiljnisuus kun pirtissä.

Hannan molemmat kamarit olimat rinnan. Pirtin vuulim-
maiscssll istuu hän. Ompelu on pudonnut lattialle; kirja, jota
hän on lukenut on mennyt Nini. Hanna ei tuota huomaa,
Hanna itkee.

Hanna ci tosin puhu mitään, mutta mitä hiin ajattelee sen
tiedämme me, sillii hiin tohta työssä näyttää sen. Hiin ajattelee
mitä isänsä, mitä maisteri ou hänelle puhnnut ja nuo puheet omat
saaneet hänen silmiinsä lyyneleet. Hän tietää että hänen »vapau-
tensa aita loppuansa tähestyy. Vapautensa aita? Onko hänellä
semmoista ollut? Häu tietää että hän lohta sidotaan mieheen,
mutta hiin on sydämensä tutkinut ja hiin tuntee ettei hän luota
miestä moi rakastaa. Hän kysyy syytä siihen, waan yhtä «vähiin
kun Liisa, tietää hiiu sitä. Hän on tumminkin päättänyt totella
isänsä täskyä, hän on niitä aina totellut. Mutta ehta hän luota
päättänyt on, ei hän lepoa löydä niinkuin euuen. Hän on tur-
»vllnnut rukoukseen, »uita rukouksesta ci hän ole »»uimaa saanut,
ja Nlmmintiil on hän sitä aina ennen saanut! Hiin tahtoo jota-

kin, itse ei häu tiedä mitä — ja taitleiu näitten tähden itlee hiin
nyt. Mutia lyyuel, joka luieri, ei »vyörytä painon pois sydä-
meltään.

Näin on Hanna taitan istunut saamatta sydäntänsä selluille.
Jos olisit kysynyt häneltä miksi hän itlee, ci olisi hiin osannut
siihen mitään »vastata, Hanna on nyt onneton ja tuo onnetto-
muutensa un sitii funrempi tun hän ei syylä siihen tiedä.

Mttiiktiä latoo kyyneleet hiinen silmistänsä: „Minii tahdon
pnhua jonkun kanssa" ajattelee hiin. — Liisan? Ei.. Menisinkö
pappilaan? En .. Jos minii puhuisin, puhuisin Antille?" —

Tuossa lensi ruusun Mari hänen poskillensa.
Hanna säpsähti, omi aukeni, Liisa tuli sisään. „Lautamies

lahtuo sinua tamcill paikallll," sanoi tullut. „Sinun onnesi päimä
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on tullut." Tuossa lauseessa oli ilmettä, joka esti Hannan puhu-massa «vanhalle rakkaalle hoitajalleen mitä mietti.
„Kuule, kullllnen soi jo. — Ei, helvoset omat kaikki puissa.

No, täyden sitte. Lautamies ja maisteri omat »valmiit menemään
pappilaan kunlutustirjaa noutamaan. Ne tahtomat sinua puhu-
tella ennenkuin menemiit."

Nyt olisi Hannan sydän purkautunut. Liisa olisi saanut
tietää mitä Hanna tunsi, mutta Liisa lisäsi taasen ilmeellä: „mah-
dat sinä nyt olla onnellinen! —"

„Scmoklla isälleni, että minä tulen," mustasi wakawasti
Hanna. Liisa silmäili pitkään, »vihaisesti häntä, meni lohta, itsek-seen jupisten: „mene ansaan hullu, jonka sydän ylpeys on pet-
tänyt."

Palkollisilla ei ollut niin aiman määrin kun he Liisan ju-
ftistuksestll aamulla aamistimat kummaa. Lautamies oli tullut
pirttiin, oli sanonut: „Liisa! mena käskemään Hanna tänne, me
olemme menossa fuuluutuskirjllll pappilasta —"

Hanna kun pirtin läpi kulki ei silmäillyt Anttia, mutta An-
tin kädestä putosi lirlves. Koko ajan Nm Hanna oli isänsä kama-
rissa, ci koskenut kinveS puuhun. .Kun Hanna, jota nyt lauta-
mies ja maisteri pyhä »vaattehissa seurasi, tuli pirttiin takasin, is-
ii Antti ruhmolla. Hatutan loi nyt silmänsä häneen. Hanna pos-
ket olimat maaleat, silmäripsissä miilktyi kyynel, mntta »vasemman
käden uimittömiillii sormella uli kaunis Nila sormus.

„Hll«nll on maisterin morsian," sanoi lautamies ja nuo
sanat «limat ainoat mitä hän sanoi, Mpeästi silmäili hän ym-
pärilleen ja meni.

Antti nousi samassa. Jos olisi lautamies häneen luonut
silmiään, olisi hiin selmästi nähnyt, että Antilla oli jotakin sano-
mista. Mutta hän ei luonut silmiänsä Anttiin, eikä nähnyt mi-
tään tästä Antin yrityksestä.

„Tosin on lautamies kummallinen mies," puhuimat piiat
keskenänsä kuu oli Hannakin metäynyt kammariinsa takasin. He
olisimat puhuneet ehkä enemmän, ellei Liisa olisi »vihaisesti sil-
mäillyt heitä.

Piiimii kului tulumistaan. Treugit olimat liiyueet helvo-
siausa syöttämässä, oliwat tuulleet piioilla tuon suuren uutisen,
ettii lautllmis oli tuuliiittfcn nouimissa, oliwat lähteneet taasen
hiedan ajoon ja tolverilleen jutellut mitä tiesivät. Hannaa ei
näkynyt; ntiteu hiin kamarissaan cli, sitä ei tiennyt muu kun Liisa.
Liisa uli siellä käynyt, uli nähnyt Hannan itkemän ja tuota näh-
dessään ei Liisa enää ilme-sanoja laskenut, — Autti oli »veistänyt,
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meistänyl kaikki puupölkkynsä lastuiksi, jotta Liisa ja piiat nauraen
olimat kysyneet, eilö jo kapikaan alkua rupee näkymään? — Antti
ei kuullut heidän kysymyksensä.

Oli jo hämärä kuu lautamies tuli totia. Hiin oli maiste-
rin kanssa ollut pappilassa puolisella, ehkä pappila oli aivan li-
kellä. Lautamies oli uyt ounellineu, romastikin ei nähnyt mitään
kummaa siinä, että maisteri otti Ollilan Hannan maimulseen, mutta
päin mastoin oli Nunmaksunut, että Ollila maisterille antoi Han-nansa. Tämä lause hymiiili lautamiehen ylpeyttä, ehkä rumasti
sillä tartuitti aivan tuista. Rumasti uli näet rumennut armele-
matin pahaa tuosta maisterista, jolle hän, lusta maisterilla uli
selmä papinkirja ja täysi itii, ei tainnut tieltäii kuulutusta.

Lautamies oli tuskin saanut sudennahka-turkit yltään, ennen-
kuin hän kiiski Liisan keittää toti-mettä. „Pitäisipii tmiutus-otta-
misen Piimää juhlallisesti lviettiiii." Mutka pitkäksi meni lautamie-
hen naama kun Liisa, tottelematta täskyä, kiimahasti heitti rillin
tytöiin sa pyysi saada sanon pnri snnna kahden kesken laulamic-
helle. Piiat hämmästyilvät, ilo oli jotakin niin outoa, ettii he
tustiu ennättimät tuiskuttaa toiselleen: „Ei Liisan jupisit aamulla
hywää merkinnyt."

„Häh!" huusi lautamies, „sinii tahdot sanon minulle pari
sanaa lahden lesken! Immärrätkös, että minii, lautamies Ollila,
wielä oleu taloni isäntä. Kuule ämmä! »vesi pataan ja seu lie-
huessa puhu suusi puhtaaksi."

„No, lumllllln nimeen sitten; mutta medestä ci tule mi-
tään minun auttamallani sittentään. Kuules lautamies Ollila!
kuinka kauan on Liisa Jaatuntytär on ollut palmelutsessasi? Luu-
len pian kolmekymmentä muotta. Liisa tuntee sinun paremmin
tun tunnet itsesi. Kuule lautamies, sinä ioaadit minun puhumaan
kaikkein kuullen. No, ei ollut minulla muuta sanomista, tun ettei
Hannan ja tuon maisterisi naimisesta tule mitään. Anna minä
puhun! Mitä teit sinä sisaresi Elinan kanssa? Ajoit hänen pois
tyköäsi, «varastit hänen perintönsä, kirosit hiinen ja hänen lapsensa.
Mitä teit sinä äitipuolesi kanssa? Pidit häntä tomuudella luin palkol-
lista ja nyt aimot sinä antaa rosmolle ainoan tyttäresi. — Kohta
on, lautamies parta! mittasi täysi jll ylpeytesi saa palkkansa."

„Mitä! mi — mitä!" huusi lautamies sn hypähti mihciStll
kohoksi."

„Niin lautamies! minä teen melmollisuuteni. Miuii olin
Elinan ystiimii ja minä en salli sinun antaa maasi tuulle, enuen-
kuiu saan tietää missä Eliinan puita on."
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„Nlkäci luoto hullua tuulko, maisteri!" sanoi matamasi lau-
tamies, ehtii miha kiehui hänessä. „Minulla oli sisar, Eliina ui-
minen. Hän sodan aikana rupesi hyppäämään sotamieslen kanssa.
Minä en sitä sallinut ja —

—"

„11l ajoit hänet hiiteen, maitta hymin tiesit, että ne olimat
»vihityt ja Eliina, Nm miehensä hänet hyttiisi, jos milloin olisi lnr-
minuut hoitoa. Mutta silloin et siliä niin ylpeä ollut tun nyt,
muitten olisi sinnn kelmannut tietää sisaresi oleman paroonin porttu.
Sinii halusit ylsiu saada 1010 maan ja sinä sait sen. Sinä
muutit tänne. Ostit Ollilan, lullalsesi Ninniaau maakunnassa
jossa,- —"

„lumal'auta, äliunä! ellet pidä suusi, niiu minä »voin seu
tutkia. Korjnll, rietas ihminen, joka «äärin olet hywälttahloisuu-
teni täyttänyt, kapineesi ja mene hiiteen. Mitten salli tuollaista,
joka hämyllä toötllll hyluät työni, nähdessään ettei konstinsa anta
hiintii Ollilan emiiunälsi.

„Miuii tahtouut Ollilan emännäksi! Jumala nähtöon,
etten rupeisi teille »vaimoksi, maitta nälkä tnolema olisi edessäni.
Olet ajanut pois minuutin! No, Liisaa ei kahdesti laoteta. Niinä
menen, mutta utuista lautamies, ettet ole Liisaa mielii miime ter-
ran nähnyt."

„Mene ja kun löydät todistajia, niin tule takasin, eläin! —

Ia nyt piiat! toimetta tulelle."
Piiat silmäilivät toinen tuistaan, mutta niin pelätty oli

lautamies, etteivät uskaltaneet rumeta sotimaan häntä mastaan.
Suuttuneena meni lautamies maisterin kanssa kamariinsa.

„Siitä lllvillliitllstll ei jumalauta tule mitään," huusi Liisa
heidän jälkeensä.

„Sen saamme nähdä!" sanoi lautamies.

VII.

Talontytär ja palkollinen.
Kun trengit illalla tnlimat totiin oli kaikki ylön lllllsin Ol-

lilassa. Piiat Inisluttimat toisilleen, kehruu-rukit eivät liikkuneet.
Liisan arkku oli «vedetty takcm eteen jll ämmä korjaili sinne kaikki
kapineensa. Lautamies ja maisteri istuimat lautamiehen kamllrissll
jll Hannan kamarin omi oli sisältä salpalle Nini.

Ainoa tässä, joka Liisan kanteesta ei pitänyt mitään, oli
Antti. Riidan kestäessä hän tosin oli antanut Nrmehen lemätä,
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mutta sen sillan oli hän puukkoon tarttunut. Kaksi lapikasta oli
hän saanut mainitsi. Kun Liisa mainitsi Eliinan nimen oli hän
kummasti säpsähtänyt, mutta lohta jälleen tarttunut työhönsä.

Wiihiin aikaa ennen kun trengit tulimat kutia, uli Antti
heittänyt työnsä jn ntlvenuut miettimään. Kun sitten trengit tu-
limat jn piiat niille rupesi juttelemaan niitä kummia oli tapahtu-
uut, metäysi Antti kenenkään huomaamattll ulos pirtistä.

Mutta aimau samalla aitaa tun Antti lähti pirtistä amasi
Hauna umeusa ja Antin tullessa porstuaan tapasimat Hanna ja
Antti toinen toisensa. Oliko tuo ylsin sattumus — ?

Antti ci puhunut mitään, hiin metäysi pakariin päin, mutta
emienluii hän ennätti pakarin oluen nwata, luuli hän Hannan
Hiljaan sanoman: „Antti, minii hain teitä!"

„Minua!" lausui Antti seisahtuen.
„Teitii! minulla olisi teille jotakin sanomista."
Antti seurasi Hannaa Hannan kamariin ja tun nainen kynt-

tilän sytytti, niiti Antti että Hannan posket olimat ruusupunaiset,
muita Hannan silmissä Nilsimät kyyneleet.

He istuimat kahden puolen pöytää.
Kyynele, joka Hannan silmässä oli mältkynyt, ftutoisi ja tus-

kin kuuli Antti Hannan lauseen: „mii!ä olen onneloin!"
Kun on sulku omattu pääsee mesi juoksemaan, kun on sana

sanottu seuraa kohta toinen. Antti, joka lattiaa oli tirtistellyt,
loi silmänsä Hannaan ja Hiljaan »nastasi hiin: „minä näen sen,
Maan syytä minä en tiedä."

„Antti!" sanoi Hannaa ja suloisilla silmillään silmäili hän
nuorukaista, „te puhuitte minulle niin lempeästi äidistänne, teidän
ja muiden Neulein »viilillä on aiman suuri eroitus, minä luotan
teihin, te ette moi minua pettää?

„Minii teitä pettää!" huusi Alitti koweuimllsti. „lumala
tietää, että minii ennen kuolisin."

„Alkiin puhuko niin lomaa." — Hanna loi silmänsä alas -—

Minuu isiini tahtoo paloittcia minua uienemää» naimisiin," sanoi
hän Hiljaan.

„Miuä tiedän sen, hiin on jo saanut tuulutusiirjau. Mutta
outo tno naiminen maston teidän micltäune?"

Hanna puhkesi itkemään. „Wastom minun mieltäni! Sa-
nokaa te, joka niin hellästi äitiänne rakastitte, moiko mikään olla
wostoin lapsen mieltä, jota wanhemuiat tahtoo? Eikö meidän pidä
kaikissa totteleman niitä?"

„En minä tiedii; tuohon kysymykseen osaisi ehtii rowcisti pa-
remmin wllstata. Mutta sen tiedän minä, etteimät hellät man-
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hemmlll koskaan pakotta lapsiansa siihen, mikä sotii lasten mieltä
mastaan, ellei se olisi johonkuun hywäiin. Minun äitini ei olisi
minua »aloittanut unimisecn, sen minä tiedän."

„Niiette tämän sormulsen, se on kihla sormus!" huokasi
Hauua.

„Te olette «vapaaehtoisesti situuncet maisteriin," sanoi Antti
ja hänen hnulensll lvapisi, „«niten taidatte lupauksenne rikkoa?"

„Oi herra Jumala!" huusi Hanna „ninnn täytyy, täytyy
siis ottaa maisterin!" Hanna tälli liisillään lasmonsa, hän itki
katkerasti.

Muuan minuutti kului äänettä. Mitä Antin sydämessä liik-
kui, emme tahdo «vielä sanoa. Mutta hänen silmänsä Hannan su-russa Nrkastuimat ja kun hän nousi ja Hiljaan laski kätensä Han-
nan päälle, ei hän enää ollut sama mies Nm iisleu.

„Hannll, le luotatte minuun, nyt on minulla selmä mitä
miuuii pitää tehdä. Luottakaa siis minuun, yksin minnun!"

Hanna heitti alas tiilensä. Antin sanat olimat sytyttäneet
toivon Hannan sydämessä. Mntta Hanna ei ennättänyt lvastcia
mitään. Antti oti metiiyuyt umen tykö ja Hanna uli samassa ylsin.

Antin mentyä antoi tuo hirmuinen tnsla, jonka kahleissa
Hanna toto päiviin oli taistellut, perään. Kyynele luiivui hällen
silmässään sa tun hän laski kätensä ristiin ja nyt taisi koko sydä-
mellään rukouksessa lähestyä Jumalaa, tunsi hän rauhan ja loi-
won heräämän rinnassansa.

VIII.

Eliina.

Hannan kamarista meni Antti Pakariin, Täällä ei ollut
ketään. Hän sytitti takkaan waltean ja sen saatua palamaan, hän
hiljaisilla askelilla ajatuksiin waipuneena lähesthi lvuodctta.

„Nht, äitini, on hetki tullut!" puhui hiiu Hiljaan ja heit-
liiysi Palmilleen «vetäen muoteen alta «vähäisen arkiin, jonka tau-
lansa ympärillä nauhassa rippuwalla awaimella nukasi.

„Nyt ou hetki tullut, nyt tnrmilsen minii sinun neumosi,
sinun apusi. Sinä näet, että minä olen uskollisesti pitänyt mitä
sinulle luftllsiu. Wcistct »vaaran Ntllessa tähän turmaa! — sanoit
sinä kun luolimvuoteellasi annoit minulle tiimiin lviihäisen rasian -—
Ia tun on sinulle sen sisällys selmä, älä «vihaa äitiäsi, älä «väärin
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käytä tietojasi — lisäsit siinä — Oi äitini! tuon lupasin minä si-
nulle, minä tahdon tuonkin lupaukseni pitää."

Antti otti arkusta mähiiisen rasian. Sillä lähestyi hän
taikaa. Hän tarkasteli kaikin puolin rasiaa. Se oli rihmalla ym-
päröttty. Napisemilla käsillä katkasi hän nuoran ja tun hän tantta
awnsi, lensi cmlvistus „tämä hetki muuttaa toiselle radalle elämiini
aluksen" hiiuen sielunsa läpi.

Kausi oli poisa, rasia auki. Palsu lulla-sormus oli ensi-
lnäiuen lalu, jonka Antti näli. Hän katseli sitä lummastellen.
Siihen oli sisäpuolelle piirretty „A. E."

Sormuksen alla makasi paperi taäry ja sen alla Pohjalla
taksi sormusta, korwcireukaita, kultainen sydän ja kauniin nuoru-
kaisen kuiva. Sitä katseli Antti kauan ja hiin hämmästyi, hänen
sydämessään liikkui outo tuntu, kuu hän luki, mitä lulvan alle oli
kirjoitettu: „Tämä mies, poikani! oli sinun isäsi."

Nielä kerran katseli hän näitä kulta kaluja, jotka ymmärsi
olleen hywin kalliit äidillensä. Sitten laski hän ne rasiaan taka-
sin ja lätti ne arkkunsa pohjalle. Paperi kiiäryn amast hän nyt ja
luki takan edessä.

„Nyt ymmärrän minä äitini, miksi sinä kaikin mokomin ope-
tit minua kirjoitusta lukemaan ja kirjoittamaan. Se oli sen tähden
että taitaisin lukea niitä et suusanallisesti tahtonut minulle ilmoit-
taa," ajatteli hän.

Kiiäryssä oli monta paperia, kirjeitä ja muita. Ensimiiinen
minkä sattui saamaan liisiinsä oli »vähäinen tilkka; tällainen:

„Wuonnll 18— 16 Päiw. Maaliskunta mihli allekirjoitta-
nut, Kokkolan kirkossa edelläkiiyneen kuulutuksen kuulutettua, amio-
paritunnatsi kornetin porooni Andreas Edlerin ja rusthollarin tyt-
tären Eliina Jaakon tyttären; joka mihtiuiinen tapahtui Lohtojan
tirton kylässä. Karl Gabr. Ström.

Proiuastin apulainen.
Todistaa:

Lorentz Edler. Johan Marjamäki. Matts Jaakola."

Antti luettuaan tämän, tunsi hikipisareet nouscwan otsallensa.
Eliina laakontytcir oli äidinsä nimi, sen tiesi hiin ja hän muisti
nyt Liisan kutsuneen samalla nimellä lautamiehen sisarta. „Herra
Jumala! olisiko se mahdollista, että lautamies Ollila olisi minun
setäni!" jupisi hän.

Kiiruhusti tarttui Antti toiseen paperiin. Hän luki:
„Minun rakas Liinani! Minun sydämeni siirtyy tnn minä

sinulle ilmoitan, mitä on welwollisunteni ilmoittaa. Jumalan
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edessä olet sinä minnn puolisoni, multa ntinnn sukuni ei sinua
semmoisena tunnusta. Se llinoa, joka sinun tunsi, miuun weljeni
Lorents, ci clii enää; kaikki muut, minnn isiini, minun äitini ei-
wiit tahdo sinusta mitään tietää. Vanhempani kirousta en minä
jaksa kantaa. Meidän mätimme täytyy muuttua. Jos siitä mi-

nua rakastat, niin reivi palasiin «vihtimäsetelin. Minä tiedän,
että sinnn ylelvä sydämesi ei tahdo lylivää eripuraisuuden siemenen
sinun puolisosi sukuun. Mitä hymiiii sinulle olisitin siitä! Rakas
Eliina! kalmamalla sydämellä ja katumalla omalla tuunolla sanon
minä sinnllc miimcset jiiähyiväiseni. Niinä lähden nyt ranskan
sotaan.

„Sinua ajoi meljesi pois kodostasi minun tähteni, sinä seu-
rasit minua! Jos sinä tahdot laitan minä laliiuiehillä, että saat
perintösi, jonka meljesi on mallannut, takasin, maan kaikissa ta-
pauksissa, jott'et puutosta tulisi kärsimään, lähetän tässä sinulle
1000 riksiä.

„Kowa un kohtalomme, armaani! Suutele puolestani pikktuista,
jota en minä saa nähdä ja usko marinaan ett'et sinä eroammesure enemmän kun sinua aina rakastama

Anders Edler."
„Hyljiitty!" jupisi Antti ja heitti »vihaisesti paperin tytöään.
Seuraama paperi oli kaksi 1000 riisin seteliä. Pieni tillta

oli niiden ympärillä, siinä seisoi: „A»ttiui perintö isiinsä jälteen."
Kyynel nllnsi Antin silmiin. „Äitini, äitini! niitä olet teh-

nyt! Kärsinyt elinkauden puutosta, antaaksesi minnlle tämän suuren
rahan. Äitini, äitini!"

Vielä oli pari paperia jälellä. Antti luti:
„Wuonna 18— i Päim, Joulukuuta syntyi ja 3 samassa

luussa kastettiin luutnantti Anders Edlcrin ja hänen mainionsa
Eliinan lapsi Anders. Kummina olimat Peitson torppari Isakka
Matinpoika ja hänen mainionsa Eewa. Kasteen toimitti

Karl Gllbr. Ström.
Prow-Mili apulainen.

Seuraama paperi kuului:
„Rakas Eliinani! Wiisi muotia on kulunut. Pitkä on se

aika ollut sille, jota tietää tehneensä määrin. Kuinka ylemä, kuinka
suuri sinä olet, sen ymmärsin minä »vasta saatuani sinun kirjeesi,
jossa sinä käsket minun elää ja olla kun ei sinua olisikaan. Eliina!
minun sydämeni oli pakahtua hämystä ja murheesta. Minä oli-
sin tahtonut Palmillani pyytää sinulta anteeksi, maan minun rak-
kaan äitini olisi se askel saanut hautaan. Minä olen käynyt suu-
ria sotia. Minä koetin unhottaa sinua, mutta lllrhao.u. Kuolema
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fiiäSli minua katuman elämälle. Vitsi muutta ulin minä ullo-
maillll. Emeötin poletit rippumat minnn olallani, tähtiä on rin-
tani täynnä. Nämä aiiuoin minii tuoda sinulle, panna ne eleesi
ja sanoa: ota ne ja sen kokonaisena, joka niitä kantaa. Silloin
tiili kirje isältäni. Hnn un tuuleman käsissä. Hänen «viime tah-
tonsa on että minä mene» naimiseen erään rikkaan, hymiin ja kor-
kea sukuisen naisen kanssa. Mitä sanoo Eliinani? Tahtoulu hiin,
että isiini kirous jää minuu päälleni, mai että kirous isäni kanssa
menee hautaan?

Tuhansia termeistä pitku Antille. Kaikissa tapauksissa o»
hiin minun poikani. Lähetä häntä minun tyköni, minii tahdon
tehdä hänestä miehen, paremman kun isänsä on. — Oi Eliiun! et
ymmärrä miten minun sydämeni on runneltu. Kirjoita piau »vas-
taus sutun Andersillesi."

Riemula Elokuussa 18-.
1000 ritsiii seuraa tässä myöden."
Antti tarttui kiiruhusti «viimeiseen kirjeen. Äitinsä kirjoit-

tamaksi tunsi hän sen.
,Min»n ratas poikani. Näistä lirjuitulsista tiedät sinä äi-

tisi elämän tapaukset. Vaan sinä et tiedä mielä kaikki. Isälläni
oli talsi lasta puita ja tytär; tytär ulin minä. Ilmajoella oli isäl-
läni suuri talo. Hiin oli rikas ja hymä. §an kaSMMi minua
pappilassa romastin tyttiirein kanssa, ci sillä antaatseenfll minulle
muuta kun talonpoikaista suvistystä, mutta syystä että äitini lnoli
minun ollessani «viidennellä muudella. Niinä sain kumminkin op-
pia enemmän tnn talonpoikainen tyttö tnrmitsee ja minä kiitän Ju-
malaa siitä. Miten nuoruuteni päiwiit kuluiwat ei tee siihen
asiaan, josta aimon puhua, mitään; ottoon sanalla sanottu, että se
aita oli rauhallinen. Minii olin 16 »vuotinen luu ensikerran näin
sen miehen, jota minä mielä rakastan, ehta hän minua on lanan
sitten unhottanut ja nyt toisen kanssa onnellisena elää. Hän oli
silloin nuori, ehtii iknmme «Missä on 12 muotia. Hiin oli kaunis
ja nc, joita minua nuorena näkimät, sanoimat minuutin olleen
kaunis. Se oli minnn onneni tahi onnettomuuteni. Itse kutsun
minä sen onnekseni, sillä minä rakastin ja olin rakastettu. Millä
kutsuu sen onnekseni, sillä rullaus ou puhdistanut sydäntäni, jos
siinä »vähänkään puhtautta on, ehta se ulkonaisesti on ollut —

imeläpä usein sisällisestikin — lomaa ja katkeraa. Se on opetta-
nut minua anteeksi antamaan ja siinä autuallisessa tunnossa, ettei
miihintäkiiän «vihaa asu sydämessäni, uskallan miltä toimolln astua
Ijanklliklisen armon eteen, Hänen tähtensä armoa anodcn. — Niin,
minä olin 16 «vuotta kun ensikerran näin parooni Edlerin. Niinä
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asuin silloin mielä Pappilassa. Kirkkoherra haiuattsi millä kannalla
Malimme oli. Minä lähetettiin lotia ja hiin, joka Suomen sota-
joukossa palmeli, lähti kotiansa. Me luannoimme ikuista rakkautta.
— - 5 muotta kului. Öin piiilvin oli hän muistossani. Niinä
odotin häntä, sillii hiin oli lumannut tulla. Minulla oli näiden
lvuosicn kuluessa monta tosina, mutta minä hylkäsin ne kaikki.
Silloin kuoli minun rakas isiiui ja minua kahta muotta nuorempi
meljeni tuli isänuiiksi. Hänelle juttelin minä sisarellisessa rakkau-
dessa miilun rakkauttani ja hän iloitsi luullessaan, että puheissa oli
periiii. Oi »veljeni! en minii silloin tiennyt, että silliin ilosi oli
petollinen, että sinä iloitsit saadaksesi siinä marmaassa tiedossa, et-
tei parooni loskaan minna maimukseeu ottaisi, pitää minua nai-
mattomana ja siten maltaa periutöni. Niiden »vuoden kulut-
tua nousi tuo onneton Suomen sota ja kun minii kyynelissä
muistin sulhoistani, tnn minä unessa näin hauen weriseuii sota-
tantereella syyttämän minua uskottomuudesta, tuli hiin. Hän oli
kauniimpi, miehuullisempi luu ennen ja mikä paras, hänen rattail-
lensa oli mnultumatoin. Veljeni nauroi luu pnruoui minua syleili ja
luu minä Edlerin lähtiessä en moinut solia ivastaan hänen rulouksiansll
seurata häntä, »vaan puhuin »veljelleni, joka minulle oli isiin sijassa,
ehta nuorikin hän oli, niin nauroi hän ja sanoi: „jos sinä paroo-
nia rakastat, niin seuraa." — Oi minulla ei ollut silloin totista
neumllnantajaa! Minä annoin maineeni alttiiksi ja seurasin häntä,
huolimatta siitä, etten saanut olla meljeni häissä, jota minä rakas-
tin. — Edlerin rakkaus oli tiilinen, mutta ne opetukset, jotta mi-
nuun oli pappilasta istutettu, eimät antaneet minnn niin hänen
haltuunsa tun hän olisi tahtonut. Kokkolaan tulimme me ja siellä
lmllulcttiin Edler ja minä. Edlerin meli Lorents oli se jclo tätä
toimitti. Oi jos niinä olisin Moinut tatn Loreutsia rakastaa, niin-
luin hän millua rakasti, onnellisempi olisi silloin elämäni ollut!
Tämä ylcMä mtorukllincn on sodan uhri. Siunaus hänelle! — Hil-
jaisuudessa mihiltiin mc, niinkuin »vihkimä todistuksesta näet, Loh-
tajassa, Sieltä seurasin minii Edleriii kunnes miuii palatessamme
Torniosta jäin Kiilmiiiän, jossa minä sinnn synnytin. Niinä olin
jo silloin hllMllinuut, ettii Anteroni tunteet minna lohtaan rupesi-
ivllt laiiuistumaan ja tietämättömyydessä missä hän oli, odulin niinä
kirjettä häneltä. Niinä udotin kauan turhaan. Vihdoin se tuli.
Mutta se ilmoitti, semminkin raha, joka kirjettä seurasi, niitä minä
olin pelännyt, maikka ei ollut uskaltanut sitä uskoa. — Niinä näin
nyt selmäöti kaikki, niinä en enää tohtinnt tuimoaklllln hänen taka-
sin tuloa. Se nila oli surun aika, jota ylsin sinun naurusi lät-
tyessä licmitti. Minä kirjoitin mcljelleni. Hiin oli myynyt maansa
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ja ostanut toisen etelä Suomessa. Hiin kiiski minun tulla tykönsä.
Suurella maimalla, sillä minä olin päättänyt sinulle säästää pu-
roonin rahat, saamutiu minä Ollilan, jossa meljeni nyt oli isän-
tänä. Hiin otli mlniia »veljellisesti »uastaan. Mutta luu hän sai
tuulla, että minä olin nainut, että sinä olit awioliitussa syntynyt,
julmistui hiin. Siiuii ei auttanut, että minä nuhtelin häntä maau-
myymizestä ilman minun liimattani. Hiin ajoi minua pois, kutsuen
minua hiimyllisimmillii nimillä. Hiin koitti saada maltaansa »vih-
kimä setelin ja hiin oli onnistua. Se olikin jo hänellä ehtii minä
seu »varkaudella kohta sain takasin. Minä en tiennyt silloin sen
armoa. Suremalla sydämellä sanoin minä ijäksi hymiisti meljeni
asumalle ja sanomattomalla maimalla minä Ilmajuellc.
Prowasti oli kuollut ja mamsclit, joiden kanssa minä nuorempana
olin lukenut ja leikkiä laskenut, täänsimät ylenkatseella minulle sel-
känsä. Minä olin nääntyä murheeseu. Minun täytyi myydä monta
lahjan, joita onneni päiminii olin Edleriltä saanut. Mutta armas,
ratas poikani! Sinä olit minulla, sinua ei muiuut lutaau miedä
minulta, sinä olit miiiuu kaiktini näinä koetuksen puimina. Siima
kantaen tulin minä takasin sinne, missä sinä piiimiiu ensikerran näit
ja siellä olen minä elänyt köyhänä, mutta uunelliscuu, hymiiin
naapurien parissa, eroitettuna maailman myrskystä. Siellä sain
minä wielä kirjeen Edleriltä. Se sai kyyneleet silmiini mielii terran,
»viimeisen terran. Hiin uli unhottanut minua ja nainut toisen.
— Hänellä on kaksi poikaa nyt,"

„Armas poikani! missä tilassa sinä olet tmi tiili- luet, e«
minä osaa acimistaa. Minä tiedän maan sen, että niinkuin nämä
rimit oivat kirjoitetut kuolemaa odottaessa, uiiu sinä niitä luet ol-
lessasi ahdistuksessa. Seu olet sinä minulle luivuumit ja minä
tiedän, että sinä et rilo lupaustasi. Antakoon Jumala, että tämä
ekiimiini kertomus ulisi sinulle onneksi. Mtii pyydän minä mielii,
sinä et äitisi huuhmolle moine mitään tielliiii! Jos elämäsi
kohtaukset, joita ei osaa tuolemuiiien cinmistaa, mie sinut puruuni
Edlerin ja meljeni kanssa yksiin, unhuita silloin ne kyyneleet, joita
he oivat saaneet silmiini! Anna myöskin äidillesi anteeksi, että
hän tuluupojntsi sinun kasmatti, ettei hän antanut sinulle sitä tus-
»vatusta, joka olisi saanut sinua isäsi säätyyn. Se oli ehtii pa-
hasti minulta, mutta minä olen itse talonpoikainen ja häpeellu sinä
astua äitisi ammuttiin, niin sallikoon Jumala tnuiäu minun tun-
nustukseni tuleman sinulle tutuksi, ennenkuin on siuillle myöhäinen
kääntyä isiisi säätyyn."

„Täsfä olen nyt liimaillut itseni sille, jota maailmassa ylitse
taitlill ratastan. hyljätty olen minä ihmisiltä, hyljätty sulvnltani,
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puolisoltani, kaikilta, mutta Jumala ei minua hylkää. Ainoa
maan päällä löytyy, joka minulle on osoittanut ystämyyttä kurjuu-
teen jouduttuani. Jos siuä tapaat Liisa Eskolan, jota nyt, knn
meljeni »vaimo on kuollut, emännöitjee" Ollilassa, niin kohtele häntä
ysliimiilliscsti, sano hänelle miime termeiseni. Ia nyt armas poi-
kani! — Henki ahdistaa rintaani, minun täytyy lopettaa. Sinä
olet ollut äidillesi hylvä poika, palkitkoon sinua siitä Se, joka parem-
min palkita »voi. Hiin pitäköön sinua aina amun tiellä. Hän
saattakoon meidät yhteen siinä elämässä, missä surun kyyneleet ei
enää himennll laikkilvaltiasta kaslvoista kasinoihin nähdessämme."

Antti oli lukenut kiireisesti näitä kirjoituksia. Kun hiin tuli
äitinsä kirjeen loppnun, ei hiti enää malunnt hänen visaltansa, ei
hän cniiä muistanut miten nämä uutiset aiman liki lostimat häntä.
Hän ei huomannut, että taksi trenkeislii hänen lukiessaan oli tullut
pakariin, että ne kummastellen silmäilimät häntä. Hiin muisti äi-
tiänsä, hiin luuli näkemänsä miten äitinsä kärsi. Hänelle oli nyt
felmillä paljon, mitä hän ei ollut ennen tiennyt ja ken »voi syyttää
häntä, että toinen ajatus hänessä oli miha etenli isäänsä kohtaan.
Mutta silloin »luisti hän äitinsä maroilnkset ja nyt hieroi hän
otsaansa tahtoen poistaa sieltä kaikki pahat mietteet.

V)ö tuli. Ia lieneekö siinä mitään kummaa, ettei Antti tänä-
kään yönä saanut unta silmiinsä, että hän mietti miten kummasti
kohtalo oli hänen elämänsä askeleet ohjannut, litn se antoi hänen
tietää kuta hän oikeen oli — Ollilassa! Kuu se ohjasi setiinsä ta-
loon hänen askeleensa?

IX.

Griskummainen pyhä aamu.
Liisa vli poissa. Hän oli koonnut kokoon kapineensa ja men-

nyt. Kaksi puimaa oli hänen lähdöstänsä kulunut. Hän oli läh-
tenyt iloisena, sanomatta, missä hän aitoi hakea turmaa. Viime
lauseensa lautamiehelle oli: „tuosta amioliitosta ei tule mitään!"
ja sen taisi hän suuremmalla luottamuksella nyt sanoa, sillä hän
«li Tuorstni aamuna kanan puhellut Antin kanssa.

Maisteria ei näinä päiminii paljon näkynyt ja että lauta-
mies itse oli pahalla tuulella, sen sai Anttikin hamaita. Hanna
istui näinä päiminii eniniiisti pirtissä, missä Antti rekeä paransi.
Hanna oli iloisempi nyt kun ennen.
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Ainoa kerta oli Hanna näinä päiminä maalennut. Tim
tapahtui lauantai iltana kun Antti hänelle luistasi: ~,Huumenna
ulette jo puoleksi rouiva, huomenna kuulutetaan!"

Hanna maaleni silloin ja loi silmänsä nuhteella Anttiin, mutta
silloin kuiskasi Antti: „Sallitaa minun puhua teille muutama sana
huomenna ennenkuin suurukselle mennään," —

Hanna myöntyi tuohon pyyntöön ja se silmäilys, jolla nyt
katseliMllt toisiaan, puhui enemmän kun sanat. Hanna punastui
kun Antti lausui: — ,Minä sanon niinkuin Liisa: Teidän ja
maisterin liitosta ei tule mitään."

Mutta että Hanna huomispäimäii pelkäsi ei ollut kumma.
Odottaessa hetkeä tahi sitä pelätessä, kumpaisessakin tapauk-

sessa kuluu hetki Hiljaan, miimeisessä tapauksessa kumminkin kii-
ruummllsti.

Pyhä aam» tuli.
Lautamies on noussut, hänen päätänsä pakoittaa, hän ei ole

ensinkään siinä miclcsfä missä isän tulisi olla tyttärensä kuulutus-
päimiinä. Maailma tuntiin hänelle niin tyhjältä ja nyt kun hiin
miimein on onnistnuiaisillaan saada hartaimmat toimeensa toteutu-
maan, on saada tyttärensä ja siten itsensä herrassnlnun, ei hän sitä
iloa tunne, jota hän siitä toimut. Lautamiehen luonne on tuollai-
sia, joiden kerrantoihin kynä ei pystii, jutka tekeivät mitä mieliinsä
pistää samalla asiaa miettimättä ja miettimällä. Hän uli ymmär-
tiimäinen, tllilki mitä hän teki näkisi ymmärtämiiisen työltä, mutta
usein oli työ tehtynä ennenkuin lautamies itsekään tiesi miksi hiin
niin oli tehnyt. Hän oli ahne ja itseliiinen, mutta nuo molem-
mat omaisuutensa eiwiit pistäneet niin silmiin kuin suuret ue oli-
wat, sillä ylpeys oli se paino toisessa >uaa'aösa, jota piti »vallalla
joutumoisen tasapainon. Kipeää pisti häneen antaa häissä ja muissa
pidoissa hopea rahoja morsian ivatun, kipeää pisti häneen ostaa
tyttärelleen kalliita waatteita ja muita kaluja, mutta ylpeys maali
ja lautamies ci moinut seisoa «nastaan. Näliin taasen autausi
hiin kauppoihin, jossa itsenäisyytensä pisti esiin, mutta hän moitti
rahoja ja ylpeys sai silloin kärsiä. Hänen ylpeytensä sai mattaan
tuon pyrintönsä päästä herras sukuun, sillä pääStyenfä tuohon toi-
«uoi hiin pääsemiiusii pitäjän etewinimätsi mieheksi. Että hän koto-
nansa oli loma olemme 'jo osaksi nähneet ja kummalliselta saat-
tanee näkyä, miten tämmöinen mies isäntänä saatti niin kaikki jär-
jestyksessä pitää.

Hän istui nyt pöydiinsä ääressä ja koko hänen ilonsa puh-
teusi näihin sanoihin: „lunialan kiitos!" mutta äänensä ei suurta
kiitosta osoittauut.
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Maisteri toisessa kamarissa makaa lvielä. Kynttilä palaa
hänen «vuoteensa wieressä ja tuolilla on kirja: llutlorii» l-culivivuz.
Tuo merkitsee, että hän on lukenut. Jos me maisterin — tahi
yliopistolaisen, silla sitä enempää hän ei ollut — kirjeistä luulemme,
ettei häu työtä tehnyt, niin olemme iviiiirässä. Maisteri Lager
oli lukenut paljun ja papin Mirkaan menunsa Jouluksi oli hänen
totinen aikomuksensa. Maisteri oli itse hankkinut ne tiedot, mitta
hänellä oli. Himeiisti muistaa hän ensimiiislä nuoruuttaan. Isää
ei ole hänellä ollut, hän ei ainakaan tiedä hänestä mitään. Hän
ei muista äitiänsäliiiin, sillä jo »viidenneltä muodelta on hän ollut
yksin maailmassa. Hän kulli ensin ympäri kerjäten, lvihdoin ma-
han isommaksi tultua sai häu palmelupaikan Turussa Rettigin luona.
Vaan siellä hän ei lanan menestynyt. Hän haki tietoja, hän oli
omalla halunsa moimalla oppinut lukemaan jo oma, ihan oma oli
ajatuksensa päästä kouluun. Sinne autti häntii munan kauppa-
mies, joka slltunnllktll oli hawllinnut pojan innollaat pyrinnöt.
Lagerin luku onnistuikin niin, että hiin, ehkä jota päimä oli hä-
nelle loma kurjuuden koulu, 23 mauhana tehtiin tutentitsi. Silloin
muuttui hänen sisällinen tilansa kummallisesti. Hänen sydämensä
oli ollut amoin »vastaanottamaan kaikkia hywää tähän snatln. Hän
eli tosin suurimmassa kurjuudessa, mutta hän oli melatta. Hänen
olentonsa oli siisti, hänen käytöksensä nöyrä. Mutta nyt muuttui
kaikki. Hän tuli tutuksi muutamain rikkaiden kanssa. Ia nyt he-
räsi »vähitellen hänessä kysymys, joka sai hänet poikkcemcian harha-
tielle, sille harhatielle, jota hän nyt on kauan kulkenut. Tuo ky-
symys oli aiman taivlllliuen ; se oli maan tällainen:

„Mitsi olen minä näin turja, kuin toiset owat rikkaat ja
elämät huoletta?"

