
MKii Derlnelmii,
T. Mn

Toimittamia.





Uillllil DelleelM,
T. zm

Toimittamia.

Hämeenlinnassa,
Hämäläisen osake-yhtiön kirjapainossa, 1878.



Sisällön-luetteloa:
Pitkän-niemen synty (alku-peräinen) siw. 3

Rikas köyhänäkin (alku-peräinen) „ 8

Katri (mukailema) 11

Tekla (mukailema) 20
Kalastaja-Lassi (mukailema) „ 22

Onnen Kukkaset (suomennos) „ 26



3

Män-mlMn My.
(Turin u).

Ennen muinoin usui Hämeessä Kulumaa-järwen pohjois-
puolella korkean Kuppolan-muoren takana eräs mahtuma Hä-
mäläinen, Aimo nimeltä. Hän oli pitkä ja sorea kuin metsäs-
sä honka, kaswot werewcit ja hänen kcihärtiiset hiuksensa «val-
koiset kuin keto-pellawal. Aimo oli hymii metsästäjä, metsot ju
teeret hön ampui, sudet ja karhut taatot, ja samoin tekimät
hänen kumppaninsa myöskin, sillä Aimon seurassa oli suuri
joukko metsästäjiä, jotka uskollisesti häntä seurasiivat ja put-

«velimal sekä tunnioitlimat häntä johdattajanansa ifään-kuin suur-
ta päällikköä. Katumaan eteläisellä puolella Munterem-muorm
takana asui myöskin mies: kotva ankara Kammo, Muun hänen
asuntoansa ei kukuun uskaltanut lähestyä, sillä hänellä oli suu-
ri joukko kainaloita pctlmetioita, jotka pitkät keihäät kädessä
olimat «varjelemassa hänen koloansa, eikä kukaan tietänyt,
mistä hän oli tullut; hän oli muukaluinen. Välistä hän kulti
kuukllUll ryöstö-rclkillii siksi, että taas oli saanutrunsaat ryös-
tö-saaliit, joita hän sille asunnossllan rauhcitoinna säilytti.
Mutta Aimo kulki seuroillensa metsästäjä-reitillänsä rauhalli-sena, ivapoana kuin lintunen, ja missä hän wain joutui muit-
ten ihmisten pariin oli hän termetullut, sillä hän lahjoitti heil-
le llittll metsä-saaliistansa runsaita lahjoja. Moni puna-poski-
nen neitonen oli suosiolla katsellut soreaa Aimoa, maan eipä
heidän puna-Poskensa, sini-silmiinsä eikä sulo-huulensa «voineet
Aimon sydäntä kahlehtia — ivapcms ja metsästäminen oli hä-
nelle aina wain rcittahinta.

Eräänä kauniina kesäisenä iltana, lun Aimo Väsyneenä
oli palannut metsästujä-retkiltänsä, meni hän korkealle Kuppu-
lan-wuorelle lepäämään. Täällä katseli hän nyt mieli-hymällä
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Katumaan wcilttywcici weden-pinlaa ja tuuheaa metsikköä, jo-
ka itään-kuin kiehkuran» ymvciriöitsi järweci, waan siinä hänen
katsellessaan tuulvitteli metsän hiljainen humu häntä makeaan
uneen. Unissaan kuuli hiin kanteleen surullisen äänen kaulana
laikuwan; hän katseli sinne päin, josta soitto kuului, ja näki
Mantereen-wuorella nuoren ihanan neidon, joka nyt lurkoilli
hänelle käsiänsä, huutaen suloisella äänellä: "Aimo! sorea wäke-
wä Aimo, auta minua!Pelasta Lempi ruukku Kummon kahlehis-
ta!" Itta-aurinko laski wiimeiset säteensä neidon keltaisille kiha-
roille juuri kun Aimo häntä katseli, ja tunne ennen tuntema-
tuin nousi Aimon syocimmecn. Hän huusi nyt ihastuneena: "Lem-
pi, minä sinunpelastan, waitta wiimeiset woimani menettäisin!"