Miten maisteri sai tämän Gordium-solniun amatutsi näemme
hänen nykyisestä tilastaan. „Se ei tee asiaan unten solmu ama-
taan, tun se »vaan anti tulee", lienee hän, niinkuin muinen kunin-
gas Aleksanteri suuri, armellut. Hän rupesi elämään niinluin to-
merinsa elimät, hän joutui metkaan, hän tnli malehteliaksi, mätiin
pettäjäksi, mutta tuo sai sydämensä yhä maan kuivemmaksi. Vih-
doin ei hän uskaltanut tulla rohmessorinsa näkymiin. Kaikki pa-
remmat tomerinsll heittimät hänen ja yhä alemmaksi »vaipui hän.
Tomeria oli hänellä »vieläkin, mutta muosimuodelta aina yhä
huonompia. Lager hawaitsi nyt, kun oli 7 muotta tällä lailla kulu-
nut, että tämä tie ei paratiisiin mienyt, mutta hän oli yksinäinen,
häntä ei surrut kukaan, hän oli kaskin puolin oma herransa. Hii-
ivyttumyydessä Moittimat towerinsll tuskin hänen, muttll juomisessll
ja Pelissä olimat ne aina «voiton puolella, sillä juominen ei ollut
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juuri Lagerin piiiiwika, ehkä hän sitä eneunnän tllttuntutseSta kuu
taipumuksesta harjoitti. Tällainen oli maisteri Lager, kun hän
Helsingistä kesällä tarkasi. Kunnian kynttilä ei hänessä kummin-
kaan ollut kokonaan sammunut ja kun hiin tnli Ollilaan rupesi se
«vähiin mireiimmästi palamaan, ehkä kirjeensä ei kaikin paikoin sitä
osoita. — Kun hiin päätti rakastua lautamiehen tyttäreen, teki hiin
tuota taivnrain tähden, mutta hiin hawaitsi hywin itse, että Hanna
ei hänelle rahattakin halpa ollut, että Hanna sai sytytetyksi parein-
pain tunteiden jäiinöksct hänen sydämeensä.

Hiin ei ole wielii noussut, hiiu makaa ja ajatuksensa owat
tulewllisuuteen kääntyneet. Hän on tehnyt lujia päätöksiä. Ensin
on hän tysynyt mitsi hiin aina Hannan parissa on niin njo. Tuota
hiin ei ymmärrä. Hiin on päättänyt päästä tuosta ujoudesta »vä-
häisellä tunnustuksella edellisestä elämästään. Hän ei wielii ollut
Valehdellut mitään Hannalle, hän päätti ivalehdella. Mutta sillä
lailla, että hiin »valheellaan liikuttaisi Hannan sydäntä. Hiin päätti
myös papinwirklllln astuttuaan kokonaan muuttua toiseksi ihmiseksi.
— „Onni on tarjoiltuuni minulle, minun on sen tähteä satamaan
seuraaminen, sillä Jumala on totisesti sallinut minun tänne tulla"
— ajatteli hän. Samalla sattui hän silmäilemään oikeaa kät-
tänsä, jonka etusormessa oli sormuksen sia mielä näkymissä. —

,/Tinii, minun äitini ainoa perintö, sinä olet poissa, mntta sinä
tulct takasin ja tuot muassasi minulle enemmän tun äitini taisi
minulle aulaa!" — Maioteri oli antanut kihlasormuksena sormuk-sensa Hannalle.

Isä ja yltä ulimnt kamarissaan mielii. Molemmat luulimat
olemansa onnensa satamassa. —

Naali ennciitiiin menemme kertomaan tämän pinmän tapauk-
set, on meidän silmäileminen niitä kahta, jotka Ollilassa mielii ker-
tomukseemme kuulumat.

Pirtissä nukkuivat laitti, pakarissa laitti, sillä nyt on pyhä
aamu ja lemullahan pyhiipäimä parahiten pyhitetään. — Ei, Antin
«vuode pakarissa on tyhjänä. Hän on noussut tamallisella arti-
päimän ajalla. Ei ole tuota kukaan huomannut. Hän on pukeu-
tunut pyhäMlllltteisinsll ja mcnnyt — Hannan luo.

Ollila oli jaettu kahteen leiriin. Isä ja ylkä toisella, mor-
sian ja trenki toisella puolen. Isä ja yltä eimiit «vihollisista tiedä,
«voitto pitäisi siis oleman toisella puolen.

Hannan pöydällä palaa kynttilä. Nuorukainen ja nainen
istumat ivastlltusten. He puhumat. —

te tahdotte tietää millä keinolla minä ivoin teitä
nuttua; te luotitte minun sanoihini kun en minä keinoa tiennyt,
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tuo todistaa minulle, että te minuun luotatte kun saatte kuulla
»välikappaleen ?" —

„Minä luotan teihin; eihän minulla ole ketään, ei ketään
muuta." —

„Mutta Hanna! te ette ensinkään tunne minua; moisittehan
Halen pappilasta neuwoa, jossa te olette tunnettu ja rakastettu.

„Woi Antti! ällää pappilaa mainitko. Pappilan mamselit
tuskin sietiimät nähdä minua. Kirkkoherra tosin on hylvä, mutta
en minä tiedä syytä, mitsi en häneen moi luottaa." —

Antti istni hetken aitaa ääneti. Vihdoin nousi hän, meni
«vakamasti Hannan tykö. „Eiuii et tunne minun" puhui hiin,
„mnttn kun ininä sanon, ultokullllileinatta sanon: ininä olen rehelli-
nen, Jumlllatll pelkiillwiiincn mies, niin immet sinä minua. Tosi
on, että Mirkani maailmassa maan on hcllwan pallollisen, tun sinä
olet rikas, sinistynyt, mutta kumminkin uskallan minii sanoa: Hanna!se teino, joka moi rikkoa sinun ja maisterin Malin on, ettii annat
sydämesi toisille. Hanna! anna se minulle, itiin olemme molemmat
pelastetut?"

Hanna silmäili kummastellen nuorukaista. Hänen poskensa
paloiivllt, »vaan huultensa yli ei sanaa tullut.

„Te ette wastaa?"
„Se keinu ei auttaisi. Se saisi matkaan maan että sinä

saisit seurata Liisaa", mastcisi Hanna Hiljaan.
„Tinulla ei ole luottamusta minuun! Hanna, jos ei sinulla

isää olisi, ei äitiä, ja olisit köyhä palkollinen kun minä, mitä »vas-
taisit, jos minä sanoisin sinulle: Me olemme molemmat köyhät,
mutta me olemme nuoret. Me jaksamme tehdä työtä. Tule Hanna
minulle morsiameksi! Minun äitini huone, ehkä lahonut jn huunose un, suojelusta meille autan, tunnes »voimme rakentaa paremman.
— Mitä wllstllisi Hllniill tuohon kysymykseen?"

„Sitä en osaa sanoa —- Jumala! eihän se kuulu
tähän" — wllstllsi Hanna Hiljaan ruusupunaisena.

„Eiicmmän kun Hanna moi tietää, kuuluu se tähän. Sano
armas Hanna, mitä mustaisit?

Munan räpäys kului. Weri oli uuhjeta Hannan postista.
Wihdoin kun Antti lempeillä, mutta surullisilla silmillä silmiiilli
häntä, ikäänkuin olisi Hannan mastans tärkein hänelle maailmassa,
tarjosi neito kätensä Antille ja mastasi tuskin kuultamalla äänellä
„Minii en häntä hylkäisi."

Antin silmistä lensi ilon säde. „Nyt tunnen minä Haimani,
sydämen!" sanoi hiin ja painoi hellästi Hannan kättä, joka enst-
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terrnn hänen kädessänsä lepäsi, „ja nyt Hannani! elä enää pelkää,
luota Jumalaan! Hän ei tuilveitamme piikaan käännä." —

„Antti! Jumalan tähden mitä aimut sinä tehdä?" — kysyi
Hanna pelästyneenä. „Einii tiedät mimmuinen isiini on! Oi, sinä
et tunne, ettei hän koskaan peruuta päätöksiänsä!"

„Sentähden pitää minun joutua. Armas Hannaseni! luota
minuun jo nyt rakastettuni, hymästi! Tärkeä on tämä piiimii."

Hanna ei ennättänyt sanoa mitään. Se rukous joka hänen
huulillaan oli, ei pukeutunut sanoihin. Hiin »vaipui tuolille istu-
maan ja silloin huokasi hän pelivolla: „Iumlllll! mitä aitoo Antti
tehdä?" —

„Katsos lurjusta!" huusi Sakari trenti Antille »vastaan, tun
tämä tuli pakariin. „Hän on uteluinaan niin pyhä ja kulkee tum-
minkin salaa yötulkua. Ahos, lurjus! mitä luulet lautamiehen tästä
pitämän ?"

Antti säikähti; hiin luuli Sakarin tietämän missä hän oli ollut.
Hän nyt ei kauan miettinyt. Kiirut uli tullut. — „Olc maiti!"
sanoi hiin, „ja puhu, jos tiedät, joko on lautamies noussut?"

„Tottll tai! — älä kiikutta tee, ennätät sinä mietä saada mais-
taa keppiä, ennenkuin menemme kuulutusta tuulemaan." —

Antti ei nyt »vastannut mitään, hän meni arkkunsa luo, otti
paperit rasiasta käteensä ja meni pirttiin.

„Mitä piru on Anttiin mennyt?" jupisimat treugit pakarissa.

Lautamies oli täydessä pyhä pumussa. Maisteri oli nyt
hänen kamarissaan. He puhnimat miihäpätöisiii asioita, mutta niis-
säkin tiesi maisteri niin «viisahasti latoa sanojansa, että aauiullinen
mieli-paha miihitellen lautamiehestä latusi.

„Kun minä kerran uli puolisella seuatori S— luona", alkoi
maisteri ja jutteli nyt pitkiin tarun, josta pisti esiin miten hän oli
tuttu senlltorin kanssa. Tuollaiset puheet, seuunintin tun maisteri
minne miikolla oli näyttänyt taksi kirjettä, joita ollessansa pappi-
lassa sanoi saaneensa kuuluiselta mieleltä Helsingissä, miellyttimät
niin Manhan lautamiestä, että hän suunsa täydettä nauroi. —

„Mutta", sanoi äkkiä maisteri, „minä ulen tosin tollo ; enhän
minii ole muistanut ensinkään morsian lahjoja. Onpa tumma,
ettette ole minua muisluttaneet! No, Helsingistä minä niitä ivoin
lähettää."

„Oltllll »vaiti!" — sanoi naurusuin lautamies, — „kyllii
minä otan ne osalleni uiintuin isiin tulee. Nousemalla miilulla
lähden niinä Hannani kanssa markkinoille ja Inmal' auta emme
sieltä tyhjänä palaa. Sillä minulla ou —



39

„Onko lautamies kamarissaan?" kysyi Antti samassa pirtistä
Ha kolkutti omelle.

„On, niitä sinä tahdot? Minulla on tekemistä", ivastasi
lautamies.

Antin iiäni mapisi «vähän kun hän mastasi: Sallitteko mi-
nun puhua teidän kanssanne «vähäisen." -—

„Tule sisälle" — ärjiisi lautamies — „ja sano pian mitä
sinulla on sanomista!"

Ei «vamissut Antti enää. Jäykästi astui hän lautamiehen
«teen ja silmäillen maisteria, sanoi hän: ,Minun puhettani ei tule
kenenkään kuulla muun knn lautamiehen."

„P—ru ime! eimättö ue ole kaikki ruinatut!" huusi lauta-
mies, „ei ole emien ollut tapa täällä luiskauksilla rumeta. Suo-
raan suusta, mitä sinulla on sanomista." —

Antti seisoi muuan räpäyZ ääneti. „Minä en tiedä miksi
en saisi teille kahden testen sanoa, mitä minnlla on sanottamaa"
sanoi hiin.

„Muttll minä tiedän sen." — Lautamies luuli nimittäin
loukkaamansa maisteria jos rupeaisi kahden kesken puhumaan Antin
kanssa. —

„No koska te niin tahdotte! — Tunnetteko, lautamies, tämän?"
Antti otti tattaristaan äitinsä sormuksen johon oli piirretty „A. E."

„En, oletko millissä! Mistä minä sen tuntisin?"
„Sc on äitini sormus." —

„Mitii se minuun kuuluu?"
„Se oli teidän sisarenne sormus, teidän sisarenne, minun

äitini, purooni Edlerin ja Eliincin mihlimä sormus." —

lus olisi ukko iskenyt lautamiestä masten suuta, ci olisi
hän niin hämmästynyt, tun tiitii sanomaa kuullessaan. — „Sinä
»valehtelet, sinä piriimie »valehtelet!" huusi hän. „Eliina ei ollut
koskaan pnrouuiiu mihitty, se on malhe, siis ei saattanut niillä olla
wihkimii sormusta." —

,Mesti on tallella", sanoi Antti.
„Missii!" huusi lautamies.
„Tiissii," Antti antoi lautamiehelle atestiu.
Lautamies luki sen. „Aiwan oikeen ! atesti on tässä, mutta

missä «n se nyt?" Kynttilän yli piti lautamies paperin. Se leimusi
kerta. — Paruoni Edlerin ja Eliincin wihkimii atesti oli porona.

„Ko!ina!" sanoi Antti, — „Wiihä tuo olisi, ellei enemmän
todistuksia löytyisi."

„Mitii sanot! mitä olet uskaltanut sanoa, eläin? Te kuulette
sen herra maisteri, te tuulitte seu."
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,Minä närkästyin, antakaa anteetsi, setäni! Mutta?
tänään ei kuuluteta Hannaa, se oli minulla oikeastaan asiana, sillä
Hanna ei ota maisteria."

„Ei Inmlll' auta tämä kelpaa! Viita sanotte maisteri!
Sakari, Matti, Jaakko!" huusi lautamies »vaahtosuisena «vihasta.
„Köysi tänne. Mitä olet uskaltanut sanoa! Sinä olisit tuon kor-
kea sukuisen parooni Edlerin poika! — Vaahdalkaa häntä herramaisteri", — ja lautamies juoksi ulos trenlejcinsä kutsumaan.

„Elkäii maahdlltko, kyllä minä täällä Pysyn, kunnes lautamies
tulee. — Teille herra maisteri ulisi minulle myös sana. Te ulette
tunna, jos te pakoitcttte Hannan naimisiin kanssanne mastoin hänen
tahtoansa.

„Sinll olet konna, joka tukit asioihin, jotka sinuun eimät
kuulu"; sanoi maisteri maalistuen.

Antti oli samllte «vaalea. Hänen yrityksensä rynnistykselle
ottaa lautamiehen sydämen oli saanut onnettoman topun. Jos
maisteria ja Hannaa lnulutettaisiin, silloin olisi laitti turhaa.

— Lautamies tuli takasin. Trengit seurasimat häntä,
„Tämän miehen kädet sidotaan, Sakari lähtee kohta nimis-

miehen luo, minii nteneu Riemulaau." —

minun teitä seurata", pyysi Antti.
Lautamies ei ollut kuulelvllnaankaan Antin pyyntöä. Omin

käsin hiin tarttui Anttiin ja Antti tarjosi itse kätensä lllutamiehelle
sidottllMlllsi. — Mutta kun lautamies nyt pisti kätensä Antin tat-
tariin ja sieltä meti esiin kuitti Eliina maillaan paperit, silloin oli.
Antti nääntyä. Mutta sanaa ei tullut huultensa yli.

„Minä lähden näillä Riemulaan", — sanoi lautamies.
Lautamiehen lähdettyä, kun Hanna kuuli miten oli Antin

käynyt, tatteysi hän kamariinsa. Kyyneleet olimat taasen hänen
turmansa.

X.

Mentulan parooni.
Mihin katoo «vanhuksesta nuoruuden ilo ja riemu? Tylsyt-

tiiäkö muodet, jotka Myöryen kulkemat, ihmisten tunteita, mai mitä
on se moima, jota kääntää niin «vanhuksen silmät, cttei hiin enää
moi hupansa löytää siinä, missä ennen oli koko sydämensä? Mat-
tansa päähän tullut, miksi ei hän silmäile samalla ilolla taaksensa,
kulunutta mattaa, kun hän eteenpäin silmäili lähteessään matkalle?
Silloin oli musta pimeä tuleivaisuus edessänsä, nyt owat hänen
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kuluneet päilvänsä muiston »valossa felmät, niutta tumminkin om
hän itse aiman toinen — miksi?

Osant, lvnnhus, sinä pnremmin tuohon mnstnta tun minä,
jonka matkan piiä miekä on, tiesi nussii. — Minii moin maan
armiolta mastlltll tuohon kysymykseen. Minä luulen että nuoru-
kainen, joka elämiin matkalle on antaunut, löytää «voimansa juuri
tuleivllisuudestaau. Tuleluaisuus ou hauelle salassa, mutta hänen
hulvitulsensa tunkeuu tulemaisuuteen, se lumailee hänelle näköjä,
jossa hiin, nuorukainen, on piimän uroos; se näyttää hänelle miten
hiin pyrkii, miten hän onnistuu. Matkaa kapalosta hautaan »va-
laisee tumitus, ja siitä imee nuorukainen muimia, kun mäkiin aurinko»'
kuumasti puttina tahi elämän myrsky on hänet kutistaa. — Nnnn
knn on »illtkll kuluuut, kun hnrmllll pää lepoa lvuottaa, tun on
kumitus sammunut, kuu tulemalsuus supistuu hautaan, toisin mah-
tanee tää sydän, joka nyt nnoruudestansll kerskaa, silloin ajatella
ja tuntea. Vanhus näkee elämässä »varsinaisunden. Nnuri, rnnolli-
ncn sydän lakkaa mihdoin näkemästä maailmassa mitä hän muinen
näki ja elämänsä ehtoon näkemänsä luuli. Sälveleet eimät enää
soi hänen turmissaan, kaikki un luisin. Edessänsä hauta, takanansa,
lilluneita päimtä. — Missä on hänellä ilo haettawana?

Kuluneista päimistä riippuu haudan rauha, niistä riippuu
mauhutscn ilu. Taaksensa silmiiilleSsii, jos hän näkee töitä, elämänsä
kuluessa tehtyjä semmoisia, jotka eimät saa hänen manhat ryppyiset
kasinonsa hämystä maalenemaan, maau jolla päin mastoin saamat
hänen Manhan sydämensä rauhallisesti tykyttämään, on hän iloi-
nen. Hänen omatuntonsa ci soiman — ja kun omatunto ei soi-
maa, kadottaa hauta hirmu-muotonsa. Tulelnaisuus on manhnk-
felle silloin maloisampi kun tulemaisuuZ nuorukaiselle, joka alkaa
elämänsä retken.

Waan missä on fe manhns, jonka omatunto olisi niin puh-
das, ettei sitä ainakin joku muisto soimaisi? Harmassa ou tällaisia.
Useiu on Vanhuksen ilo ja riemu omantunnon soimauksiin kadon-
nut. Ia handlln lännellä lviimestiiin herää omatunto.

Penikulma Ollilasta on Niemulan tartano, suuri miidcn mant-
taalin talo. Siinä asuu parooni Edler, muinaan emesti Ruotsin
sotamiiessii.

Edlerin suku on ylewii suku. Mies polmeja on Riemnla
ollut tämän sumun hallussa. Kaikki siellä näyttää, ettii sen asuk-
kaat omat ulleet marnllisia, sillä Harmassa tamataau Suomessa
herras kartanoa, jonka ulkomuotokin niin jnhlalliselta näkyisi kat-
sojan silmiin kun Riemula. — Kauniin lahden rannalla seisoo homi,
kuudennentoista satalumun rakennus-taidou mukaan rakennettu.
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Tllmmi-kiiytälvä yhdistää kartano pihan, jota ympiirinsä on raken-
nettu, maltlltien kanssa. Kolmelta tahulta huivin ympärillä un tuo
suuri tryytimllll näkymissä, joiden mcrtaista kauneudessa Harmoin
tawatann.

Tiimiin kauniin kartanon isäntä on porooni Anders Edler.
Vanha on hän nyt, hänen päänsä päälle on aita matanut

Mlllkenn lumensa, hänen silmänsä omat hämärät, hänen niskansa
koukkuinen ja kumminkaan ei hän ole »vielä kuudenkymmenen »vuo-
tensa sllllmuttanut. Hiin istuu tänä pyhä aamuna, jona Ollilassa
niin tummllllisill asioita on tapahtunut, pienessä kamarissa, jonka
ciktunllliinat omat alas lasketut, sairaus muoteen »vieressä. Mai-
nionsa istuu muoteen toisella puolella ja molempain silmiiilykset
hakemat sitä, joka »vuoteessa makaa. —

Ia »vuoteessa mataa kuoleman käsissä niiorukciiueu. Paroo-
nin ainoa poika, hänen »vanhuutensa sauma, hänen ikänsä toimo,
nuori yliopistolainen Lorents Edler; hän on kuoleman käsissä.
Tohtorein rohdot eimät enää auta, äidin rukoukset eimiit enää auta.
Kuolema tekee työtänsä.

Nuorukainen lepää rauhallisesti; hänen himeät silmiinsä omat
luodut milloin äitiin milloin isään Päin. Hymyily on hänen huu-
lillansa; hiin on suorittanut seikkansa maailman kanssa, kuolema ei
vle hauelle kauhea, sillä hiiuen omatuntonsa on puhdas.

Äidin sydän on puhjeta. Tuskin on muosi kulunut siitä piii-
miistii, jona hiin surullisena umpeen painoi manhemman poika-wlli-
Nlllliisll silmät ja nyt on piiimä tullut, jona ainoa jälkeen jäänyt
flluillll pyytää! —

Parooni on kolo yön ollut leivotoin. Milloin on hiin istu-
nut tuossa missä nyt istuu, milloin noussut ja tuntikaudet kulkenut
edestakasin salin lattialla. Kaksi Vuotta taapiiin oli hiin nykyiseen
tilaansa nähden, nuori. Kun Vanhempi poikansa tuli sairaaksi,
rupesi parooni tnkistumllan, hänen mustat hilvutsensa menimiit har-
maaksi. Mutta luu hiin pian jälkeen sai tuulla, että uuoremnian-
tin poikansa elämiin nuora oli katkeemaisillaan, cttii Lorentsin keuh-
kot oliwat loppumaisillaan, silloin menimät harmaat himulsensa lumi-
«vlllkellllkfi, silloin wllnheni parooni piiiivässä enemmiiu kun ennen
«vuodessa.

„Herra aulaa, herra ottaa!" huokasi kyynelissä wanha rouwci
ja hellästi niinkuin äidin silmät woi katsoa lastaan, katseli hän
nuorukaista. Parooni ei sanonut mitään, mutta suuret hiti helmat
ivyörynucit alas hiincn otsaltaan.

„Siinä sammuu wiimeinen toiwomme!" puhui Hiljaan äiti ja
kyyneleet knsteliwat nuorukaisen laihaa kättä, jota hänkädessänsä piti.
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Nuorukainen hymyili ihanasti. — „Tuolla!" kuiskasi hän
sllmmuwllisellll äänellä, „wiruu sammnnut toiwo taasen."

Parooni nousi. Istua tässä ei hän Voinut. Hän meni
taasen saliin, siellä kulki hän käsiänsä Väännellen.

„lumalll kostaa sinua, jos sinä malaasi rikot! oli Edlan «vii-
meiset sanat", jupisi parooni itsekseen. „Niin, niin Edla! sinun en-
nustuksesi toteutuu, Jumala kostaa ja hirmuinen on kostonsa .

. .

Oi Eliina! sinä puhdas sielu! sinä, joka et kironnut, että mihan-
nutklllln minua, rukoile sinä Häntä, jonka taimahassa sinä olet, että
Hän minun kotvan kuormani kemeämmiiksi tekisi, rukoile ettii Hän
minulle jättäisi tämän ainoan lapsen ....O! ei, ei! Minä olen
ansainnut kaikki mitä minun osalleni taitkiwaltiaß nyt on antanut.
Niinä olen ollnt loma, sydämeltä, Jumalatta; nyt kukistaa minua
terralla kaikki elämiini pahat työt."

Kamarin omessa niityi paroonin rouma. Hiin «viittasi sor-
mellansa paroonille, hänen poskensa olimat kyynelistä märiiät.

Parooni painoi otsaansa masten käsiään. Hiin ei tarminnut
tuulla sanoja, hiin ymmärsi «viittausta, hiin lankesi tuolia «vastaan
Palmille, hiin itse kun lapsi.

Piitä aita kului näin. Kun rouma toisti näkyi omessa,
malasi parooni mielä polmillansa.

„Terweisiii Lorentsilta, hän on mennyt!" sanoi rouivll hiljai-
sella äänellä.

Puruuni ei sanonut mitään, symemmälle tuoliin painoi hän
kllslvllNsll.

Silloin lähetti alkaman piiimän aurinko ensi säteensä puh-
jenneiden tlllmipilmien Mälistii. —

Nanhutseu muimat o»val stttiiit — niin sanotaan; mutta
loppumattomat ne eiwiit ole. Kun ruumis ja sielu samalla työtä
tekee, loppumat ue pitemmin. Parooni oli «viime «vlturotaudet mal-
munut, edellinen suru uli laimistunut hänen luomiansa ja nyt kun
auringon säde nätyi, pyörtyi hiin.

Silloin tun tämä tapahtui hoivissa, tuli reki Riemulan pi-
halle ja re'estä nousi lautamies Ollila.

Hän tuli; hän oli tiellä miettinyt asiaansa ja asiassa oli hän
päättänyt. Hiin ei epäillyt Antin puheessa olelvau totuutta, hiin
oli sen merran laki-mies, että hiin ymmärsi ei edesmastautsctta teh-
neensä niitä oli tehnyt, jos asia oikeuden etccn joutuisi. Mutta
lautamies oli ennen petoksella päässyt monesta pulasta ja häu luuli
nytiin siitä sillä pääsemiinsä. Hiin hämmästyi siis kuullessaan, ettei
hän ensinkään tiinii piiiivänä «voisi päästä paroonin puheelle. Hän
oli luullut saamansa paroonitta kiitosta, sillä hän piti Antin ilmes-
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tymisen oleman paroonillekin »varsin mastoin mieltä. Hiin oli, siinä
marmaassll luulossa, ettei parooni tnnnustaisi Anttia, käskenyt mennä
nimismiestä noutamaan. Hänen ensi ajatuksensa, kuu hän rekeen
istui antautuen kotimatkalle, oli katumus ettii hän oli nimismiestä
kutsuttanut. Hiin ajoi täyttä lanttaa ennättiiiikseen, jos suinli, ta-
kasin ennen nimismiehen tuloa Ollilaan.

Mutta NiemulaZsll makasi nuorukaineu kuollunna lvuotees-
slllln. Kllmarissansll makasi parooni hengittömänä. Nouma istui
nyt hänen mnoteensa mieressa.

Kirtkomiiti samosi kirkkoon. Sanoina maisterin ja Hannan
kuuluttamisesta oli leminnyt, sitäkin nyt mentiin tuulemaan. Mutta
nuoren paroonin tnolemasta ei »vielä mitään tietty.

XI.

Antin yletvyys.
Waan jos lautamies luuli pyhäpiiimän tumman sillä loppu-

neen, mitä uyt oli nähnyt tapahtuman, niin pettyi hiin.
Lautamiehen lähdettyä Niemillään, istui Antti loman sisälli-sen ahdistnlsen alaisena lautamiehen kamarissa, jossa palkolliset tur-

haan tocttilvat saada häneltä tictiiii, mitä oikeastaan tapahtunut oli.
Aamun kuluessa oli Ollilaan, niinkuin Milliin Pyhä aamuisin ta-
pahtui, naapuri-tllloislll mäkeä kokoontunut ja kummastellen kuul-
leet, että Antti, joka yleisesti oli tunnettu parahimmaksi työ-
miehetsi ja hiljaisemmaksi ihmiseksi, oli joulu suuren rikoksen täh-
den löysissä.

Ollilan miehistä ja piioista ei kukaan tehnyt kurutta kirk-
koon. Nanha ruoti Sussu, joka oli mähä luuloinen ja jo «van-
huuttaan houraeli, oli ainoa, joka sinne lähti. Miehet ja naiset,
jotta pirtissä istuilvat, olimat marsin uteliaat. Tosin oli sanovia
leminnyt että Antti oli parooni Edlerin poika, mutta tuo sanoma
oli wiien mielestä niin kummallinen, ettei sitä uskonut yksikään.
He armelilvat mikä yhtä mikä toista syyksi siihen, että Antti oli köy-
sissä ja että lautamies oli lähtenyt Niemillään. Antti ei tyydyttä-
nyt Heidiin uteliaisuuttaan, hiin antoi heidän lysyii, mutta ei hän
mitään lvllstllunut. Tietämättömyyteen sauvatkin kuuliko hän ai-
noatakaan kysymystä. Hän istui tuolilla, hiin tirkisteli eteensä kun
sutea, jonka silmät omat auki, mutta joka tumminkaan ei mitään
näe. Ulkona oli namu päimä kaunis, aamu tuuli tuletli hattarat tai-
wllhlllla, marpuisct mifertelimat tcilmen kiitosta, ulkona oli ihana ilma.
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Toisin Antin sydämessä. Tuossa istnen oli hänellä rinnassa ylsi
ainoa ajatus, mutta sc ajatus särki ja poltti. Se ajatus oli:
„miksi annoin minä kamalan sydämeni, palaman rakkauteni iviekoi-
tella minua salaisuuttani ilmoittamaan? Lupasinhan minä itselleni,
äitini kirjeet luettuani, että niin kauan knn parooni Lorentz elää,
ei saisi lukaan tietää, että minii olen hänen meljensä Sitä
lupasin minä —

— Oi Hanna! Hanna! Minä olen teh-
nyt määrin! Menköön Hanna, minun tulemaisuuteni onni
riippuu äitini siunauksesta. Mutta Hanna! — Ei saa itänä hiin
joutua maisterin puolisoksi!"

Aika kului. Niiteii oli paljon Ollilan pirtissä. He katsoi-
«vat Anttia lummituksenll. He kysyiivät minkä rikoksen Antti oli
tehnyt ja tnn ei Antti mitään »vastannut, sauouuat he: „hän on
hullu! ei miisas tuolla lailla täylä itseään", ja toiset sanoimat:
„häu on sairas, »veri on noussut hänen päähänsä." Tnuta riite-
limät he, mutta yhdessä asiassa olimat he ylsmieliset: kaikkein olisi
tehnyt mieli luulla mitä Antti oli tehnyt, miksi lautamies oli hänet
käyttänyt, ja he kysyiwiit toisiltaan: „tiediittö sinä? tiedätkö sinä?"
Mutta tuota ei tiennyt warmallii kukaan, sillä se ainoa, joko olisi
tiennyt »vähän osan Antin rikoksesta oli Hanna, mutta Hannaa
ei näkynyt koko aamuna pirtissä. Hanna parta makasi kammaris-
saan, hiin oli sllllvannut omen ktini, häu itki yksinäisyydessä siellä.
Hän tiesi Antin menneen lautamiehen pnheella, mutta hymin tiesi
hän, ettei heille tästä puheesta olisi mitään hyötyä, sillä isäänsä
tunsi Hanna ja isänsä koivuutta «vastaan pani Hanna, nyt niinkuin
aina, lapselliset kyyneleensä. Hanna luuli kuinka wiiteii samosi
pirttiin ja sieltä taasen ulos, hiin tuuli puhuttaman, huudettamau,
naurettllMan, hän tiesi että Antti oli köysissä, mutta hiin ei uteliai-
suudeSsllllntaau uskaltanut astua kamaristaau. Hän odotti Anttia,
mutta Anttia ei kuulunut.

Nihdoin rupesi »väki mctäymäiin kirkkoon, paitsi muutamia
nuorukaisia, jotka micluummin jiiimiit Ollilaan niilcmiiän ja kuule-
maan, semminkin kun nimismiestä odotettiin. Piiilvän kumma ja
lautamiehen poissa-010 oli kotonaan munttanut aseman Ollilassa.
Maisteri pysyi kolo tämän aikaa kamarissaan, iloinen siinä tiedos-
sa, että otito este hänen onneensa ilmaantunut, tämä este liika
myöhään ilmaantui. Hän oli kerran koettanut päästä Hannan
puheelle, mutta kuu Hanna tunnettuansa hänen äänensä ei olveaan
llivllimnt, palasi maisteri takasin. Hän tiesi, että häntä ja Hannaa
tänään kuulutettiin.

Näin oli aika kulunut. Kello oli noin 11 paikoilla tun reki
tnli pihalle, ja lihawa mies hyppäsi reestä. "'Nimismies, nimis-
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mies!" huusiwllt kaikki ja antoiwat hänelle nöyrästi sijaa kun hän
Mirkansa mahtaivuudessa astui pirttiin. Hiin silmäili ympärillensä
ja nähtyään kammarissa, jonka omi oli koko aamun ollut nuti, nuoru-

kaisen köytetyillä käsillä istuman, kysyt hän kohta lautamiestä. Maisteri
tuli häutä Mustaan sanoden lautamiehen ei mielä tulleen Rimulasta
mutta luultllMllsti pian tuleman, sillä matta Riemulaan ei ollut pi-
tempi tun uimismiehen luo. Maisteri tatkeysi nyt nimiomiehen kanssa
kamariin ja utelias mäti joukko ei saanut mitään sen enempätii tietää.

Emme ole monella sanalla kertonut Anttia, mimmoinen hän
oli; töistään hän paremmin tunnetaan. Luettuansa äitinsä kirjeet
oli hän päättänyt, mutta samalla kohta tätä päätöstään rikkonut.
Hänen sydämensä oli toinen maailma tun se missä hän oli. Mutta
näiden lahden maailman Voimat eimät koskaan ennen olleet rii-
taantuneet, ne tosin oliwat toinen toiseensa mailuttaneet, mutta nyt
sllttuilvat ne yhteen ja loma oli sota. Itse sutii tietämättä oli
Antti rakastunut Hannaan, Ehkä hän masta «viime päiminä tuon
rakkaudeksi tunsi, oli tuo tictämiitöin rattans ollut hauen sydä-
messänsä lempyisempi tun aurinkon »valo. Hän, ennen kun tunteusi
äitinsä salaisuuksiin, tunsi itseusii, se on: sydämensä oleman Mää-

rässä kadottaa Hannan, Mutta kun hiin muisti äitinsä, näki mi-
ten ylemiisti Eliina oli antanut kaikki, itse raktautensakin altiilsi,
päätti hän, kun nuo tätä todistamat kirjeet matllsimat hänen »ol-
millansa, seurata äitiä ylewyydessii. Waan äidin lohta oli toinen,
toinen pojan. Antti ymmärsi ettei parooni Edler ensinkään häntä
pojakseen tunnustaisi, niinkauan kun parooni Lorenlsi eläisi. Tun-
tonsa sanoi hänelle, että «vanhalle paroonille olisi se poika rakta-
hampi, jota hänen silmäinsii alla oli kasmanut, kun se, jota ei hän
ollul loskaan nähnyt. Antti ei tuntenut Lorentsia, sillä jo Antin tul-
lessa Ollilaan oli nuori parooni mallan limuloinen. — Mutta istues-
sansllHannan »vieressä unhoitti hän kaikki hymät päätöksensä; rakkau-
tensa moitti, sillä hän ei »luuta keinoa nähnyt moittaakseen rakas-
tettua. Kun nyt asiat Antin tunnustamalla lautamiehelle sukupe-
räänsä olimat näin sotkeutuneet, oli Autti epäilykseen nääntyä.
Lautamies oli häneltä ryöstänyt kaikki todistukset, hän istui niittä
tässä paholaisena.

Nimismies kyseli hänellä hänen sukuansa, saattua maisterilta
tiedon aamu tapauksista. Mutta tauan sai hän kysyä, ennenkuin
Antti sanaa mastaukscksi antoi. Antti ymmärsi, että tässä mas-
tlluksessnan matnsi hänen tulemaisuntensa, ja tulemaisuudestaan ei
hän ollut mielii osannut päättää mitään marinaa. Nihdoin Vas-
tasi hän Hiljalla äänellä: ,Minä olen äperälapsi,! minun isästäni
en tiedä mitään."
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"No, Jumalan nimeen! mitä herra maisteri sitten juttelee
parooni Edlerin pojasta?" huusi nimismies kiimaasti.

Maisteri syytti laulamiestä ja häntä odottaatseen «vctäysi-
wät mnistcri ja nimismies maisterin kamariin.

Seinä kello löi samalla 12. Hiti helmet nousiluat Antin
otsalle. Hän ei taitanut enää mitään tehdä. Hanna oli kuulutettu
maisterille. Hiin, Antti, oli kieltänyt sukuperäänsä. Hanna uli toisen.

Maisteri ei pitänyt näitä aaiuutllftautsill minään. Hän näki
itsensä älliä nostetuksi riettauden symyydcstä paremmalle tielle; hä-
nen mieleensä ei nyt mielä juohtunutkaau, että tämä nostaminen
oli musertanut talsi sydäntä. Hiin jutteli nimismiehen kanssa
päimän asioista ja kun Antti tuli puheeksi, sanoi hiin naurulla:
"Olette teliu herra nimismies ollul nuori, »voitte siis ymmärtää,
että Vähäinen kamaluus rakkaudessa on lumallinen, ehkä lantamies,
niinkuin oli »velwollisuntensll, sitä pahaksi otti,,,

Maisteri oli tnskin mcuninnnt lautamiehen nimen ennenkuin
tämän aisllkultuinen kuului. Antti tunsi kulluisen äänen, hän meni
linnllvalkeaksi: "Hyiviisti nuori elämäni!,, sanoi hiin itsellensä
„hywiisti onneni maailmassa!"

Pihalle tullut oli lautamies. Hän ei ollut enää aiman sama
mies kun lähteessään. Olisiko Antti puhunut totta? sitä pelkäsi
nyt lautamies. Hiin oli nyt pahennnassa pulassa tun koskaan
ennen, ei sillä, ettii hänen rangaistuksensa Antin käyttämisistä olisi
niin suuri, mutta se ijankaitkinen häpy, jonka alaiseksi hän joutuisi.
Hän oli kiirehtinyt ennättiiiitseen perille ennenkuin nimismies ehtisi
tulla, mutta häntä oti se onnettomuus tiellä kohdannut, että hä-
neltä oli aisa taittunut ja tuo »viimytti häntä. Hän tuli nyt,
tietämättä mitä hänen poissa ollessaan oli tapahtunut, tietämättä
mitä hänen piti tekemän.

Mutta nero keinon keksii. „Usein owat osiat paremmat kun
itse tiedämmekään," ajatteli lautamies astuessansa pirttiin. Ia
tosin taisi hän näin ajatella ja mielii päättää ajatelleensa uikeen kun
nimismies jotensakin tartyisenä tuli häntä ivastaan sanoden:
„Mitä aprilli narria tämä on? Niissä on paroonin poika?"

Iloiseksi meni lautamiehen mieli kuu luuli Aulin oinasta
suusta sanat, jotta peruuttimat aamuiset lauseensa. Hiin tosin
täytti itsensä mielii »vihaisena, hiin uhkasi rangaistusta Antille,
mutta ei kukaan mieluummin kun lautamies kumminkaan kuullut
nimismiehen lauseen: „On tämäkin riita asia! mutta näin souta-
maa eu ole mielä uähnyt, Tarmilsisiko joku rangaistusta niin
on se junri ie, lautamies, ja minä tuomitsen teitä lohta laittamaan
minulle puolista."
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Ei ollut littaan kamarissa hawaiunut sitä maaleaa haahtuoa,
joka pirtissä olelvain kulumaksi oli Hiljaan metiiytynyt kamarin
«melle lautamiehen jälessä. Antti oli ainoa, joka Hannan näki,
hiin painoi päänsä rintaa Vasten eitä puhunut mitään.

„lumlll'autll Antti! sinä teit oiteen kuu aitanasi palaisit
Valheen tieltä" sanoi lautamies hymillii mielin ja kosla herra ni-
mismies kutsuu kaiken tiimiin soutamaksi, tahdon minä sinulle an-
teeksi antaa ritoksesi."

Ci saanut lautamies tämän miinie sanansa luppnnn sanotuksi
ennenkuin hiin ja kaikki kamarissa olemat hämmästyimiit. Hanna
«li nähnyt Antin tiidet sidotuksi, oli unhottamalla kaikki siintiinnyt
Antin syliin.

„Peto «vie, eikö tyttö ole hnllu!" huusi lautamies «ihastu-
neena, „tuonne, maisterin, ylkiisi syliin oli kai aikomntsesi," lisäsi
hän uskaltamatta nimismiehen tuullen antaa Miljallensa maltaa,

„Ei, ci! täällä un minun turmani!" lausui Hiljaan Hanna
ja Antti muistamatta ettii sukunsa kieltämällä oli luopunut Han-

nasta, repiisi iittiä anti siteet, joita nimismies lohta tullessaan oli
tahtonut päästää, ja sulki rakastettunsa rintaansa ivastaan.

„Mitii tämä on, Ollila!" sanoi nimismies liimahasti. „Minii
kuulin, että tänään Maisteri Lager ja tyttärenne piti kuulutet-
-taman, mitä tämä siis on?"

„Tyttö on hullu, tuo Pohjan poika un häntä noitunut" —

ärjäsi lautamies, tahtoen mäkisten tirmottaa Hannaa Antin sylistä.
„Te olette patoittaneet tyttärenne naimiseen, masten hänen

tahtoansa. Asia ei kuulu minuun, mutta se ei tule teille kun-
niaksi," sanoi nimismies.

„Mi»ä en ole tehnyt enemmän kun minulla on maltaa
tehdä. Tämä asia ei kuulu ntuihen kun minuun ja maisteriin."

„Sen minä myönnän, mutta minä eu saata olla todistajana
isän kllivuuteeu ja raakuuteen. Pitäkää puolisenne, minä lähden."

Lautamies koetteli lepyttää nimismiestä. „Hiin on itse suos-
tunut maisterin kanssa menemään amioliittoon, siihen lisäksi on
heitä tänään kuulutettu."

Nimismies ei sanonut mitään. Hiin silmäili mähiin aikaa
maista, joka kätkien tasmot käsiinsä nuorukaisen mieressä itki. —

„Harwllssll on talonpojissa totista rakkautta jn tun se joskus to-
tinen on, särkee se kaksi rakastamaa sydäntä," sanoi hän »vihdoin.

Lllntamiehen silmät iskimät tulta, hän ei uskaltanut sanoa
mitään. Hän olisi tahtonut repiä palasiksi Hannan ja Antin.
Maisteri kulki edes latasin lattialla; hiin oli Vaalea hantin.

Kolmen sauvat maisteri, Hanna ja Antti lautamiehen kama-
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rim, tun nimismies, surullisesti kerran mielä silmäiltyään Hannaa,
lneiu ulos pirttiin lantamiehen kanssa, joka kuistasi hänen konnaan:
„Herra nimismies, pitäkää kaikki tämä salassa!"

Nimismies ei tuohon pyyntöön »vastannut mitään. Hän
käski asettaa hemoistcmn.

Kirkkuwäkeä oli nyt tullut paljon pirttiin. He tulimat kir-
kosta, he kuiskasiwut uteliaasti toisillen, he kyselimät uutisia, mutta
nyttiiiin eiwät he tuota miis-aammaksi tulleet, yltympäri oli sanoma
aamulla käynyt: tänään kuulutetaan maisteri ja Hanna. He oli-
lvllt uteliaasti kirkossa tuota kuulutusta odottaneet, mutta sitäpä
nyt ei kuulunut. Wasta nimismiehen mentyä sai lautamies lum-
nillksecn ja mihnkseen, maisteri hämmästyksekseen, mutta Hanna ja
Antti ilokseen kuulla, ettei kuulutuksesta tullut mitään.