Nämät sanat huusi Aimo Marsin lujaa ja heräsi unestaan.
Hän katseli ympärilleen — ilta-aurinko säteili mielä läntisel-
lä tuimaan-rannalta, maan Mantereen-muorella ei neituc» nä-
kynyt. Aimu hieroi silmiänsä ja katseli taas »vuorelle Päin,
maan eipä Lempeä näkynyt. "Minä hohto!" huudahti nyt
Aimo, "olenpa uneksinut, »vaan tuo unen-näkö on mienyt rau-
hani." — Näin ajatellessaan kuuli hän marsin läheltä metsi-
köstä laulun äänen, ja laulun sanat kuuluiivat:

"„Enfin on mehtä,
Jo sitten on «että.
Ia sitten on fortea muori,
Jo fen forfean iouoren tafatta
On netto founis ja nuori.,,"

"Mistäpä tuo laulaja on?" fanoi itfetfenfö Aimo, "eipä
hän minun mäteui joufosta ole." Hän meni nyt sinne, josta
taulu tuntui, ja näfi nttorufaijen, jota istui puun juurella.

"Mistä sinä olet? mifsi täällä laulelet? ja mitäpä laulu-
si nterfitsee?" kysyi Aimo.

Nuorutainen mäsiäsi: "Paljon sinä tyselet, mäfewä Aimo,
muita wielä enemmän tahbon sinulle mastata: Lattioinpa sen
mitoffi, että lauluttani toitvoin moittaioani sinun huomiotasi,
fosta en rohjennut lähetä luof jefi; fowanKammon palwetuffesta



tulen, jossa olen mähän aitaa ollut, maan siellä en miihdy; tau-
luni merkitsee, että tuolla Mantercen-muorm takana on neito
niin ihana, kuin kelväinm aamu. Kammo on ryöstö-reitillän-
sä hänen luonut kaukaisilta mailta jo hänen pienenä ollessaan,
mutta neito kammoksuu Kammua ju tahtoo pois mcmtiudes-
tllnsll, maan Kammo llikoo hänen myydä orjaksi, saadalsensa
suuret rahat. Tyttö raukka ei pääse laweammalle yksin kulke-
maan kuin tuonne Mantereen-wuorelle, sillä Kammon ivartt-
at owat hänen niin ahtaalle piirittäneet, mutta wäkewä Aimo!
sinä, joka olet urhoollinen ja mahtawu, pelasta Lempi Kam-
mon kahlehista "

"Lempi, sanot sinä! outo hänen nimensä Lempi?"
"Onpa niin?"
"Ah! unen-nätöni taunotar, hän niin-muoboin on olemas-

sa! Kuintll saisin Lempeä, tuota ihanettani, ttähbä?"
Nuorufllinen mastosi: "Jota ilto wähän ennen aurin-

gon lastua tulee Lempi Maittereen-lvuorelle itseänsä ulto-itmas-
si wirfistyttämään; ole niihin aitoihin täällä ivuorella, silloin
hänen siat nähbä".

"Sen teenkin," sanoi Aimo iloisesti," mutta mene sinä,
nuorukainen, lataisin Kammon vallvelulseen, koe Lempeä puhu-
tella ja ilmoita hänelle, että Aimo, maitta sydän-lverensä muo-
dattllisi, on hänen pelastama Kammon kahlehista. Tulemana
iltana, ennenkuin aurinko on maillensa mennyt, pitää minulla
jolu pelastus-keino olla ajateltuna. Lähde nyt; toimita tehta-
inasi ja onnea maltallesi!"

Nuorukainen meni jättäen Aimon sylviin mietteisin. Kun
toisen päiivcin acmin koitti, kolosi Aimo laitti «väkensä Kappo-
lan-lvuorelle, kertoi heille, mitä nuorukainen oli puhunut, ja
sanoi: "MM nyt olisi paras pelastns-leino?"

Mi joufostll mastosi: "Pian ou mene fotoon tyhätlh, fo>
pifipo sillä Lempeä tnoba."

"Ci fomi," fanoi Aimo, "Kammo ja Ahti owat yfjisfä
Ititoisfa, pian hän, meben isäntä, meneen faritle mistaist ja

5



6

muruiksi musertaisi. Parempi nmivo Icirwitallti." Tans luu
multiin, jn wihdoin Aimo lausui: "Nyt olen keinon keksinyt:
Katumaan yli on pottu tehtciivä."

"Viisas Aimo on feinon tetsinyt," fanoiwat miehel, "fan-
nis nurmi-poltu on Lemmelle tehtäwä."

Nyt rumettiin järween. ajamaan tiwiä ja taittosi, mul-
taa jo joraa, ©uitetaan joutui työ, waan illan tulitta, fun
aurinto juuri oli lasfeinaisillansi, jätti työ-wäti hämmästyneenä
työnsä jo huusi osoittaen sormillansa Mantereen-ivuorelle päin.