Syytä siihen ei tiennyt kukaan.

XII

Illan tullessa.
Hämärä on «valunut alas taiwahalta. Hämärä on sen mie-

hen sydämessä, joka nyt lautamiehen kamarissa istuu. Hän nojaa
leukaansa kättä »vastaan ja tirkistelee takkaan, jossa wireii waltea
palaa. Hän miettii.

Koloa, tosin loma pitää sen miehen sydän olla, joln, nähdes-
sään kaksi rakastllmaitztll, mitkä miiuie kerran tapaamat toisiansa
tietäen etteimät saa toinen toistansa marten elää, ei tuntisi symääu
heidän onnettomuuttaan. Maisteri Lager oli knumaS joulnnut
kadotuksen tiellä, mntta kipinä »aremmaötll entisestä itsestään kyti
lviclii hänen sydämessään ja se on tuo tipiuii, joka nyt Maimo.a
häntä. Sillä maisteri se on, joka lllntamiehen kamarissa nyt istuu.

Maisteri rakasti Hannaa. Hiin ei ennen ole tiennyt, ettii hä-
nen tullessansa Ollilaan Hannan sydän oli mapaa, mutta että siihen
«vapaanakaan ei hänen kuivansa mahtunut, saatikka sitteu silloin tun
siihen oli Antin kuwn Mäkisin tunkeunut. Nyt tietää hnn tuon ja
hiin miettii mitä hänen nyt on tehdä. Lautamies on kädellä ja
suulla liimannut hänelle Hannan, on wannonnt että tulemana py-
hänä he kuulutetaan. Maisteri ei epäile Hannan saamisesta;
mutta toinen tunto, kummallinen tunto on tunkeunut häneen. Nno
tunnot sotiwat nyt ja ne omat painaneet alas maisterin pään.

Lantllmies ei ole kotona. Hiin on lähtenyt pappilaan kuu-
lustelemaan syytä miksi ei kuulutuksesta tullut mitään. Hannan
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on hän slllwannut kamariin, jonka omen hiin ulkoa on lukinnut.
Antin on hän ajanut palmelukfesta. — Sanalla: parhaan taitonsa
jälkeen on hän kokenut toimittaa kaikki.

Lautamiehen ensi työ nimismiehen mentyä oli ajaa kaikki,
jotka eimät taloon kuuluneet, ulos pirtistä. Tuon tehtyä olisi hän

kiisin ryhtynyt Anttiin, mutta Antin katsanto oli niin kummalli-
nen, ettei hän sitä uskaltanut. Hän mannoi kostoa, hän luusi
maineensa oleman lentoon lähdössä maailmalle, jos utelias mäti
saisi totuudesta »vähänkään tiini, ja täiii pelkäsi lautamies.

Mutta lautamiehen lähdettyä kokoontui taasen mäkeä Ollilan
pirttiin. „Mitä Jumalan nimeen tämä on?" kysyi itse Sainkin
jn piiat jupisimnt: „lumala siunatkoon! mitä tämä on?" Lauta-
mies ei ollut kellentllän ilmoittanut mihin matkansa oli.

Antti istui pirtissä. Hän ulisi tahtonut olla yksinänsä,
mutta hän oli se esine, jota kaikki tahtoimat nähdä, hiin ei siis
saanut silmänräpäystäkään olla rauhassa. Menkatseella oli hiin
silmäillyt lautamiestä kuultuaan häneltä tuomionsa. Hiin oli päät-
tänyt ylön-luonnollisen lujan päätöksen, päätöksen, jota makasi kun
tulinen hiili hänen sydämellään, mutta hän karsi sitä ylönlnon-
uollisellll »voimalla. Onnettomuutensa puhkesi lautamiehen men-
tyä kamalaan nauruun. Se kajahti sen kertansa ja sitten hiljeni
fe. — Kädet ristissä istui hän «vuoteen laidalla.

Kummastellen silmäili mäki pirtissä häntä, niinkuin «vaulia
teräjä tumassa kaikki silmäilee. Moni oli kysynyt häneltä itsel-
tään mitä kummaa hänen ja lautamiehen «välillä oli, mutta niinkuin
ei olisi Antti kuullut saitaakaan heidän kysymyksestään istui hän.

Silloin kun jo ilta oli pimennyt ja maltea takassa paloi
kuultiin joku tuleman ajaen pihalle. Kaikkein silmät käiintyimät
alkunaan; he luutimat tulleen lautamieheksi. Mutta yhä suurem-
malle nousi utcliaisuutcnsll kun Sakari tuli ulkoa ja hämmästy-
neille kuulloillensa sanoi: „parollni Edlerin koijut owat pihalla!" —

Mutta meidäu on kääntyminen niihin seikkoihin, jotka Rie-
uullllssa omat saaneet parooni Edlerin jättämään kuolleen rakaste-
tun poikansa, jotka omat saaneet hänet «vuoteesta jatkeelle ja sielun
ja ruumiin puolesta runnellun matkalle Ollilaan, Sillä loijussn,
mitkä Ollilan pihalla nyt seisomat, ei istu muu kun parooni itse.

Me jätimme paroonin omantunnonsa «vaimoihin nääntyneenä,
pyörtyneenä. Jos tuntia myöhemmin olisimme tulleet Riemulaan,
olisimme lamanneet paroonin «vuoteessansa jiiähaude päänsä ympä-
rillä. — Hän »natasi toimetonna, hänen puolisonsa istui hänen
«vuoteensa «vieressä ja paroonin kylmä käsi makasi nyt hänen kädes-
sänsä. Oi, itse oli rouma nääntyä ! Hän luuli Herran käden tempaa-
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«an pois kaikki initä hänellä maailmassa oli. Väsymättömästi
muutti hiin jäitä paroonin päälaelle ja näki kun oli loppua lvii-
meiset lvoimansa mihdoin ilokseen paroonin nwaalvan silmiänsä.

Silloin kun tälliä Riemulllssll tapahtui ja niniismies Olli-
lassa odotti lautamiestä, tuli pappilasta mauha Maimo ihminen.
Hän kulki kiiruhusti, jotta moni kirkkomies kummastellen silmäili
häntä. Hän oli pyhä maatteisin puetettu, mutta kirkkoon ei hän
mennyt — tahi kirkkoon tosin meni hän, mntta palasi «vähän ajan
kuluttua sieltä. — Hänen mielensä oli iloinen ja usein mumisi hän
itsellensä: „sanokoon Antti mitä tahtonee, minä teen niin, kuu oma-
tuntoni käskee!"

Tämä «aimo ihminen oli Liisa, entinen emiinnöitsiä Olli-
lassa. Hän oli jo seitsemännellä kymmenellä, mutta hänen ruu-
miinsa oli kun raudasta rakettu. Itä ei häneen näkynyt pys-
tyneen.

Hän kulki ja Riemulll oli hänen matkansa pää. Hän ym-
märsi että syystaliven pciimii on lyhyt. Lautamiehen tapasi hän
tiellä, mutta hän käänsi pois kasmunsa, jottei lautamies, joka sa-
mcite tiiruhusti kulki, häntä tuntenut. Pciimä oli jo paljon enem-
män kun puolessa, tun Liisa mihdoin tuli matkansa perille.

„Minii olen onnistunut saada kuulutuksen jätetyksi tulemaan
pyhään, nyt on minun onnistua suurenillssa toimeessani," jupisi
hän. —

Sama «vastaus Liisan pyytäessä saada lamata paroonin koh-
tasi häntä nyt kun aamulla lautamiestä. Liisa tuuli mitä lauta-
mies ei mielii tiennyt, että nuori parooni oli ruumis. Mutta
Liisa ei tuossa ollut niin jälkeen antama kun lautamies. Hän
koetteli kaikki keinot päästäksensä paroonin puheelle, sillä jos pa-
rooni on sairas, on omatuntonsa arempi, jos on poikansa kuollut,
pelkää hän itse kuolemaa, ajatteli Liisa.

Kauan rukoili hän turhaan pääsöii. Niin kauan kun pu-
rooni oli tllimetunnll ei ollut tuota toimomistataan, mutta kun pu-
rooni llwusi silmänsä ju Liisa sanoi hauellansa oleman sanomia, jotta
moisimat saada paroonin termeeksi, antoi mihdoin mamselli, joka
routvlln apuna oli, jälkeen ja ilmoitti Liisan puheet roumalle. —

Muuan minuutti sen jälteen seisoi Liisa paroonin muoteen mieressii.
Kahden kesken kertoi Liisa paruunille, mitä itse tiesi Antin

elämästä, ja tämä kertomus maikutti paroonissa kummia. Jo Lii-
san mainitessa Eliincin nimeä hypähti hän ylös Vuoteeltaan. „Sinä
tunsit Eliinan nuorena?" huusi hän.

„los minä tunsin!" mastasi Liisa surullisesti hymyillen.
„Minii tunsin hänen paremmin kuu koskaan tulen itseäni tunte-
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niaan. Eliinau mertuisla olentoa ei maailmassa toista löydy,
sen tiedän miuii makuuttaa. Minä olen nähnyt teitäkin nuorena,
Vaan ette te muistu minua. Siihen aikaan kun Eliina teitä seu-
rasi olin minä isiinsä torpparin maimu, mutta sitä ennen olin
minä käynyt saman koulun läpi luu hän sittemmin. Minun luo-
nani oleskeli Liina toista miikkoa tun loma »veljensä ajoi hänet
pois. Kun sittemmin mieheni ja samalla aikaa Ollilan emäntä
tuoli, tulin minä cmiinuöitsiiilsi Ollilaan, jossa olen ollut miime
keskimiikkoon saakka.

„lumala! Jumala!" huusi parooni kuullessaan Liisan mai-
nitseman kaikki »nitä Eliina oli kärsinyt. „lumala, suuri Ju-
mala!" huusi häu kuullessaan, ettii Eiiua jo kauan oli ollut luol-
lunna. Mutta tun Liisa mainitsi Anttia, missä tilassa hän nyt
oli, silloin hypähti parooni seisaalle ja ilon loistamilla silmillä
huusi hän niinkuin muiuen patriarkti Jaakob: „minulla un siinä
kyllä ettii minuu poikani eliiä, niinä tahdon lähteä hiincn luok-
sensa."

Rouma, uillmseli, itse Liisa-muori toettclimat cstiiii hiiutii
tuosta. Liisa pyysi ainoastaan paperi tilkun paronilta Ollilalle,
uiiu toisi hiin Antin paroonin luo. ~Ei, ei!" huusi mnnhus,
„hlludlln partaalle saakka olen minii ennättänyt, nyt ei ole enää
silmänräpäystä poisantaa, nyt on otollinen aita parantaa, mitä
pitkä elinaika on rikkonut."

Rouma niiki kummllksuen sitä muutosta, mikä paroonissa oli
tapahtunut; syytä tuohon ei hiin tiennyt. Hiin »vastusti siis kauan
enncntuin antoi veräiiu. Vihdoin ei hiin eniiii moinut mastaan
sanoa. Hiin tahtoi itse seurata, mutta tuota kielsi parooni jäy-
kästi. „Liisa on ainoa, jota saa seurata minua," sanoi hän
„muttll jos tämä malkamme ouniötuu, olkoon tämä päimä somin-
nolle pyhitetty ja illalla tun minii tulen, tahdon minii sinulle ker-
toa, '.»iiii siuulle nyt salassa on."

Harmoin, tuskin koskaan oli paroonin nähty talonpojissa.
Hiin oli miitncisinii muosiua elänyt käymättä missään, ottnmnttn ke-
tään mastaan Riemulassa. Ei siis tumma, että »uiiti Ollilan
pirtissä latsoiwat paroonin tuloa yhä enemmän kummalliseksi. Kun
hiin horjuen astui tupaan ottilvat miehet lakit päästään ja kumar-
silvni nöyrästi. Mutta kun Liisa nähtiin paroonin seurassa eiwiit
piiat »voineet uskoa silmiänsä.

Paruoni silmäili ympärillensä. „Missii?" kysyi hän hiljai-
sella äänellä Liisalta.

Liisa miittllst Anttiin, jota nyt oli seisaalle noussut ja sa-
mate kun muut miehet ottanut latin päästään. Autti mapisi niih-
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dessään tätä manhusta, jota äidillensä oli niin rakas ollut. Hän
näli miten suru oli sinettinsä painanut paroonin otsalle ja se
»viha, joka hänessä paroonia kohtaan oli syttynyt, sammui kuu kulo
raukka suateessa. Hän ei moinut tirmottaa silmäilytsiään paroo-
nisia. Lapsen mieli oli Antissa herännyt.

Muuan silmänräpäys kului, jona ei kukaan sanonut mitään
ja symin äänettömyys malliisi tumassa. Vihdoin unhottaen sitä
ihmisjoukkoa, joka kummastellen odotti mitä tulla piti, lemitti pa-
rooni käsiänsä ja astuen Anttia muuan askele likemmiitsi sanoi
hän hiljaisella, liikutuksesta wapisewalla äänellä: „Anders, minnn
poikani!"

Ne tummolliset tunteet, mittii paroonin tulo oli Antissa he-
rättänyt, tunteusiivllt hänen sydänpohjaansa saakka lunltuaan näitä
paroonin sanoja. Hiin oli heittäytyä paroonin amattnuu syliin,
mutta uiintuin Mäkiin ihmisessä tapahtun, että juuri innon pää-
syssä mallalle se lysähtää: onko tämä onni totta minun osalleni
tullut? ja samalla muistaa seikkoja, missä ennen olemme päättä-
neet tehdä niin ja niin jos asemamme mnuttuisi, — niin tapahtui
nyt Antille. Hän ymmärsi paroonin ylelvyyden ja ylewyys Antin
riunnosa nousi samassa suureksi. Hän ei heittäytynyt paroonin
syliin, hän päin Vastoin jäi seisomaan, ikäänkuin olisi paroonin
lause ollut muille sanottu.

Jos olisi toki parooni ymmärtänyt mitä Antin sydämessä
liikkui nyt, niin olisi hän syleillyt ja suudellut Anttia; mutta pa-
rooni ei ollut muu kuin ihminen, hänkään. Kun siis Antti ei
kiiruhtanut hänen awattuun syliinsä, niinkuin parooni toimoi, maan
silmäili alas lattiaan, lanlesiwat paroonin nostetut kädet alas ja
symii huokaus puhkesi häncn rinnastaan. Hiljalla äänellä sanoi
hän: „Anders! sinä olet minnn esikoiseni, minun ja Liinani lapsi
olet sinä."

HuNumainen, tun aamalla merellä laineitten keskellä näkee
puuplllaisen, pyrkii kaikin moimin päästäksensä tiimiin luo, pääs-
tyään tarttuu hän moinilllliscsti tuohon ja sanoo: „se on puuta,
se kantaa minua, niinä olen autettu." Huttumainen sanoo niin, ei
huomlliten että puu on pieni ja telivoton auttamaan häntä, hänsanoo niin, sillä hän toilvoo. Samoin itään oli paroonin laita.
Omatuntonsa «vaimasi häntä ja soimasi häntä. Toimo oli hä-
nelle se puuplllllinen, johon hän Vaikeuden lainehilla pyörimäna
tarttui. Parooni odotti nyt Antin Vastausta, hän sai sen.

„Herra parooni!" Vastasi Antti äänellä, jonka koki tehdä
tummastelelvlliseksi: „nyt mallan pahoin erehdytte. Minun äitini
nimi oli Eliina, mntta te ette ole minnn isäni. Ratin torpassa
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pohjanmaalla olen minä syntynyt, siitä on »imulla nimeni. Niinä
olen muosilausia, - lapsuudestani saakka palmellut missä milloiulin.
Pahoin erehdytte, herra parooni, jos minua poikananue pidätte."

Hiki nousi paroonin otsalle, hiin »vaipui alas lamitsalle is-
tumaan. Hän silmäili Liisaa, mutta Liisa ei ollut huonehessa.
„O Jumala! Jumala!" huusi hän, „pettynyt! pettynyt! Minun
Loretsoni! Minun Andreas! kaikki poissa, haudassa."

Jos olisi Antti kuullut näitä paroonin sanoja, olisi ehkä
paljon kohta muuttunut; mutta Antti ei niitä kuullut. Viime
lauseensa oli »viimeisille mienyt hänen sielunsa »voimat. Hän sa-
noi äänellä, joka tuli ikäänkuin haudasta: „herra parooni! minä
en tunne teitä."

Parooni ei tuohon mnstannut mitään, Mann hänen päänsä
Mllipui alas Palmiansa ivastaan missä hän käsillään kasinojansa
kätki. Mutta äkkiä, ikäänkuin huomaiten tilaansa, nousi hiin, sil-
mäili koltosti Anttia. „Pettynyt, pettynyt!" sanoi hän ja säntäsi
owelle.

Kohta sen jälkeen kcitusimat toijut pihalta, ja Antti maipui
taasen istuimellensa.

Hylvä tukiani! Sinä ehtii kyllästyt tapauksiin, jotta toinen
toistaan kiiruhusti ajalvnt. Waan mitä on elämä muu kun ta-
paus? Tapaus, täynnä »vähäisiä tapauksia, on kulkumme kapalosta
hautaan. Missä on paikka, jossa täällä lepäisimme, jossa aika ei
kulkisi yhä aina edelleen? Ei löydy semmoista. Niiliin kokoontu-
ivat tapaukset; toinen ajaa toista jn niintun ukkosen leimausta
aina seuraa jyrinä, mutta leimaus ei synny ennenkuin on ilma
siihtöä täynnä, niin kokoaa aika Muusia pitkin aineita, joita sitten
päimässii laukaisee ja silloin moi Piiimnssä tapahtua paljon.

Kamarissansa istuu Hanna. Hiin on rukoillut, hän on lu-
kenut ja hän tuntee sydämensä kummallisesti wahwistetuksi. Mitä
ympärillänsä tapahtuu se on hänelle ylsitllikki. Hiin tietää, että
mitä Herra tekee on hywin tehty, ja Herran haltuun on hän an-
tanut itsensä. Silloin kuulee hän äkkiä omeansa amattaman, hiin
luulcc isänsä tulcman, maan hiin uiikcc Liisan. Kaapin mvain
aukaisee Hannankin kamarin.

Hanna kun näki Liisan ihastui. Hän luuli Liisassa nyt
näkemänsä hyivän enkelinsä, hiin syleili hellästi lapsuutensa hoitajaa.

„Kiitci Jumalaa, lapseni!" sanoi Liisa ja puristi kyynel-
silmissä Hannan tiiltä. „Zaitki, kaikki! on muuttunut. Väliseinä
on lohennut, aivoin on sinulle Antin, amoin paroonin sydän."
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Ja Hanna sai nyt tietää, mitä ei wielä tiennyt, sai tietää
mitä Liisa oli hänen tähtensä ja Antin tähden tehnyt. Hän sy-
leili sanaa saamatta sanotuksi puolustajaansa.

Näin olimat he kauan istuneet, kun kulkuiseu ääni äkkiä
kuului. „Tule, tule!" sanoi Liisa, „wielä tänä ehtoona tahdon
minä liittää yhteen teidän kätenne."

He menimät pirttiin, mutta toinen oli tila täällä nyt tun
oli Liisa luullul. Parooni ei täällä enää ollut ja mielii entistä
lllllkuloisempllNll istui Antti paikallansa. Mutta jos tämä Liisaa
kummastutti ja hämmästytti, tapahtui nyt sekka joka yhä kummem-
malta näkyi.

Metisten oli kuullut tllMllrissllnsll huudon: „parooni tulee!"
Hän nousi, hän oli «valmis menemään paroonia mastaan, mutta
hän jäi kamariinsa. Hän awasi ra'ollc omen, hän tuuli luikki,
mitä pirtissä juteltiin. Hän kuuli paroonin tunnustaman Anttia
pojakseen, hän tuuli Antin «vastauksen. Hiin tosin ei tuota «vas-
tausta ymmärtänyt, mutta joku salainen tunto hänessä sanoi, että
ylcmyys oli Antin mieleen johdattanut tämän miehuullisen ehkä
luonnottoman kiellon, ja kuta enemmän hän tuossa mahmistui, sitä
enemmän rupesi hiin miettimään. Hän luuli kumminkin Antin
peruuttaman kieltonsa, mutta kun tuo ei tapahtunut, kun parooni
lähti, kun maisteri owen raosta näki Antin kaslvot, silloin ei hän
kauan enää miettinyt. Hän kulki kahdesti kamarinsa lattian poikki,
sitten astui hän miehuullisesti pirttiin.

Nään hän seisahtui äkkiä. Hän näki Liisan ja Hannan sa-
malla tuleman porstuan omeZta, hän näki niiden smnate seisahtu-
man. Hiin kuuli Liisan sanoman: „missii on parooni?" Mutta
tuon kysymyksen kuulttullnsll ei hän enää seisonut. Vaalea oli
hän, hänen jalkansa mapifimat, mutta kiiruhusti kulki hän. Han-
nan tykö tiimi hänen askeleensa. Hannan käteen tarttui hän. —

„Tule" kuistasi ääni, jota tuli hänen sydämestään, „tule!"
Nastnstaa ei Hanna ennättänyt. Hanna parka ei ym-

märtänyt, mitä tapahtunut oli; hän seurasi. Mutta Antin luo
«vei maisteri häntä.

„Minii luomun hänestä," sanoi maisteri," sinä olet talon-
poika, luutta ylemä, sinä rakastat häntä enemmän kun minä," —

ja Antin syliin heitti maisteri morsiamensa ja tulemaisuutcusa on-
nen. — Tuon tehtyä metäysi hiin kiiruusti takasin kamariinsa.
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XIII.
Mitä kuolon sanoma woi saada matkaan.

Nipp, napp! naputti seinäkello Ollilan pirtissä, jossa maa-
nantai aamuna Antti istui arkkunsa miercssii, samalla paikalla
niissä eilenkin. Viimeiset päimät olimat tehneet häntä muosia
»vanhemmaksi. Msin istui hän lalvitslllla, tiimassa ci ollut ketään.
Eymissii ajatuksissa istui hän. Lautcunics oli hiljan miime iltana
tulilvihaisena tullut, tumniinkin mähän leppyneenä siitä, että hän
oli saanut romcistilla nimismiehcu kanssa illallista syödä. Hän oli
kohta saanut tietää kotia tultuansa paroonin ja Liisan käynnistä
ja hän nauroi Antin tyhmyydelle jll omalle miisandelleen, kun oli
korjllunnt tulleensa kaikki Antin todistuspaperit. Hän oli silloin
uiuuttunut mähän paremmalle tuulelle, hiin oli sallinut Antin olla
talossa yötä. Mutta tän'llllmuna, puhuttuaan maisterin kanssa,
joka »viekoittelematta nyt jutteli kuta hän otteen oli, oli hän taa-

sen julmistunut. Maisteri oli lähtenyt, lohta tuunusiuksensa
jälleen ja tuikkein tuullen oli lautamies aamulla kironnut Ant-
tia, käskenyt hänen kohta mennä hiiteen, „sillii pettureita ei
minun talossani pidetä." Miten nämä sanat tiimimät Anttiin, ei
lautamies yunuiirtiinyt. Lautamies luuli Antin äänettömyyden hä-
myksi ja toisetta pnoten uskoi hän nyt mannaan Anttia petturiksi,
sillä näin paljon tiesi hän rehellisyydestä, ja sen sanoi hän Antin-
kin kuullen: „loS sinä olisit parooniu poika, niin et sinä todis-
tuksienkaan puutteessa kieltäisi, sillä ihmisen silmät omat myöskin
todistajat." — Antin sitmiit ei Valehtelijaa osoittaneet, mutta lau-
tamies ei ollut mitäiiu silmistä lukija. Antin silmät hcittiwiit tu-
lisia säteitä, mutta tiuktuaan hillitsi hän. Kuu oli lautamies näin
mielestänsä puhunut suunsa puhtaaksi ja sanonut kaikki, mitä luuli
rehellisenä miehenä melmullisuudetseeu, tucsui hiin työhön miitensii,
jota kummastellen Antin kohtaa seurasi isäntäänsä.

Tupa oli tyhjä. Antti istui tirtistellen kelloa seinällä.
„Päiwii päimältä sinä taputat! Oi, niin itään minun sydämeni,"
puhui hiin kellolle. „Kuinta onneton olisin, jos minun sydämeni
kestäisi niinkuin sinä! Ei, tohta on aikani kulunut, ruumiini mu-
sertunut, sydämeni tykytys lakannut." —- Hiiuen mielensä meni mieh-
keiiksi, häu laski sydiimellcen kätcusä: „tiissä, tässä on ollut sota,
mlitta »voitto ou ollut minun, se minuu kunniani. Luulkoot ih-
miset minusta mitä tahansa. Luulkoot! mitii se minuun koskee. ..
Ia kumminkin tarwitsisi minun ainoastaan awata arkkuni, näyttää
paroonitle taksi sormusta, puhua taksi sauna ja «voitto olisi »uinun.
Minuu! ja minii olisiu Niemulnu herra! Waan ei, ei! Se ei
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saa koslaan tapahtua, ei uiiutauan kun parooni Loretso elää. ..
lunilllll häntä »varjelkoon, minuu tiihteui ei hän pidä kärsimän.
Hän on herra, minä olen oppinnt työhön. Minä olen Vesipi-
sara merestä, tnuliaiZpäii ou uostauut minut tailvahalle, pudotta-
nut minun jiirween, jossa minä ontona olen elänyt, outona kuo-
len, mutainen maa intee pisarcen. — Kaitki, kaikki olen minä
menettänyt! — Niitä huolin minä Niemulasta? — Oi, toista, jos
olisi lautamies laskenut miuuu käteeni Hannan käden ja sanonut:
tuossa, ota! mutta hiin sanoi: „meue talostani sinä hälvitön
äpärä!" — Ia tätä muistellessaan ja muistellessaan äitinsä koh-
talon puristi Autti uyrttiäan.

Owen suussa oli Haima tauwan seisonut. Autti ei Han-
naa hamllinnut, missä tämä seisoi liikkumatta tuin hahmo. Han-
nalle oli nyt kaikki selmä. Eilen oli hiin maannut Autin sylissä.
Antti oli innokkaasti puristanut häntä rintaansa mastaan, mutta
ättiä noussut ja rientänyt ulos, jossa kylmällä lumella hieroi pa-
lamaa otsaansa. Tuo oli ainoa, mitä ei Hanna ymmärtänyt.
Tuo oli ainoa, mitä ei Liisakaan ymmärtänyt, sillä Antin ylemyy-
destii, hänen päätöksestään eiwiit he mitään osanneet anvata. —

Liisa oli koettanut päästä Antin puheelle, mutta hiin, jota niin
hylvästi Riemulassll onnistui, ei nyt onnistunut. Liisa lähti kum-
minkin hymillä mielin pois kuultuaan maisterin lauseen.

„Antti!" tnuiui »vlllittlllvll ääni omelta. Se iiiini oli An-
tille tuttu, sen äänen tunsi sydämensä. Hän heräsi lljatuksiotaan,
hän katsoi ympärillensä, hän näki Hannan, hän nousi ja nnorn-
tlliseii sylissä makasi nuorukaisen rakastettu.

Lautamies uli seurannut miiteiiän työhön. Hiin palasi nyt
takasin Ollilaan ja tuossa kun hän tuli oli entinen kylmä kuivuu-
tensa sinetti lasleunut hänen muodolleen. Hiin mielistyi itseensä.
Tosin mietti hän tuossa miten olisi täynyt, jos olisi Antti ollut
paroouin poika. — Mutta olisiko Antti silloin nainut Ollilan tyt-
tären? Warsin «vähäisen tiesi, näette, lautamies Hannan ja An-
tin salaisuudesta. Lautamies yhä waan pelkäsi Antissa Eliinan
perillistä ja hän luuli nyt Antin perustaneen tuon satunsa alun
parooniin, jotta hän paremmin »voittaisi. Aamulla tuuli hän mais-
terilta, ettii Antti Hannaa rakasti, mutta hän arweli waan silloin
itsekseen „tas semmoista lurjusta! — Hiin tämeti nyt hymillii mie-
lin kotiin päin, kun iittiä kuuli joutu tiuvaasti ajaman takanansa.
Hän mctiiilse tien syrjälle ja tunsi jo taulaa Riemulun Etiäisen.

„Mihin niin kurut?" tysyi lautamies, luu oli Elias tullut
hänen tohdalleen.

„Pappillllln! minii mien kuolon sanoman Riemulastasta,
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nuori painoni kuoli eilen." Ia Elias löi ruoskalla hcmoista ja
katosi.

„Sooh! »vai on parooni Lorentso kuollut!" armeli lauta-
mies itsekseen," kukahan nyt Niemulan perii?" —

Mutta Ollilan pirtissä istuimat Antti ja Hanna »vieretys-
ten, »vaan monta sanaa ei maihetettu. Antti oli sanonut kohta
lähtewänsii muualle, kauas, kauas palmeluspllikkaa hakemcillii; sinne
missä ei kuusien huuhu tuuheassa metsässä muistuttaisi häntä en-
tisistä ajoista. — „Kun sinä rouwcma roumain parissa istut," —

sanoi hän surullisella äänellä, „muiBta joskus Ollilan Anttia, joka
kolmessa miikossll menetti kaikki mitä macin päällä hänellä kalliintll
oli — rauhansa! Muista häntä, joko. ei itinä saata sinua un-
hoittaa."

Nyöliinannsll kätki Hanna kyyneliset kasmonsa ja katkera oli
hänen mielensä tun hän mastasi: „en iliinä »voi sinua unhoittaa!"

Kiisi kädessä istuimat he mielii miihän aikaa, kunnes Antti
äkkiä nousi ylös. „Nyt on aika! älä kysele minua et saa koslaan
minusta mitään tietää." — Niin sanoi hiin, mutta äänensä puhui
paremmin tun sanat sydämensä tilan. Hiin meni arkkunsa luo,
nosti sen Hiljaan selkäänsä ja oli »valmis lähtemään.

Vaaleana seisoi Hanna hänen mieressään. Ei itkenyt Hanna
enää.

Tiima hetki olisi kentiesi ollut »viimeinen, jona maailmassa
toisiaan uiitimiit, ellei olisi Ijankaiklisen neumo ollut toinen.

„Etlö sinä lurjus »vielä ole päässyt lähtemään?" luutui lau-
tamiehen iiiini oivelta, „wci mitä miimyttclet? Pois talostani,
kelwllton!" — Antti ei Vastannut mitään, hän silmäili »vielä ker-
ran Hannaa, joka maahan oli Vaipua, huokasi sywiiiin ja lähti.
Mutta omea tiini pannessaan jälkeensä, miipyi hän. Ei lie hän
tahtonut itse onnensa umcn taatseeu tiiui lyödä!

„Mitii seisot ja kurkistelet tuon perään," iirjäsi Hannalle lau-
tamies", mutta lisiisi leppeiimmiisti : „Niemulassll on kuolema käynyt,
minä tapasin tiellä Eliaksen. Paroonin Lorentso on eilen kuollut."

Tämän sanoman tuuli Antti; se »vaikutti hänessä kummalli-
sia. Hänen jäsenensä märisimat, hänen kätensä mapisimat, ja pa-
mauksella putosi arkku laattiaan.

„Lorentso kuollut! kuollut!" jupisi hau itsekseen.Ainahan ou luonto hiljaisin, kuollut juuri auringon nousun
edellä, mutta tuskin on maalea aamuhohde rumennut lemiiimiiän,
ennenkuin tuhansittain, ensin linnut, sille» muut elämät tenvehti-
«viit llllaVaa Piiilviiä. Kelmit sää kaimaa jäähän ensin Mähäisen
railon; railo isonee kunnes se joen täyttää, kunnes se on sulattanut
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tlllwisen puwun. Lautamiehen lause oli tällainen maalea aamu
hohde, tällainen kemiit sää.

Lautamies kuuli pamauksen, näki Antin seisoman rikotun
arkkunsa mieressä, näki hänen pistämän »vähäisen rasian lukkariinsa,
jättämän kaikki muut kapineensa porstuan lattialla, kuuli hänen sa-
noman: „Elii epäile, Hanna!" ja katooman.

„Hän on hullu!" sanoi lautamies, »veti omen kiini ja meni
kamariinsa.

„Lorentso kuollut!" tätä kertoi Antti itselleen ehtimiseen.
Wainu oli suuhunsa pannut nuo sanat, joiden oli määrä lohduttaa
Hannaa, mainu myös sanoi hänelle, mitä hänen nyt oli tehdä, sanoi
ennenkuin hän oikeen ymmärsi, miten Lorentsin tuolemallci hänen
tilllnsa muuttui.

Vähitellen rupesi hän tuota ymmärtämään ja silloin lähti
lause: „Lorentso oli kumminkin minun meljeni!" hänen sydämes-
tään. — Hiin seisahtui, hän koetti koota ajatuksiaan. Hiin mietti,
hän päätti. Ia kun hän tcicisen tielle antausi oli Niemillä hänen
niaaliperänsii. „lu!iilllci ou tummasti minua kusettanut", ajatteli
Autti, „Lorentso eleli lapsuutensa piiimät ilossa; minä, hänen mel-
jensii, elin puutteessa; hiin lankesi hautaan, jiittiiiiksensä minulle
osani."

Autti astui askeleita onnensa luo.

XIV.

Isä ja poika.
Ia taasen istui parooni Edler mainionsa kanssa kuolleen poi-

kansa muoteen mieressä Riemulassa. Valkoiset akkuna-liinaiset rip-
putmat attunaiu edcssä merkiten silloin, niinkuin nytkin, että tno-
lema oli liiyuyt. Mutta kamarissa, missä Lorentso «nakusi, oliwat
nuo akkuna liinaiset «vähiin Vedetyt syrjälle, jotta Vaalea talwi
aamu pääsi Valaisemaan Vainajan Vielä Vaaleammat kaswot.

Niimeinen yö oli parounilla ollut marsin lemoton. Kolo sen
kuluessa, luu roulvansll leivotuitta unta nukkui, oli parooni salinsa
lattialla kulkenut edestakasin. Toiivo oli hänessä herännyt eilen,
mutta taasen sllnununut jll kun se sllmniui oli se pllljon pllruunissa
«vaikuttanut. Hiljainen yölamppu uli salissa palannut. Vanhat
esiisiiin tumat riippuimat pitkin salin seiniä; ne silmiiilimiit surulli-
sesti miimestä Edleriii. Mouet kerrat oli parooni kulkenut niiden
siivu; mihdoin oli hän seisahtunut esiisiinsii kuivan alle. „Sinä olit
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eusimäincn Edler", oli hän sanonut; sinä herätit Edkcriu suwull
eloon, sinä perustit sen knnnian. Kolmatta sataa ajastaikaa on
Edlerin suku kutoistanui; mit on syksy tullut, miimc lehti on pu-
donuut, wlluhll lahonut Varsi on enää yksin jälellii; luu talwi sen-
kin kaataa, ollut ja meunyt o» Edlerin sukn." —

Annin puoleen yötä olimat paroonin tuskat helpommaksi
muuttuneet. Hänen ruumiinsa ei niitä enää kestänyt, hänen sie-
lunsa antoi perään. Naalea huntu oli lllskeunut paroonin järjen,
ympäri, hiiu ei enää moinut tilaansa oileen käsittää.

Viimeinen yö oli ollnt varomille tämmöinen muutoksen yö.
Kun hän nyt istuu tuolleen poikansa mieressä, tuntee hiin, cttä
hali on jotakin kadottanut, mutta hiiu ei oileen ymmärrä niitä.
Nunnin attuna liinaiset salissa kätkemiit »äimän, estää tulfynyt
järki paroonin tuntemasta miten on oman sydämensä laita. —

Aamua on paljon kulunut. Parooni istuu luu patsas pai-
kallaan. Hänen silmänsä tirkistelemiit kuollutta; hän ymmäriää että
hiin luota lvllinlljaa joskus on rakastanut, mutta siitä ajasta on
paroonin mielestä jo niin kauan, niin kauan.

Toisin on romuansa laita. Mitä helläsydäminen äiti ajat-
telee ja tuntee nähdessään ruumiina sen, mihin on laitti toimousa
pannut, ajatteli ja tunsi rouma. Hiin itki katkerasti. Hän ym-
märsi että hänellä oli poika ollut, ettei hänellä semmoista enää ole.

Parooni nousi. Hänen sydämeensä tunteusi hetkeksi »vanha
tusl-.-i, mcinhll muisto. Hiin meni saliin. Hän ei tuullut, että
mamselli hänelle ilmoitti miehen, joka pyysi päästä puroonin kanssa
puheelle, hän ei nähnyt että tämä mies jo omen suussa seisoi.
Hän kulki tiiruhasti salissa edestakasin. „Herra Jumala!" huokasi
hiin, „wiihennä minun kuormani! Isäni on minua kironnut, ja
kirouksen woimcm on täytökseni Eliinuu kohtaan enentänyt. Hänelle
mannoin ikuisen rattanden, maan minä unhoitin malani. O Ju-
mala! millä taidan kirouksesta päästä, millä Malastani tirmotu?" ja
hämärässä huoneessa päätänsä käsiin nojaten itki parooni tun lapsi.

Antti oli tullut Riemulaan; hän oli se mies, josta mamselli
oli paroonille ilmoittanut. Omen suussa seisoi hän. Hän oli tuullut
paroonin mulituksen; hänen sydämeensä särki nähdessään mcinhuksen
wlliwllll. Hän oli somitettu. Hän näki paroonissa isänsä.

Wähän aikaa oli symä äänettömyys salissa; »vihdoin kuului
askel, se lähestyi Hiljaan parounia. — Ilman siimeleet, joita tuuli
puistossa kesäiltana synnyttää, eimät alkamalle aamulle tuiskua hil-
jemmin teriuetuliciisensll kun nyt Antti seisoen paroonin mieressä:

„Ouueton isäni!"
Paroonin pää, joka rintaansa mastaan uti waipunnt, nunsi
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«vähitellen, hän silmäili Anttia kummastellen, mutta »aitaltaan ei
hän liikkunut. — „Sinii se olet, sinä, kaiwattn kadonnut poikani!"
sanoi hiin Vihdoin. „Niistii sinä tulet, minun poikani? Missä on
äitisi? Niissä on Eliina?" — Näin hän kyllä puhni, mutta se oli
enemmän unetsiwan tun ajatteleman puhe.

Joka tietää mimmoinen lapsellinen rakkaus on, ymmärtänee
mitkä tunnot liilkuiivllt Antissa. Ei ennen maailmassa ollut sana
isä tullut huuliltaan. Sillä sanalla puhkesi nyt pitkien muusien
murhe ja suru kätköstänsä. Mutta siinä sanassa oli myöskin ilo
ja riemn. Wnnn tämä ilo loppui »inu. Antti knmoksui. Isäänsä
oli hiin tlllvcmnut, »vaan mimmoisessa tilassa? Eilen aamulla oli pu-
rooni »vielii terme ja täysijärkinen, nyt oli hiin houranmaineu sairas.

„Ettetö tunne Andreasta, teioiin ja Eliinan poikaa?" tysyi
hän epäilyksen äänellä. Hiin pani paroonin eteen Eliinan mihtimii
sormuksen ja tuota nähdessään leimusi malo paroonin silmistä,
maan tno malo sammui kohta. Hiin tirkisteli maan sitä.

„Andreas! niin, missä sinä olet ollut, minä en ole moneen
aikaan nähnyt sinua?" houraile parooni.

Antti hawaitsi nyt, että wcilwominen ja murhe olimat saa-
neet paroonin saiiahalsi ja hänen aikomuksensa oli miedä hänet
Vuoteelle. Mamselin amulla, jota kummastellen ei tiennyt mitä
piti ajatteleman, otti nuorukainen ukon syliinsä ja lähestyi omea.

„Elii sinne! Ei sinne! Wie, Andreas, mie minna tuonne" —

parooni osoitti sormellaan toista omea, jonka Anttt jalallaan ankasi.
Huonecsen tuttua sanoi kohta parooni: „»vie minua muoteelle."

Antti seisoi tnn paikalle naulattu. Hiin oli tullut Veljensä
kamariin, hän näki knollecn Lorentsin.

„Katso, siinä hän malna! mie minua hauen mierceusii", rui-
kutti porooni. ~S iinä hiin mataa, uiuun Loreutsiui, niinkuiu
muincu Waldemar. Niin! siinä makaa nyt »viimeinen Edler!uol-
lunnll. Niiuii ummistin hänen silmänsä, mutta Jumala alvasi ue
taasen . . . Hiin tatselee minua: mie minua hänen viereensä."

Rouma oli nukahtanut Pöytää mastaan Lorentsin kamarissa.
Hän heräsi nyt. Hiin tuuli paroonin »viime sanat, näki paruunin
«valottoman silmiiilykseen. Käsiänsä puristi hän rintaansa ivastaan.
Sanaa ei sanonut hiin.

Antti seisoi muuan silmäriipiiyZ liikkumatta. Kolvasti oli
isiinsä honrcms ja kilolleen niily häneen käynyt. Hän tointui tuosta
kohta ja niiukuiu miihiiistii lasta otti hän paroonin kiisimarsilleen
ja kantoi hänet nlos.

„Mihin sinä miet minna? . . Andreas minä olen »väsynyt;
«vie minua maata,"
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Vaimoihin nääntynyt nukkuu. Antin sylissä purooni um-
misti silmiänsä, hän wllipui uneen poikansa helmassa kun lapsi äi-
tinsä helmaan. —

Mutta kuolleen Lorentsin muoteen »vieressä kertoi Antti
roumalle tuta hän oli. hän kertoo warowasti paroonin salaiset
asiat ja rouma kuuntelee häntä. — Kun on Antti lopettanut istuu
rouwci kauan silmäillen kuollutta ja mihdoin nousee hän, muttaa
nousee ja sulkee Antin syliinsä.

Silloin oli kun olisi kuolleen huulet metäytyneet hymyilyyn.

Paroonilla testi unta kauan, mutta «viimein tun jo päimä
oli kultunsa lopettaa hän heräsi. Hän amasi silmiänsä, houraus oli
»iennyt ohitse, ymmärrys oli hänelle palannut takasin. Antti ja
rouma istuimat silloin hänen mnoteensa mieressä. Kummastellen
tatseli parooni ympärillensä ja nähtyään Antin jäi hänen silmiinsä
tlluan kiinteästi katsomaan häntä. Silloin otti Antti lattaristaan
äitinsä sormuksen ja laski sen paroonin käteen.

„Oi Jumalan kiitos, se ei ole mikään uni! Se on pitimiin
totuus! Mikä kadonnut oli, on löytynyt! . . . Ratas puoliso, sinä
et ymmärrä minua; kertokoon Antti tässä sinulle, mitä minä sinulle
salannut olen. Hän osaa paremmin kun minä näyttää kuinka pe-
tollinen minä sinuakin kohtaan olen ollut." —

„Minä sen jo kaikki tiedän. Antti on sen minulle ilmoit-
tanut ....

„Ia sinä annat minulle anteeksi?"
Rouwci syleili kyynel silmissä Eliinan lasta.
„Kiitetty olkoon taiivahcm Herra! Hän kurittaa, Hän armah-

taa myös! Mutta Anttini! Minäkin tahtoisin tietää tietää
mitä sinua on kohdannut. Puhu minulle, puhu Eliinasta! Hänkin
antoi minulle anteeksi?

Ia Antti puhui. Kun hän kertomuksensa lopetti puristi
purooni hänen kättänsä. „Minii ymmärrän sinua, minä tunnen
sinussa Eliinan sydämen, ylemä poika!" — sanoi hän Hiljaan.

XV.

Wiiden wuoden kuluttua.
Ihana oli kesä. Kauniimmassa pyhä-puwusscian oli luonto.

Puron mesi lirisi taasen ja lutat sen rannalla tuoksuilvut niin
ihanasti. Mökki seisoi autiona, niintuin kalastajan maja autio
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saarella odottaen asultllitll. Se tosin Mllnhuuttll setin sllirasti,
mutta se siitä ei tiennyt. Lahonneefen katkyiiän, jonka jäanökset
nurkassa näkyy, on pieni lintu tePiyt pesiinsä ja tun myrsky ilman
puhdistaa, kotoo mökin siipinen asukas tänne tomeriaan läheltä
ja kaukaa.

Mansikat omat kypsät ja taaempana, tuolla «vuorella, minkä
huippu kaimahan rannalta näkyy, lasmaa niitä. Siellä huutamat
ja hyppimät lapset iloisena; ne nouNiwat Marioita mikä kupsaansa,
mitä suoraan suuhunsa.

Wanha ämmä on Heidiin kansansa. Hän elää marjain nouk-
timisella, hän kulkee omia aikojansa. Hän on Peitson torpparin
«vanha Eelva, jota Vähän Voimansa jälkeen kokee työtä tehdä, jotta
ei joutuisi muiden elättäwatsi.

Hän on nyt Väsynyt, hän on metiiynyt maantielle, hawcitak-seen eikö tulisi joku matkustama, joka hänet tahtoisi ottaa kyytillensii
Kokkolaan, johon hän on niteessä lähteä marjoltaan myymään.

Päimä polttaa kuumasti. — „Ei ole ollut näin tuumaa
kesää eläissäni muuta kun se jona Eliina kuoli", jupisi hän itsekseen.
— „Olisipa kumma tietää, elääkö mielä tuo poikansa?"

„Wllunut tulee, Maunut tulee!" huusi samalla pieuonen poika,
jota huipun harjalla seisoo.

Kaikki lapset juoksimat alas tielle näkemään noita Maunuja,
sillä siihen aikaan ei matkustawaisia niin joka piiimii Maunuilla
kulkenut luu nyt. Kaikki tulimat lapsineen myymään, jos haluttaisi
Mlluuuissll istujain ostaa. —

„los minii noissa saisin istua", armeli Vähäinen poika,
„niin loivempaa minä ajaisin; niinpä ne tulelvat hitsaan knn leh-
mät, wattka on heillä myötiimaata."

Totta puhui poika. Waunut tuliluat hiljaau, sillä se herra,
joka selin tutsia Vastaan etuistuimelle istui, Viittasi sormellaan
milloin oikealle milloin Vasemmalle pnolelle tietä.

„Täiillä lohta pitäisi tienhaara olemaan" — sanoi tuo herra
— „mutta miten tahdotte perille päästä isäni, tie sinne ci ole
Vaunuilla ajettawa, työläs on sinne jalkaisinkin päästä."

„Tietii, jota Eliina niin monesti on käynyt, jaksanen minä
toti kerran eläessäni käydä", Vastasi wanha herra taka istuimelta.

Nainen joka istui Vanhan herran iviercssii Viittasi sormellaan
lapsia, joita nyt näki: „Ehkii «uoiivat nuo auttaa Liisaa kantaessa
pikku Anttia" sanoi hän.

„Ia isääni", lisäsi nuorempi herra, kääntyen lapsiin päin.
„Marjojll, marjoja!" huusiwat lapset yhfaikaa, „lypsiii man-

sikoita!"
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Antin — sillä Antti oli se, jota parooni Edlerin, puolisonsa
Hannan, poikansa Antin ja lapsen amma Liisan kanssa Vaunuissa
istui — Antin mieli meni suHlliseksi. „Kaitki teidän marjanne
ostetaan", sanoi hän. Hannalle Hiljaan kuiskuttaen lisäsi hän:
„Niiillii main olen minä usein marjoja noukkinut, noin kun nuo,
mutta ostajia löytyi harwassa."

Vaunut pysähtyiwiit. — „Tuo polku wie Puroon", lausui
Antti ja hyppäsi Vaunuista maahan. Kaikki muut seurasimat häntä,
itse wanha parooni, joka kyytipojan ja Antin aivulla waiwoin pääsi
paikalta.

Lapset seisoimat kummasti katsellen tulleita. Mutta manhll
Eewll tuli kiiruusti mnrjaneen, tarjoen ne Antille.

„Oslllltteko Puroon?" kysyi Antti silmiillen Eemaa.
„Osllllnko! Siellähän minä yhteen aikaa kämin joka päimä.

Mutta nyt on Puron mökki autio!"
„Minii en erehtynyt!" huusi Antti. — „Tiissii, isäni, seisoose ämmä, jonka sylissä minä muinen kasteelle mietiin; tämä ämmä

on Eewll." —

Parooni kiitteli ystäMiilliseßti iimmiiii, joka ci tahtonut tör-
miänsä uskoa, luu tuuli, että tiima nuori herrn oli Antti, Eliina
mainaan poitn.

„Ia tässä hiin eleli muistaen minua miistiuista pitkää ajas-
taikaa!" huokasi parooni kun mihdoin, ehkä suurella Maimalla oli
sallwuttannt Puron mökin. Antti kulki ympäri näyttäen isälleen
ja puolisolleen kaikki paikat. Ei kipinettä ollut, mistä hän ei tien-
nyt jotakin puhua. Täällä Puron rannalla oli Eliina pessyt hänen
«vaatteitaan, tuossa oli kätkyt, jota hänen jalkansa niin monesti oli
liikuttanut, tuossa oli mielä lastuja laudoista, joista hänelle ruumis-
cirtkull laitettiin.

Suuret tyyueleet «vierimät pitkin paroonin posteja. Hän
kuuntelee Antin puhetta, hiin kuuntelee lintujen lauluja, hiin kuulee
niissä Elinansa, sillä olihan Eliina usein istunut kefiipäilvin kuun-
nellen fllmojll mirsiii.

„Nyt minä mielelläni laskisin pääni leivolle, jos maan saisin
lamata tnun maisterin, jota oli Ollilassa, ja joka ei saata olla
muu kun minun poikani, hiinkin. Paljon pahaa! olen minii saanut
mattaan maailmassa; mutta suuri on fominnou moima, koska se on
moinut muodattaa rauhan minunkin sydämeeni!" — —

Kauan istui Riemullln herrasmäti Puron mökissä. Kauan
tutkimat he ympäri luonnon puistossa Puron rannalla. Ilta oli tu-
lossa jo luu he slllllvuttiivllt»vaununsa, jotka tiellä olimat odottaneet.



65

„Wielä kirkkomaalla, haudallansa tahdon käydä", sanoi pa-
rooni Eelvlllle, jolla oli saanut kuulla paljon Antin ensimäisistä
«vitosista. — „Sittcn on risliretkeni tehty ja minä menen lepää-
mään isiini kammioon." —

„Nyt olet nähnyt minun lapsuuteni kodon, arnms Hannani,
nyt saatat tosiaan sanoa, että Herra on linnmallisesti sinunkin tei-
täsi ohjannut, tuli on minnun sinua sitonut." —

Peitson kestikicivarissa olimat mattuStawaiset yötä, mutta
suuresti yön rauhaa ci Autti saanut.. Eema oli ilosta mielipiillli-
sena jutellut naapureille ja tuttamille, ettii tämä herra joka näin
suuresti nyt mannuissa ajoi, oli tuo entinen Antti, joka kulti ym-
päri «vähäisellä työllään ansaiten elatntsensa. Peitson isäntä ci
tiennyt mitä piti sanoman, hiin häpesi niin, ettei isoon aitaan keh-
dannut kasinojansa näyttää. Mutta kun hiin mihdoin Antin käs-

kyä totellen tuli esiin, puristi Antti hänen liitensii. „Tc olitte
jotensakin paha minulle", puhui hän, „nmttll minä en enää tahdo
muistaa sitä. Kentiesi oli Jumala se» miu sallinut, sillä muuten
en niinä suinkaan olisi lähtenyt niiltä paikoilta, missä äitini ruu-
mis lepää."

XVI.
Sowitus haudalla

Tuon »vähäisen joen «varrella, jola Kiiliuiiin pitäjiin läpi
Virtaa on lähellä iirtkoa Marttilan talot. Talwella on tiiiillä
suuri liike, sillä talivittc Saivosta Kokkolaan käy juuri tämän talo
pihan läpitse. Mutta kesäaikana jää Marttila, niinkuin ylipäänsä
Kiilmiän kirkonkylä, kokonaan malta tien syrjälle. Niinkauan kun on
ruoho »tllllSsll näkymissä ei täällä nähdä muita miercita kun niitä,
jotta asian altain tänne tulemat. Tiitzsii Marttilan talossa asui
kertomuksemme ajalla armomuoden saarnaaja Joseph Lagerberg.

Hiin oli wllkllivll, hiljainen mies, joka muiden onnessa löysi
oman onnensa ja jota tuon tähden oli niille rakas, jotka ennätti-
Viit siinä Vähässä ajassa, jona häu paimenen «virtaa tiiiillä toi-
mitti, tulla hänen tuttaluuuteen. Hän oli noin puoliwälissä neljän-
kymmenen wanha, ehkä hän paljon »vanhemmalta näytti, — Näkin
saatti hiin päilväkaudet istna kamarissansa miettien. Silloin oli hiin
aina alakuloinen, silloin kuultiiu häueu useiu sanoman: „ounellinen
se, jota täsmää Vanhempain suojassa, minulla ei ole niitä ollut!"
— Niiliin taasen — ja tuo tapahtui aitta kun hän oli saanut
palkkansa — oli hiin iloinen, kulli ympäri pitäjässä opettaen ja
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neumoen. Hänen niukansa uli enimiten mettä ja leipää, sillä aina
palliansa saatua häu lumi Kukkolassa ja pani postiin kaikki mitä
hänellä oli, liihetettiimäksi milloin mihinkin.

Nyt oli hänellä tällainen iloinen päimä. Hiin oli eilen tullut
Kukkolasta, jossa hän uli tuko puolimuotensa palkan pannut mene-
mään Helsinkiin.

Hiin istui tuon »vähäisen joen marrella — saman joen, jo-
hon pari mirstaa mereen päin Puro laskee. Hiin istui nyt onkien.
— Kello taisi olla noin 10 aamulla. „Wielii kolme muotta",
sanoi hän, „jll seitsemiin muoden kärsimiset owat saaneet miuut me-
luttomaksi. Oi! kuorma rinnaltani rupee kcmenemiiän ja »niuii saa-
tan tohtn sanon: „mi»ä en ole ketään pettänyt."

Näin oli maisteri Lagerberg lanan istunut, lun tuli »vähäi-
nen poika häiritsemään hiineu rauhansa.

„Noh, pikku Matti! mitä olet siuii kulussa tänään?" kysyi
maisteri nähtyään hänet. —

„Kirtollll on kaksi herraa, jotka ajamat suurilla mannuilla;
ne pyytämät, että maisteri olisi niin hywii, jos on teillä aitaa,
että tulisitte heille kirkkoa näyttämään." —

Maisteri nousi, meni pukemaan päällensä pyhiimaatteensll ja
kun tuo oli tehty seurusi hiin amain knippu kädessä pikku Mattia.
Kuu hiin lähestyi tirtkua, niiti hän monta ihmistä seisoman eräällä
haudalla pian aidan »vieressä. Lähemmäksi tultua hamaitsi hän
wniihllu herran, joka siinä polwillaan oli. Kaikki oliwcit selin häntä,
jottei hiin kohta woiuut heidän kasinojansa eroittaa.

„Ia tässä sinä makaat, tässä sinä lepäät miuiin armaani,
minun Eliinani! Oi nnlu rauhassa, ylewii! kohta tulee minullekin
piiiisöu aila. Taiiunassasi, missä sinä olet, tiedän minä että sinä
rakastat uiitii, joitaminä täällä rakastanut olen, miuuu Valdemariani,
minun Loreutsuani, ivicläpii häntäkin, jota sai pitkän elämän läpi
tulien siivullani, sillä paikalla, johon sinulla oli eusimäinen ja suu-
rin oikeus. Jumala siunatkoon sinua! sillä sinun anteeksi autanii-
sesi on siunannut minun miimeiset hetkcni."

„Äuien!" sanoi Liisa, joka paroonin takana seisoi.
„Amen!" sanoi pieni kolme »vuotinen Liisan sylissä.
„Kuulctte isäni! mitä lapsi sanoo" Mirkkasi Antti liikutettuna,

missä polmillaciii paroonin mieressii seisoi. — „Lapsentiu suusta on
hiiu ottanut kiitoksen!" —

Maisteri oli kuullut kaikki. Hän seisoi kun paikalle naulattu,
hän oli tuntenut ensin Liisan sitte Antin ja hiiu armasi, kutka nuo
toiset olimat. „Amcn!" sanoi hantin.
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Kaikki käiintyimäl ja kolme heistä tunsi maisterin. „Mais-
teri Lager!" huusi Hanna ja metäysi Anttia liiemmäksi.

„Niin, tässä näette miehen, Hanna!" sanoi maisteri hiljai-
sella äänellä, „miehen, jota tauotuksen tiellä oli joutunut kauiuas,
mutta jonka silmät teidän ja teidän miehenne rakkaus llivasi."

Antti ei sanonut mitään, hän maan kuiskasi paroonin kor-
inaan jotakin.

Parooni nousi äkkiä: „lumaln, Jumala! olisiko semmoinen
armo mahdollinen! Mutta Jumalan armo on ääretön!" Parooni
lähestyi horjumilla jaloin maisteria jn ennenkun tämä tiesi mistään,
oli «vanhus pllinctnltt häntä syliinsä. — „Minun poikani!" kuiskasi
hän. —

„Teidän poikanne .
.

. parooni Edler! . . minä!"
„Tunnetteko tämän sormuksen? Te annoitte sen kihlasormuk-

seksi Hannalle; sen olen minä kerran antanut teidän äidillemme.
Sen sam minä kun ensikerran lumin Herran pyhällä ehtoollisella.
Satunnllltll tulin niinä Hannan sormella sen näkemään samana
piiiwiinii kun Antin sormus samalle sijalle pantiin, minä tunsin sen,
se sanoi minulle kuka te olitte . .

. Minä hain teitä, minä kuu-
lustelin teitä, Helsingissä, Turussa, koko Suomen ympäri; kaikki
oli turhaa. Maisteri Lageria ei löytynyt." — —

„Sinii et usko minua? .
. minä olin nuori, sinun äitisi

nuori, meidän sydämemme syttyivät. Oi! minun puolellani oli
mieNaus, minii petin Edlan, minä jätin hänet ja siitä ajasta en
minä ole häntä nähnyt. Wasta silloin luu surmukscn näin, »luis-
tin niinä häntä, minä sain samalla tietää mitä en ennen tiennyt,
että hän oli synnyttänyt pojan . ." —

„Te kuulustelitte maisteri Lageria, te tiedätte miten hän on
elänyt?"

„Minä tiedän sen, se oli minnn rangaistukseni. Minä luu-
lin häntä kuolleeksi, se minun suruni. Minä tein mitä ininä tai-
sin, minä maksoin hänen lvelkansa."

„Hllll! Nyt minii ymmärrän mit's'ei minua Helsingissä enää
hätyytetty .

."

Antti ja Haima lähcstyimät maisteria, he tarjosimat hänelle
käsiänsä. Maisteri puristi loivasti niitä. — „Mönpaltinen nn Ju-
malan armo!" sauui hiin. —

„Minä luulin poikani kadotuksen lapseksi ja minä tapaan
häneu sielujen paimenena, minii tapaan hänen Elinani haudalla.
Mönpllltinen on Jumalan armo! minä saatan niin sanoa suurem-
malla syyllä luu teistä kukaan, sillä minä olen kaikkiin näihin syy-
pää. Eliinan haudalla on somitiis tapahtunut. Hauen haudastansa
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ympiiröipi ylewii hclikcnsä meitä. Hän on suonut miuun maima-
tulle fydämelleui rauhaa, hän on sallinut minun lapseni syleillä
toisiaan. Sinnattu olkoon hänen mnistonsa!"

Kun haudalta palasivat oli maisteri Lager eli Lagerberg,
joka nht oli nimensä, ottanut Liisan sylistä pittn Antin; tämä nau-
roi suloisesti kantajalleen, mutta naurusuin kysyi maisteri: „N°,
Liisa, »vieläkö ylontatsot minna?" —

„Herrn Jumala siunatkoon, kuka olisi moinut uskoa silloin,
että te olille purooni Edlerin poika!" mnstnsi itimanha Liisa.

„Niin, kuka olisi moinut sitä uskon!" mastasi maisteri.

XXII.
Wielä kerran Riemulassa.

Taasen oli talivi. Mustat lumipillvct täyttämät tnimcmn,
pyry lnasee maan ja tokoo hankeja. Luonto on lumeen hcmgittu.
— Ei näy tctiiiin ulkona, kaikki kellä on oma liesi oivat sen luo
metiiinyt. Ia lieden edessä puhutlllln, jutellaan ja luetaan — ho-
ivissa ja pirtissä, missä mann niissä rauha »vallitsee.

Nyt on, näet, joulu aaton ilta. —

Mutta kuule! Kultuiuen soi. Löytyy siis niitä, jotka tässä
Jumalan ilmassa omat ulkona. —

Ei ole maaraa sen kanssa, joka nyt Niemulaa lähesty»), sillä
hän istuu toijuissll, suurissa suden nahka turkissa; ja kutsi ajaa he-
maistaan.

Hän on lautamies Ollila. Hiin tulee parooniu loijuissa
Riemulaan, tyttärensä, sisarensa pojan ja „lllnlonsll paroonin", luo
Joulua mieltämään. Hän on nyt seitsemän «vuotta «unuhempi,
mutta muuten kaikin päin sama mies kun ennenkin — se on: hän
un ylpeydessään wielä yltynyt.

Riemullln salissa on suuri kuusi keskellä lattiaa. Kuusessa
palaa lymmeuiä kynttilöitä ja pieni miisivnotinen Antti hyppii iloi-
sesti sen ympärillä. Pieni muoden »vanha Lorentsitin nauraa ilosta
tälle ensimiiselle joulukuuselle. Hän istuu wonhnu parooni Edlerin
sylissä, joka hänen kanssa kuusen ympärillä kulkee. — Sohivalla
istuu Antti ja Hanna ja hiljainen onni loistaa heidän silmistänsä.

„Scn minä tiesin", lausui »vanha parooni, „ei Edlerin suku
niin pian sammu. Tuossa, Loreutsi, näet sinä csisiisi kitmia, sinnc
joiitunee sinunkin ja sinusta tulee suurempi mies kun liilaan niistä."

Parooni oli näinä kahtena mnotcna, jotta omat tuluueet siitä
kun hänet »viimeksi näimme, niihtäivästi manheuuut. Hauen mnis-
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tunsa on kadonnut, hänen ymmärryksensä tylsynyt, mutta hänen
sydämessään asuu raha.. Hän leikittelee päimä-tnudet lasten kanssa;
hiin on nyt rumennut muuttumaan lapseksi uudelleen.

„Wiisi »vuotta tllllpiiin! sinä muistat jouluaatto iltaa? silloin
oli Niemillä surun pesä" — puhui Antti Hannalle, onnellinen ettei
parooni näkynyt sitä iltaa muistaman.

„Silloin kuoli »vanha rouivll!"
„Niin! ja onnellista oli hänelle, että hän kuoli, sillä hiin ei

saattanut, ehkä hymii ja hellä häu meitä kohtaan oli, unhoittaa
ettemme olleet hiiueu lapsensa."

„Hiiii oli äiti, hänkin!" kniskasi Hanna.
Lautamies astui nyt saliin. Pillu Antti hyppäsi ilolla häntä

»vastaan, mutta Haima otti kirjeen, joka malasi miercssänsä soh-
ivalla ja näyttäen sitä isälleen sanoi hän: „terweisiii maisterilta!"

„Wai niin, on tullut kirje?" —

„Niin on — ja maisteri antaa meille tiedon, että manha
Eewll on Herrassa nukkunut, ja että hän, maisteri, tulemana py-
hänä kuulutetaan ensikerta?" —

„Ohoh! Kenen kanssa? saako hän paljon mainionsa kanssa?"
„Morsillmensll on köyhä torpparin tytär."
„Hullu pöömeli!" jupisi lautamies.
Kello löi 7. — Julma joulupukki astui saliin. Hänellä uli

lahjoja kaikille. Pieni Antti sai puuhemoisia ja leikkikaluja, pieni
Lorentsi halien ikäänsä mustaamia leituja. Mutta miuiein seisahtui
joulupukki poroouin eteen. Hänellä oli suuri looma parounille antaa.

Antti ja Hanna silmäilivät iloisesti »vanhusta, kun hän amnsi
loolvan. Ia kun se mihdoin näytti sisällytsensä, tulimat he kaikki
paroonin ympärille.

Parooni silmäili loomaan. Siinä malasi kauniisti maalattu
taulu. Mutta tustiu oli paroonin silmät sitä nähneet, ennenkuin
niistä mirtasi suuret, kirkkaat kyyneleet: tuhansia liitoksia!"
jupisi hän.

Mutta taulu kummli sitä hetkeä, jonn parooni, Antti, Hanna
ja mllisteri Lagerberg »olmillansa scisuimat Elinan haudalla.

Taulun alle oli myös suurilla kirjaimilla jotakin kirjoitettu
ja pikku Antti sai ensimäiselsi lukea:

„Sowitus haudalla." —

„TuossllUll minäkin olen!" sanoi Liisa, joka joulupukkina oli,
klluail katsottuaan kummakseeu taulua — „ei olisi saattanut uskoa,
terran minunkin paperille tuleman!" armeli hän.

Loppu.



Palkinto.
Sodan haawat, se on maakunnan köyhyys ja huono tila, oli-

wat rumenneet paranemaan. Aila oli ollut lääkärinä ja lääkä-
reistä on «kll paras, silla se parantaa aina, milloin yhdellä mil-
loin toisella tllwlllla. Suomenmaa oli, niinkuin Ruotsalaiset sano-
mat, Merisenä kilpenä remiisty Ruotsista, se oli yhdistetty entisen
«vihollisensa, Venäjän kanssa. Koma oli tauti, jota Suomi sai-
rasti, sillä se oli jäsenenä leikattu ruumiistaan Ruotsista, mutta
tämä jäsen oli rumennut mähitellen taipumaan eroonsa; aika oli
parantanut mitä sota rikkoi.

Niinkuin ainakin sotaa seuraa mallattoinuus sille joka wal-
iattomllNll tahtoo eliiii, löytyi nytkin ivuonna 18""* monessa pai-
koin maassamme semmoisia, jotka mieluummin eliwät toisen huolella,
tun itse wiitsimät ryhtyä työhön. Missä kulkivat nämä meitikcit
itsekseen, missä olimat he antauneet liittoon ja »valinneet itselleen
päällikön. Täten kultimat he ympäri, marastimat ja murhasimat
missä luutimat «varkaudellaan tahi murhallaan mitään moittalvansa.
Kaikki rehelliset ja tunnolliset ihmiset pelkiisimät näitä joutlotuntia,
joilla aina oli pahuus mielessä ja puutko terämä tupessa. Mutta
etenki muutamia joukkoja pelättiin hirmuisesti, ja näistä muuta-
mista semminkin sitä, jolla oli päällikkönä Pitkä Pekka.

Tuosta Pitta-Petasta ei tumminkaan tietty paljon mitään.
Minkä nätöiucu hän oli, se oli riidan alainen asia. Moni sanoi
nähneensä hänet, mutta nämä antoiwat hänestä erinkaltaisill lau-
seita. „Minii unin hänet Waasan markkinoilla, hän oli leski-ikiii-
nen mies, mustalla tutulla, pienillä silmillä ja pitkällä parralla"
sanoi toinen; mikä taasen sanoi nähneensä hänet Turussa, ivan-

hana ukkona, kllljuväisenä, snurisilmäisenii ja lyhyl kasmuifena; mikä
«vielä nähneensä hänet Hllniiuassll kauniina nuorukaisena. Näin
eriiilväiset olimat lauseet hänestä. Mutta missä mielet eimät eron-
neet, se oli siinä, ketä kaikesta pahasta oli syyttäminen. Milloin
Marasta tahi murhaajaa ei saatu tiini, silloin Pitkä Pekka aina
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«li syyllinen. Tapa oli puhua hänestä, jn kumminkaan ei tietty
«varmaan hänestä mitään. Pitkä Pekka oli tullut puheeksi ja —

hänestä puhuttiin, sillä häntä pelättiin.

Suomenmaassa löytyy mallan monta Mattila-nimellistä taloa.
Eräs tällainen Mattia seisoo mielä tänäkin piimänä Suoniemen
kappelissa Sarkolan lahden perässä, pian Vesilahden pitäjän ra-
jalla. Samalla paikalla seisoi muonna 18'** talu niissä nytkin,
ja samate luin sen isäntä on nykyaikana «varakas, oli sekin isäntä,
joka mainittuna «vuonna hoiti Mattilan maata. Töllit, melkein
samanlaisia tun nytkin, seisoimcit rannalla, noin pari kiwi heittämiiä
Mattilasta. Nämä töllit tuuluimat milii Mattilaan, nila Taio-
taan, mitä Vahalahden kylään, sillä paikka pidettiin yhteisenä.

Eräässä näistä töllistä asui Olli lacikonpoika, jota tamalli-
sessll puheessa kutsuttiin „Suutari Olliksi", jota liikllnimi ilmoittaa
hänen ammattinsa. Hän oli noin miiden kymmenen manha, mankka
mies. Häntä kehuttiin paraaksi suutariksi toto Karkun pitäjässä.
Varma onkin, että monet saapas-parit ou hän tehnyt Leistenins
»vainajalle, jota siihen aitaan eli kappalaisena Suoniemessä, wieläpii
Kuljun kartanon parooneillelin. Olli ei siis saanut olla pciljon
totona. Hän knlki ympäri pitäjässä ehtimiseen. Mutta se oli
Ollilla tapana, että aina, tun »viikon artipäimät loppuimat, tuli
hänelle itämä, ellei hän päässyt tcrwehtuuiiiin Nappoansa ja nuorta
tytärtään, Elsaa, sillä näitä hän rakasti sanomattomasti. Kuluil-
laan oli hänelle myötänsä oppipoika, rehellinen ja uuttera nuoru-
kainen Tyrmäiiltii, jota Olli pian isän rakkaudella rakasti.

Olli oli ymmiirtiimäineu mies ja Moitti ahkeruudessa monta
suutaria aitanaan, sillä tuskin oli tukko orrella ilmoittanut päiiväu
koiton ennenkuin Olli jo istui lesta kädessä, saapas polmella työ-
lllivitsalllllln. Mutta lummintalln hänen työllänsä ci ollut siunausta.
Kesä-aitoina ihmiset tulliivnt paljain jaloin, tahi mirsuissci niityil-
lään, ja tesä-llitoiiill Olli oli usein työttä, sillä en tiedä mitä syynä
lienee ollut, muttci ulto-toihin ei juuri Ollistll ollut. Sodan aitana
hän oli joutunut melkllllu ja kuu hän talmis-töillään maimoin elätti
perhettään, niin on pian ymmiirrettämä, ettei hän missään rikkau-
dessa elänyt. Olli koetti kumminkin kesällä »varustaa aikaan-tuloaan.
Hänellä oli lehmä, jota tarmitsi heiniä ja siihen lisäksi hänellä
oli lapanllla peltoakin, mutta maitta lehmä antoi maitoa ja pelto
aina wähin jywiä, ei Olli »voinut kotityöstään lukea suurta päiivä-
pllllkllll.

Elsa, tyttärensä, oli seitsemiin-toista muotinen, hoikka kas-
ivuineu ja puuapnstinen neito, suurilla sinisillä silmillä, johon moni
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nuorukainen oli liian sywäiin katsonut. Kaarlo, Ollin ratas oppi-
poika, Elsaa paria muutta »vanhempi, ei ymulärtäuyt, että niihin
oli »vaarallinen silmäillä ja sen, juka ymmärtää rllkt'a»den »vaiku-
tuksia, olisi ollut aivan huokea sanoa, mitä Kaarle mätiin ajatteli,
kun hän Elsaa silmäili. Kaarle tosin koetti tuota näyttääkin Elsalle
ja alittaen hiittä missä taisi, maittaa Elsan suosiota. Olli näti
tämän aiman hylviu, hiin hymyili ja iloitsi nähdessään nuorten lä-
hestymän toisiaan, toimoen kerran näkemänsä heidät pariskuntana.
Mutta Elsa ei näyttänyt huoliman suutaripojasta ja taitki mitä
Kaarle teki moittaatseen Elsan suostuta oli turha mcima. Elsan
mieli pyrki paljon korkeammalle, kun menua naimisiin köyhän työ-
miehen kanssa. Nuorukainen tunsi sydämessään symiisti Elsan käy-
töksen ja hän koti puolestaan osoittaa kylmyyttä takasin, mutta mitä
enemmän hän koetti, sitä »vähemmin hän onnistui.

Emäntä Napon mieleen, nämä Kaarlon suosiowoitto-kuetukset
eiwiit myöskään olleet, ja Olli sai usein kunlla komia sanoja mai-
nioltaan. „Mitii Elsa Kaarlella on autettu?" kysyi Nappo mätiin.
„Kaarlella ci ole mitään, Elsalla ei ole mitään, ja jossa ei mitään
ole, siitä ei myöskään mitään tule. Jos ne yhteen menisivät, siitä
syntyisi onnettomuus. Elä pakotta Elsaa, hän on nuori ja kaunis,
hiin kyllä löytää onnensa maailmassa."

„Sinä puhut tyhmästi" mastasi Olli, „sopimcitoin on ainoas-
taan se pariskunta, jossa ja maimo umat eri-siiätyä, jussa
kumpikin tuo yhteiseen kotiinsa eri-tapoja, eri maatimnksia ; mutta
otollinen Jumalalle ja ihmisille on se pariskunta, jossa molemmat
omat ytsi-säätyisiä, yhtä sinistyneitä, samoissa taivaissa tasmatetut,
maitta ci tummalllllaau olisi mitään tamaraa. Minii olen nivan
hymin huomannut, miten rikkaan Mattilan nuorin poika, tno hellä
Antero, Elsaamme rakastaa. Mitä luulet tuosta syutywiiu? Jos
Mllttilaliu tuon huomaa, niin on naapurirauha kadonnut."

Mutta kaikki mitä Olli suurnusi «uutiuolleen oli turhua.
Nappo oli itsessään iloinen, että Antero aiman useen kämi heillä,
että Elsan ja Anteron iväli päimä päimältä muuttui yhä rakkaam-
maksi. Onhan Elsa kaunis ja hylviu sopima Anterolle puolisoksi,
ajatteli tuo tyhmä äiti ja yllytti Elsaa hylväilemaän Anteroa.
„AilllllNtulo ja rikkaus oivat etemimmät Jumalan lahjat tässä
maailmassa" sanoi Nappo eräänä piimänä tyttärelleen, „niillii
Moi kaikki. Miten saattaisin minä suoda Elsastani tuleman tuol-
lainen köyhä retu kuut äitinsä on!"

Olli ei kuullut uiiitä äidillisiä sanoja ja Elsa sai siis kenen-
kään kieltämättä seurata niitä. Mutta tietämättömyydessä Olli ei
kauan ollut. Eräänä iltana tultuansa totiin, astui Mattila tölliin



73

ja pyysi saada kahdenkesken sanoa Ollille pari sanaa. Olli na-
ivisti pahaa, mutta läski kumminkin mainionsa ja Elisan mene-
mään uluZ.

„Kuule suutari!" sanoi Mattila luu oliwat jääneet lahden
kesken. „Minä olen haivainnut, että tyttäresi kaikenmoisilla juo-
nilla kokee sidottaa minuu Auteroui; hc mistelcmiit toistansa lumi-
palleilla, wiittllilewat toisillensa ja tapaamat toisiansa salaa. Te,
Olli, olette ymmiirtiimiiinen mies, ja uiiette niin seivästi tun mi-
näkin, cttei heistä tässä elämässä »voi pariskuntaa tulla; sanokaa
siis tyttärellenne, cttä hiin luopuu suolistaan ja mc olcnnne sa-
mate kun enueutin hymiit naapurit."

Jättämättä Ollille sanan mnoroa meni Mattila tämän sa-
nottua matkaansa. Suutari Olli tiristi hampaitaan mihassa. Hiin
oli löyhä, mutta hän oli rehellinen ja sydämensä pohjassa asui
miihii rehemyyttäkiu, joka aina on miehelle tnnniaksi. Semminkin
uli hän maineistaan arka ja tultuaan uimallifen työnsä ja nuhteet-
tuman elämänsä tantta kuuluisaksi, tahtui hän tuun ainoan aar-
teensa säilyttää. Nappo ja Elsa, tölliin tultua, halvaitsimat kohta,
että jotakin eriskummallista oli tapahtunut ja aaivistimnt ehtii
minkä tiedon Olli oli saanut.

„Mitii oli Mattilalla sanomista?" kysyi Nappo uteliaasti.
„Niitii muuta tun ettii Elsa juonillaan koittaa sitoa An-

teroa ja päästä hänen «vaimokseen; siihen lisäksi Mattila antoi
minun tietää, että hän on ritas, minii köyhä. Nyt näette hul-
luutenne! Mutta minii pelkään, ettette mieliltään sitä näe, minä
peliään, ettii tohta tnnluu: „suutari Olli maksa pois mettäsi;" —

ja silloin! Kuta antaa silloin minulle rahaa, kuka menee takaukseen?
Kuka tahtoo Vaimokseen Elsaa, kuu kuulee miten hän on hypän-
nyt Anteron perään? Siihen on nyt tuhmuutesi faattamut meitä,
sinä hurja Nappo, Ritas ei Elsasta huoli, sillä Elsa o» köhhii
ja löyhä ei hänestä huoli, sillä Elsalla ei ole puhdas maine!"

Nappo istui alakuloisena luullen miehensä nuhteita. Elsa
oli punastuen liittenyt kasmonsa liisiin ja iläiinknin häpesi luoda
silmiään isäänsä.

„Mattilll tahtoo meitä peloittaa," sanoi Nappo, „sinä pa-
hatsut niin pian."

„Siilltllon Jumala, että niin olisi" »vastasi huoaten Olli,
„mutta ellei Elsa lakkaa noista luljeistaan, niin minä pahoin pel-
kään, että Mattila toteuttaa aikomuksensa, Mpeys on aina en-
nenkin mienyt häpeään.

Luultllwasti Nappo tunsi miehellänsii oleman oikein, sillä
hän ei mastlliinut mitään.
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Pitkä aika kului ennenkuin entincu rauha pääsi takaisin suu-
tarin tölliin. Olli luisuttiin taascn suntarityöhön, mutta ennen-
kuin meni matkallensa kehoitti hän kyynel silmissä Nappoa ja El-
saa elämiiiiu kaikin pnolin nuhteettomasti. Mutta tustin Olli oli
jättänyt töllin, niin Elsa teki asian Mattilaan ja puheli siellä ison
aitaa Anteron tanssa. Äiti ei häntä kieltänyt; ei, päin mastoin
hän kehoitti häntä tuohon, «varottaen Elsaa ainoastaan olemaan
manillansa, ettei Mattila mitään näkisi.

„Olen niinäki kerran ollut nuori ja tunneu omasta koettele-
muksesta mitä rakkaus on, ja sen minä sanon että jos saat Ante-
ron rakastumaan siuuuu, niin hän moi »vastoin isiinsä tahtoakin
ottaa sinut mcimoksceu; scmmoisia on nähty ennentin. Isiisi on,
Elsa raukka, tuollainen tylyftää, jota luulee taittein «voiman tyy-
tyä köyhyyteen, koettamattakaan parantaa asemaansa."

Tuollaisilla yllytyksillä äiti sai jo ritkoniaisilllllln oleman Ma-
lin uudelleen sidotetuksi. Rakastamaiset kokivat pitää yhteen-tulo-
llnsa niiu salassa luin suinti. He walitsiwat tätä marten yön pi-
meimmät hettet ja semminkin he salasivat manhalta Mattilalta wa-
romllsti kaikki, jottei tämä tietäisi aamistataan mitään. Mutta
Mattila oli heitä »viisaampi. Hiin ei ollnt tietiilvänäiinkiiän toto
asiasta ja juuri tuolla petti hiin Anteron. Nuoret luutimat salai-
suutensa hymin kätketyksi. He eiwiit tienneet, että Mattila kerran
yösydännä Pipolta palatessaan oli nähnyt heidät Ollin töllissä.

„Woin niin!" sanoi Mattila silloin ja meui kotiinsa.
Kun Olli seurnawana launntai-iltana tuli suutari toimituk-

sistaan pappilasta, tapasi hän jäällä Mattilan isännän.
„Miten teillä eletään?" kysyi Mattila.
„Sen te paremmin tiedätte, minä olen koko »viikon ollut

poisa" »vastasi Olli.
„Kyllähän minä sen tiedän ja sentähden minä pyydän, että

kolmen kuukauden kuluessa, niinkuin mäli-puhe oli, maksatte »vettänne.
Minä rakennan uutta aitaa. Kyllähän te pian saatte ne rahat kokoon."

Olli seisahtui. „lumallln tähden! mikä on tapahtunut?"
huusi hän.

„Ei paljon sanottllwllll", «vastasi Mattila. „Minii tahdon
aikllsin ilmoittaa teille tarwitsewani rahaa. Eihän me »vieraita
miehiä tarmitse, sillä me olemme rehellisiä."

Tuon sanottua Mattila lähti mattoihinsa. Olli ttiruhti ko-
tiaan, hänen sydämensä oli saanut loman louilautsen. lotalin ta-
pahtuneeksi hän ymmärsi, silla syyttä Mattila ei rupeaisi häntä
kiusaamaan. „Elsa! Elsa! sinä miet minulta ainoan tamarani,"
jupisi hiiu, „sinä saastutat isäsi rehellisen nimen."
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Murheellisena astui Olli tölliinsä ja lasti lestapussinsa ln-
Vitsalle. Nappo ja Elsa tulimat iloisina häntä mastaan mutta
tun näkivät Ollin suruisen katsannon hiimmästyimiit he ja Vappo,
jota oli nähnyt miehensä jäällä puhutteleman Mattilaa, kysyi pa-
haa aamistaen: „niitii oli rikkaalla isännällä sanomista?"

„Sanomista? Sitä sinä kysyt! sano ensin millä melka mak-
setaan Mattilalle? Siihen on nyt huono elämiisi meitä mienyt.
Pois isän tyllistä, pois, kerjuulle, sillä mistä raha tulee? Ia sinä
Elsa, lninka knuman muistit minun maroitnkseni? Mutta syyttä-
kää itseänne. Vasta mahingosta tvoitte te miisnntsi tulla. Mitä
auttaa sinua nyt tailti pyrkimisesi saada Anteron ansaasi? Koeta
itse päästä irti siitä ansasta, johon olet jo itsesi mienyt. Ihmeitä
ei enää tapahdu ja ellei raha ole Mattilalla kolmen kuukauden ku-
luttua —-— niin —"

Kirkkaat kyyneleet waluiwat Ollin silmistä.
„Kolmen kuukauden kuluessa »voi paljon tapahtua" lohdutti

Nappo. „Otetaan rahaa muualta lainnatsi."
„Mutta jos ei lainan saanti ole mahdollinen, jos kaikki sa-

noisimllt: „minullll ei ole, taikka, minulla on, maan min'en anna"
— niin mikä sitten seuraa? Eikö koko omaisuutemme, tölline, leh-
mine mene »velkaan? Ia mitä meillä on sanomista kun ihmiset
pilkaten sanomat: „tuossa kulkee Elsan isä, joka toimoi tytärtään
miniäksi Mattilaan! —Karle parka! sinun ne omat hyljänneet, sil-
loin on sinun »vuorosi hyljätä meitä."

„Kostll terran laita on semmoinen, että Elsa mielii rikasta
miestä, niin anna hänen koettaci se saada" »vastusti Nappo.

Olli loi kummastellen silmänsä puhujaan, „Noilla sanoilla
sinä lllvasit, itsesi tietämättä, sydiimmesi." Sinä olet minun poissa
ollessani ollut Elsan neumon antajana, tyhmä, sokea äiti. Elsasi
kunnia ja onni ei ole sinulle mistään armosta. Jumala lohdutta-
koon minua, mies parkaa!"

„Muttll eihän mitään »vahinkoa mielä ole tapahtunut," sa-
noi Nappo Hellemmällä äänellä, tun uitti miehensä tuskan.

„Nllhinkoll! Se un niinluin sanoin. Ennenkuin »vahinko
on tapahtunut, ette te huoli mistään. Oi, Nappo raukka! Ettu
sinä moi yinmiirtää, että kun mahinlo on tapahtunut, niin se on
tapahtunut. Mutta turhaan minä saarnaan sinulle. Tapahtukoon
sitten mahinko, sillä sitä ennen et sinä »viisastu." Mutta ehkä
suutuksissa ja murheen rnnnelluna, liemeentyi hänen «vihansa kun
Elsa laski kätensä hänen kaulansa ympäri ja lapsellisella äänellä
kuiskutti: „isii älä ole mihainen."

Olli rakasti talonpojissa oudolla rakkaudella tätä ainoata
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lastaau. Näillä tiesi hänet syyn alaiseksi, ei hellä-sydiiuinen suu-
tari Moinut, niinkuiu moni muu isä olisi tehnyt, komuudella ly-
kätä pois tyloään syyllistä. Hänen mihansa lauhtui lohta ja
lepftyisillä sanoilla sanoi hän: „Elsa! lupaa minulle, ettet tästä
liihtieu ajattele Anteroa ja minä koetan tehdä niitä ihminen tai-
taa »voidakseni suorittaa metkani."

„Ellet muuta maadi, ralas isii," sanoi Elsa taputellen isäänsä
poskille, niinkuin olisi tiimii nuhdellut häntä nimau Mähiipiitöiscstii
asiasta, „lupllllii minä sydämestäni täyttää mitä pyydät."

Olli syleili hellästi Elsaa. „Suotoo» Jumala, että tämän
lupauksen »voit pitää," sanoi hän.

Näin oli sominto tehty, mutta että rauha Ollin töllistä oli
kateessa, sen tunsimat kaikki kolme aiman hywiu. Onnellinen en-
tinen toto-elämä oli muuttanut muotonsa. Ilma töllissä oli pai-
nama, itäiiskuin olisi koma ukkosen ilma ollut tulossa. Alakuloisena,
usein äänettä istuimat «yt ennen niin onnelliset asukkaat. Hiljai-
suudessa kllkiwllt kaikki arwllta syytä tähän muutokseen, mutta se
jäi heiltä salaisuuteen.