"Koiso, wätewci Aimo! tuolla on Luonnotar!"
"Tuo on wormaantiu Tetterwo, metsän faunis tyttö!"

hnusiwot muutamat.
"Ottaa ivaili, se on Lempi suloinen," ivastasi Aimo.

"Minä hänen tunnen, unelmani tuunotturen." Sille huusi hän:
"Lempi! stumt ivllpllulesi helti lähestyy," — ja kaiku tuei sa-
nat Lemmelle.

Päiviä kului, jo oli polku niin pitkälle »valmistunut, että
se kcmniinll, pitkänä niemenä lepäsi Klltumllnssll, mulltt eipä
sitä nyt pisemmälsi saatukaan, — työn-letitit koettiwat työtän-
sä jatkaa, mutlu turhaan, - jcirmi oli syivci ja pohjatöin,
sitä ei täytetyksi suutu. "Pois pojut," sanoi Aimu. "Älkää
turhaan lyötä tehkö, jääköön luu Pitkäniemi nyt sillmsci. Ahti
ei suivcitse lyötämme, hän on tehnyt järwen pohjullomulsi,
«outin eipä tästä niemen päästä ole pitkä Mantereen-wuorelle;
Katumaa on nyt tylvm, ja Ahti nukkuu, minä uin Mantereel-
le ja luon Lemmen wupuuna tänne."

"Tee fe, wäfewa Aimo," janoiwat hanen seuralaisensa,"
silloin olet suurimman urho-työsi tehnyt."

Jo rupesi aurinto lähenemään läntistä taiwaau-rantaa;
järwi lepäsi tyyneitnä, wäitfywäna. Aimo fatjeli Montereen-
ivuorette päin ja jopa näfi, mitä toiwoi näfewänsä, sillä Lempi
seisoi wuorella.

"Nyt on pelastuksen hetki!" huudahti Aimo, ju Lempi
Miipoiltcli punuisla ruusu-seppeletla mustaukseksi Aimolle, jutn
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nyt hyppäsi jcirlvem jll pikaisesti ui toiwottuun rantllllN, jossa
hän Lempensä tapasi. Vaan nytpä oli heillä toinen toisellen-
sa niin paljo sanottamaa, etfeimiit huomanneet, että se aika,
jona Lempi «vuorella sai olla, jo oli kulunut, mutta tuo nuo-
rukainen, joka jo ennenkin oli Lemmen puolesta puhunut, tuli
kiiruhtaen heidän luoksensa, huutaen:

"Joubu Aimo, pelasta pian Lempi, sillä fohta on Kommo
täällä!"

Pifllisesti sieppasi Aimo rattoon taattonsa sylihinsö jo
riensi järwen heimohan, mutta simasfo tuli Kammo wuorette,
ja nähtyänsä, että Lempi nyt oli toisen omana, julmistui hän
loivasti jo tirfaji: "Aimo! Lempi! jollette fohto lataisin poloja,
niin Ahti, aaltojen isäntä, on teibät järwen jywyyteen upottaiva."

"Lempi on minun, hän ci takaisin tahdo," ivastasi Aimo,
uiden eteen-pciin, mutta nytpä nousi aaltojen kuohu järmelle,
ja jota enemmän Aimo pyrki Pitkää-nientä kohti, sitä enem-
män aallot hänen weiwät toisaalle. Vietä Kammo kerran kir-
kasi: "Lempi! palaja, taikka «vaiwut järwen pohjaan," —mnt-
ta Lempi nosti ihanaa päätänsä, huutaen suloisella äänellä:

"Waplltts ja Rattans, teibän e'estö tuotto woi!"
©autossa tuli fuuri laine, peittäen Aimon ja Lemmen

järwen jywyyteen, mutto taitu wei Lemmen sinat metsään, jo-
ta järweä ympäröitji. Topio, metsän taitoinen tnningos, tuu-
li sinat ja ihastui niin, että faswatti siihen paiftaan, johon
Aimo ja Lempi waipuiwat, fauniin saaren. Waan Kammo
seuroinensa läfsi wihoissaan muille maille tautaisille. Multa
saaressa puut fauniinn faswawot, jo Tuufitti, Tapion tytär,
on wienyt niistä siemeniä lehbosta lehtoon, metsästä metsään,
setä on wuofien fuluesfa noista puita taswottanttt faiffiiu
maamme metsiin, jo fosfo Suonten nuorufoinen iyweneenä,
tauniino fesä-iftonll maansa metsissä futtee, tuulee hän puit-
ten tattvoisto hiljaisen huminan — se luistoa hänen torttun-
sa Lemmen sonat: "Wapaus ja rattans, — niitten e'estä tuol«
ta woi!"
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Man KoMMin.
T—n taupungin fatnja piifin ajoi torneissa mannuissaan

eräs ritas, mahtama nuori rottina. Kotsi somasti ivoatetet-
tuo lasta istui hänen tatissaan wauunissa.

"Äiti," sanoi näistä »vanhempi, "ositaamme maalle, siel-
lä on jo laitti lehbifot wiheriäijet, ja siellä jo tatitta taltun".

"Menfäomme Annaa fatfomaan," pyysi nuorempi, "hän
fanoi asumansa kaupungin lähellä".

Rottina tysyi palivelialtllltsi: "Tiebättö, missä Annan a-
sunto on?" Paiwelia wastasi tietämänsä, jo nyt ajoiwat, että
filvitabnt tärijiivät, pois taupungista maalle päin.

Anna oli etinen ollut tämän mahtaman ronivan nuo-
remman lapsen hoitajana; silloin hänellä ott ifo pottia,
hylväi »vaatteet ja hyivä ruotu, woan wapaus häneltä puuttui,
hän oli toijen paiwelia. Annan siisti ja hywä luonto saattoi
hänen pian erään nuoren rehellisen työmiehen tuttaivatsi ja
morsiamefji. Hätt tuli naibufsi jn joi oman fobon; iässä ta-
hossaan oli hän onnellisena elänyt jo fatsi wuotta. Tö.
mätt entisen palweius-tyttönsä afttnttotte fäsfi nyt rotuva pal-
welianfll ajamaan.

Wähän aitaa ajettuansa, seisitti Palmelta hewofet wähäi-
fen motin ebustlllle. Mölli oli niin wähäinen ja matala, elia
melkein oli peittymätsittänfä fen wieresfä faswawien pihta-
join lehewiin otsiin.

"Täsjäfö Anna asuu?" tysyi rottwa.
"Niin tässä," wastasi paiwelia ja aulasi motin owen, fös-

tein herras-iväteänfä astumaan sisälle.
Uljas rouwll meni lastensa tanssi matalasta olvesta tu-

paseen ja tatjeli jäätien nuoria »vaimoa, jota heibän sijaita tul-
lessaan liifutti tätfyessä tnataaivllll pieutä lastansa.

"Wot Anna parta!" htmbahti tytöt, "tämä sinun fotosipa
ei ole paljon isompi, tuin meibän ison fahie-foiran foppelo".
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"Vaiti, waiti, lapset!" sanoi rouwa, "älläaile toli noin
puhuko, Anna raukalla kyllä ilmankin on kärsimisiä, hän joka
ennen asui meidän komeissa huoneissa, ja jolla oli kyllin kaik-
kia". Multa Nunll meni ilo-silmin «vieraitansa «vastaan ja
sanoi:

"Rouwa. hywä, teillä oli minulla hywä plllwelus-pllitta,
waan te ette saata aawistalltkaan, kuinka suuresta arwosla o-
mll koto on sille, jonka aina on läylynyl loista pnlwellll. Tä-
mä «vähäinen mökki on minun oma kotoni, jll minä olen on-
nellisempi tässä kuin koskaan ennen".

Rouwa katseli kummastellen nuorta waimoa, waan Annan
kukoistamat posket ja onnesta, toistamat silmät todistiwal, et-
tä hän oli totta puhunut, multa roulvau mielestä oli motti
niin ahdas, että hengähdystäkin tutehutti, ja pian hän talls
istui ivllitnuisslllli! ajaen kaupunkiin päin.

Vuodet tuluiivllt. Anna istui mökissään kangas-puissa,
plllttinllta lutoen, hänen miehensä oli työssä, ja tolme «vähäis-
tä lasta teitilleli laaHialla. Anna kutoi, että langas-puuljys-
kyiivät, eitä huomannut, että «vaunut oli seisahtunut mökin edus-
talle, ennenkuin olvi llukeni, jll hänen entinen emäntänsä las-
tensa kansia taas astui matalaan huoneeseii.

"Kah! minun hywä romuani! huudahti Anna, ja pyyhki-
ellen hikeä otsastansa sanoi hän: "Kudoin niin, etl'en huoman-
nuttaan, että tulitte. Tulllllllle istumaan — lapset, menkää
pois tiellä, että pillu röötynällin islumllau ptitiselvät".