Ia niin se on aina kun sydän on petollinen.

Ne' kolme kuukautta, joidenka kuluessa Ollin piti metkansa
maksamaan, olimat loppnmaisillaan ja Olli tiesi uyt aiman hymin
mitä häntä odotti. Hiin lnlli itiiäntuiu houriossa. Hiuän-tcon
aita oli tullut ja uiutiin muinakin tcsinii läksi Olli pcrhenecn
niittämään lehmälleen elatusta, ehta hiin aivan hymin ymmärsi,
että tämä lehmä olisi joutuma toisen omaksi. Että Kaarleatin
symii suru wlliwllsi oli aiman niihtäma. Wcitka poika parka ei
paljon puhunut, loisti surunsa hänen silmistään, eitä Olli ensin-
kään hänessä saanut lohduttajaa.

Niitto oli enää Ollilla jälellä. Eräänä piimänä kun hän
lllaknlaisenll tuli yksinään niityltä, tapasi hiin Taiotan »vainiolla
Mattilan isännän.

„No naapuri! miten on, saankll minii tämän Viikon kuluessa
rahllui?" kysyi Mattila lylimisti.

Olli ei Vllstauuut mitään, hän kiiruhti kotiavain.
„Minä näen miten on laita" lausui Mattia, „ininii tah-

don kumuinkin kehoittaa teitä, ettii hylvin tallennatte rahanne, jos
teillä semmoisia on, sillä Kartun puolessa kulkee Pitkä Pekka par-
aikaa joutkoneen marastaeu."

Olli, joka nyt ensikerran eläissään kuuli Pitkää Pekkaa mai-
nittawaii, ei tuosta maroituksesta pitänyt mitään.
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„Pitäkäii waroitus itsellenne" snuoi hän, „los Pitkiin Pe-
knn mieli tekee rnhojn, ei hiin niitä miuuu töllistäni ha'e, kun
Mattila on niin lähellä."

„Oikcen, oikeen!" snnoi Mattila, „jos Pitkä Pekka tietäisi,
niin hiin kääntäisi matkansa minun arkkuuni päin."

Olli katsoi kummastellen puhujaa. Mattila näkyi olewcm
aiwcm iloisella mielellä, mitä ei suinkaan ollut tamallinen. Nci-
hiiiucu toimon koite nousi Ollin rintnnn jn huomaamatta oli häu
sllnoiiiit: „isäntä kulta! elkää ajako meitä töllistämme!"

„He, he!" nauroi Mattila pilkaten. „Kyllii »ninii rahani
säilytän. Tulemana maanantaina, Olli, tapaamme taasen toi-
siamme."

Kitisten hampaitaan ja tiroen tyhmyyttään, kun oli luullut
Mattilan sydämessä löytymän hellää paikkaista, kiiruhti Olli ko-
tiansa. Epäilyksensä keskellä ei hän kuitenkaan saattanut olla tinn-
mlltsumcitta Mattilan täytöstä. Kenties jn lmiltawasti oli hiin
piristynyt, jupisi Olli kun astui tölliinsä.

Nappo, Elsa ja Kaarle istuimat syöden iltaista.
„No hymä ettii miimein tulit" sanoi Nappo „tällllii on tä-

näpiinii kummallisia tapahtunut. Aamulla tiimi täällä nimismies
jn toi jnlmill sanomia isolta kirkolta. Siellä on tois'yönii hirmni-
nen seikka tapahtunut. Kauppamies Pörteli eli Körkeli eli mikä
se oli, en muista nimeä, on Huidan tytöllä ryöstetty. Tuon oli
eriis Pittä Pctla tehnyt. Knupamiehellä sauotaan olleen sum-
massll rahoja. Hiin lupaa 50 hopeista ritsiä sille, joka saa liini
riistäjänsä ja tuo kauppamiehelle »arastetut rahat takasin.

„Ia ellei minulla tulemana maanantaina ole 50 rilsiii olen
minäkin riistetty" — huokasi Olli.

„Eliis mielii! Nimismies toi samalla sanan Mattilaan, että
isäntä on saanut periä orpanansa Keuruulla, jota sanotaan olleen
määrättömän rikas. Nyt ci hätyyttäne Mattila meitä eniiii,"

„Wlli niin!" hitusi Olli, „nyt yuuuiirriin minä uiitsi Mat-
tila oli niin iloisella mielellä. Se saa periä! Se, jolla on en-
tistä enemmän lun ikiinii tarmitsee. Mutta jos sinä luulet rik-
kaan sydämen pehmemiin onnen päimänä, niin erehdyt pahasti.
Kuta enemmän rikas rikastuu, sitä komemmaksi jäätyy sydämensä,
sen olen minä tänll ehtoona saanut hamcita." Ia nyt jutteli Olli
mitii hänen ja Mattilan mäillä oli tapahtunut.

„Niuttll mielä tummempia ou tiiiillä tapahtunut" sanoi Nap-
po, joka oli kuunellut miehensä kertomusta, ikäänkuin olisi tysymys
ollut kotonaan toisesta perheestä. „Pian tohta puolisen jälteen
tuli tänne herra, jola sanoi aikomansa Haapaniemeen termehttmään
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katteitta, ja kysyi tietä. Kaarle, joka ojan taimusta masta oli
tullut, tarjousi kohta souturitsi, mutta herra sanoi mieluummin >ne-
nemänsii maitse saadakseen ampua lintuja. Hänellä oli komea pyssy
ulnllnnn. Hiin oli hymin tohtelins herra. Hän söi meidän talis-
samme ja nipisti Elsaa poskeen. Karlelle, joka liimi hänet tielle
saattamassa, oli hän sanonut huomenna tulemansa takasin meille.

Ollilla ei ollut tuohon sanomista muuta luu „wai niin!"
Hänen mielessään pyöri aina se ajatus: „uistii Jumalan nttneen
»voin maanantaiksi saada 50 riksiä?"

Kun Nappo ja Elsa illalla myöhemmin olimat nawetassa,
sanoi äiti: „äla Jumalan tähden sano isällesi ettii herra on sinua
kahdesti ennen tiinäväimiinä puhutellut! Olli suuttuisi tuosta sa-
Mllte luin taimella. Pidetään kaikki salassa, siksi kun herra Ollille
tuo rahat, silloin saa Olli parka nähdä, ett'cmme ole niin tyhmiä
kun hän luulee. Kuka moi tietää ehkä hän rakastuu sumun, tuo
kaunis herra; semmoisia ou tapahtunut euueukin. Sukulaisensa
kyllä olisimat mihaisia mutta niitä se auttaisi: Muistan minä Tu-
russa piikana ollen kuulleeni samallaisen seikan. Nuori aatelinen
luutnantti nai torpparin tyttären Piikkiöstä samaan aitaan tnn
Olli minnn kihlasi. Luutnantti sai ensin kärsiä paljon pilkkaa,
«uutta miimein ei muistettu enää niitä sukua lvaimousa oli. Kun
herra huomenna tulee, ujostele ensin niin paljon lun moit ja maro
hänen kanssansa äkkiä tutuksi tulemasta. Naittapa et sinä satsit-
taan häntä, niin ei ole mitään «vahinkoa tapahtunut. Kaarlen
sinä tumminkin aina snat."

„Kaarlen! hyi!" mastasi Elsa, joka hymyillen oli kuullut
wiisaau äitinsä neumoja, „ennen minä jäiin naimattomaksi. Mutta
sllnotaat äitini, te kun olette olleet Turussa, onko noilla nuorilla
herroilla tapana lystikseni antaa 50 riksiä köyhälle, eikö niillä aina
ole joku merkitys?"

Äiti säpsähti tytön kysyessä, hänen mieleen näkyi möläh-
täneen jotakin, jota hän ei ennen ollut ajatellutkaan. Komem-
»tlllla äänellä sanoi hiin: „Elsa, maro itscäs herroilta, ne pettiimät
aivan usein, ne houkuttelemat missä maan taitamat ymmärtämät-
tömiä naisia syntiin ja jättämät ne sitte. JoS un mielesi ruumaksi
päästä, niin älä salli herran suudella sinua. Jos hän puristaa
sinun tiilesi, niin älä sinä purista takasin, ennenkuin hän on si-
nun pyytänyt morsiamekseen, ja kun hän tuon on tehnyt, niin hil-
litse ilosi ja sano ujosti: miten minä köyhä maalais-tyttö moiu
kelmata teille! eihän minulla ole simistystii, eikä niitä tapoja luin
herroissa »vaaditaan. — Usko äitiäsi, tuollaiset sanat omat ime-

neet monen naisen llwio-slltllmaan. Ia Elsani! lun herra sitten
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kerrotlullllu pyyntönsä, lausuu: lullani! rakkaani! mitä sinä nyt sa-
not se ei tee mitään; minii tahdon olla sinulle kaikki, tule minulle
morsiameksi, — niin tuiskuta hänen turmaan niin Hiljaan, että hiin
tustin sanasi kuulee: minä tulen. Et moi uskoa kuinka hän sil-
loin on onnellinen. Mutta sinä, maro itsesi, ettei hiin tuolla
naimislumlllllllln sinua petä. Älä jää kahden kesken koskaan hä-
nen kanssansa ennenkuin on kuulutettu, sillä sinä et ymmärrä her-
rojen «viekkautta."

Etsa luuli peräti kuiiuuaksuen äitinsä Viisaita neumoja. „Elte
le minulle noin sanoneet kun Antero uli ninunn rakastunut", sa-
noi hän miihän ajan kuluttua.

„Antero! hän oli talonpoika ja maikka rikaskin talonpoika,
niin on hänen ja hcrran «viilillä tuossa suuri eroitus. Ujoon nai-
seen talonpoika Harmoin moi rakastua. Mutta aika on kulunut,
muista uyt mitä olen sanonut, ja eunen kaikkia: ei saitaakaan Ol-
lille eikä Kaarlelle." .

„Ei sanaakaan!"
Tämän kummallisen puheen jälkeen, jossa äiti latoi tyttärel-

lensä kaiten «viisautensa, palasivat he tölliin. Alakuloisena istui
siellä Olli muollen uutta lestaa ja Kaarle haltocn joutilaisuudessaan
puita sllllpasnauloiksi.

„Kauan mimytte uametassa" sanoi Olli, „niutta hymä on
että ruokitte lehmän lihamalsi. Lehmä raukka! sinun pitää muu-
alle stnuntiu." Sitteu ikäänkuin olisimat ajatuksensa äkkiä pyö-
rähtäneet toisaalle päin kysyi hän: „tunsitlo, Nappo, sen herran,
josta äsken puhuttiin?"

„Eu," mastasi Wappo, „hiin sanoi olemansa Turusta, tul-
leen terlvehtimiiän Tottijiirlven herruu ja lystitseen mutkustumansa
jalka-marssia Haapaniemeen."

„loutilllllt johllltti joutumat," jupisi Kaarle, „iuutta eikö uyt
jo rupee olemaan maate panon aika?"

„Melkeenpä niinkin!" ivastasi Nappo.
Samalla kuului jiiriiys pihalta. „Kukci näin myöhiin tänne

tulee, mene t-atsoin-aau Kaarle!" sanoi Olli ja heitti tiiminsä
yltään.

Kaarle nousi, mutta ennätti tuskin oivelle ennenkuin tämä
aukcni ja nuorcmaiucn herrasmies astui sisään.

„Minä tulin ennenkuin aimoinkaan. Hywäii iltaa! tämä on
luultamasti isäntä »vai kuinka?" sanoi herra ja tarjosi ystiiwälli-
sesti kätensä Ollille.

„Niin on! Terme tultua! Lienette kaiketi se herra, joka täällä
piiimiillätin kälvi?"
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„Snma mies!" sanoi herra iloisesti, „jn nyt hymiit ihmiset,
pyytäisin minä teiltä miihiin riiotan. Katteiui ei sattunut olemaan
kotona, enln minä »viitsinyt sinne jäädä kun en hiiutä tnmnnuut".

„los herra tyytyy siihen miihiiiin mitii meillä on. Muuten
on Mattila tässä ciiwan lähellä, siinä saisitte parempaa", sanoi
Nappo.

Mutta ikäänkuin peläten herran liihtcwiin, kiiruhti hän kohta
arkkuunsa ja rupesi Elsan cnvulla malmistamnaii mitä parasta töl-
lissä oli.

Herra oli marsin puhelias. Hän kysyi milloin yhtä, milloin
toista ja sai Ollinkin hettetsi unhottamaan surunsa. Mutta syö-
mään mennessään keskeytti hän ätkiii puheensa ja kysyi ikäänkuin
pelwollci: „Ouko se tosi mitii miuulle tiellä äsken kerrottiin, että
eräs Pitkä Pettci niminen mies on tehnyt julmanrikoksen toisyönii
»valtatiellä? Minulla on koko joukko rahoja Tottijiirwen kartanossa.

„Totta se on" — mustasi Vappo — „koska nimismies
juuri aamulla tiimi täällä kysellen onko outojn ihmisin näkynyt.
Minä ja Elsa peljästyimme miu tomasti luu kuulimme tapauk-
sesta, ettemme otteen ymmärtäneet »intä näköisiä nimismies sanoi
«varkcideu oleman. Muistatko sinä Elsa, yksi oli pitkä, laiha mies,
mustalla parralla, suuri haama otsassa — mai miten?"

„Nin, ja jota koti salata suurella laastari tilkulla", liitti
Elsa tähän; „se lienee ollut itse Pitkä Pekka? Sitten sanoi ni-
mismies, ettii martaat olimat paenneet Kartun kylään, mutta mi-
hin »e siitä olivat joutuneet ei tiedetä mielii".

„Niinii pahoin pelkäsin puheessa totta oleman, kun minä
kuulin ettii kauppamies pahasti hnamoitettuua mataa pappilassa".

„Ia on liimannut 50 riksiä sille, jotn sna tiini tuon Paho-
laisen", sanoi Nnppo.

„Wnin niiu! No sitten saamme olla makuutetut, että hän
tiini tuleekin".

„Se olisi aivan suotaiva!" lausui Olli.
„Minä lisään kiini-saamll-iuiehen palkintoa 25 ritsilla",

huusi herra innokkaasti.
„11l minii suutelisin häntä", sanoi Elsa »josti.
„Sinii!" nauroi Olli. Mutta luultamasti oli tuo Elsan

lause aiman Napon mieleen sillä silmäillen tytärtään nylahytti
hlln päällään ikäänkuin olisi tahtonut sanoa: „Se on oikein tyttäreni!"

Näin puhelimat he Pitkästä Pekasta, jota ei iummiulllllu
kukaan heistä tuntenut, ja hänen julmasta työstään, herra jut-
teli sitten heille kaikenmoisia asioita, milloin hirmuisia, että Elsa
pahasti pelästyi, milloin lystillisiä tapauksia, jolle Elsa sydämmel-
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lisesti nauroi. Mutta tun syömisestä lakkasi rupesi hiin äkkiä pu-
humaan Mattilasta. "Hiin on, kuulemma, aiman Peräti rikas tuo
naapurinne? Kuinkahan paljon Hänellä mahtanee olla?

„Kyllähän Mattila rikas on", mastasi Olli snrullisesti, „ja
aina »vaan lisääntyy hiincn rikkautensa. Nyt sanotaan nimismiehen
juuri tiinäpäiviinii lvicuecn hänelle äärettömiin rahasumman".

„Hiin mahtanee nyt oikccn pelätä Pitkää Pekkaa!"
„Ei ole hymii Pilliin Pekan eitä kenenkään muun mennä

Mattilan arkulle. Se uties kyllä rahansa tallentaa, maitta Pitkiä
Pekkoja olisi tuhansia", »vastasi Nappo.

Olli huokasi.
„Muttll te olette niin alakuloinen!" sanoi herra, „teitii jokin

wllimcia? Uskallanko kysyä, ehkä tekin olette Mattilalle »velassa?"
„Aiwnn oikein — olen minäkin".
„Ici Mattila hätyyttää teitä?"
„Mllanllntaiua on maksaminen, muuten ryöstö; ja mielii ei

vle rahaa äyriä millä mntsasin".
„Onko metka suuriki?"
„50 riksiä".
„Eikö isompi! Älkää sureko, minä laitan teille sen rahan,

mutta entä odottaisi Mattila, entäs on hiin peljiittiinyt teitä Mann?"
„Ei, ei, ennen sulaa kiwi kun Mattilan sydän. Hän ei en-

sinkään tarwitse tuota rahaa, mutta hän luulee kenties saamansa
mitättömällä hinnalla lehmäni ja töllini".

„Lnottakllllt minuu», niinä pidän lupaukseni? Maanantaiksi
on sinulla raha, luota siuii siihen, elätä murehdi".

„Oi Jumala! kuinka siuii olet armollinen!" huusi Olli iloi-
sena. „Ti!ostll näkyy kuitta kummalliset owat hänen tiensä. Kolme
kunkautta olen minii haleintt rahaa läheltä ja kaukaa, mutta peritti
turhaan. Nyt kun matsit-aika kohta on loppunut lähettää Kaikti-
tletiimä minulle awun. Minii tiiliin teitä, tnnnioitettaiva herra,
koko sydämestäni ja luotan sanaanne".

„Ciinii teet oileen. Wielii en ole kertaakann pcttänyt sa-
naani. Mutta nyt olen minii «väsynyt, että aiman mielelläni
lllskcusiu maata, sillä miuii olen aiman outo tällaisiin pitkiin jnlta-
marsseihin".

„Se ei ole kumuinkaan. Mutta herra, olkaa hymä ja an-
takaa anteeksi, ettei meillä ole tarjota parempaa makuu-sijaa, kun
tämä »vuode, täällä".

„Wiisynyt lepää hymästi huonommassakin Ivnoteessa. Mutta,
missä te itse makaatte?"

„Msellä, siellä ou mielestämme ilma raittimpi".
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Tuo mustaus niilyi wnrsin oleen herran mieleen, sillä hän
hymyili kummallisesti,

„Ensilerrau kolmen kuukauden lilluessa ivoin minä surutta
päättää piiiwiin", sanoi Olli lähtiessään leivolle — „ja siitä tulee
miuull mieliikin liittää teitä, hymii herra!"

„Ei se uiiu »vähäinen upu kiitosta ausaitse. Jos te muosit-
tain teette minun palkollisilleni saappaita, uiiu on tuo mclln pian
maksettu".

„Oi herra! Aiman mielelläni!"
„Tuo herra on aivan siimo mies", sauoi Olli yliselle pääs-

tyänsä, pitäisi kaikkein herrain oleman. Onnellinen se
köyhä, joka semmoiselta apna Pyytää. Äiiiittu siuii Wappo tuitta
kalliit hänen Vaatteensa olimat? Hiin mahtanee olla aiman rikas,
sillä ei löyhä noin ivelkn-tirjatta ja takuuksetta »voisi lainaksi antaa
50 riksiä, — se on jo koko summa! Oi tun en huomannut kysyä
hiineu uiueiiiiu!"

„Miuii tuon hnomllsin jo piimällä. Hän on homioiteuden
herroja ja hänen nimensä on Komauder".

„Herra Komauder on aimau siivo herra, Jumala siuuat-
luuu hiittä!"

Aamulla lvarhaiu, kuin tölliliiset ylisellä ycriisimiit, »varoitti
Olli ketään menenliistii tupaan, jottei ivicraS heräisi. „Herrat
uutkumat aivan tamvau ja joutumat pahalle tuulelle, jos heitä
heitätetään euneu aitaansa". — Mutta luu Olli tuli pihalle hä-
mäiisi hän hämmästyen »vieraansa jo Nicstelelvan edes takasin
jiirmeu rauualla. Hiiu meui lakki kädessä herrcut luo ja sauoi
„Hywiiä huomenta!"

„lumal'autlltollu ! Minä heräsin äsken ja kun eu tiennyt
mitä kello oli menin ulos aamuruskon mnlossa katsomaan seutua.
Mikä ou tuon saaren nimi, joka tuulla näkyy, se un luulen pol-
tettu kaskeksi nykyisin?"

„Se on Kalmas-saari. Koska niiytte ihaileman luontoa,
tahdon kysyä, citu telisi micleuue nähdä erästä tilmmallista kimeä,
jota herrat isolta kirkolta usein käymät katsomassa, sitä kutsutaan
Pirunpesäksi?"

Herra näkyi säpsähkymiiu kuullessansa Pirunpesää maiuitta-
wan. — „Ei, hymii suutari! Miuii olisin lähtenyt pois kohta
nonstuaui, ellen olisi tahtuiint sanoa teille jäii-hymäisiii ja liittää
teitä hymästä. — Viiuulla ou taksi »virstaa Tottijärmelle ja kun
minä sinne tulen, tapaan tohtorin uousemaisillaan. Jos sattuisitte
näkemään klltteiui Gyllenbögcl'iä, niin sanokaa minulta tenucisiii
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hauelle. Ia nyt, ei muuta luin Jumalan haltuun. Ehkä lähetän
jo huomeua rahat".

herra heitti olallensa Pyssyn, kätteli YStiimiillisesti Ollin ja
Wcippoa, mutta Elsaa taputti hiiu olkapäälle sa sauoi hellästi:
„Noi hymin! kaunis lapsi".

„Kylln tno herra saattaa olla hymii mieS", supisi Kaarle
itsekseen, „mutta lumina niiksi en miuii moi häntä kärsiä!"

„luB joskus tulette Turkuun, niin tulkaat fatsouiaan miuua",
huusi herrn Wapollc ja Elsalle, jotta pihalle Kaarlen kanssa oli-
wat jääneet. Olli oli lähtenyt saattamaan herraa tielle. Olli ei
tuossa huumanuut, että herra aika kiiruusti kulli Mattilan talon
silvu, ettii hiiu »väisti sitä niin paljon kuin taisi, jutta hän, maikka
tie siihen aikaan kulki kartanon pihan poikki, miltei juosten liiti
tllln tietä. Olli ei itse mielellään lähestynyt Mattilaa, jos taisi
lähestymättä olla, ja seutiihden hiin ei tuota herran täytöstä hno-
MllUlNlt.

Muutaman minuutit kuluttua askaroimat äiti ja tytär kah-
deu töllissä. Elsa oli mallan iloinen, hiincn sydämellänfä oli jo-
takin, jota ei äitiUensäkiiiin tahtouut uskaltaa sanoa. Vappo ei
tuotn huomnnuut missä pöydältä korjaili ehtoo-aterian jiiänölset.
Mutta ajan ääneti oltua lausui äiti, silmäillen Elsaa: „Hurja
Olli, joka Elsau tahtoisi köyhän talonpojan »nuijaksi!"

Elsa seisllhtni iittiä tuota luullessaan ja lasti kätensä pöy-
dälle äitinsä eteen. Nimettömällä sormellaan kiilsi kaunis Nilta
sormus. „Tuon, iiitiui, pani »vieras herra sormelleni, kysyen: Lu-
paatko, Elsani, syksyyn odottaa minna? — Minii menin punaiseksi
enkä lvoinot »vastata mitään. Herra lausui silloin silittäen hink-
sillui: „Minä näen ettet tiellä, Mci miten?" — Minä tulin mielii
punaisemmaksi. — „Hywii!" sanoi herra, „muiBta minua tuin näet
tiillu sormliscu".

Äiti hymyili. ,Mutta Jumalan nimeen, milloin sai hän
tilan antaa sulle sormulsen?"

„Tiiiii aamuna kuu raunalta tulimme. Te puhuitte parisanaa isiini kanssa. Herra tarttui älliä liiteeni ja lasti sormelleni
sormulsen. Isä ei sitä nähnyt, »uita en tiedä marmaan, eikö
Kaarle sitä hnomannnt".

„Kiitke sormus, Elsani, ettei Olli sitä näe", sanoi Nappo
iloisesti.

Samalla tuli Olli takasin ilon loistamilla silmillä: „Nyt on
hätä karannut Ollin töllistä! Jumalan lähettämä oli totisesti
tuo herrn. Tiissä on rahan Mattilalle. Tulkoon milloin tulee,
nyt on minulla millä mella maksetaan. Erotessansa armcli herra:
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„Olli, Nm oiiecn mietin asicins, niin lienee paras, ettii tohta
saat rahat ja koska ninnlla sattuu olemllan muassani sen »verran
minkä tanvitset, niin ota, tuossa on 50 rilsiii". — Jumalan kii-
tos!" Niin puhui Olli ja perheensä iloksi lasti hiin rahat pöy-
dälle nahkll-luttcirusta.

Samalla aitaa tarkasteli Kaarle rannalla airoa. Nauha
airo oli »viime Mikolla taittunut.

Missä Sarkolan lahti alkaa, siinä on »vastapäätä Suonienten
kirkkoa rannat marsin röyhkyiset ja »vuoriset. Koto ranta on toista
«venäjiin »virstaa yhtenä kalliona, joka pystysuorana loppuu jär-
«veen. Mllhdotoin on siinä löytää «vähäistäkään «valkamaa Ve-
neelle ja jos «veneen saisikin sidotuksi johonkuhun lahoneen männyn
juureen, joka ra'oissa on rumennut kaSMamaan, mutta maan puut-
teesta tohta liiimunut, uin on soutajalle mahdotoin Nimetä ylös
tätä jyrkkää seinää myöden. Kun ei näillä seuduin ole tölliä eikä
taloa, niin et tässä kesän pitkään näe menettä pysäytymiin. Ai-
noastaan joskus kauniina kesii pyhänä tapahtui!, ettii Suoniemen
uuoriso tänne soutelee mansikoita poimimaan, joita täällä lvah»vaZti
taslnaa, taita shlsynii noukkimaan puolan marjoja, joita myöskin
täällä runsaasti tapaa

Juuri kulmassa, jonka molemmin puolin järlvi laajenee, on
eriis lunlMllUineu kiwi. Kamiina kesii-päiwiinä sllttnu kerta tahi
pari joka kesä, että «vene herraslviiteii tänne laskee, katsomaan Pi-
run pesää — niin kutsutaan kiveä. — Se on ontelo sisiittä ja
liivet juuri niin suuret, että ihminen moi kontata sen sisälle. Ia
Nm silloin naama niityy siitä lämestii, jota järmelle niittaa, niin
on uiily aiman outo.

Tiislii tivestii, joka ei kooltaan ole aiman suuri, käy paljon
taruja pitäjässä. Muuten on, tun tiimiin rantawnoren kukkulalle
terran un päässyt, niiky-ala sieltä Vallan ihana ja kaunis, epäile-
mättä tanuiin tuko Karkun pitäjässä. Minii olen terran, lun
aamurusko rupesi lewenemään taiwahalla, istunut Pirun pesän
päällä ja miuii »voin taata, ettei selivänii, taimnS-lirtkllana aamuna
näky-ala ulissaan manNinnllssamme moi olla ihanampi. Minne
silmäilee on järmi täynnä »vähäisiä saareja ja siellä täällä näkyy
manncrntaan rautoja, joösa puitten suojassa ytsiuäiset talot seiso-
ivat. Oikealla puolella uiikyy Suoniemen kirkon torni ja rannalla
kirkonkylä; »vasemmalla taasen nätee tiiltä korkealta katsanto-alalta
Pirun-»v»urcn kukkulan Karkun kylän saarella. Silmäin edessä,
jos kohdastansa alas katsoo, kiiluu sywiin järwen piula kummalli-
sen mustan märiseuä muoren »varjossa, — Mutta minä jiitäu
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maalarille Niluata näitä kauniita paikkoja, sillä mahdotoin on ky-
nällä koettaakaan lumailla, mitä ainoastaan silmä moi käsittää.

Me jätimme Kaarlen airoansa tarkastelemaan.
Seuraamana päivänä tnuti ennen aamuruskon nousua kul-

kee ikäänkuin itsekseen pieni ykshantanen mene Sarkolan lahden
päästä ulos järivellc. Aamutuuli ei «vielä ole rumennut puhalta-
maan. liirmi on tyync Nm peili ja ne pitkät puut, jotka masta
kuivatun rnntamnorcn törmältä heittämät alkaneet päimii-luarjonsa
järmelle, autalvat tälle hiljaiselle seudulle kummallisen muodon.
Vähäisessä »venchessii, joka pari kolme syltä rannalta kulkee, istuu
ainoa ihminen. Takki mataa ivenehen pohjalla ja Hihasillaan las-

kee ja nostaa nuorukainen airoansa tuskin luulumasti.
Vene on tullut sille kohdalle liitä jyrkkää muori-rantaa, joka

„ämmän istuimeksi" kutsutaan. Keskellä liivi-seinää on nimittäin
paikka, jossa luonto on tehnyt ikiiiintnin istuimen. Siihen sano-
taan muinllis-ajassll mics lerran nostaueeu »uainousa, Niiu ei tämä
antanut hänelle «mokaa. Ämmän eli „EeMlln" istuin on noin
kyynärä taikka miihiiii enemmän meden pinnasta. iMpnolella on
lymmeuiä fylliä jyrkkää ivuoriseinäii ja alla taasen järlvi. Tuulta
istuimelta on mahdotoin päästä mtnnekkään.

Tuolle kohdalle oli mene tullut. Soutaja silmäili istuinta
ja muistutteli itselleen mitä oli kuullut puhuttaman siitä, kun hän
äkkiä säpsähti. Hän oli kuullut ihmis-äiinejii lähellä. Tuo kum-
mastutti hiiutä. Hiili lasti Hiljaan aironsa jiirivecn. Nene mel-
kein kosti rantaan. Hän Nnmteli. — Ei mitään Ntnlnnut. Nuo-
rulaiseu mieli tueni »viihin pahaksi, sillä hän ei ollut »vapaa siitä
tllikll-uskustll, sola siihen aitaan mielä enemmän kun nyt oli mal-
lalla. Hän alkoi juuri laskea airoansa meteen metiiydätsensä pois
rannalta järmelle, knn hiin taasen kuuli Nistutuisen. Mutta nyt
eroitti hiin sellviisli sanat, chlci hiin letään nähnyt.

„Anrinlo nousee kohta; ellei Pekka puolen lunnin kiiluttua
ole täällä, ei ole eniiiin epäilemistä ettei hiittä ole saalu tiini". —

„Se olisi saatana!" sanoi toinen ääni, „hänelln ou mielii
kaikki rahat".

„Oletto kuullut elääkö tuo heittiö mielii, joka pian oli sur-
mata miuuu iviime miikollu?"

,Miiii, ja tulee luultalvasti elohon".
„Olisi se saakeli saanut kuolla, en minä ymmärrä mitä »vir-

kaa hänellä enää tässä maailmassa ou".
„Oles maiti ! Jumalan kiitos! Tuolla tulee Pekka".
Nyt luuli nuorukainen, jol'ei ollut kukaan muu luu wanhci

tuttllivamme Kaarle, oksain taittuman. Hän metiiysi meueiueeii



niin liki rantaa luu taisi, kuullakseen paremmin. Hiin lasleusi itse
pittäuään »veueeseu ja liitti takillaan »valkeat hihansa.

„Olette odottaneet kuuman" — tuuli hiiu tulleen sanoman
— „mutta mahdotoiu oli minun ennen ennättää tänne. Parus
on, »veljet, ettemme cniiii näillä seuduilla wiiwy, sillä —- olettehan
luulleet mitii Mattilassa »viimeisyöuä un tapahtunut?"

„Mitcu perhana me seu olisimme kuulleet, kun et sinn salli
mcidiiu liiydä missään", —

„Siellä on »varastettu toista tuhatta riksiä".
„In luaras ou, Jumalauta, Pitkä Petta!" —

Hiljainen nauru kuului puhujan suusta.
„Mutta tuosta summasta saat sinä jataa- meillekin, sillä oli-

simme mekin moiiieet sitä tehdä, jos maan olisit antanut".
„Hywii toki! — ja nyt pois, kukin eri haaralleen. Huomen-

yönä »vielä tökllutaan täällä, sitten on paras, että jätämme tämän
senduu".

„Ei mielii, ja'a ensin rahat, muuten . .
."

Kaarle tuuli hämmästyen puhetta. Hiiu mietti, kun miehet
rahojaan jatoimat, missä hiin oli tuon Pekaksi nimitetyn miehen
äänen kuullut. Mutta miten hän mietti ei hän sen sclmemmälle
tullut.

„Kuullut ja puhutellut olen niinä tuota miestä, mutta missä?"
supisi hiiu itsekseen.

Mutta kohta luuli hiiu taas puhuttaman Muorella.
„Ein' olet kunnon mies, Pelta! . . ."

„Wiihiiu minä ladun, cttä miuii tiimiiu »varkauden olen saat-
tanut llimau syyttömiin miehen Päähän. Liti Mllttilaa asuu ran-
nalla Olliksi kutsuttu suutari, joka oli melkaci Mattilalle 50 riksiä.
Miuii annoin ue Ollille ja luu hiiu tiiuäpiiimiinä maksaa metkansa,
näyttää hiin luultaiVnsti kukkaron, jossa ne olimat ja Mattila ei
mahtane olla sitä omakseen tuntematta".

„Siuä olet »viisas juultari , . . siuii!" . .

Enemmän ei Kaarle »voinut tuulla, sillä miehet Ivetiiysiivät
samassa metsään päin. Hän makasi weuceusii pohjalla »vielä isot
ajat ennenkuin hiiu muhitclleu uskalsi nousta ja tarttua airoonsa.
Hiin kertoi muistossansa kaikki mitii oli luullut, jottei mitään jäisi
unohdukseen ja liitti sydämellisesti Jumalaa, joka oli sallinut hä-
nen tuulemaan tiitii puhetta.

,FummalliSta!" supisi hän itsekseen. „Alusta saakka en
minä woiiiut iiirsiii tuutu herruu; nyt selkenee miuussu syy" —

ju liiruummusti luu ennen riensi ivcue eteenpäin.

Bli
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Tumin tahi mähän toista lilluttua weti Kaarle menecnsä
Pipon rannalle. Perässä oli hänellä lestllpussiusa, joötn näemme,
että hän oli menussa suutari työhön. Tusin häntä Miihiin arme-
tutti Nuupikll olisi parempi, soutaa emiikirkolle ja puhua niniZ-
miehclle mitä hiiu oli luullut, mutta toisaalta puolen armeli hiin
kyllä Klinkan ja Oramullln kylistä saamunsu sen merrun miehiäapuun,' että Pitkä Pekka jonltoneen saataisiin tiini. Semmentin
tun ei Kaarle pitänyt juuri paljun nimismiehestä.

Hiin meti siis mciieensii rannalle, otti pussin käteensä ja
kulki latoo»!.

Ollin töllissä on täu'anmunll ilo. 50 riksiä makasi herra
Komllnderin kukkarossa Ollin arkussa.

„Rilkacillll ei ole suurta siunausta", cirmeli Olli, kun syö-
dessään silmäili Mattilaan. „Pahci mahtaa uton mieli olla! Kuka
olisi eilen, luu talon simutse menimme, saattanut aaivistaa, että
»varas siellä yöllä oli läyuyt! — Kyllä kai Mattila nyt kohta on
täällä! Saas nähdä mitä sanoo tmi minä hänelle rahat annan?"
Näin puhui Olli mitii sylki suuhun toi. —

„Muttll eikö olisi paras, että itse meisit rahat hänelle?"
kysyi Nappo.

„Ei, ei! juutna hiin itse tulla uoutamnuu niitä. — Mutta
totta määri tuleekin hiin tuolla. lumälau liitos! että minulla on
mitä hänelle annan".

Ollilla oli oitecn. Alakuloisena tuli Mattilan isäntä kul-
tien rannalle päin. Eitä tummakaan että hän oli alakuloinen.
Koko häneu rahansa, koko hiinen perintönsä, jota hänelle nimismies
paria piimää ennen oli luonut, oli mennyt martaan kukkaroon.
Mattila piti paljon rahasta. Hän lnnli tallentawansn ne «vnllau
hymin, Nm säilytti ne omassa matuu-huunccssuuu. In kumminkin
kun hän eräänä aamuna herää on arkku poissa. Paikka missäse MUllsilausill on seisonnt on tyhjänä. Kylmä miina tämi pitkin
Mattilan selkäluita, kun hiin tämän hamaitsi. Hän pani »väkeä
joka haaralle hakemaan, mntta turhaan oli kaikki — jälkeä ei nä-
kynyt, ci kuulunut.

„Kaitti poissa — poissa!" huokasi hiin lun maanantai-
aamuna lähcstyi Ollin tölliä, — „jn tuolla kurjurilla, mitä sillä
on? Mnttn niine äyriin liskon minii häneltä metkansa". —

Semmoisessa mielessä lähestyi Mattila. Olli ei ollut hii-
nen tulostaan millänsäkään ja Nm Mattila astui huoneeseen, sanoi
hiin iloisesti: „hywiiä huomenta!"
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„lumal'antakoon!" mumisi Mattila — „nmistanctte kaiketi
puhettamme? Nyt on kolme kuukautta kulunut, miten nyt on mak-
sun kanssa?"

„Istukllll!" sanoi Olli, „kyllä maksn tohta annetaan. — Teillä
on käynyt paha mieras!"

„UH uh!" puhalsi Mattila. „loZ minä sen miehen näkisin
paalussa, niin antaisin kaksi muotta elinajastani ja mielä oiivallisen
ryypyn piiskurille, ett'ei hiin Miisojansa säästäisi."

„Toiwottllwa ulisi, että se ilkun säätäisinkiini", lausui Olli.
„Toiwottama!" iirjiisi Mattila „se pitää tuleman tiini, mi-

nun pitää saaman rahani takasin, muuten en minä moi elää."
„Mutta osaatteko aamistaa ketään markaaisi?"
„UH uh!" puhalsi utto. — Antakaa tänne rahut, jos teillä

semmoisia on, muuten —
—"

„No noh!" sauoi Olli lähestyen artkuansa — „waraB ci
saata olla lukaau muu lun tuo Pitkä Pcttn, joln emätirkolla riisti
ja hllamoitti tauftplliuiehcu."

„Eukkelasti! ei miuulla olc aikaa täällä kauan istua."
Kemeiillii sydiimmellii awasi Olli arkkunsa ja otti esiin raha-

pussin; mutta tuskin olisi ukon leimaus saattanut hämmästyttää
häntä cncmmiiu tun nyt Mattilan ärjähyZ nähdcssään kukkaron.

„Mies, Marasi mistä olet minun kukkaroni saanut, minun
kukkaroni, kuule!" — ja moimallisillll liisillä tarttui Mattila Ollin
tauiisecu.

Olli ei eusiu ymmärtänyt mitään. „Tässii on 50 riksiä -^

lukekaa itse!" — sanoi hiin, mutta kun Mattila pudisti hiittä kau-
lutseStn, ehtimiseen huutaen: „waras, maras, minun rahani, minun
kukkaroni, joln tois'yöuii m arastettiin", nousi paha aalvistus Vähi-
tellen Ollissa.

„Ncchllt sain minä eilen eräältä herralta, joka täällä oli »viime
yön" sanoi hiin.

„Wlllhe, malhe! sinä olet »varas, anna kohta kaikki rahani
takasin."

Olli koetti puolustaa itseään, mutta Mattila ei kuullut mi-
tään. Hän huusi kun peto, meti kauluksesta Ollia sinne tiiune,
ehtimiseen maatien rahaansa.

Lienee Mattilan huuto kuulunut naapuri tölleihin taikka sat-
tumus suonut, että ihmisiä samassa meni Ollin asuman siivu.
Niinkuin ainakin tällaisissa, rupesimat naapurilciiset kokoontumaan
ja jokaiselle kertoi Mattila, julmasti liruen, miten hän u!i Ollissa
tllivannut Martaansa. Tosi on, että Olli oli tunnettu rehelliseksi
mieheksi, mutta saattaahan rehellinenkin langeta. Ollin puolus-
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Niksiä ei siis otettu törmiinkään jn yleinen nieli oli, että Olli oli
maras. Niihiin ajan takan oli Talolan lautaniehelle sana saatu,
että »varaS oli tullut ilmi ja lautamies kiiruhti kohta nimismiehen
puissa ollessa toimittamaau tiimiin Virtaa. Muuan tunnin lillut-
tua istui siis Olli kaikkeiu pilkkana kiisin ja jakuin sidottuna omassa
töllissään. Jos olisi joku moiuut lukea hiiuen katsannostaan, olisi
pinn hnmnittu, ettei tämä ollut pahan tekijän, chkii suru siinä mal-
lisi. Mutta semmoista ei ollut, joka tuota olisi hamainnut, ja
Olli sai siis jokaisen suusta luulla hämyllisiii pisto-somoja. Vappo
ja Elsa itkivät, maikka he eivät ymmärtäneet niinNiu Olli kuka
oli syy tiihäu ouncttomuutecu. Olli uli jo alussa, Nm kuuli Mat-
tilan puhetta, rumennut armaamaau tuota »vierasta herraa »var-
taaksi ja hiin Mllhmistui tuossa uskossaan aina yhä enemmän.
Mutta miten näyttää tiitii todeksi! Kylässä ei ollut liikaan silloin
päivänä nähnyt tiitii herraa ja kaikkiin Ollin makuututsiiu lvastat-
tiin pitklltcu: „kiiräjissii tyllii asia selkenee."

Mattila vli Ollin sidottua rumenuut hakemaan kaikki paikat,
aina Maliin kiroten ja kysyen Ollilta mihin hiin oli muut rahat
kätkenyt, Olli istui nyt sauna sauumnttn, hylviu tieten, ettei mi-
tään löytyisi, joka möisi kantaa hiiuen päällensä. Mutta luitta
petiistyi hiin tun Mattila miihiin aitaa haettuansa Elsan nrlustn
toi esiiu sormuksen!

„O!et kaiketi tämiiutin snauut tuolta herraltasi? Liisa mai-
nciaui sormuksen!" — hnnsi Mattila ja pani sormuksen Ollin eleen
pöydälle.

Olli ivaaleni. Hän uiiki sormuksen löytyneeksi Elsan arkusta
ja tiesi aiman hymm Elsalla ci koskaan olleen semmoista. — „Mi«tä
olet sinä sen sormuksen saanut?" tysyi hiiu kiimnasti silmäillen Elsaa.

Elsa oli peläten nähnyt Mattilan amanman häueu arkkuausa.
Hiin oli kuitenkin toimouut uiiu Mähäisen taluu kuu sormuksen jää-
miin Mattilalle niitymättumiiu. Mutta nyt tuu niin ci käynyt,
kun se tuli ilmiin, puhkesi hiiu uudestansa itkuun ja sanoi hiljai-
sesti: „Minii sain sen eilen aamulla herralta."

~Sen miuii armasin" — nauroi Mattila. „lus minä täällä
löydän toto rnhaarttuni, niin herra ou sen heille autaunt! Sinä
olet huono Malehtelcmaau Olli! Mutta lautamies! eikö olisi paras
köyttää ne kaitti, sillä selmiisti on nyt nähty, että ue omat kaikki
samassa liitossa?"

Tnlolan lautamies lasti mahtalvasti päänsä kallelleen, niin-
kuin olisi hiin ajatellut jotakin tärkeää. „Niinpä tyllii!" sanoi hän
mähän ajan takaa „Ntka lähtee minun kanssani imemään ne nimis-
miehen tytö?"
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„Sen minä teen, »vaikka itse soutaisin aina pappilan ran-
taan" — huusi Mattila innostuneena — „poikuni saamat myös-
kin tulla, niin käy tultu pikemmin."

Jos olisi Kaarle, missä istui Pipolla paikaten palkollisten
saappaita, sattunut puolisen aitana silmäilemään ulos akkunasta,
ulisi hän nähnyt kolmihaiikasta menettii kiiruusti soudettamnn isolle
kirkolle päin. Mutta .Kaarle ei katsonut järwelle.

Kun mene kulti Karkun lyliin sillan ala seisoi ihmisiä sillalla.
— „Minne Ollia miediin?" lysyimät he.

„Hän on Mattilan »varas" — ivastasi lautumies. Se sunu
pisti kipeästi Olliin.

Kaunis oli piiiwii, ilta mielii kannihimpi. Aurinko oli jo
telvolle laskenut ja yön rauha Vallitsi, yksinäisillä kilvillä saarien
rannalla istuimat kalalokit nukkuen; siellä täällä liikkui mielä jiir-
wen pinnalla hyöty laine, mutta kuten yö tulli siten herkesimiit
nämättin, jotta miimcin pinta minne silmä silmäili uli tyyni, —

Puuli-yön aika oli jo Nllunut, Nm mene laski alas sila »vä-
häistä koskea, joka on Kartnn kyliin sillan alla, josta äsken pu-
huimme. Jos olisimat ne miehet nyt seisoneet sillalla, jotka pii-
mällä niitiviit Ollin, olisimat he nyt enemmän tummaksuneet nä-
kyiiiin. Kirttu-Meneet saamat aina »viikon arkipäivinä lemiitii, mutta
kuitenkin on tiimii »vene, joka niityy liiruhtlllvan isolle kirkolle lirikö-
mene. Kutlllan manha Niudcnnus pitää perää. Viisi on airoa
Veneen tummallakin puolella, nuori mies on joka airossa. Kuu-
dennulsen Vieressä istuu Kaarle, hänellä ei ole airoa, hän on tal-
loen luitta Vaaleampi, hiiuen takkinsa on Verinen, hänen lasimar-
tensa ympäri ou side. Hänellä on luultawllsti haawa täsimarressa.

Veneen etu päässä mataa tomasti sidottuna kolme miestä.
Mden näistä me tunuemme; me olemme nähneet hänen Ollin
töllissä. Hän on köysissä, niin lujasti, ettei hän moi liikuttaa ai-
noata jäsentä; hänen päänsä nojaa arkkua mastaan.

Työ on siis tehty; Voitto on Voitettu Vaikka kiista oli koiva.
Kaarle, sola tässä oli uutterin, lantaa metelistä merkin kuulin pii-
määnsä saakka; pyssyn luoti on käynyt hänen käsimartensa läpi.

Ei sanaa puhuttu koto matkalla, mätiin luutii ainoastaan
köytetyiden kirous, kun ne halusimat liikkua, maan kohla jälleen
llsettllusiMllt entiselleen Nm köysi kowasti leikkasi ihoon.Anumrusko rupesi koittamaan, tun mene lasti pappilan rau-
taan, matta sinne Pirun pesästä, jossa rosmot otettiin tiini, on
puolen toista penikulmaa.

Rosmot olimat nostetut maalle. Miehet seisoimat ajatellen
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»iiii nyt olisi tehtäluiiii: liimisltö laatunn herättää talon »väen ja
tirlkoherrau ? Vene oli ju osaksi maalle »vedetty; ainoa mies istui
liikkumatta peräsfii. — Se oli Kaarle.

„Him on nukkunut", sanoi kuiidcnuus, „mutta hiin tietää
paremmin kun kukaan meistä miten asian laita aikeen un; hänelle
ou myöskin palkinto tulema, jos joku näistä rosmoista ou Pitkä
Pekka. Kaarle! Ollaan perillä, nouse!"

Mutta suutaripuika ei tuullut mitään, ei liikuttanut mitään
paitkllll.

Vielä lerrnn huusi Ntudcnnus rnnnnltn Knnrleu nimeä, mnttn
Mllstnustll ei tullut. Silloin lipesi tuudennus meneesen ja pudisti
nuorukaista, mutta tämän pää lnulesi «voimattomana milloin hiinen
oikealle milloin mnsemlnalle olalleen. „Hiin on taiiinulsissa" huusi
Nutdennus ja nyt nostettiin Kaarle «varomasti rannalle. Ei ollut
kukaan hnomannut ennentuin «iyt, että haaman side oli siirtänyt,
että merta ehtimiseen tulmnsi hnnlvnStn, näkymiin tulemnttn syystä
että kaikki meri oli juossut pitkin ihoa. Kaarlo oli pitänyt haa-
Mllitetun kätensä tiimin sisällä.

Nyt ei enää neumosteltu herättämisestä. Muunn minuutin
kuluttua oli koko talon mäti jatkeella. Kaarlen haaiva oli taasen
sidottu. Hänessä oli mielii henki, —

Nllsmot uillkllsimllt tuman lattialla nurtassa. Niistä ei nyt
kukaan huolinut, eitä kukaan nähnyt sitä pirullista silmyilystä, jolla
ne seurasiwllt kaikkia mitä tumassa tapahtui.

Kirkkoherra itse oli noussut. Hänen toimella oli sana luhta
pantu Knuutilaan, jossa nimismies siihen aikaan asui, kuu myös-
kin Elliliiän, jossa »uaufikulettnjan luona Olli perheneen odotti
aamua, jona oli päätetty »viedä heidät Turkuun.

Aamu cmrinto, kun se kirkkaasti alkoi paistamaan tämän
kolkon yön perästä, niiti liimmallisen uäön pappilan trenti-tmvassa.
Rosmot mlltasimllt mielii nurkassaan. Vaalea nuorukainen silmätummessa lepäsi »vuoteella. Vuoteen mieressä oli tuoli, sen päällä
niisi raha koloa, kymmenen ritsiii kussakin. Pöydän mieressä istui
nimismies ja luudeunus, joka miimetsi »uaiuittu jutteli, miten sana
eilis ehtoolla oli täynyt talosta taloon lähteä Pirun pesälle otta-
maan rosmot tiini, miten hiin ja kymmenen nuorta miestä oti
sinne ehtinyt auringon laskiessa; miten he olimat kätkeytyneet Pi-
run pesiin ympärille, miten puoleu-yön aitana rosmot olivat kokoon-
tuneet, miten he silloin miehissä olimat tiini otetut, ennenkuin en-
nättivät rumeta mastatyuttii panemaan, luutta miten yksi uistii
iitkiä oli lau'llissut pyssynsä, jonka luoti oli sattunut Kaarlen tiisi-
«uartcen. Raha arkku oli pesästä löydetty, ja jokaisella rosmolla
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paljon rahaa. Wiihiin taaempana nimismiehestä istni laivitsalla
kauppamies, hän uli aivan Vaalea ja piiiinsii ympärillä oli huono
side. Kaarlen ivuoteen mieressä seisoi mies poluillaan — se oli
Olli. Oivcnsunssll seisoi Wappo ja Elsa ja takan mieressä istni
Mattila löydetyn raha arkkunsa piiiillii, hymyilen.

Olli itki katkerasti. Mitkä tunnot hänessä liikkuivat on mah-
dotoin sanoa. Wielii luuli yksi ja toinen suutarin olleen liitossa
rosmoin kanssa, mntia kirkkoherra uli itse mennyt takaukseen ja
Olli oli päästetty irti.

Aliin olimllt asiat kun uusi päimii alkoi.
Mitä on tähän Ivielii lisäämistä? Kauppamies jota jo oli

jokseensakiu paranemaan päin, oli kohta tuntenut roZwot jakuulles-
saan Kaarlen niiden kiini ottajaksi, täytti hiin kohta lupauksensa.

! Siitä syystä ou tuolilla nuo 50 riksiä."
Mutta Kaarle itse makasi elämiin ja kuoleman wiilillä. Mille

puolelle »voitto oli »viimein kallistuma, ei moitu sanoa. Hiin oli
menettänyt hirmuisen paljon merta; luoti oli remiiissyt anti sydän
suonen.

Waan kun aurinko ensi kulunsa laski akkunan läpi, amasi hän
silmiänsä. Olli pyhli nyt puis kyyneleensä, toimo loisti hänen kat-
sannosta; hän jupisi Hiljaan: „lumala! hän eliiii!"

Kaarle eli. Hiin käänsi päätänsä, hän näti rahat, hän hy-
myili — „Pulkinto?" kuiskutti hän.

„Pattinto!" »vastasi Olli.
Kaarle koitti nousta maan hän oli liian heikko. Hiin mit-

tasi kädellään Ollille tulla lilemmälsi. Hän tuiskutti jakaikki Nmli-
»val hiincu sanansa, ehta äänensä oli hiljainen kun länne-Nmlen
miina, Nm se puissa jäähymäisensii sanoo ja hiljcentymistiiän kuo-
leutuu. „Ottlllaa rahat, maksakaa metkanne Mattilalle." — Tuon
sanottua menivät nuorukaisen silmät taasen umpeen ja tim hän ne
sitten amasi lienee hiin nähnyt toisenlaisia olennotta, luullut toisia
Neliä toisessa, uudessa maailmassa. Kaarle et enää olliit iän'
maailman asukkain — hiiu oli mennyt.

„Hcin on kuollut!" — huusi Olli miihän ajcin kuluttull sur-
kealla äänellä. Kauppamies silmäili silloin rosmoa ja — sydän
niilläkin oli. Pitkiin Pekan silmästä putosi kyynel, se myöryi pit-
kin hänen poskeansa ja katosi hänen polveen. Poskella uiilyi tie
mitä se oli kulkenut, sillä Pekan liidet olimut sidotut, hiin ei »voi-
nut pyhkiä pois sitä. - —

Nuuhun sinetti otsalla, hymyily maaleilla huulilla malasi
nuorukainen. Kuolema oli ivoittauut; Kaarlen »veri oli juossut
tuimiin.
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Kuolleen mierestii korjasi Mattila rahat.
Kun oli tulvan mukaan mirsi »veisattu ja kuolleen rinnalle

lvirsikirjll laskettu, wetäysi wiiki ulos tumasta. Olli silmäili miime
kerran kuollutta, sitten loi hän silmänsä Nappoon, joka omen suuta
edemmäs ei uskaltanut tulla. Siinä silmäilykscssii, niinkuin siinä,
jolla hän Elsaa silmäili, oli enemmän kannetta kun hän koslaan,
olisi sanuillll »voinut sanoa. Nappo ja Elsa ymmärsimät silmäi-
lytsen, he tutkimat lusmonsu myoliinaan ja olimat ensimiiiset, jotka
tumasta klltllsiivat.

Tästä päivästä, niin on minulle sanottu, ei Olli säilynyt
töllissänsä. Hän kulti ympäri pitäjää suntaroiden, kunnes hiin,
«viimeisen pyyntönsä utukaan, sai emiikirlun lnttian alla siansa
Kaarlen »vieressä. — Vappo oli sinne muotta ennen muuttanut.

SlliullUll piimänä Nm Pitkä Pekka Saittalan muoren syr-
jässä mestattiin, otti Elsa muuttokirjansa Karkusta. Hiin ei saa-
nut oman-tunnon rauhaa koto-pitäjässään. Hiin muutti ensin Tyr-
määtte, sitten Huittiseen. Lieneekö hän mielä elossa sitä en minä
tiedä.

omat monenlaiset tässä maailmassa" sanoi kirkko-
herra kun piti ruumis-saarnan Kaarlelle. — „Mutta paras pal-
kinto on aina puhdas omatunto. Eitä ei kukaan ihminen moi
»varustaa, se on kalliin aarre maailmassa. Onnellinen se, jolla
se on."

Loppu.



Merimiehen morsian.
I.

Saarelassa.
Jo oli lumi maassa sulannut, jo oli tulma käynyt ja jäät

rientäneet tiiyttiimättömiiiiu mereen. Lehden alku oli puun otsassa
vuhcnnul, siemenestään oli »vähäinen ruoho ottanut laslvuusa. Har-maassa pumnssa maa ei eniiiin ollut, nuori mehriiiiueu huntu peitti
manhuuden, talmen ja syksyn rypyt. Piiiislyiuen oli jo tullut,
fami kopasta luului seu iiäui laulamau keiviiimen kiitosta. Suor-
sat uiskentelivat jo Piirosessa, jo siellä ahmenect tulivat. Lähteen
porina oli iloisempi, kukan lvarret sen rannalla heränneet unestacm.
Luouto piti juhla-piiiviiii!

Saarela ou talo Suo-joen rannalla, Pohjanmaalla.
Heikki oli isännän uimi; Heikki Heikinpoika.
Talo oli neljännes meroinen, — »vähäinen, mutta kaunis.
„loko mennään kirkkoon, Aina?" kysyi Heitti tyttäreltään,

jota pesi astioita takan mieressii.
„Isii!" sanoi tyttö „Mlliiim tulee tänne tän'anmuna, hiin

lähtee huomenna kaupunkiin, sieltä lähtee hiin mcriille, miuii lupa-
sin eilen odottaa häntä —

—"

„Wcii niin!" snuoi isä, „Odottance Maunu kutiatuloaui?" ja
uiiu meni hiiu kirkkoon.

Heikki Saarela oli miidenkuudetta »vuoden »vanha mies, hnr-
maa-päiileu. Hiiu oli uuurlludessaau maannut muulissa, suuret
nrmct olimat hänen tasmoissaan. Hän ei paliou puhunut, hän
sanoi sanansa, minlii turmitsi, muuta hiin ei hiisluuut; hiin oli
»viisas mies. Heikillä oli keuhkotauti, hiin tiesi itse hymiu kyllä
elämänsä ehtuolle kiiruhtaman. Hiiu oli eilen laskenut tyttärensä
käden Mlluuuu käteen, hiiu oli silloin sanonut: „lumalll olkoon
kanssanne."

Maunu oli merimies.
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Aina oli nuori, ainoastaan seitsemiintoista-ikuinen. Aina
oli kaunis. Aiiilln posket ulimcit ruusu-punaiset, hänen silmänsä
suuret, siniset.

Aina pesi astiat, sitten pesi hiiu silmiänsä, puteusi pyhii-ha-
mceseu, otti mirsikirjan pöydältä ja rupesi »veisaamaan.

Aiuallll ei äitiä eniiiiä ollut. Ainau äiti oli kuollut lviime
talmena. Aina oli silloin itkenyt ja maittanut, mutta pappi oli
sanonut: „elii siuii niiuNin äitisi, niiu saat sillä äitisi takasin";
Nina pyyli silloin kyyneleet silmistään; Aina tiesi ettii äitinsä oli
tallella, taivaassa. Siitä päimästä kiilui Aina ylsin nalvetassa,
lypsi lehmät, leipoi yksin, laitti yksin ruotaa isälleen ja itselleen.
Muita luin isä ja tyttö ei talossa ollut.

Saarela oli »vähäinen maa; se antoi »viljaa hyiviinii »vuonnasen Verran kun talon tarpeet »vaaliivat, jopa jontn tynncrin ylikin.
Heitti oli tyytyluiiinen, hiiu sauoi: „Kun meillä on sen lun tanvit-
semme, uin on meillä kyllä; kiittäkäämme Jumalaa!" —>

Toisinaan tuli «vuoli huono, halla pani pellot. Heikki ei pu-
hunut mitiiiiu silluiu; hiin meni metsään puukko tuftessa, kirlves
olalla. Hän lvarnsti siellä pettua talloen tarpeeksi.

Nyt oiiwllt wuodet olleet hymiit. Heitti tuskin eniiiiu muis-
tikaan, cttii hiin oli ennen niittää kärsinyt.

Suojoen rannalla nähtiin Heikki usein onkima»! ; »villit-
tiin sai hän llllojll, miilittiiin ei. Kalastaminen oli Heitin mielui-
sin työ.

Heilin elämä oli alusta »itiin tiihiin saakka ollut melkein
yhtäläinen. Netjiiltii aamulla yhdessiiiiu asti illalla oli hiin työssä;
kun maiuonsa kuoli nousi hiiu puoli neljältä, meni lemulle kymme-
nen aitoina. Heikki oli jnmallinen mies; hiin kani joka pyhä kir-
kossa, luki pyhä-illoin kutuna. Wihaau uli hiin hidas, mutta jolle
hiiu terran suuttui, seu tauösn ei hiin tahtonut fllwiiltoon tulla kus-
taan. Semmoinen mies uli Aiuau isä, Saarelan Heitti.

Aina oli äiti »vainajansa tuma; hiin oli rakastettama lapsi.
Hänen sydämensä oli puhdas. Kotoaan ei hän muualle meuuyt
tmi kirkkoon. Saarelassa ei hiin uiihuyt muita tuin isiinsä, äi-
tinsä, orpanansa Junttilan Mamiini ja joskus ihmeeksi joutu tyliistii.
Kytäiiu oli Saarelasta peninkulma.

Kahden elimät isä ja tytär Saarelassa. Piiimä toista ei
kummempi ollut. Mutta Aiuci rakasti sanomattomasti isäänsä,
jonka hän perin pohjin tunsi; hiiu pysyi isän täskmiitlä totona.
Hiin osasi lukea, »veisata ja tehdä emännän toimet — siinä oli
AiullN taito.

Viime muonua oli se tumilla tapahtunut Saarelassa, että



96

Aina oli Nmteuut oudon tunnon sydiimmesfiiän — Aina oli rumen-
nut rakastamani! Maunua.

Aiiill oli »veisannut yhden »virren »virsikirjasta kun Maunu
tuli tupaan.

Maunu oli miidenkolmlltta »vuoden »vanha. Hiiu oli kaunis
poika. Hän oli »viisi »vuotta kulkenut merellä, hiin oli nyt täysi
merimies. Viime syksynä oli hiin tullut kotiinsa, Junttilaan, jonka
maalla Mnuuuu manhemmilla oli ollut torpan-maa — Junttilan
torppa oli ollut »virsta Saarelasta. — Maiinnu manhemmat kuoli-
»vat, kun hiin oli kuudentoista mcmhci. Torppa meni talon alle,
tulli ja »vähäinen omaisuus myytiin, Maunu sai siitä neljäkym-
mentä ruplaa; ne rahat antai hän sedälleen, Saarelan Heikille, itse
meni hiin plltmelntsecn kaupunkiin. Neljä muottci palmeli hiin,
sitten meni hiin merelle, oli miisi Muottci poissa kototieuoiltaan,
ja tuli onnellisesti, niitten kuluttua, kotiin. Hänellä oli tuulta
palkkaa kymmenen ruplaa. Kemiiillä, kohta, oli hänen taasen me-
relle meneminen.

Taimen oli hän ollut piiiwii-miessä, milloin Saarelassa,
milloin Junttilassa. Hiin oli tietämättä rakastunut orpanaansa,
AinllllU. Eilen oli hiin suoraan sanonut Heikille Aincm luullen:
„Setii! antakaatte minulle Aina maimoksi," Heitti oli sanonut:
„Ota Aina!"

„Syksyllä, kun minä tulen kotia, pidetään hlliit", sanoiMaunu.
Aina loi silmänsä alas. Isä sanoi: „Oltoon niin!"

Aina oli talonpoikainen tyttö, tuomion lapsi. Hänen rakkau-
tensa oli hänen elämänsä, sen tunsi hän, ehkä hän ei taitanut sitä
siksi ymmärtää, — —- hän ei ajatellut sitä.

Hiin oli muistanut Maunua meisatessaan. Hiin rukoili »vei-
saten Jumalaa Maunun edestä; miime märsy, jonka »veisasi, oli tuo:
„Wanhurskas, »valaa Jumala, Sä olet sinun töissäs." Hiin oli
»veisannut mirren lopuksi kun Maunu tuli tupaan.

„hywiiä huomeutll, Aina!" Moi Maunu ja kätteli Ninaa.
„lumal' antakoon, Maunu!" ivastasi tyttö ja punastui.
„Onko setii mennyt kirkkoon?"
„On."
„Minci tulen sanomaan sinulle jiiiihymiiiseni, minä lähden

iltnpuuleen Junttilan Jussin kanssa kaupunkiin; minä täyn Kupen-
hllminllssa, Lontoossa, Li»verpol'issa ja Lybcct'issä; sytsyn puoleen
tulen minä Saarelaan takasin, silloin pidetään häät. Niinä tuon
sinulle morsinn-lahjojll ulkomaaltll."

„Kiit°tsia!"
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„Lupaatto minulle rakkautesi Aina?"
„L»paan."
„Tule ulos! käydään ahteelle" —

Aamu oli kaunis, ei peitettä taimaalla näkynyt, ei tuulen
miimn liikuttanut pienintäkään lehteä, lintujen laulut tuuluiivat
metsästä. He istuimat rannalla, Aina ja Maunu, mutta he eimät
sanaa toisilleen sanoneet. He tntselilvat tuimaan sinistä ja tiittimiit
hiljaisuudessa Jumalaa. Manun oli onnellinen, Maunu oli autuas;

Merimies suuteli morsiantaau.„Alä ole kauan poissa!" sanoi »vihdoin Aina.
„Kun rnmis on kypsynyt ja kuhilaat pellolla oivat pystössii,

vhra leikattu ja potut maasta poimitut, silloin olen minä tykönäsi."
Taasen hiljentyi puhe, autuaat eimät puhu! —

Maunu tntseli Aiuaa, Aina katseli Maunua.
Mutta seurakunnan kirkossa saarnasi tiinii piiimänii nuorukai-

nen ensikerran. Nanhcm pastorin »veljen poika oli tullut pappilaan
kesäksi. Hiin snaruasi jn kansa sanoi : „tyllii siitä aika pappi »vielä
tulee kun joutuu." Heikki pahaksui, kun ei hän tiennyt ottaa juus-
ton mukaansa koton.

Snarelcissa istni Maunu ja Aina, ylkä ja morsian joenran-
nalla. Kirkossa saarnasi niiorukninen, —

— Ei sen kummempi se. —

11.

Miten Heikki markkinoilla petettiin.
Wnllsi tuli hymii; ei llitesumistoou pcirempata ollut. Har-

ivat lie talot olimat, joitten et kannattanut myydä ninnkiu jotu
tynnyri. Nellaan joutuneet matsoimat nyt metkansa, »velattomat
saivat »uähiiu rahna arllnnsa. - Saarelan heitti oli myösli»
saalini enemmän jymiii lnin hän tarmitsi. Outo ajatus liikkui
Heitin sydiimmessä Nm hiin mittasi «uisi tynnyriä säkkiin, kaupun-
gin maritmille mietiimäkfi. Hän olisi ollut iloiucu, mutta Aiua,
ciuoa tyttärensä uli surnincu. Syksy, niiet, uli tullut, mutta
Maunua ei luuluuut ja Ainau hiljainen suru siirti isän sydäntä.
„Kyllii Inmllla iiinä mnonna on miuua siunaunut", sanoi Heikki
„mutta »litä minä maallisista, luu siuii, Ainnni, päimä päimiiltii
«vaatenet ja kadotat ruusut poskiltasi, niinkuin haapa pudottaa leh-
tejäiiu." — Aina !oii Hilliä isän nähden snrnann, uintia lim isiinsä
ci häntä nähnyt, itki hiin usein katkerasti
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„Kysykiiättc kaupungissa laivaa", sanoi Ailia isälleen Nm
tämä istui luurmausa päällä. „Kysykiiiitte onko kirjettä tullut kel-
tään merimiehellä."

„Kyllii kysytään", «vastasi isii ja löi suitsiperillii hemoista,
jonka oli saanut lainaksi Junttilasta. Heikki mmi, unitta yksin jäi
Aina ja kauan pidetetyt kyyneleensä jnotsimat runsahasti.

Ninalle tulimat päivät yksinäisyydessä pitkiksi. Hän teki tui-
mitettawlliisll, hän luki ja hiin lveisasi, mutta kaiken tiimiin alla oli
hänellä aina Mannu mielessä. — Kolmantena piimänä oli isii lu-
Mllunut olla lotoiia, mutta ei häntä mielä näkynyt, ehkii sen piii-
Miin aurinko jo oli laSkemaisillaan. Aina istui valistaen huivia,
mutta neula ei tahtonut kulkea nyt niinkuin ennen. Suuri muu-
tos olikin Ninassa tapahtunut; hän oli ollut tapsi Mnuuuu läh-
tiessä, nyt oli hän neito, joka tunsi mitä hiin lapsena ci ollut
llllMistanuttaan. Useiu silmäili hiin ulos, mutta tiellä jota myöten
isän oli tuleminen ei mitään näkynyt. Aitan oli mielessä lähteä
häntä »vastaan, mntta ilma uli kolkko ja pilvet mustat taimahalla.Päimä pimeni pimenemistään. Aina, ei ennen pimeydelle arka,
rupesi pelkäämään. Mielessänsä nciti hiin Maunun uppouman me-
ren syiuyyteen, hän näki hänen liikkuman laineitten kukkuloilla, äkkiä
katoaman ja taasen nouseman; hän »ali isiinsä markkinoilla Meri-
sessä tappelussa ja muita tuollaisia niilöjii, joita pimeys ja murhe
usein tuomat ihmisen silmiin. Wihdoin nousi hän ylös: „Ei",
sanoi hiiu, „isäui ei tule tiili' iltana enäiin", ja Aiua laskeust
«vuoteelle. - Hiin nukkui.

Aamu puolecu tuli Heitti kotia, mutta hiin ei ollnt sama
mies tnn lähteissään. Iymiinsii oli hän myynyt, mntta petturi
oli ostanut ne. Heikillä oli tuskin itänänsä raha-seteliä ollnt, Har-
moin oli hiin niihnyttin semmoista, ei siis tumma, etfei Heikki
osannut «viiiiriit oikeista eroittna. Neljän ruplan jälkeen tynnyriltä,
sai hiin jymistään 20 ruplaa, mutta nuo setelit olivat konnan
tekemiä. Heikki sai pian halvatta sen. Hän meni puotiiu jymiinsä
myytyä, jutatin ostamaan. Kauppamies tarkasteli seteliä ja kysyi:
„keltä olet, mies parka, saanut tämän?" johon kysymykseen Heitti
«vastasi jymistään sen saaneen: mutta pahaksi meni Heitin ntieli
Nm kauppamies sanoi „se on määrä raha" ja repi sen palasiksi.
Samoin ikään kiimi muittenkin rahcin. — Nahatta ja jymittii tuli
Heikki raukka kotia. — Se oli lomaa! —

Aina heräsi kun isä astui tupaan. Uuden päiviin aamu-
rusko uousi juuri taimahalla. Aina hyppäsi ylös »viillteettaa»;
hlliie» hnnlillllnsa oli kysymys, mutta hiin näki isänsä alakuloisuu-
den ja puhkcusi itkuun, sanoen: „Maunu on huttuuitt!"



99

Isii silmäili tytärtään, mntta isoon aikaan hän ci mitään
sanonut. Ainakaan ei häneltä »itiiiin kysynyt, sillä hän lnuli
isiiusii silmistä saattamansa lukea ouneltomuukensa.

„Tuo tahko tupaan", sanoi mihdoin isii, „ja lämmitä uuni!
— — Kirmeheni on tylsä, ei sitä laskematta pettu puusta lähde",
— ja nyt puhui isii tu.htaloistaan kaupungissa. —

„Entiis Mauuu?" kysyi Aiua uiittuin isälisä ivahinko ei olisi
häneen koskenut.

„Mauuustll ei kukaan wielä tiedä nitiiiin, mutta laivoja
tulee ehtimiseen tanpuittiu, iilii siis sure lapseni.

Rasknalla mielellä meni isii metsään. Hiin oli jyuilliiiin
toivonut saamansa lveronsa maksetuksi, nyt menivät jyiviit tyhjään
ja muuta ulyytämiiii ei hänellä ollut. „Elojywistä täytyy myydä,
itse meidän täytyy pettua syödä", sauoi häu Ailalle mennessään.

Se piiivii tnlui, toinen kului ja Saarelassa oli seitat niin-
kuin ennenkin. Mutta kolmannen päiviin aamulla, Nm aurinkoa
»vielä ci tuimahan rannalla näkynyt, tuli nimismies. Siitä ei
Saarelan asukkaat tienneet mitään, ne nukkuivat mielii.

„Onl'o Heikki Saarela totoun?" huusi nimismies omesta ja
samassa astui häu tupaan ja laisi miestä seurasi häntä.

Heitti heräsi ja Aina heräsi. „Kuka se on?" kysytmiit mo-
lemmat ja hyppäsivät ylös muotehistaan.

„Kruunun nimismies!" mastasi toinen miehistä, mutta ni-
mismies laski toisen sytyttää malkeaa. Kohta paloi kuina päret,
ja sen matossa näkivät miehet toisiaan. Aina oli kätkeynyt uuti-
mcin taka.

„Tnälläkö sinii rahojasi teet?" kysyt nimismies, rumasti nau-
raen ja »viittasi miehilleen, joista toinen kohta meni ulos.

Heitti ei ymmärtänyt tätä lansetta, hän kiisti nöyrästi ni-
mismiestä istumaan. — „Wiisas meitilta miimeiseen asti", nauroi
niilisnies. „Älä paue »vastaau cnäiiu!" „Stuii olit miinte nii-
tolla kaupungin markkinoilla, siellä tämit sinii puodista puotiin
Määrää rahaa kaupiten ja ehkä moni Hawaiis! rahat Määriksi sait
sinii tumminkin tuhmat petetuitsi; näet nyt ettii koto asia on julki-
suudessa, älä siis sodi ivastaan; tänne ivehkeesi kohta!"

„Herrci Jumala siunatkoon!" huusi Heikki, joka nyt »vähi-
tellen rupesi ymmärtämään, „minii määriin rahan tetijä! En, sen
tictäii Jumala!"

„Alii mtimyttele! monta mierasta miestä löytyy, jotta omat
kauppasi nähneet" —.

„He-roll Mll-llllesman-ni! — —
—"
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~J ussi!" huusi nimismies ja mies, joka oli mennyt ulos tuli
uyt sisälle, mutta raudat helistmät hiinen käsissään.

„loko tunnustat, mci? " ja uimismieß näytti rautoja.
Heitti uyt aiman hymiisti ymmärsi nimismiestä, hiin oli ter-

ran ollut tariijissä ja siellä oli hiin niihnyl mihin tällaisia rautoja
täytettiin. Mutta Heitti ei ollut tamallinen talonpoika. Heikkinä
olisi toinen rumennut puhuman» iviattoiuuudestaan ja rukoilemaan,
tätä tämmöistä ei Heitti tehnyt. Hiiu »vastasi nimisnichen kysy-
mykseen: „minullll ei ole uitiiiin teille sanomista, minä olen terran
sanonut, että minä olen miatoin; ell'etie nsko, niin tehkää tehtii-
ivänne." — Tuo lause hämmästytti mähän nimismiestä, sillä niin
on fe aina maailmassa: Hymäu omantunnon lanse hämmästyttää
aina rietasta, ja kuinka rietas tämä nimismies oli, saamme »vastu
nähdä. Hänen hnnlensu metäystmät taasen nuuruhnu ja Jussilta
otti hän raudat, joita itse asetti Heikin kalmoisille.

Aina oli nähnyt kaikki, hän ei ymmärtänyt mitään, ennen-
knn olivat liisi-raudat isänsä kalmoisillll, silloin ymmärsi hän ettii
isäänsä syytettiin rikoksesta. Aina, jota oli ollnt «vuotehen kätkössä,
hyppäsi ylös pelästyen hirmuisesti. Hiin suolsi isänsä ja nimis-
miehen lväliin ja hän rukoili niin suloisesti; «uutta nimismies huo-
masi uyt «vasta Ainau ja hiin säpsähti. Hänen täytöksensä muut-
tui kllitenuiin, sillä mitä Heitin tnnnutztus ei olisi »vaikuttanut, sen
«vaikutti Ninan kauneus nimismichessä. „Alii sure" sanoi häu
„etiä pariisi piimäksi ivieu sinulta isiisi; häu ou syytöin, sen mimi
tiediiu, mutta minuu »velmollisuuteni »vaatii minut uiiin tekemään,
älä ole nilläsikiiiii!" ja nimismies pyhti hilvutsct Ainan silmiltä
jll tuputti hiiutä postille. —

„Älä losle tyttäreeni!" huusi Heitti, joku siitä suuttui enem-
män Nm hiin äsken tunnettu hämmästyi. Sitten kääntyen Aiman
sanoi hän: ~'Minä palaan jo huomenna, lapseni! litoN ylös miime
potut Mattaa."

IN.
Kiusaus.

Aina oli taasen yksin. Miehet lveimiit hänen isänsä. Mutta
mihiu ue hiiuen »veivät sitä ei Aina tiennyt, hän ei hädässään
ollnt huomannut kysyä sitä. Hiin lypsi aamulla lehmät; luuttu
mihinkään ulkotyöhön hän ei mennyt. Hän siivosi tupaa, hiiu pesi
astiat jä sitten rupesi hiin pallistamaau huimiaan. Ei Ailalla elä-
mässään niin rastasta päivää ollut; hänen surunsa olisi litlistauut
häneu, cllei häu olisi luullut isiinsä toisena päivänä tatasin tuleman.
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Toinen päimä tuli, mutta minnnoincn? Ilta puolcen kun

Aina istni ja tatissa palaman »vireän »valkean matossa luki Raa-
mattua, odottaen isäänsä, titnli hän jonkun pihalle tuleman. Hän
luuli tulleen isälsceu. Hän pani Naamatnn pöydälle ja oli menossa
mennä ottamaan isää mastaan, Nm hän edessään näki nimismiehen.
Nyt oli tämä ylsin. — Aina säpsähti ja metäitse takasin tysyen:
„>nissii isii on?" Aina parka ei tiennyt cttä isä oli tausiuugissa
tllllscn, mutta nyt linnassa lujain liikuin takana.

„Älii surc, tyttöni!" sanoi nimismies ja meti yltään päällys-
takin, „isiiiisi ei «unimaa mitään, kyllä hiin kohta pääsee irti.
Mitä sinä yksinäisyydessä teet! Minnn tiimi siuna säiiiitsi tois-
iltana, joull loma melmollisuuteui patoitti minut miemiiän isääsi;
ymmärräthän, ett'ei minussa ole mitään syytä tuohon hirmuiseen
tapaukseen? — Et, piiin-mastoin puhuin minä tuomarille asian
niinkuiu se on ja uiinkuiu isiisi sanoo sen sinille puhuueensa; tuo-
mari tyllä uskoo niin oleman, mutta latt ou loma; ei tuomarikaan
moi päästää irti isääsi mielii; älä sure tuimiinkaan, millttomuus
tulee aina ilmi" — ja nimismies tapntti taasen Ainaa poskelle,
mutta uyt ei Ainalla puollustajaa ollut.

Nimismiehen puhe oli niiu kaunista, mutta Aina pelkäsi
häntä kumuinkin; hän ei sononut mitään, hän meni kohentamaan
Mlllkea takassa,

Nimismies seurasi hiiutä; hetki kului puhumatta.
„Kllunis Aina!" sanoi »vihdoin iiimismies ja lciski kätensä

Ainan kaulan ympäri, „et sinä tiedä, miten kauneutesi liikutti mi-
nua kuin toisiltana näin sinua. Miu' eu ole uskonut että sem-
moista tuin sinä saattaisi löytyä maailmassa ja minä sanoin itsek-
seni: Niin kauniin neidon isii ei saata olla pahantekijä. — Aina!
sehiiu sinun nimesi ou — tiedätkö sinä mitä rakkaus ou, oletko
sydämmessiisi tuntenut sen leimauksia, sen tulisia säteitä, se» pa-
koittamaiöta ivoiniaa? silloin saatat sinä lukea miten sydämmeni
laita on. Siinä on sinuu tumasi, siuuu olentosi, sinun tahtosi yk-
sin hallitsema."

Niin puhui nimismies. Hiinpä osasi puhua oikecu komeasti!
Aina kuunteli häntä hämmästyen, hiin ei ennättänyt lytätä pois
taulaltansa nimismiehen tnsiivcirttn, niin tulisesti oli nimismies
puhunut. Mutta tim wiimeiu puhe loppui jn nimismies weti hen-
keään, nousi Aina äkkiä ylös ja kaunis oli hiin tuossa seisoen kes-
kellä lattiaa, »valkoiset posket oliwat ruusuiset nyt ja iviihcin wapi-
sewll iiäuensä kuu häu sanoi: „Miuii olen morsian!"

Lieneekö tässä lyhyessä lauseessa ollut jotatin tummaa jo it-
sessään, wc>i oliko se Ainan muodossa, emme sitä tiedä, mutta
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«varmaa on, ettii uiniSmiehellä ei ollut mitään sanomista isoon
aikaan. Tytön makaa saun sekoitti hiiuen ajatuksiaan. Nihdoin
mmtztamattll nykyistä kaunista puhettaan kysyi hän jotseelitin ki-
ivaalla äänellä: „No, kukas sitten on sinun ylläsi!"

„Se un Maunu, merimies", mastasi Aina Hiljalla äänellä.
„Soo! Mai Maunu", jupisi nimismies. „Tuo, luulen, jota

nykyjään llliwllneen n>eni meren pohjaan ."

Aina nieni lumiwnnlenksi, mutta ehkä hiin ei saattanut epäillä
nimismiehen sanoja, lausui hän rohkeasti: „Se ei ole totta; Manun
tulee luhta totia."

Lieneekö nimismies omasta päästään ottanut sanomansa,
mai olito hiin luullut puhuttaman »ppouncesta liimasta, eunue sitä
tiedä; mutta tun mainitsi Mamma kuolleeksi erehtyi uinismies.
Se ainakaan ei ollnt awain Ainau sydiimmeen; Ainau sanat oli-
wat nytkin semmoiset, ettei ninismiehellä ollnt niihin mitään «vas-
taamista. Hiin ci sllnomllllilsll tertonut; hiin rupesi uudestnun pu-
humunn rikkaudestaan; nuitta pian haivailsi hän kaikki yrityksensä
turhaksi. Silloin syttyi hiin «ihaan. „Kowa tyttö!" lausui hiin,
„sinä olet morsian, mntta minä! minun «ällässäni on isäsi; mi-
nun »vallassani on hänet päästää, minii saatan myöskin hänet tuo-
mita. Sinun kolvuntcst on kohtaama omaa isääsi, sinnn maltaan
jätän minii nyt hänen ja mintuin sinä minna tohtclet, niin koh-
telen millä isääsi. Huomenna saattaa Heitti olla mapaa, huomenna
saattaa olla kuoleman oma. Malla mitä teet, ett'et sitten rupea
katumaan kun isäsi kylmä ruumis, sinnn uppiniskaisuutesi tähden,
kuolemassa lirtistclee lomaa tyliirtii mastaan!" Niin puhui nimis-
mies ja hän pani tuohon mielä lisäksi: „nitii iislen mainitsin
Maunusta, niin oli puheeni hiinen unnettonnmdestll niin totta tuin
lllnsceui isiistiisitiu."

Aina raukka! tuo sanoma kutisti hiiucn. Nyt hiin ei sanaa-
kaan saattanut mastciutsetsi antaa, nimismiehen riettaus jn isiinsä
kllwci kohtalo liikitsimat hiiuen kielensä. Ia Nimismies luuli jo
olemansa »voiton puolella, hänen rumat kasmonsa »uetiiysimät hy-
myilyyn ja hän sanoi: „Alä peltäii, taunis Aina!"

Mutta nyt »vasta peltiisi Aina.

IV.
Syksyinen päiwä.

Kuivut pudottivat lehtejiiiiu, hamuat olimal alastomuu.
Mutta forjunn, roimuuu seisoivnt kuuset, ei syystuulen myrsky
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niihin pystynyt. Linnut pakenivat yhä pakenemistaan Suomesta,
he olimat jiiiihymiiscusä laulaneet ja sittcu olimat hc lähteneet; he
hakivat lämpimämpiä maita. Suojoen lirklaan meden pinnalla
nähtiin pnutisuansll tnipnnwa yksiniiinen hanhi uiskenteleman; mo-
net piiimiit nähtiin se liman e'es latasin, »valittamalla surullisella
äänellä hnutaen kumppalinan; miimein sitä ei enäiin nähty joessa,
se nähtiin lentämän taimaan alla ja lohta ei silmä sitä pilvissä
eroittanut. Se muutti selin, se muutti yksin.

Niietsen, syksy uli tullut.
Pitkiu Suujocu rantaa kiilui polku. Sitä ei kaksi sopinnt

rinnan kulkemaan. Suuret itilvauhat petäjät, milloin tuuheat pi-
mertiilviiiset kuuset seisoivat potun utolemilla puolilla ja missä sa-
kasti uiiitii petäjiä ja kuusia oli, siinä liittivät niiden pittiit otsat
hatvnillllan kulkijalta auringon. Niihiiisen kosken liriscmii mcsi
ei polulle näkynyt, mutta seu ijiiti yhtäläisesti soipa lorina kuului.
Se oli niin rauhallista!

Sumuinen oli aamu. Polkua tulli nuorukainen. Hiincn
taslvuusa oli pittii, hiinen martensa hoikka, hiinen otsansa selkeä,
hänen silmiinsä tuin helmi, loteluisen heittämä Suojoen pohjalle;
hiinen poskensa olimat maaleat luin meden kalmo. Semmoinen oli
nuorukainen. Eriuomattain kaunis ei hän ollut, tuskin olisimat
Ncllamllii metiset neijot häneen rakastuneet, jos maahisen maip-
pansa alta olisimat uiihneet häntä. Nuorukaisen ristimänimi oli
lulMues; hän oli se yli-oppilas, joka saarnasi lemiitpyhiinii jona
Viannu liihti merelle; hän oli se josta kansa sanoi: Kyllä siitä
mielii tulee aika pappi. Kemiit-llamuin oti Johanneksella tapana
katsella kedon kukkaisia, kesä-aamuin kuunteli hiin lintujen lauluja,
mutta syys-aamuin tiimeii hän enne» luton laulamaa pottua Suo-
joen rauualla; hiiu tatseli luonnon talmi-uneen »Vaipumista.

Polkua oli hän kulkenut. Sumu haihtui miihitellen; aamu-
ruskon ensi säde tapasi nuorukaista likellä Saarelaa seisoma»», po-
lun syrjässä olemalla mähiiisclla NttNllalla symiin ajatuksiin »vaipu-
neena. Siinä seisoi hiin, hiinen ihastuksella oli nähdä aamuruskon
leweucwiiii ja piimäisen elämään hetkeksi herättämiin syksyisen tan-
kean luonnon. Hiin kciseti mitenkä sinisen taimaan rannalla au-
rinko nousi. Missä oliival häueu ajatutjeusa? Kuka seu tietää?

Pottua tuli nuori neitonen, hän oli pyhä maatteisin puetettu.
Nalkean pohjauen mustan miimotas huimi oli neidon piiiillii, ha-meensa oli tnnuullll kotutekemiiii »vaatetta; semmoiset olimat nämä
pyhii-waatteet. Tuuhieu puitten otsissa humisi aamutuuli, 'vähäi-
sen puron mesi laskeusi kukkulan alla liristen Suojokeen. Puitten
humisussa, lirisemän purosen rannalla kulti neitouen. Pakeneman
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aamuruskon «valossa olimat neitosen kasmot »vaaleat, niin Vaaleat
kuin ne kuoleman enkelillä luullaan oleman. Tyttö kiivi tomna,
lllvojaloin kameli hän; ne pienet jalat ci syksyn kylmää, eitä tielle
pudonneita, pistiiniä hamuja pelänneet. Kengät olimat hänellä
kiisimarrellaan. Nyt ei ollnt pyhä, oli arkipäivä, mihin kiiruhti
tyttö artipäimäuii pyhii-maattehissa?

Neitonen tuli Johannesta yhä likemmeksi. Johannes loi
silmänsä alas polulle, jo uäli hän neitosen. Neitosen silmät kään-
tyivät ylös kukkulalle, jo niitimät ne Johannesta. Nuorukainen ja
neitonen hamaitsimat samassa räpiiytsessä toisiaan ja molemmat
säpsähtivät.

Neito oli terran tuullut Johanneksen saarnaaman, hän tunsi
kohln kuka lnttulllllll seisoi, hän niiasi symiiän.

Johannes astui alas kukkulalta, hiiuen silmäylsensä oli kuin
Nini tarttunut neitoseen, hän tnli tytön »viereen, hän kysyi mihin
iytön matka oli ja tyttö mastasi: „Pappilaan"; sitten kysyi Jo-
hannes tytön nimeä ja tyttö »vastasi: „Aina".

„Salltainme kulkea yhdessä", sauoi Johannes „niinä oli»
juuri aileessll palata pappilaan".

Ison aikaa liitivät he sanaa toisilleen sanomatta. Vihdoin
rupesi lohanncs tyscleniäiiu yhtä ja toista.

Kun jo puoli matkalle olimat tulleet sanoi Johannes: „Ai-
na"! sinnn poskesi omat maaleat, ruusuttomnt, sinun silmäsi kirk-
kaus ei ole luonnollinen, sinä olet itkenyt, tahdotko sanoa syytä,
lnitsi olet itkenyt?
, Tuossa nousi meri riipäylseksi Ainan poskiin, mutta kohta
oli maaleus yhä maaleampaua laslennut Ainau poskille.^

Aina puhui isänsä onnettomuudesta, ujosti ja katsellen maa-
han puhui häu sitten nimismiehen riettaudesta — tätä puhuessa
olimat hiinen »osiensa puna-ruusuiset. Johannes kuunteli puhetta,
ja luu hiiu oli ymmärtlluyt nimismiehen riettauden tömisytti hiin
jaloillansa ja silmäusii istiivät tulta.

„Sinä peltiisi nimismiestä, sanoit sinä?" lausui Johannes
mihaöta mapisemalla äänelle, „miten pääsit sinä hänestä lvapaaksi?"

„Minä pakenin. Ulkona oli rumennut satamaan, pimeässä
en miuii uskaltanut lähteä Junttilaan, minii mietin yöni nciwetassa.
Nimismies rukoili ja lupasi olla hymä, toisen «vuoron sadatti hän,
haperoitsi pimeässä löytiiäisensä minua. Pois oli hän lähtemänlliin,
multa kolme kertaa palasi hän latasin ja luu hiin pnuli yön ai-
koina miiuein lähti, «vannoi ja kirosi hän, että isääni kosto kohtaisi.
Min'ell muuta neumoa tiedä, kun mennä pappilaan puhumaan ro-
Mllstille kaikki. Isäni on syytön, sen Vakuutan minii Jumalan
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edessä, hän ei ole mitään pahaa tehnyt"; ja suuret lyyneleet hi-
mensimät Ainnn kirkkaita silmiä.

Aina oli puhnnut asiat laitti niinkuin ne olimat, yhtä asiaa
ei hän tumminkllllii maininnul. Maunusta ei saanut Johannes
tietää mitään. Jos olisi Johannes tiennyt, että Aina lunli yl-
tänsä hukkuneeksi, olisi hän ymniärtänyt, eitä suru oli Ainan sydiim-
messii niin suuri, luin se ihmisessä saattanee olla.

Aina phhti lyyneleet pois ja epäilyksen lankeemaisillaan huusi
chiin: „los moite, herra maisteri, auttaa isääni linnasta, jos
»voitte eStiiii nimismiestä häneu pahuudessaan, niin Jumalan ni-
meen, tehtaat se", ja taasen uimat silmiinsä kyyneleissä.

Tämä rukous Ainan suusta, häneu kyyneleensä, hiinen nöyrä
olentonsa tunkeusimat moinallisesti Johanneksen sydämmeen. „Niin
totta lun Jumala on Jumala, uin minä kaikki tässä asiassa teen,
mitä minun on mahdollinen. Älä epäile Aina, usko se että paha
pahan perii, rehellisyys yksin perii maan. Kaikki moi muuttua ja
muuttuu malttamattomasti, sinä tulet mielä onnelliseksi, niin on-
nelliseksi luin sinun puhdas sydämmesi ansaitsee".

Niin puhui Johannes, hiin luuli puheellaan lohduttaneen
neitoa, mutta lun hän onnesta puhui kaasi häu kihelmöitsemäii
öljyä lllvonlliseeu haamaan.

Puhe hiljentyi, »olln loppui ja tanhutta kulkivat he rinna-
tusten. Syyspäivä oli lämmin ja kaunis Nm ihanin kesä päimu.
Kun Johannes ja Aina tulimat pappilaan oli Ninalla isänsä teke-
mät leninlit jalassa, mutta hi'asillaau, tatti täsiwarella tuli Jo-
hannes kartanolle ja kohta «vei Johannes Ainan romastin puheelle,
mutta hän seurasi itse romastin kammariin.

Kanan olimat ne kolmen siellä, puolessa oli Päimä kun
Aina, Johannes ja romasti tulimat sieltä ulos, heitä oli kutsuttu
syömään. Nomasti kasti Ainaa onialle pöydällecn. Ujostellen sen-
rcisi Aina kiislyä.

Johannes ej paljon syönyt; hän, »viehkeä nuorukainen, kat-
seli Ainaa ja kun pöydältä noustiin, sanoi Johannes Ainalle:
„luoill minuun, sinulle pitää oikeus tapahtuman!"

Lystillinen romasti nauroi ja sanoi: „Io nyt sait ikuisen
puollustlljan, rnkns lapsi!"

V.
Käräjissä.

Ensimäinen lumi on pudonnut. Hieno jiiäriite on sitonut
Suojoen mesi-pinnan. Talmi oli tulossa, luonto oli jo »vaipunut
uneensa.
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Kirkon kylässä, »virstan werta matkaa pappilasta, pidettiin
käräjät; ja niinkuin ainakin oli sinuc kotooutultut paljon ihmisiä.
Monella oli riitoja, mntta moni uli tullut tyydyttämään uteliai-
suuttaan. Semminkin Heikin asia, joka uyt oli näin kauas ennät-
tänyt, oli tiiniipiiuii metiinyt Junttilalaiset tiinue. Rähinä ja melske
kuului joka paitasta. Nimismies liitti edes takasin, milloin karta-
nolla, milloin kiiriijiitulvassa; hiin oli loma päiilletantajana, miitta
oima pnollnstlljana, sillä enimmiten aina oli hiin luoitolla. Vii-
nan myymisestä ja miiulln poltosta oli edellisinä päiminii monta
satoitettu. Ne jotta sakoitettiin tirosimat, mutta ninismicS nnu-
rcsleli, hän oli iloinen. Oliko se kummaa! Olipa häncllii'osa saloista.

Vähiin mattaa tiiräjä-tnmasta oli torppa. Se oli köyhiin
ämmiin osuma. Ämmä istui kehräten mallean edessä; hiin ei huo-
linut käräjistä ensinkään eitä paljon ihmisistätiiiin, join nyt mö-
kissään oli pnljo. Hän oli käräjtin tottunut, sillä hiiu oli asuuut
liissii torpassa elimikausa ja nnnpurissn pidettiin hiinen pienuudes-
tniisn saakka kahdesti »vuodessa lnräjiä. Käräjäpäivät tnisiunttin
»vuodessa olla amon aita, jona hänellä motissaan oli lvieraita. Nyt
oli hiin manha, mähäkuuloneu ja niikönsiiltn jo oli huouo.

Tässä mökissä istui Johannes takan edessä, ja kaunis, ehtii
Maaten ja mapisema tyttö istni hiinen vieressään. Kilta tämä tyttö
oli armaat lukija. Älä Nnumnstele ettii hiin »vapisi, ettii hiin oli

ruusunsa postiltaan kadottanut suruun ja murheesen. Häutin oli
nyt Nttsuttu kiiriijiin, ja ehtii ilkeä nimismies ei hiintii päästänyt
isänsä puheelle, oli hiin monen tuullen mauauuut Ainaa totta pu-
huiuaau, »viekkaudetta ilmoittamllau missä isiinsä raha-mehteet oli-
mci ja miimeii oli hän muka hymiiillen taputtanut Ainaa pvstille,
sanoen: „Kn»ima miten scmiliuisclla miehellä saattaa olla näin knn-
nis ja siimu tytär". Tätä täytöstä ei Johannes nähnyt. Se oli
nimismiehen onni. Multa Aina puhui laitti lohannetsclle ja olito
Johauucs cuueu uimismiehcn »vihollinen, mihnnsa uyt Maa» yhä
yltyi. „Älii pelkää, Aina!" sanoi hiiu, „usko se »vakamasti, ettii luu
ajaksi ou paha paisunut, tulee se miimein ilmi ja saa pahan palk-
kansa; ole hymässii turmassa, luiuala ci syytöntä heitä, ehkä
usein näkyy tuin ei Hiin ihmisestä pitäisi mitään". Aina pyhti
silloin lyyneleet silmistään, Johanneksen sanat maituttimat hywää
hänessä.

Niiättiiri tuli mottiin. „Kllräjiit alkaa", sanoi hiiu.
Viili samosi ulos. Kolmen jiiimiit Johannes, Aina ja äm-

mä mökkiin. „lätä kaikki Jumalan haltuun", neumoi Johannes,
„apu tulee cunen luu luulenuue, tulee usein siitä, josta emme tiedä
odottaakaan".
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Raudat kolisivat samassa kartanolla, ja kun Johannes cnvasi

»Men aitoen mennä kuulemaan ja PuoNustauillau syytöntä, niiti hiiu
riiiittärin wiewän Heikkiä käräjätupaan. Se näkö siirti Johannek-sen sydäntä, mutta käräjä tulvan partahalla niiti hän myöskin ni-
mismiehen, joka nllurusuiu puhutteli erästä sakotettua; se uitto sy-
tytti hiiuen kinkkunsa.

Aina oli nähnyt isiinsä, oli myöskin nähnyt nimiömiehen ja
mitä hiin tnoösa kärsi, osannet sinä puhdas sydiiminen Suomen
neitonen aamistaa. Näet sen, Ainan sydiiuimcSsä loukkasi uiimä
uiiöt taksi hamuaa. Aiua »vapisi maan yhll enemmän, hän ei osan-
nut »vihallaan sammuttaa suruusa. Hän ei olisi silloin ollut se tuin
hiin oli.

Kiiriijätumlln etuhuoneessa oli paljon »väkeä, kun Johannes
ja Aina sinne tulivat. .Kaikki ottivat lallinsa piiiiZtii Nm uittivat
Johanneksen. Mntta akkunan edessä seisoi kaksi nicstii, toinen
»vanha hllrinllapiiucu, toiueu nuori, ne eivät tcrmehdytseu sanaa
sanoneet, ja lun Johannes termchtiieu sanoi nuittcu „hy»uiiu piii-
Viiu" toivotuksen, Jumal' autaloou! eivät »vieraat Virkkaneet mi-
tään. He tatselilvat tuman omea uiinkuiu olisimat odottaneet sisälle
piiiisöänfii. Vanhempi niistä miehistä oli hirmuisen rnma, ja suuri
lelveä arpi hänen otsassaan teli kaswousa mielii rumcmmnksi. Hii-
neil suouiset, partaiset tiiteusä uiiyttimät joStus tarttuucen muuhun
tuu auraan, häneu teriimiit siliniinsii »luuta uiihuecu kun tunkoa
teluiiill ja säulcii syksyin. Tätä nicstii niihdcssiiäu kamoksui Aina,
hymiiii hänestä ei hiin llaluistciuut. —

Niutta tariijii-tiuvllssll seisoi Heikki tuomarin edessä. Hiincn
katsantonsa oli mapaa, ci rikosta hänen silmistään lutaan »voinut
luteu, ne olivat kirkkaat, rehellisyys »iistä loisti, hiin seisoi nu-
jllutueu omea »vnstanu, jn elleivät raudat olisi sitoneet hiincn jalkansa
ei olisi Nlkaan usunuut njntelln, ettii hiin oli rikoksestn syytetty, ettii
hänen asmusa nyt oli tuoniarin tutkittamalla.

Johannes astut tupaan. Aiua ei siuue päässyt; hiinkin oli
kutsuttu tuultalvllksi isiiusii asiassa, ja uiutiin tiedät lukija, ei sem-
moisia niilttlin ei myöskään micrnita miehiä lasketa oitenshnonce-sen, ennenlnn on Heidiin muorousn. Riiiittiiri käskee, ja liisköii saa-
mat mieraatmiehet odottaa etuhuoneessa. — Johannes niiti Heikin,
hän liitteli Mankin ystiimiillisesti, hiin sanoi Heilille termeistä Ai-
nutta. Muttll sumussu uttoi tuomuri tutkiutua.

Nimismies oli piiiillekalttaja, häu seisoi pöydän sivulla ja
silmäili »viekkaasti wiikeii. Että tämä asia koski häneen, se näkyi
selmiisti hiiuen silmistä. Hiin Numteli tarkoin tuomarin kysymyk-
siä, lyijys-kyuiillä kirjoitti hiiu muutamia näitä maStautsia muisto-
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tirsaan, joitta lattaristlllln otti. Mutta makaalla äänellä kertoi
Heikki tuomarin edessä mitä hänelle markkinoilla oli tapahtunut, ei
hän mitään salannut, eitä mitään lisiä pannut.

Kun Heitti oli totisen kertomuksensa lopettanut, silmäili tuo-
mari nimismiestä. Kumartaen astui tämä askeleen tuomaria li-
kemlnäksi ja rupesi puhumaan, mutta mitä häu puhui oli päin mas-
toin Heikin lausetta. Nimismies ei ollut ainoata hymiiä Heikistä
tietälvinäiin, pahaa, ihan pahaa puhui hän Ainan isästä. „Monet
ajat", niin pnhni nimismies, „on meitäläisten tutkaroissa löhtynyt
«väärää rahaa, moni on sen kantta saanut kärsiä suuria mahingoita.
Niinä olen kaiken mokomin hakenut «ääriin rahain tekijää, minä
olen kauan hakenut häntä turhaan. Niinä en uskoisi talon isän-
nän saattaneen tarttua niin hiilvylliseen elatus-leinoou, mutta mi-
nun täytyy se tllhtomllttllnikin »stoa. Köyhyyttä teeskennellen on
Heikki Saarela monet ajat koettanut pettää oikeutta, mutta Juma-
lan kiitos! miime markkina päiminii tuli pahuutensa ilmi. Lujat
on minulla «icracit miehet, minä macidin ihmiskunnan puolesta lo-
maa rangaistusta määräin rahain tekijälle".

Tuomari, lohauues ja laitti tumassa tääusimät silmänsä
Heikkiin. Hiin seisoi naurusuiu ja hauen silmistänsä taidettiin lu-
kea kysymys: „1010 olet ivalheesi lopettaiutt". — Tuomari «vaati
häntä lvaötaamllll» nimismiehen tanteesen.

„Tiiotllon nimismies siihen mieraatnichensä", sanoi Heikki
äänellä, jossa ei ensinkään pelkoa ollnt. —

Nimismies silmäili luomana, »iiuliiiu olisi hiiu tahtonut sa-
noa: „Näin kanas saattaa Heikki Saarela mennä pahuudessaan",
sitten kääntyi hiin riiättärin ja sanoi „myöntäätö tnomari niin kut-
sutaan mieraat miehet? — Näättärt meni ulus ja omea amatessa
uäti Johannes «vaalean Ainau etuhuoneessa.

Heikin knsmoissa ei mitään muuttunut, «vakaana seisoi hän
Nm riiattiin tuli takasin etuhuoneesta, matamilla silmillä katseli
hän mierasta miestä, joka räättäriä seurasi, mutta nähtyään tätä
miestä säpsähti hän, pyhli otsaltaan hiuskiheriin ja hänen huu-
lensa liikkuivat, luin olisi hän tahtonut sanoa jotakin, mutta ei
hän kumuinkaan mitään hiiskunut.

Johannes «iäti tuon ruman miehen, josta etuhuoneessa jo
oli pahaa aamistanut, hän näki kuinka nimismies silmäili häntä,
mitcu hiin nyytaytti päällään ja miten mierasmies nojahutti pää-
tään ja Johannes ajatteli: „ne pitämät yhtä nuo ihmiset!"

„Sinun nimesi on Lassi Juusola?" kysyi tuomari tiiäntyen
mieheen — „Niin on, herra tuomari", «vastasi mies ja hänen ru-
mnniensll oli lun hiin amasi suunsa ylön kamala. Arpi hänen oi-
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Isassaan näkyi «vielä isouilnalta ja hänen pienet pahat silmiinsä tir-
kistelimät tnomarill. — „Tiediittö sinä mistä asiasta ou kysymys
ja tunnetko sinä tätä miestä?" Tuomari «viittasi Heikkiin — „Tie-
dän", «vastasi Lassi ensimaiseen kysymykseen ja „Nuincn" toisecn,
sitten katseli hiin nimismiestä, mntta nimismies silmäili »vuorottain
Lassia Mltoroltllin Heittiii. — „Olctko ennen ollut malalla?" ky-
syi tuomari" — „Monta kertaa, herra tuomari!" «vastasi mies, —

„Siuii ymmärrät siis «valan tärkeyttä?" — ymmärrän" —

Niin kyseli tuomari mieraalta-miehettii yhtä ja toista. Mutta
pöydällä oli Pyhä raamattu ja se oli omattu. Tuomari läski »iestä
malalle ja rohkeasi astui mies tuomarin eteen. Kaksi sormea pani
hiin kirjalle ja rupesi tekemään malansa.

„Ajattele, mies, miiä teel, ennenkuin «vannot pirulle sielusi",
kuului kamala ääni olvcu tyköä. Lassi tiiiintyilse hämmästyen, hiin
silmäili omeen päin. Siinä seisoi Heitti mukauna. Lassi laski
sorillensa taasen raamatulle ja uyt «vauuoi hän, lupasi lautta Ju-
malan pnhna totta. Multa mitä hiiu totena piti, se oli ylön rn-
maci «valetta, sinii ei sanakaan totta ollut. Hän pnhni miten
Heitti markkinoilla hiinen kanssaan kauppaa tehdessään oli tarjon-
nut hauelle samallaisill rahoja luin ue mitta Heikiltä lnuppa-puo-
dissa oli oiettu, kuinka, Nm hän ei niitä hymätsynyt maan sanoi
Määriksi, heitti kumminkin kaikin mokomin tahtoi houlntella häntä
ottamaan »itä mastan», mnlnnttnen »inka, etiii kyllä hä» »e saisi
mcncmääu, jopa mielii oli liimannut erityisiä »välirahojalin jos hän
tahtoisi häntä auttaa niitä tnnpitsemassa j. n. e. Tuommoisin pu-
hui Lassi ja «vielä »iimtalin, laitti tartolttaeu nnyttiiii Heittiii ei
ciiuoaötaan määrän rahan tanpitsijatsi maan itse tetijiitsikin.

Johannes ei luuuuellut Lassin puhetta loppuun asti. Hiin
muisti Aiucm, hiin meui ulos, etuhuoucesen. Siinä seisoi Aina;
ja nähtyään Johannesta kysyi hiiu: „Mitii mieras mies ou sano-
nut?" — „Him ou sielunsa maualllnu mauuonut", »vastasi Jo-
hannes kolkolla äänellä, sitten hiljentyi hiiu. Ainakaan ei mitään
sanonut.

Mutta ei nuorukaista, joka etuhuoneen akkunan »vieressä sei-
soi, kukaan huomannut. Hän seisoi muitten suojassa, hän sopi nä-
kemään Ainan ja kuulemaan Johauuctscn »vastausta. Ei tiennyt
liikaan niitä hänessä liikkui, luu hän tuuli Johanneksen puhetta ja
näki Ainan tuskaa. Hän silmäili usein olven, niiniuin olisi hiin
odottanut kutsumusta tulla sisälle, hän ci huolinut muitten puhees-
ta; mutta luu mainittiin Heitti Saarelan nimeä, säpsähti hiin jn
pyhli pois hi'en, joka ehtimiseen nousi haiien otsalleen.

Ku» miehet etuhuoneessa scmoiwut toisilleen: „Wcirmaan se



110

on tosi, että Saarelan Heikki on »vääriin rahan tekijä", kiilui tiimii
lause kolmen fydiimmeen kipeästi, mutta kuka se kolmas oli johou
nämät sanat tawiwiit, sitä ei tiennyt kukaan muu luin hiin itse.
Nihdoin kun jo uuorutainen oli kauwan odottanut jll Johannes
ehtimiseen lulkenut etuhuoneesta tupaan ja tumasta taasen etuhuo-neesen, aukeni omi ja riiättäri näkyi. Hiin sanoi omessa: „Mntti
Alatalo kutsutaan sisälle". Silloin liikkui nuorukaiueu, hiiu lähes-
tyi omea, mutta hänen käyntinsä oli horjuma niintuiu sairaan.
„Tuoko se toinen mierasmies on?" puhuivat miehet keskenään —

„Sehän se inahtanee olla", mastasimat toiset. Nuorukainen kuuli
miesten puhetta, hän silmäili ympärilleen, jupisi: „lu»lalcm nimeen"
— ja omi lntittin hänen jälkeensä.

„Se nuorukainen ei tee mäiiriiii malaa", sanoi Johannes ja
taasen jätti hän Ainan etuhuoncesen ja meni tupaan.

„Simu nimesi on Matti Alatalo, merimies? kuuli Johan-
nes, tullessaan tupaan, tuomarin kysymän. „Niin on herra luo-
man", «vastasi miorutainen Hiljalla, Maftisemalla äänellä. — „Muis-
tll", sllnoi tuonillri, malllllllll äänellä, silmäillen tarkasti nuorukais-
tll, „uliiista ettii sinuu sllnllsi tässä saattaa langettaa ihmisen, muista
se ja puhu totta". Niin sanoi tuomari, mutta nnorukaluen oli
wacilca luin lumi ilta-pakkaisessa, hänen silmiinsä tirtistcliviit lat-
tian, hiinen kätensä «vapisivat, hiin oli »vaipua maahan.

„Puhu totta!" kuului kolkko ääni omelta ja taasen kiiiintyi-
»vät kaiken silmät olvelle, mutta ei kukaan luoinut sanoa mistä
tämä kolkko ääni tuli. Heikki seisoi makaana tuin ennenkin, hän
seisoi oluen-suussa, mutta Heikin tätä sanoneen ei Johanneskaan
luullut.

Hetki kului. Tuomari kyseli, liesikö uuoruiaiuen malan tär-
keyttä ja muuta semmoisia, kuinka manha häu oli, oliko hiiu ripil-
leen päässyt, joihin kysymyksiin nuorukainen Ivastasi malan tärke-
yttä äimän hymin tietämiinsä, olcmcmsa kolmen kolinatta muoden
»vanha ja jo kuusi »vuotta sitten päässeen Herran ehtoolliselle.

„Muista kuinka tiirteii todistuksesi ou", snnoi sitten tuomari
ja kiiski nuorukaisen tutemllau likemmätsi. Pöydällä oli Raamattu,
samllllci paikalla missä äsken Lassi teti malansa, sinne malalle lasti
tuomari nuorukaista.

Nuorukainen lähestyi pöytää; hiin loi silmänsä ylös ja hä-
nen silmänsä tapasivat nimismiestä, jonkci taswoista ne lukiivat
tiiwlluttll jll tllmuuttll, sitten liiäntyimiit ne Lassiin ja Lassin sil-
missä luki hän samaa; Lassi nojahutti, sen huomaitsi nnorutaiuen,
uyrttiiiiiu. Nalvisteu lähestyi hän pöhtäii. — Hiin teki «alansa.

Tykyttiiluällii sydämniellä odotti Johannes nuorukaisen todis-
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lusta. Tämä oli ison nilaa ääneti, sitten, Nm tuomari kehoitti
häntä puhumaau, puhui häu, jn hau puhui niin luin olisi hiin
osannut puheensa ulkoa. Hiincn todistuksensa ei »viivaakaan erkcm-
uut Lassin todistuksesta, ihan samaa puhui hiin ja puheensa lopetti
nuorukainen sanoilla: „Niin totta lun Jumala minun auttnll ruu-
miin ja hengen puolesta".

„Tiedättö mitään muutu?" kysyi tuomari. „En", mastasi
uuorutllinen.

„Eliiwän lumlllaii edessä olet puhunut", sanoi tuomari,
„waiwaiuen sinä jos oma tuntosi toisin sanoo kuin kielesi nyt on
puhunut".

Kylmä hili nousi nuorukaisen otsalle tuomarin tiitii sanoessa,
hiin olisi »vaipunut maahan, ellei Lassi olisi lähestynyt häntä ja
»vetänyt hänet tykönsä, samalla kun tuomari sanoi Heikille: „Ei-
nulla on tytär? Onko se täällä?" — „On", ivastasi Heikki , jonka
silmät siirullisesti olitvat katselleet nuorukaista, „on minulla tytär,
Aina!"

Johannes läksi taasen tumasta etuhuoneesen, hänen poissa
ollessa oli Aina nääntynyt lciivitsnlle. Johannes meni hiilien ty-
könsä ja Aina atvasi ummistuneet silmiinsä. „Hänkin on walehcl-
lut", sanoi Johannes.

Kipeää kämi Johanneksen sydämmeen nähdä Ainan tuollai-
sessa tilassa. Aina ei eniiii ollut mieras Johannekselle; Johannes
tunsi Ainan, ja jo nsecisti oli hiin ihmelellyl simeyttä, joitta niili
hänen ninodossllll». Niiliin oli hiin pitkät ajat seisonut ja ihas-
tuen katsellut Ainaa, jota »vaaleudessaan oli kauniimpi kniktin muita,
joita Johannes itänänsä oli nähnyt. Johannes piti itseään miat-
tomau lapsen puolustajana, hän ei wielii huomannut että Aina
muutenkin oli hänelle kallis, että hiin sutii piimästä, jona hiin Ai-
nan kanssa tutti mctsii-pollull, oli Ainasta pitänyt enenuniin tuin
kenestäkään muusta maailmassa. Johannes ja Aina oliwat »viime
päivinä ytsissä olleet; Johannes oli nähnyt miten Aina surussaan
oli ylewii, miten «valitus-sana ylön Harmoin puhteusi ilmiöön, ja
Nminiukaan ei tiennyt Johannes tämän surullisuuden suuritta syytä.

Kuu Riiattiin kasti Aiuna käräjä - tupaan seurasi Johannes
Ainaa sinne. Siinä näki hän miten lapsellinen rakkaus heitossa
naisessa puollnstaa rakastettua isäänsä. Aina puhui malatta to-
tuuden; hän puhui «niten Heitin oli tähnyt markkinoilla. Hän pu-
hui ja tuossll puheensll innossll oli hänen kaunentensll enkelin. Nuo-
rukllincn mapist Niiu hllaivau lehti. Nimismiehen täytyi hänen
edessä laskea alas silmänsä, Lassi oli ainoa, johon eimät Ainan sa-
nat pystyneet.
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Kuu Aiua puheensa lopetti oli lotlvau aikaa symä hiljaisuus
salissa. Kaikki katsoivat kummastelemilla silmillä Ainaa, mntta
Heikin silmissä luistivat suuret kyyneleet. „Imuala siunattuun
häntä", jupisi isii.

Miten tuomari sitten kysyi kauppamiehiä, joita myöskin oli
käräjiin kutsuttu todistaman», ehtii cimiit snnpmville tulleet, miten hän
»vielä »vierailta-miehiltä ja ninismiehettii kyseli yhtä ja toista, emme
tässä huoli mainita. Puolipäivä oli jo liisissä tun hiin nousi is-
tuimeltaan ja sllnoi asian ei saattaman päättyä ennenknin tnleivissa
tiiriijissä. Tnumari katseli sitten hellästi Ninan, jn warmaa on
cttii hiin niittiin tailti mnut tumassa enemmiu luotti Ninan pn-
hcescn, Niin mieraSmieöteu »valaan. Mntta tuomarin tulee tuo-
mita laiu eitä sydännncusii jälkeen. Jos toisin olisi ollut uin ei
Heittiii rondoissa olisi micty tinnaan takasin.

VI.

Rakkaus ja Rakkaus.
Vireä mällca paloi pappilan piirissä. Trenkil kiskoivat pä-

reitä ja piikain rukit surisivat. Palkolliset istuimat yksimielisesti
takan ympärillä, he puhelivat »iiimiiu tiiräjä-asiaöta, jota yksi tren-
keistii oli ollut luulemassa, sitten puhuimat he Aivasta ja etenkin
trengit surkuttelivat häntä.

Mntta romastin asumassa oli lyöliu takaua miihäiuen ka-
mari. Siinä oli Ida-mnmseli eläessään monta kaunista tejiika»-
gaöta kutonut. 3iyt istuimat siinä Aina ja luhanneS. Nainajan
henki asui »uiclii huoneessa, laitti oli siellä niin rauhallista.

„Kyllii isiini langetetaan", sanoi Ailia surullisesi, „miehet
tekivät »vääriin malan, »vai »itii on teidän ajallisenne?" Aina
katseli Johannesta nskollisesti silmiin tuota lysveSsaiiu.

„Miuuu ajatutseui on", ivastasi Johannes, „ctla pahuus
aiua tulce ilnii, en ole missään tawanuut ihmisiä, jonka omaa-
tuntoa rikos olisi painanut, tiimi,'» itmiulematta. Pitemmin tahi
myöhemmin Jumala paljastaa ihmiscu, ja salaisimmat työnä tule-
mat silloin tutuiksi. Viilistä lyllii niiiyy luiu olisi pahuudella me-
nestystä, joskus on »matoni»» sannnt lärstii rangaistu, !cn ansaitse-
matta, lnmmilin on »vääryyden teiijii aina tnllnt ilmi. Jumala
sallii joslus lnolculnn lorjata ihmisen pahuuleum keS eltä ja ihmi-
set jiiiimiit tietämättömyyteen hänen pahoista töistään, Inmaln ue
Nimulillkiu tietää, »unnu euinuuiten aina lurittnn hii»e» >vit,nusa
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jo täällä maailmassa. Heikin »viattomuus tulee, usko se, ilmi en-
nenkin! luulemme, ehkä hämärältä hänen asiansa nyt näkyy".

Niin puhui Johannes, mutta Aiucm sydiiu tykitti rauhalli-
semmasti nyt, hänen silmistään pntosiivat kyyneleet. Ne lieivitti-
miit hänen surunsa.

Sitten puhuiwllt he Saarelasta, miteu talo ali autio, miten
»vieraat täwiwiit karjaa ruokkimassa.

Kummai tunnot olimat tiimiin puheen alla Johanneksessa he-
ränneet. Hiin uli tllMllnnut naisen, junta luunne uli ikäänkuin hä-
nen omansa; ei kumma siis cttii hiin miclistyi Ainaan, ettii hiin.
nuoreu sydämmensä kokonaisella innolla rakastui Ainaan. Tuossa
kllhdeu lesken istuen rupesi sydiimmcnsii asiat hänelle selkenemään.
Että Aina oli talonpoikainen tyttö, se ei tullut hiinen ajatuksiinsa.
Johannes oli niitä, jotta eimät katso säätyä, maan ihmistä, ja Ni-
nassa tapasi hän naisellisen olennon semmoisen kuin hiin ajatuksis-
saan oli itselleen kumaillut. .Kauan istuimat sauaa sanomatta;
piitä tarsi oli kynttilässä, mutta ei kukaan heistä sitä huomannut.
Vihdoin loi Aiua silmänsä Johannekseen ja Johannes tunsi rak-
kauden siihlö-»virran julltscwau sydämmeusii läpi. Hän sanoi Hil-
jalla äänellä: „Aina!"

Ainan ajatukset ulilvat kuluneissa ajoissa. Kun hän luuli
Johanneksen nimeään mainitsewan niin oudolla äänellä, anmisti
hän pahan, häu luuli äänen menneistä ajoista, juna Maunu istui
hiinen lvicressiiiin. Tuisin uli nyt laitti. Sydiimmcnsii maati häntä
luhllnctselle ilmoittamaan, mitä sydämmensä sylvimmiissii siiylössä
oli piilllittllnut; syytä miksi tämä ajatus nyt nousi hänessä ei Aina
tiennyt, mutta tumminkin seurasi hän sydämmensä Maatimusta".
Minii olen kauan teiltä symimmiin salaisuuteni kätkenyt", sanoi
hiin hetken ajan kuluttiin, „inina olen orpanani Maunun lihlattu
morsian".

Ulkona tuuli kylmä ilta-tuuli, ulkona uli talmi-sylsyinen pi-
meys kamala, mustat pilivet lensimiit taimahalla ja lennossaan
pudottivat he luuta maahan. Johannes oli tuullut Ainan sanat,
ne sisältiwiit hänelle mitä sydämmcssiiän hämärää oli ollut, hän
luusi ettii häu rakasti Aiuaa, hiin tunsi ettei Aina saattanut huntä
rakastaa. Honlutella Ainaa luopumaan Maunusta ei tullut Jo-
hanneksen mieleen. Hiin tuusi että elämiinsä aurinko oli ikuisiin
pilmiin tntkeynyt. Hän istui muuan räpäys kukistettuna; sitten
nonsi häu ylös, tarttui sanaa sanomatta Ainan käteen, puristi sitä,
kuiskutti jiiii-hyiviistit ja tietämättä miten, oli hiin äkkiä kartanolla,
Hiin oli uneksinut lapsuutensa ja nuoruutensa piimät, nyt tun hiin
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alkoi herätä, heräsi hän lomaan totuuteen, elämänsä knivittelemiset
oliwllt kadonneet.

Kummalta näkyi Ninalle Johanneksen käytös, mutta ei hiin
ensinkään sitä ymmärtänyt, sc ei siis tehnyt hänelle surua. Hän.
niisti kynttilän ja kudelmaa, jota kutomatta oli pitänyt helmassaan,
rupesi hän kutomaan.

Jo oli kynttilän sydän uudestaan karrelle palanut kun omi.
llMllttiin ja romasti kysyi omelta: „onto Johannes täällä?" Mutta
kun Aina sanoi Johanneksen ivasta lähteneen ulos, metiiitse Nu-
ivasti takasin ja Aina uli taasen yksin. Ilta kului hänen Maunua
muistellessaan.

Sill'aikllll jäähdytti Johannes palalvan »verensä ulkona. Mitii
tuossa lljatteli, sitä ei hän itsekään tiennyt; luintll kauan hiin jo
oli ulkona ollut, siitä hiin ei lukull pitänyt, että putoowll lumi oli
hänen mlllioiseksi tuulettanut, siitä hän ei huolinut, että kylmä
tuuli puhalsi hienojen lvaatteiden läpi, hän ei tuntenut. Hiin istui
päänsä käsiin nojaten partahalla.

Mutta pirtissä puhuimcit palkolliset: Mikähän tirkko-tum-
mulle nyt on tullut, kosta se romcistill tykönsä kutsuttaa? ja mik-
sikiihäu se maisteria ou täskenyt?" Mies kirkonkylältä oli käynyt
tumassa ja kysynyt saisiko rowastia näin myöhään puhutella.
Kirkko-tummu — tuo ämmä, jonka luona Johannes ja Aina aa-
mulla olimat istuneet — oli ättiä tullut sairaaksi. Sill'aikaa kun
palkolliset tätä pirtissä puhelimat, kämi mies romastiu luona ja
roivasti oli kohta malmis, mutta Johannesta ei näkynyt missään.

Kylmä tuuli tuuli mielii tiiwcmimasti. Jo wärisiwiit Jo-
hanneksen heikot jäsenet, jo tunsi hän kylmän häneen ottaneen.
Hän tunsi, ehkei hän sitä ajatellut, että tauti oli hänelle tulossa.
Hiljoilleen nonsi hän, pudisti lumen päältään ja komistuneena
tciiintyitse hiin huoneescn päin.

„Hurjll poika, missä olet sinä ollut?" sanoi roroasti Johan-
neksen sisälle tultua, „uta Yllesi, kosta kirkko-tummu malttamatto-
masti tahtoo sinuakin puhutella.

Johannes silmäili pittiiiin rowastia. Hän ei tiennyt mistä
asiasta kysymys oli, mutta sanaa sanomatta tarttui hän turkkei-
hiiisci, painoi lakin symälle päällensä ja nyt oli hantin »valmis.
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VII.

Jo rupeaa paha palkkansa saamaan.
Men kummallinen on Jumalan hallitus. Me näemme —

ja näön mukaan me tuomitsemme; usein on näkömme luinua-tuuli,
tuomiomme peräti lviiärä. Me soimaamme Kailtiwalliasta, mutta
lopussa liitämme me Hiiuen «viisautta, sillä mitä hiin tekee on hy-
win tehty.

Virsta tiiräjäpaikasta Suojoen rauualla oli Knudennulsen talo.
Kuudennnksen Nmswuotineu poika oli pudottanut kirween or-

rella, terä kalut pojan jalkaan ja poika haawoitti jalkaansa.
Kirkkotummulla oli «voidetta, hän uli Suojoen tohtori, hänenapunsa paransi aina.
Kun Aina ja Johannes istuimat pappilassa, puhellen Suu-

relustu, tllpuhtui luo onnettomuus Kuudcnnutsen tulossa. Kun
Aina Johannekselle puhui miten Mannn oli häntä tihlunnut, pi-
dettiin Kuudeunulsellll neuivoa, inentäisiinlö KirltllNimnmtta mai
lukkarilta Voidetta hakemaan pojalle. Lukkarille oli encmpi matkaa,
Kirttotunimu asui likempiiiä, sen wuotsi päätti Kuudennnkscn muori
lähteä hänen luo Voidetta noutamaan. — Hiin läksi itse, sillä
trenlit oliwat mielä metsässä.

„Mitä poika-parkll on tehnyt, että Jumala häntä teki raaja-
rikoksi", walitti äiti mennessään, ja kiiruusti tutki hiin piau ennät-
tääkseen Kirtkotummun luo. Kun Johannes rajuisessa ilmassa jiih-
dytti kunnian »verensä, juoksi äiti pojalleen apua.

Hän sacuvutti ämmän mökin. Kehruu-wokin surinaa, joka
tawalliscsti kuului pihalle ämmän huonehesta, ei nyt kuuluuut;
walkellll, joka tnivallisesti hohti pihalle wiihiiisen akkunan läpi, ei
nyt nätynyt, ja Kuudennutsen muori ajatteli awatessaan oweci:
„jukohlln tunimu on pannut maata?"

Kuudennutsen muori astui tupaan. Takassa hohtiivcit hiilet,
ne mustemmat mustenemistaan, kissa hyritti uunilla, mutta motti
oli kaadettu. Huoneessa ei Kirkkotumnma näkynyt. „Eitö tummu
ole totona?" kysyi Kuudeunuksen muori. — Silloin kuului kumma
koriseminen wuotcelta. „Tummu makaa", ajatteli muori; hänellä
oli oiceen: Tummu makasi.

Muori meni likemmiiksi, hän huusi: „Tumiuu herätkää, hän
laski kätensä Tummnn rinnalle ja hän pelästyi, sillä hohtaivain
hiilten Viime Valossa halvaisi hän, että Tnnunnn silmät oliwat
auki, hän halvaisi että Tummun jäsenet wiirisiwät, että Tummun
otsalta putosilvat kylmät hikepisareet. Hän huusi: „Herrll Jumala
siunatkoon! Tummu kuolee!"
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Kuudennuksen muori oli hellä-sydämmiuen, toisen Vaarassa
unhotti hiin oman asiansa, hän oli luullut Tummun hengen Vetoa,
hän tiesi että elo mielii asui Tummussa ja kiiruusti riensi ulos,
nouti lunta ja alkoi sillä sairasta hieroa. Moni olisi hypännyt
kylälle, jättäen tummun tuohon kuolemaan, moni äiti olisi juossut
tukkurille «voidetta hakemaan — niitä ei Kuudennuksen muori ollut;
hän jäi Tummnll katsomaan. Sill'aitaa Nm poika maittaen odotti
äitin kotia tuloa, odotti äiti Tummun mirNZtymistä.

Kun muori lviipyi kauemmin, Pantiin trenki muoria hake-
maan. Siinä tapahtui silloin se kumma, että sammalla kun trenki
astui Tummuu mökkiin tointui Tummu, hän huokasi symiisti, sit-
ten puhui hän, «vaan kamalat oliwat sanansa, tamalemmaltll tuu-
tuiivllt ne pimeässä.

„Herra, taiivahan Jumala!" oliwat ensimiiiset sanansa, „pi-
tiiätö minun näin kuoleman, näin Valmistumatta!" — ja Tummu
«väänsi itseään «vuoteessa. Hän oli hirmuiseu kamala tuossa, sillä
kuoleman pelko nosti pystöön hänen harmaat, Harmat hiuksensa ja
laski hänen silmiinsä luonnottoman malon. Niin huusi hiin terran,
niin huusi hiin toisen terran ja hänen äänensä korisi Niin olisi
kuolema jo alkanut työnsä.

Mutta trenki seisoi mamisten takan edessä, hän ymmärsi, että
Tummu oli menanilltllllllllln maailmasta.

Tummu nousi istualleen, hiinen kielensä oli kuilva, kädellään
repi hiin tutkaansa; hän huusi: „ininun pahat työni, minun rikok-
seni, kuka ne minulle anteeksi antaa? Ei Jumala — ei — ci,
häntä hämiistcn olen minä manhennut, «valheessa ja petoksessa
omat päiväni kuluneet, «viattomat huutamat kostoa, maimaifet »va-
littamat Jumalan edessä. — >—- Apua, apua! Mistä, mistä apua!"

„Matti, mene roivastia kutsumaan", kuiskutti muori trengille.
„Nowllsti! rowasti!" huusi Tummu. — „Se on Jumalan

palwelijll! — — Ei, ei! kutsukaa, noutakaa Saarelan Heikki tiinne
-—- — minulla on hänelle paljon sanomista. — Kuka se nuoru-
kainen oli, jota Ainan kanssa aumullu Nimi täällä. — — Mais-
teri — — se oli. — Sila Jumala rakastua. Niin uou-
tllkuu rowasti tänne; maisterin pitää myöskin tuleman" — ja
Tummu waipui horisten alas lvuoteelle. ~,

„Matti!" sanoi muori, „mene pappilaan, käske rowasti ja
maisteri kohta tänne, nouda luktan siwumennessiisi meille".

Palkollinen mcni. Kuudennuksen muori pani puita takkaan,
luuttu Tummu lvulitti epäilyksen kiusassa. Lienelviit hiiuen Nis-
kansa lviihiellen »vähenneet, sillä hiinen äänensä ei enää ollut niin
kamala. Hiinen toimensa palasi takasin, mutta epäilyksen asulvan
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hiinen sydämmeZsiiän näki muori, sillä Tummu wäänsi ehtimiseen
käsiään ja jos jotain kysyi, ei hän muuta tiedustellut luin: „mil-
loin rowasti ja maisteri tulemat?"

Iso aita kului, Tummu oli karsimatoin. Kun tuuli toi lunta
ivastaan, kun omen saranat iiänsimät, kysyi hän aina: „eikö ro-
wasti jo tule?"

Vihdoin kiiuliiiivcit askeleet pihalta, »viimein aukeni omi ja
roivaSti ja Johannes astnimat sisään. Tummu näki romastin ja
hänen tuskansa enenimät.

Matti oli romastille tiellä puhunut kaikki. Romasti kuunteli
Matin puhetta, mutta Johannes ei kuullut, ei tuntenut mitään,
taikka jos hän jotakin tunsi, niin tunsi hän itsensä onnettomaksi.
Hän ei tiennyt mihin mattansa oli — hän tiesi, että elämänsä
uneu-näkö oli »varsinaiseksi elämäksi muuttunut.

„No miten ou laitanne?" kysyi romnsti kun oli tullut
Tummuu »vuoteen »viereen, „te olette sairas, te olette kutsuttaneet
minua teidän tylönne".

Snirlls makasi kauan kolkosti silmäillen rolvastia, sitten
sanoi hiin hiljaisella äänellä: „Minii, herra romasti! minä olen
kirottu".

Emankcliumin lupauksilla koetti rowasti näyttää että Tnm-
nuilllllin oli «vapahtaja, ehkä syntinen hän oli; sairaan sydän hel-
tyi romastin puhuessa, romatztiu sauat pehmyltiviit hänen rintansa,
ja mamisten kysyi hän saisiko hiin romatztille kertoa ne julmat ri-

kokset, jotta sauoi tehneensä. „Minä tahdon «viattoman pelastaa",
hänen merensä ei saa minua kannetella, «vtila minä sywästi tun-
nen että Jumala on minua hylännyt" — niin sanoi sairas snrul-
lisella äänellä. Hän kertoi sitten nuoruutensa piiiwistii, miten se
aika oli hänelle synteihin tulnnut, hän puhui miten hän pahalla
tiellään yhä edemmäksi oli ennättänyt, hän mainitsi tuttawansa,
kehoittlljansa pahaan.

Nlllvasti tuuli hämmästyen hyiuiitsi ihmiseksi luullun ämmän
kcrtomnksen, Matti siunasi itsekseen, mutta lohauues oli ajatuksil-
laan Aimn lykönii.

Kcmau oli Tummu puhunut, ilmoittanut monet salaisuu-
det ja monet rikokset. Wihdoin hitjeyntyi hiinen äänensä, hänen
kielensä lumi kllnkenuuullsti tuta teriimiimnin hiin tahtoi puhua —

ja paljon olisi hänellä mielii ollut sanomista! „Kulllema tulee!"
olivat «viime tunnustus-sanansa. Saarelan Heitti on miaton —

— on miaton! — Nimismies, — — Lassi Juusola, — —

Matti, — — Ala-talo, uawcttani alla — kuopassa —

määrää rahna. Jumala! Inntala!" — ja Kirkkotiunntun



118

sanat eiwiit eniiii sanoja olleet, kuolema työnsä teki, mutta rllväyk-
selsi »viipyi enkeli «italteen kanssa ja Tummu nousi wielä kerta
— «viime kerran istualleen : Heitti Saarela on wialon" —ne oli-
wat «viimeiset sanansa ja Kirklotuminu oli kirkkomaan oma.

Kun Tummu lakkasi puhumasta oli pitkällinen hiljaisuus
mökissä. Matti rukoili itsekseen tuossa takalla istuen, rowasti oli
sylviin ajatuksiin «vaipunut, mutta Johannes oli langennut »olluil-
leen pöytää «vastaan. Hän ei rukoillut, hän kiitti Jumalaa. Hän
oli kuullut, hän oli ymmärtänyt Kirlkotummun «ilmeiset sanat pa-
remmin kuin kukaan muu. Hän kiitti Jumalaa, jota «viattomuutta
puollusti, hän kiitti Jumalaa, sillä nyt taisi hän sanoa Ainalle:
„Sinun isiisi on pelastettu, sinä saat hänet takasin".

Nuorukainen! ota Johannes kulvciksesi. Hänen elämänsä oli
Aina, Aina oli toisen! Johannes ei ajatelluttaan, että Aina saat-
taisi rikkoa lupaustaan merimiehelle, «aitta tietämättömyydessä oli,
elitö tuo «ai ei. Moni nuorukainen olisi «vihaksi muuttanut rak-
kauttaan; hariva, ylen hariva olisi, niinkuin Johannes, juurtunut
rakkaudessaan yhä lujemmaksi. Se joka itse on ylelvii ei saata
muitta tuin rakastaa ja kunnioittaa ylelvyyttii, minkä loisessa niilee.
Tieto, että Aina oli toisen kutisti hetkeksi Johannesta, olisi koto-
naan kukistanut hänet, mutta uupuwciset ivoillansa, entinen olen-
tonsa heräsi kun hiin luuli luolelvaisen tunnustuksen. Vie julmat
rikokset, jotka Tnininu ensin tunnusti, niistä ei Johannes sanakaan
kuullut; klltkllistuneet sauat, jotta yhtä hywin sacitiwat olla honra-
lttsen juttuja, niitä kuuli hän, ne heriittiiviit häntä elämään.

„Timimu on kuollut!" huokasi rowasti, „hän kuoli katuen
pahat työnsä, Jumala ottoon hänelle armollinen!" Rowasti kiiän-
tyikse tuin olisi hän tahtonut puhua tätä Kuudennuksen muorille,
mutta muori ei enää ollut huoueessa. Kun muori näki roivastia,
muisti hän lapsensa; uteliaisuuskaan ei patoittanut häntä «viipy-
mään. Kun Tummu tunnusti rikoksensa, «vetäise muori sanaa
sanomatta ulos.

Matti sammutti «valkean takassa, rowasti luki siunauksen.
Johannes painoi kuolleen silmät kiini; „lumala! sinun tiesi, sinun
työsi owat tutkimattomat, missä apu hukassa näkyy, siinä walwoo
sinun silmäsi, siinä owat sinun kätesi woimalliset;" niin puhui hän.
Muudan räpäys sen jälteen ei mökissä elälviitii löytynyt. Kuollut
«natasi «vuoteellaan, niutta kissa hyrytteli uunilla.
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vm.
Ainan uni.

M oli tullut. Pappilassa nukluimat jo palkolliset, Aina
yksin istui murehtien. Johannes oli lohduttanut häntä, mutta
Johanneksen mentyä nousiwcit mustat aalveet taaseu Ainan mieleen.
Hän tiesi isänsä waarcin, hän tiesi hänen syyttömäksi, mutta hän
ei tiennyt miten hän taitaisi tätä syyttömyyttä maailmalle näyttää.
Kauan oli hiin noin istunut ajatellen; hänen ruumiinsa oli »väsy-
nyt, sielun murhe piti mielii hänen silmänsä anti. Mutta kun
kynttilä oli palanut loppuun ja pimeys latki kamarin mustaan yö-
hön, waipui Ainan pää Hiljoilleen kangaspuita »vastaan, hänen
silmänsä menimiit umpeen, unen enkeli lutitti ne — Aina nukkui.

Kuinka pitkä tämä unensa oli, sitä ei Aina itse tiennyt.
Aina heräsi, hän luuli ainakin niin. Kamari oli malaistu,

kirkkaus oli Ainan ympärillä — taiivahan kirkkaus. Aina kum-
nillsteli tätä tirkklluttll. Silloin laskeusi mälklymii pilmi kcimnriiu,
se oli sininen kuin taiivas on selkeänä Heinäkuun päiivänä. Pilmi
hajosi ja suloinen enkeli tämi ulos pilmestä. Enkeli oli tirkcis
tuin Aurinko, hänen waatteeusa oliwat wcilkeci-leimciuksici, hänen
silmänsä hohtilvllt tuin timantti-liwi. Hän lähestyi Ainaa.

„Tunnetko sinä minua?" kysyi enkeli, mutta hämmästynyt
Aina ei moinut hänelle mitään »vastata.

Enkeli hymyili suloisesti. „Kun maailma oli luotu", puhui
Hän jll hänen äänensä oli luin suloisin soitto, „tun maailma oli
luotu, tuusimat ihmiset Jumalan, he eliwcit Hänen katsannosta.
He olimat autuaat silloin, he oliwat onnelliset, niin onnelliset. —

Koko luonto ftalmeli heitä, maa oli heidän.
„Oi, tuintll autuaat he olimat! Tähtien keskellä asuimat he,

'Enkelein parissa iloitsimat he, Serasiimein rinnalla tutkimat he.
He eliwiit kirkkaudessa ja kirkkaat oliwat he itse."

„Wälistä sauvat he aamuruskon siimet, silloin lensimät he
siittäen Jumalaa; maa kuuli heidän äänensä, »vuoret, meret ja
-laaksot tllikuiivat Luojan liitoksesta."

„Mutta Jumalan edessä lensi auringon-säteisin puettu En-
keli. Hän oli suloinen, niin lempeä. Kun ihmiset häneen loimat
silmänsä, latosi tirkkllus Heidiin ympäriltään, taimas muuttui hei-
dän sydämmeen ja ihmiset sauoilvat silloin: on rak-
kaus".

„Tuo suloinen Enkeli iloitsi silloin. Rakkaus oli hänen ni-
mensä."
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„Niin elivät ihmiset monta tuhnttll ajastaikaa, mutka ajan
menosta he eiwiit mitään tienneet; wnosisata taiwahassa on silmän-
räpäys."

„Kerran lulkiwat he riemuten hntpäri yrtti-tarhassa, he Ntl-
kiwat tutkain leskellä ja tukkain tuo.su oli niin suloinen; he tnlti-
wat täytiiwiä, joidenka sivulla hyasiuta ja narsissat kukkimat, he
lulkiwat hypäten, weisatcn Luojan liitosta."

„Muttll erään pylwäskäytäwän päässä kasmoi pieni tainten.
Kyyhkyinen lensi sen ympärillä, mutta kyyhkyinen «viserteli ma.ro-
tutscn sanoja."

„Semmoisill eivät olleet ihmiset ennen koskaan kuulleet. He
seisahtuivat, he luunteltmat, mutta surullisesi lauloi kyyhkyinen:
„Täällii ette onneanne löydä."

„Kyyhkyincn oli ihmisten hengetär, joka heidän näkemättä
seurasi heitä. Hän oli tullut lumnllln taimahasta, tun ihmiset
luotiin: hän oli ihmisten oma-tunto."

„Ihmiset seisoilvat katsellen taimenta. Se uli niin lannie>
niin ihana, uitu suluineu; ja ihmiset tnmmllsteliluat laimeuta."

„Se un paratiisimne kauniin tasmi", sanoimat he.
„Muttll taimen kasmoi pensaaksi, pensas muuttui puuksi,,

puu rupesi kukkimaan ja Nikat kypsyimät hedelmiksi."
„Kerran seisoivat ihmiset puun mieressä, he kummastelimat

sen ihanmttia sa he sanoimat toisilleen: „semmoisella puulla mah-
tanee olla ihanat hedelmät!"

„Silloin lim he näin puhuimat aukeni taimas ja Jumalan
ääni kuului: joka siitä puusta syö on kuoleman, ja Jumala
kutsui puun Tiedon puuksi, joka hymää ja pahaa ilmoittaa."

„Mutta tiirme makasi puun juurella": „lumala tietää, että
minä päimänä siitä puusta syötte, tulette niin iviisaiksi kuin Ju-
mala itse on, Jumala kadehtii teitä" — niin puhui kiirine ih-
misille."

„Silloiu tlltfeliwllt ihmiset puuta, he eimät tuulleet kyyh-
kyistä, joka puun ympärillä lensi ja kielsi heitä, he usloimat mitä
tärme oli puhunut, he ottiivat hedelmän, he söimiit puustll."

„Sllinllssa nätimät he lyyhtyisen, mutta kyyhkyinen oli muut-
tunut mustaksi linnuksi — he kutsuimat tätä ntustall lintua siitä
päimästä korpiksi."

„Kuu ilta tuli kuului Jumalan ääni paratiisissa: Te söitte
puusta, teidän pitää kuoleman. Ia leimaus «välkkyi Juma-
lan liidessä, jolla hän tahtoi ihmiset kuolettaa."

„Silloin tuli Enkeli, jota rukoili ihmisten edestä jll ihmiset
tunsiwllt rakkauden Enkelin."
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„Sulje heille paratiisi, mutta älä kuoleta heitä", rukoili Enkeli.
Silloin loi Jumala silmiinsä Enkeliin ja timantin kyyneleet puto-
siivllt mllllhan Enkelin silmistä."

„Minii tahdon heille paratiisin sulkea", sanoi Jumala, „mutta
kiirineen pään tahdon minä musertaa."

„Ia ihmiset ajettiin paratiisista ja elämän Enkeli Pantiin
paratiisin mcirtiaksi, mutta Rakkauden Enkeli seurasi ihmisiä para-
tiisista, sillä hän rakasti ihmisiä."

Niin puhui Enkeli Ainalle. Kun Enkelin ääni heljeyntyi,
kiitkeysi Enkeli pilmeen jälleen, mutta pilivestii kuului ääni: „maa-
ilmlln lapsi! tunnetko sinä nyt minua?"

„Siuii olet Rakkauden Enkeli", »vastasi Aina, ja samalla heräsi
hän »mestaan, mutta kaukaa kuuli hän: „Minä olen Rakkauden
Enkeli, usko, äliitä epäile!

Kun Aina nwasi silmänsä seisoi Johannes hänen siivulla ja
Johannes oli iloinen. „Aina! sinun isäsi wiattomuus on tullut
ilmi", slluoi hän.

Mutta Ainan uni oli tuonut lohdutusta. „Usko, äläkä epäile",
sanoi minulle Enkeli, minä tahdon uskoa, min'en tahdo epäillä, oli
Ainan »vastaus.

IX

Jumala elää.
„Usto äläkä epäile!" — ne sanat soimat Johanneksen kornissa

knn hän astui ulos Ninan kamarista. Hän oli nähnyt Ninan
iloisena silmäilemiin häntä, Nmllut hänen kiittämän häntä — ja
hän oli tuntenut hetkeksi lepoa ja rauhaa sydämmessään. Mutta
Aiua oli kysynyt: „Missä on isäni?" — ja Johannes muisti silloin,
että kaikki oli entisellään; fe maan eroitulsena, ettii Nrkkotummu oli
lnollnt ja että kuolemaisen sanat oliwat aamistuksill hänessä herät-
täneet. Hänen oli täytynyt tunnustaa että Heikki «vielä istui rau-
doissaan, että hänen «viattomuutensa ei ensinkään «vielä ollut ih-
misten ilmiössä; mutta hän näki, tuonkin sanottua, että Aina oli
iloiuen. — „Usko äliitä epäile" kuuli hän mustaukseksi, ja Johan-
nes ei mnuill pyytänyt kuin nähdä Ainaa tuommoisena.

Kun hän tuli ulos, uli ilma selmennyt ja muuan tähti ru-
mennut koittamaan. Hän seisahtui portahalle. — „Uslo äläkä epäile"
kuului hänen sydämmessään, mutta samalla Nmluimat siellä tum-
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mun «viimeiset sanat: „Nawettll««t 111111, kuopassa." — Johannes
astui pirttiin päin.

Pirtissä nukkuivat kaikki, Nm hän astui sisään. Hän huusi:
„Salri, Antti, Arjö, Toppo", ja ääni kysyi «vuoteelta: „Ntta se on?"

— „los tahdotte pelastaa Saarelan Heikkiä", sanoi Johan-
nes, „niin nouskaa pian ja seuratkaa minua" — ja palkollisille,
jotka hänen puhuessaan heriisiwiit, hyppäsimiit «Uoteittaan alas ja
rnpesimcit pukemaan yllensä, jutteli luhannes kirkkotumniun kuole-
masta ja miten pahan-tekijät olimat kuopasta olettamat. —

Puoli tuntia oli tutunut tun Johannes astui ulos tulvasta
miehineen, jotka piirehet käsissään seurasivat häntä. Taimas oli
nht tähtinen ja raju-ilma oli komalst paktaiscksi muuttunut. Sanaa
toisillccn sanomatta tutkimat miehct, sillä Johannes oli käskenyt
heidät olemaan ääneti. He tulimat ajan kuluttua kirktotuuunun luo,
ja Johannes awasi omen; hän näki, ettii siellä oli kaikki muuttu-
matta. Silloin piti hän miestensä kanssa neumoa ja Hiljaan hii-
pivät he nalvettaa kohden, joka oli mähän mattaa tummun asu-
masta. Nllwetlln omelle jätti hän miehet, kasti heidät olemuun
ääneti, itse ustni hän sitten namettaan. Lehmä mnmui häntä mas-
taan, mutta hiin, tultuaan lattian keskelle, tysyi Hiljalla äänellä:
„Onko Lassi siellä?" —

„Ont'o se tummu?" luuli hän äänen lattian alta mastaaman,
ja jos olisi sotu sllllttllnut nähdii Johanneksen lasmojll kun hän nuo
sanat tuuli, olisiwllt ne olleet kirkastetut. Johannes tunsi sydäm-
mensä tykyttämän ilosta, ehtii ruumiinsa «voimat olimat hänet jät-
tää, ehkä luerensä kuumana poltti hänen suonissaan. Hiin oli sai-
raana, miisyneenä Mllivua maahan, mutta ajatus ,Mnan tähden"
piti hänet moimissa. „Tänne", tuiskutti hän miehilleen, jotta omen
takana odottivat, sytytti pärettä, jota kädessänsä piti ja silmäili
lattiaa, löytääkseen omea kuoppaan. Semmoista ei hän löytänyt,
mutta llmintmaisessll nurkassa oli lauta siirretty. Hän lähestyi sitä,
hän kuunteli, mutta ei hän mitään kuullut.

„Tässä on Nioppa", kuiskutti hän miehilleen ja itse kumllr-
tui hiin, nosti lllutllll ja sen alla näki hän kuopan luutun.

„Antti, Toppo ja Mjö seisowoi täällä, minä ja Salri me-
nemme alas", sanoi Johannes, ja Sakin alvulla nosti hän ylös
tuittun. Alvoin kuoppa oli heillä jalkainsa alla, mutta kuopassa oli
hön pimeys, eitä sieltä mitään kuulunut.

„Astul'aatte ulos!" huusi Johannes jll lllski Plllawan piire-
hensii kuopan suulle ja nyt moi hiin nähdä kuoppaan. Siinä oli
aituus ja aituuksessll oli kaiken-moisia kaluja, mutta kuopan seinän
«ieressä oli «vähäinen takka, jossa huonosti sammutettu hiili Nmelsi.
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„Asluklllllte ulos!" huusi hän toistamiseen, mntta kun ei mitään
kuulunut, eitä ihmisiä näkynyt, päätti hän laskeutua kuoppaan.

Ummehtunut kylmä ilma löi Johannesta mastaan lun hiin
pudotti itseään kuoppaan, jossa hän nyt kaikki pärehensii Valossa
näki, mutta jossa ihmeekseen ei ihmistä haivainnut. „Onko täällä
ketään?" huusi hiin ja astui tiimistä joku askel likemmäksi. Sa-
malla Nm Satri pudotti itseään alas luuli lohauues kuulleensa
jotakin llituutsen ja kuopan seinän Malilta. Hän seisahtui. Aituuk-
sen ja seinän Malilla oli amme, joka seinää mastaan nojautui kaa-
dettuna. Sakri, joka nyt oli tullut alas, katseli ympärilleen ja sa-
noi lnultamnsti : „Olette erehtyneet, maisteri! eihän täällä sopisi
ihmisen kätkeytyä", mntta samassa tapasimat Johanneksen silmät
ammetta ja hän «vastasi: „los olet makuutettu siitä, ctt'ei täällä
ketään ole, niin mene ja katso tuon ammeen alle." Satri loi sil-
mänsä ammeesen piiin ja äitiä kuiskutti hän Johanneksen tonvaan:
„Se liikahti."

Johannes ei arwellui tuossa, mutta Satri, chkii rohkea luon-
toinen hän oli, «vllllleni; kun Johannes rupesi kiipeämään cituuksen
yli, tarttui tuo pelästynyt palwelija häntä käsivarteen.
tähden, iittaittte menkö!" sanoi hän.

Mutta Johannes, joka myöskin oli nähnyt ammeen liikahta-
tvlln, oli nyt Vakuutettu siitä, että tummun horisussa oli perää,
ettii syyn-alaiset täällä tutkimat isiään, että kentiesi juuri täällä oli
Valmistettu se raha, jonka tekemisestä Saarelan Heikkiä syytettiin. —

„Älä estä!" «virtoi hän Sakille ja kulti suoraan ammeen luo. —

„los teidän täh pahoin", lausui Scilri seuraten Johannesta,
„niin ei taida kukaan sanoa että aivutta jäitte", mntta tuossa pel-
käsi mautta ja luja mies. „Toistci on", sanoi hiin sittemmin, „inennii
Vihollista ivastaan, jonka ivoimaa ja asetta tuntee, toista on kuo-
passa rientää Vihollista Vastaan, jota ei näe." — Otteen oli Sak-
rilla tun hiin niin sanoi.

Johannes ja Satri oliwat tulleet ammeen luo, he eiwiit us-
kaltaneet kumpikaan tumartcmtiill silmäilemään sen alle. He seisoi-
lvat siliniin-riipäytsci! siinä; sen kuluttua kolkutti Johannes nyrkil-
lään llmmeesen — ja kamalasti kaikui kuoppa.

Se oli tehty. Näpäyksessä kaatui amme; »vilahdukselta niiki-
wat Satri ja Johannes miehen, joka sen alta ilmestyi; he niittivät,
että tällä miehellä oli ase kädessä; miehen tunsimat he Juusolan
Lassiksi ja asehen tiiiisimat he pyssyksi; tuon niittivät he, sitten he
eimät mitään nähneet, yön pimeys oli ympärillänsä; Lassi oli lyö-
nyt Johanneksen kädestä päreen, sen maltea oli sammunut, kun
päre putosi.
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Johannes ja Satri piiättiwät lviime hetkensä oleman käsissä.
SaKi kaatui, ammeen syrjä oli käynyt häneen; mutta Johannes
siilcihtyi ainoastaan riipäylsetsi. Hirmuinen riijähys oli waftisutta-
tllnut koko huoneen, walkea oli leimahtanut kuopassa. — Lassi oli
lau'llissut pyssyään. —

„SaKi!" huusi Johannes. — „Maisteri!" huusi Satri yht'-
aikaa. — Lassin luoti ei kumpaankaan sattunut.

„Menniiän awuksi", sanoimat miehet, jotka seisoiwat luukulla,
kun kuulilvllt llmmecn kaatuman, muttu kun pyssy järähti seisoiwat
he kuin paikalle tarttuneet. „Herra Jumala!" hunsilvat he.

„Tulkaa awuksi, sytyttäkää walkea!" kuului ääni lahden
snustll kuopassa ja nyt tointuilvat miehet. „Ne elämät", sanoimat
he ja pudottimllt ilsiään kuoppaan, johon tultua kohta koettimat sy-
tyttää malkeaa.

Toppo halvaisi takassa hohtaman hiilen. Kun hän oli ni-
teessä ottaa sila hypfteisin, ärjähti hän julmasti, sillä jalka oli as-
tunut hänen sormillensa. — „Lempo", kirosi hän ja sieppasi toisella
kädellään ihmiseen, jota ei hänen silmiinsä pimeässä eroittaneet.' —

„Sytytä »valkea!" kuului Sakin ääni, mutta samassa kolahti
kuopan etu-puolessa. „Tule tänne, Antti! pidä Nini se perhana, uh!
ryökäle! katso toisti eteesi mihiu astut", cirjäsi Toppo, mutta kolah-
dus tuli siitä, että molemmat olimat kaatuneet, ja heidän kaatues-
saan oli pari takka-timeä muistunut ulos.

Vihdoin-miimein sai Antti sytytetyksi waltean, ja nyt kun
mato mataisi kuopan, näkyi kaikki siinä. SaKi oli saanut Lassin
allensa ja piti nyt polmensa langenneen rintaa ivastaan. Johan-
nes istui lvoinilltonnll setin nojaten aitiuiSta mastaan, mutta lujilla
käsin piti Toppo Matin kauluksesta Nini. Missä Matti oli ollut
kätkössä, sitä ei osannut kukaan silloin sanoa; sittemmin tunnusti
hän olleensa, hänkin, ammeen alla.

Hrjön amulla sitoi SaKi Lassin kädet huimillaan, mutta
Toppo uypisti Mattia nenästä: „Sen muutama!" sauoi hiin, „te-
keekö mielä mielesi sormet ihmisiltä polkea".

Vastllkynttä panematta seurasiwat Lassi ja Matti sitten pap-
pilan pallollisia. Johanneksen woimat oliwat loppuneet. Hän Niki
horjuen jiilessä. Hän oli kuopassa taistelleu Lassin kanssa tur-
mellut itseään. Hän jaksoi nyt ivuimoin käydä.

Kun he tulimat kirkkotummun mökin luu, nuusi uusi ajatus
sairaan Johanneksen mieleen. „Sinä olet tehnyt pahasti, Lassi",
sanoi hän lvlltnlvllllll äänellä, mutta Lassi naurahti rumasti —

„Kut'in tetee niinkuin hän on opetettu", mastasi hän ja hänen sil-
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nisiänsä lensivät tähtien Matossa, litiiama-yönii, niin pirulliset
säteet, ett'ei»viit palkolliset pclmotta saattaneet häneen katsoa.

„Älii hiimäise!" sanoi Johannes ja astui tummun porstuaan,
„töitte»sii jälkeen lukin palkitaan. „Tuotall ne tänue", sanoi hiin
sitten miehille ja edellä astni hän nyt tuolleen tupaan.

„Tummu on minton, tummu ou syytön, miksi häntä herä-
tätte", lausui Lassi Nm miehet häntä molliin talleuttimat, jn hiincn
äänessä ci eniiii entistä »inhtnmnutta ollnt. Mutta Johannes sa-
noi : „Tum»nn ei eniiii niin pian herää" — ja samalla osoitti hiin
sormellaan kuollutta, sonta kasmot kuun »valussa olimat mielä maa-
lcammat. Sitten sanoi Johannes: „syytii Jumalaa ja tätä kuol-
lutta tahi tiitii niitä, että sinun pahat työsi omat tulleet ilmi.
Hiiu, jonka ruumis tässä makaa, on nyt Jumalan edessä, hän te-
tee nyt tilinsä, miten hiin on elänyt elinaikansa". Niin sanoi
Johannes, mutta kun hän silmänsä loi Lassiin päin, hirmustui
hiin. Himulset olimat PystöSsii Lassin Päässä, hänen silmiinsä
tirtistelimät eteensä jn luita ja ydintä läpi lämimiit hänen kolkot
sanansa: „Tunimu on kuullut, äitini un kuollut" — ja manha
pahantekijä «väänsi käsiään epäilyksissä. Johannes hämmästyi lun
Lassi tummua äidiksi kutsui; hän ei saannt sanaa sanoneeksi, sen
ymmärsi hän main, että pahantekijän sydän oli heltynyt, cttii tuo
näkö, lun Lassi itse oli tnoleman tuomion alainen, oli mitsa ja
kuittia rangaistuksia komiu ja hirnuisin, sillä olihan terran Lassi
lapsena rakastanut tiitii äitiään. Kauan seisoivat he tuossa. Lassi
uli muodetta lähestynyt, laslennt kätensä kuolleen otsalle, jonka hiin
«vasta illalla oli terlveenii nähnyt, ja Nm hän kääntyi rippuimat
pahantekijän silmii-ripsissä suuret kyyneleet ja ainoat sanansa, lun
hiin miesten kanssa mökistä lähti, olimat: „lumala elää".

Mutta tiellä pappilaan kertoi Lassi elämiinsä tapaukset; mi-
ten kirttotmmnu, jonka poika hän oli, oli konnaksi häntä opettanut,
miten he, kuu Lassi ci eniiii opetusta tarminnut, olimat muuttaneet
Suojoelle takasin, jossa tnmmn hymiinä ihmisenä pidettiin, oli
juuri sillä häntä kaikissa alittanut, semminkin kun hän «vuosikaudet
oli muilla maau paikoilla. Jos Johannes surullisesi luuuteli
tämän onnettoman tuunustutsia, josta miimeineu oli miten hiin
mäkisten oli onnettomuuteensa metiinht Matintin, niin ylen kum-
malliselta tuulii se hiincn törmissään kun Lassi puhui miten ni-
mismies tiesi kaikki heidän työnsä, mutta miten hiineu suunsa ra-
halla tukittiin kiini, miten juuri nimismies oli ollut syypää siihen,
että Lassi ja Matti »väärää Valaa tehden »vannoivat Saarelan
Heilin määrän rahan tekijäksi. „Syynsii tuohon julmuuteen en
minä tiedä", lopetti Satri puheensa, kuu pappilaan tultiin, ~mntta



126

sen tiedän ininä, eitä elämiini pahat tyyt polttamat omassa-tunnos-
sani nyt, minä tiedän, että Jumala elää. Waiwainen nimismies !

tulet siucilin terran tietämään, että Herra hallitsee, et sinä . ..
."

Sanaa sanomatta köytettiin sitten Lassi ja Mlltti, muttll
kummallisella tunnolla meni Johannes kamariinsa. Kuinka kum-
mallinen oli tämä yö hänelle ollut. „Miksi kaikki kumma, tum-
mun kuolema, Lassin Nini-saaminen, hänen ja tummun katumukset
ja tunnustukset, Ainan iloiset silmiiilykset, — miksi ne kaikki näin
perittsyttäin tulemat?" kysyi hän itseltään, luu hän «väsyneenä,
kunniana laskusi maata. Miksi? —ja hän oli silloin Nmlelvi-
naan Lassin sanat: „luinala elää" soiman hänen törmissään.

Waan Aina ei näistä «viimeisistä tapauksista mitään tiennyt.
Johannes ei hänelle puhunut tummuntaan kuolemasta. Aina nuk-
kui rauhallista unta, niinkuin se aina nukkuu, jonka omalunto puh-
das ou. Aamulla, kun hän kaikki sai tietää, riensi hän kiitämään
Johannesta, mntta Johannes ei silloin enää hänen sanojaan ym-
märtänyt. — Tauti teli hänessä työtään.

X.
Uusi kewät.

Et sido enää jiiä-riite Suojokea, ei nuku enää maa lumi-
hunnun alla; tuimana on jää juossut mereen, Vetenä on maa ime-
nyt lumen. Paikalla, missä masta oli iso hanki, rupeaa ruusu ku-
koistaman kutkansa amaamlllln, missä pakkanen masta punostuttt
neitosen posket, siinä hohtaa kemiit-auringon lempi-säteet, missä ei
ääntä kuulunut Masta, siinä laulamat tuhannet pienet linnut —

suorsllkin on palannut, mähiiisinä laineina jakautuu mesi hauen si-
ivuillensa, mutta tlliwllhlln sininen kuivailee itseään kirkkaan ivesi-
klllmun pinnassa. — Talmi on kulunut, mutta tnlmen jiilessii on
telmit tullut.

Liki sitä kolkon tupaa, jossa tirtkotummu oli asunut — se
on nyt autiona — seisoo Suojoen kirkko. Sen ympärillä lepiici-
«vät Suojoen «llinajllt, ja heidän hnudoillllnsll kasmolvat suuret
kuuset jll loimut. Ne, jotta haudoissaan lepiiiivät, ne eimät tiedä
kemiiimestä. Oli niilläkin lerrnn leivät, muttll kemiit tnlui niiltä^
niille tuli tulmi, joka jäähdytti heidäu jäscuiänsii, tllllvi toi mustlln
yön mukaansa. Jo kauan omat he nuttuncet, ivaan uuden päi-
«viln aurinko lcickee mielä — kuinka kauan! — heille säteensä?

Rauhallinen on pyhä aamu. Ei tuuli liikuta kirkkomaalla
wähäisliitaäii oksllct, mutta hautojen yli misertelemiit lintuiscl.
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Etelä puolella kirkkoa on hauta-kumpu. Suuren koilvun ok-
sat marjostamat sitä, mutta kukat tuotsumcit haudalla ja orjantap-
pura-ruusu on siellä aMllnnut kukkansa. Vähäinen on se «viclä,
muttll tumminkin sanoisi se, jos se puhua taitaisi, elämälle ter-
meetset siltä nuorukaisckta, joka kummussa makaa — se sanoisi
kuinka pistimistä rikas nuorukaisen elämä oli.

Aurinko on masta noussut. Naalea neitonen häiritsee kuol-
leitten lepoa, hän kulkee Hautasen yli ja mesi-astian kantaa hän
mähäisissä käsissään. Hän tullee Hiljaan, hiipien, niintuin pettäisi
hän, että nukkuneet hcräisimät.

Hän scillivuttcill haudllu, jonka yli orjantappura kukkii, sen
juurelle kaataa hiin astiansa, sitten nojautuu hän puuta »vastaan
ja suuret kirtkllllt kyyneleet wuotawat hänen silmistään.

Joka pyhä aamu on hän täällä nähty auringon nousussa;
usein ei hän ole ollut yksin, »vanha mies on häntä seurannut; nyt
ei »vanhusta näy.

Näin on hän seisonut ison aikaa. Jos olisi ilma kertonut
mitä hän tuossa ajattelee, niin olisi se tuhansia kertoja kertonut:
„Uslo äläkä epäile!"

On hetki kulnnul. Neitonen ei halvaitse että manha pappi
on lähestynyt häntä, että Manhan papin siivulla nuorukainen seisoo.
Hän sanoo Niultllivasti sydämmeusä ajatukset: „uslo äläkä epäile!"

Nyt on elämä kirkkomaalla herännyt. Hiljaisuus on rikottu.
„Aina!" sanoi pappi.

Neitonen taäntyitse. Näkeekö hänen silmänsä? Onko näkönsä
näkö, onko se maincijan aalve, jonka muisto kuluneista ajoista ku-
ivailee hänen silmiinsä eteen, mai onko se Maunu, jota elämänä
seisoo hänen mieressiiiin?

Aina — sillä Aina kukan kastaja oli — ei saa sanaa sano-
neeksi. Hän wlllllenee; ellei hän puuta mustaan nojnusi, olisi hän
kaatunut.

„Aina!" sanoi nuorukainen. — „Maunu!" kuiskuttamat Ai-
nan »vaaleat huulet, sitten sanoi hän niinkuin epäilisi hän mielii:
„Sinii elät!"

„Minii elän" -— ja moimallisia liisillä uskollista rintaansa,
mastlllln sulki hän morsiamensa. Silloin tunsi Aina että hän eli,
kulunut aika oli hänelle uni — kolkko paha uui. Mutta tietämättä
lllskeusi hänen silmäilyksensä orjantappuraan; se oli Aiuasta tuin
olisi tiima nyytähtänyt kukallaan. Maunu näki mihin Ainan sil-
miiilytset oliivat käännetyt; „tuka tässä lepää?" kysyi hän Hiljaan.

Silloin heräsi Aina, hän hymyili surullifesti Km häu »vastasi:
„Mciisteri Johannes."
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„Kun Jumala »vie sinua ja yltäiisi yhteen, luykiiii jaskus
minun haudallani, rukoilkaa nuorukaisen edestä siellä", oli Johan-
nes Aimlle sanonut ennenkun hiin kuoli. Aiuan tuumat kyyneleet
oliwat silloin pudonneet nuorukaisen kädelle, mutta Aiua ei saanut

koZka.au tietää, että Johanneksen rakkaus oli ollut hiiuen elämänsä,
ettii Johannes Ainaa rakasti, että hiin Ainau onuen tiihdcu kuoli.
— Siitä ei Aina tiennyt — kentiesi oli se hiinen onnensa. Jos
hän Johanneksen rakkautta oli aalvistanut, ei saauut sitä kukaan
tietää. Mntta Imualll oli sallinut että juuri Johanneksen hau-
dalla kihlatut tapasivat toisiaan.

Kun rowasti, Aina ja Maunu palasiivat iirkfomaatta pappi-
laan, puhuivat he tiellä toisilleen mitä »vuoden lilluessa tapahtunut
oli. Aina lertoi laitti mitä hänelle oli tapahtunut siitä päimästä,
jona Maunu liihti; ja puheensa lopetti hiin kertoen miten Lassi oli
ikuisen, mutta Matti kolmen umoden linua-tuomiou saanut, miten
nimismies oli Miraltaan eroitettu, mutta todistuksen puutteessa mielii
Suojoella cli, kaiken ylönkatseen ja hämyn alaisena. Sitten sanoi
hän iloisena: „Isii ja minä elämme taasen Saarelassa."

Hämmästyneellä luuli Maunu Ainan kertomusta, mutta kun
Aina Johllunctsestll puhui, puristi merimies hellästi Ainan tiitii:
„Me»vii nuorukainen! miksi sinun piti kuoleman?" sanoi hän, mutta
wanhan romastin silmistä putositvat sunret kirkkaat kyyneleet; ja
merimiehentin nhwuittuueita Poskia myöden wirtasiwat kyyneleet kun
rotuasi sanoi: „Iu ou hän »viisi kuukautta mllan.Mtaua,maannut,
häu, minuu Manhuuteni sauma! — Ia Hiljaan WaWe lisiisi hiin:
„sinnlle Maunu, tiiöki hän minun sanoa, tun hän hetkeksi tuintui
enncntun tnolema ijiiti takanansa lutitti elämiin omen: „„Merimies
san"" — niin olilvnt sanansa —> „„merimies saa helmen, helmenä
käske hiinel hoitaa tno, jonka ainoana maa tantan"".

Vnstn pappilassa halvaisi iloinen Aina tninla Maunu oli
muuttunut. Nuorukaisena lähti hän merelle, nyt lun hän palasi
oli hän täysi mies. Mutta miehen kirltnissa silmissä —> jn sydän
snnotlllln silmistä NlMllilelvnn itsensä — näki Ainn snmnn rehelli-
syyden jn uslllllisuuden luin nuorukaisen, jolle hän »vuosi taapiiin
lupasi uskonsa. Maunu kertoi nyt wnorossaan mitä hänelle oli
tapahtunut, tilittä onnellinen hänen matkansa oli ollut, että rikkaana
nyt tuli takasin se, jota köyhänä lähti. Kirjeen sanoi hän «viime
syksyllä kirjoittaneensa, tun hyluiit edut houkuttelituat häntä tallvi-
mnttnlle etelään päin, jn kirjeessä mnintnnecnsn, ettii hän mnstn
kentiesi tnhden muoden Niuitun oli toinnu odotettnmn. Mihin tuo
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kirje oli joutunut, sitä ei Nilaan tieuuyt. Suojoelle ei semmoista
koskaan tullut. Mutta Maunun rakkaus ja laipio oli häntä pa-
tllitlllnitt latasin kääntymään. „Kyllii merellä on hymii", lopetti
Maunu kertomuksensa, jota masta lnpasi jatkaa, „mutta maalla lni-
tentin parempi" — ja nyt lupasi hiin lujasti jättää merimies-
ammllttinsa.

Maunun ja Ainan näin puhellessa — rowasti oli jättänyt
ne lahden, sillä hänellä oli saarna sllllrnattllwana tänä päilvänii —

soittivat kirkonkellot ensi kertaa. Kajahus kuului niin kummalliselta
Mauuuu kornissa; kellojen äänet oliwat Maunulle tutut, mutta
moni aika oli kuluuut sittentun hän ne iviimetsi kuuli.

Kirkolle kulkivat kihlatut, Jumalalle liitosta »veisaamaan, ja
ihmiset tiellä, jotka pian tunsiwat Maunun, tulivat häntä termeh-
timiiän. Niutta jos Junttilan Jussia kummastutti Maunun totiin-
tulo, oli siellä toinenkin, jota tämä tapaus wielä enemmän ihme-
tytti. Saarelan Heilillä, joka jo lalmella oli päässyt linnasta, oli
tapana Ainan kanssa joka pyhä-aamu kultea Johanneksen haudalla.
Ainan lähtiessä tiin' aamuna, oli hän jäänyt totia. Mutta kun hän
rllllmattuaan luki muisti hän että «viime »vuotena juuri tänä pii-
mänä oli Johannes saarnannut, ja tätä muistaessaan päätti han-
tin lähteä kirkkoon. Kun hän lähestyi sitä, niiti hän tiellä Ainan
ja Maunun. Kiinmmmasti tuin koskaan ennen juoksi Heikki Maunua

ivastaan, ja liikuttamaa oli nähdä miten mnnhus termehti nuoru-
kaista. Monta sanaa ei maihctettu uiden »välillä, sillä entistä
»vielä hllrwllsllnllisemmlltsi oli Heikki nmuttnnut. Hän tysyi maan,
jota Aina oli unohtanut, milloin Maunn oli tullut, ja nyt kertoi
Maunu miten hän, aamulla menessiiän pappilaan, siellä oli porta-
halla nähnyt romastin, ja miten tämä, jota tiesi Ainan käymisistä
tirkkllniaallll, oli häntä sinne saattanut. Sitten sanoi Heitti: „nyt
et mahtane enää Saarelasta lähteä", ja waka»vasti silmäillen Ainaa,
»vastasi Maunu: „ei muualle tuin tänne" — ja hän mittasi sor-
mellaan haudoille.

Kääsit tulimat onnellisia tuossa mastaan, mutta se jota tää-
sissii istui kiristi »vihassa hampaillaan kun hiin näki Maunun ja
Ainan. Se näkö oli pilmi rakastammsten kirkkaalla laimahalla,
ehkä tuo hampaitaan kiristämii ei ollut mun kuin nimismies.

Monet paimät, monet »vuodet omat kiiluneet siitä Nm nämä
seikat tllUllhtuitvat Suojoella. Heikki on joku muosi taapäin kuollut
ja Maunu ja Aina omat nyt Saarelan haltiat. Mutta mielä ke-
mäiin ja kesiin pyha-aomutna kuullaan Aina, nyt «vanhana, mutta
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mielä känninä, Maunun ja tyttärensä kanssa Johanneksen haudalla
siunaamau hänen nimeään ja kasteleman kukat, jotka haudalla tukki-
mat. Ia ihmiset, jotta häntä tnossa näkemät, sanomat toisilleen:
„Siinä on merimiehen morsian."

Lopp u.
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