"Voi Anni!" sanoi rouma, "on sinulla paljo «vastuksia
«varmaankin. Oilein saalini tulee sinua, kun muistan, kuinka
poskesi punolliwat meillä ollessasi, ja nyt olet noin laihtunut
ja «vaaleaksi käynyt".

"Rouwa hywä, silloin on kana huonoimmallansa, tuin on
poikaset pienimmällänsä, ei ole minulla yhtään hätää; mieheni
saa hywän Päiwii-pllttan ja minä, luit tämän lllntaani Malmiik-
si sann, tähden kaupunkiin sitä myymään; silla tulee ttms ra-
haa hylvästi elllluksetsemme".
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Ruuma antoi Annun lupsille mllleisill, sanoi sille hytvtis-
ti ja läksi taas pois, kummeksien, miten tuommoisessa mökissä,
kuin Annun kolo oli, saatti elää kolmen lapsen kanssa.

Taas oli muutamill ivnositi kulunut, jll nämät Ivuodel o-
liwat Annalle monta kärsimystä tuottaneet; hänen miehensä o-
li kuollut, köyhiä «vuosia ollut, jonka «vuoksi Annallakin o-
li työn puute. Häneu täytyi lastensa kanssa mennä ihmisien
armoa anomaan. Eräänä piiilvänä kun he tulkiwiit T— n kau-
pungin katuja Pitkin, nuori tyttö, joka tontusta palasi, heidät
tapasi ja huudahti: "Anna!" Tämä tyttö oli Annan entinen
hoito-lapsi. "Voi Anna hywä!" sanoi tyttö, "tute äitini ty-
lö, hän sinulle kyllä jotakin antaa". Vaimo meiti jatultuansll
tuohon komeaan taloon muistui hänen mieleensä sellväsli se ni-
la, jolloin hän ennen täällä pativeli.

Rouwa tuli Anitan luo ja antoi hänen tapsillensa «vanho-
ja «vaatteita ja heille kuikille ruoluu. Anna otti nämät ivas-
taan lausuen tuhansia kiitoksia. Nyt sanoi rottivu: "Oi Annu
parta! etkö tunne itseäsi koivin onnettomaksi täällä, näissä huo-
neissa, joissa ennen olet suruttomia päitvia elänyt.

"Rouwa hywä", ivastasi Anna, "mieron tie on jokapai-
kassa raskas, waan onneloin en tuli ote, en, en suinkaan; mi-
nä tiedän, että kaikki mastoin-käymiset, mitkä Jumala minulle lä-
hettää, uwal imiseksiuntieksetti, ju sydämincssäui löytyy tunto, jo-
ka on minun muullinen onneni, se seuraa minua, luhunla menem-
me, se tunto on: intin rakkaus. Jokainen hymyily näitten pien-
ten huntilta tekee minun sydämmellcni sanomuttomau ilon, kuin-
ka siis saattaisin sanoa itseäni onnettomaksi".

"Ailin rakkaus," sanoi rouma, "oikein sanoit, se on wäke-
wä tunto sydllininessätnme. Minä katselin lapsiasi ja ajattelin:
Kuinka kotvaa eikö olisi, jos minun täytyisi nähdä omat lap-
seni tuossa tilassa — ja päätinpä ottaa sinun selä lapsesi
asumaan tuonne meidän pakari-tuivan takana olemaan kama-
riin, siellä saat lyötä tehdä jll olla minun rnomssani. Katso An-
na? tämän lahjan antoi sinulle ci il in ralkllus",
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Annan silmistä kierteli kyyneleitä, jll hän kiitteli sydcim-
mellisesti entistä mahlalvaa emäniuänsä, mutia rouma sanoi:

"Älä minua kiitä. — Annu! sinä olet köyhyydessäsi rik-
kaampi kuin minä, sillä sinulla on lyylymciiiten sydän, maan
minä olen usein lyylymcilöin, maikka minulla on maallista lu-
«varaa kyllä. Tätä tahdon sinullckkin llnlna, mutta hywällä
esimerkilläsi jakaa sinä sen sijaan minulle parempaa taivu-
ractsi: sitä täydellisiä tyylywciisyytlä, joka sinua kailissn
etämän-wlliheissllsi noin onnelliseksi tekee"

lilty.
i.

Kirttllnna paistoi aurinko taimahalla, lastein kultaista
loistellaan aamu-tuulessa hiljaisesti liikkumille joen aalloille,
ja lllste-helmet kimaltelilval puissa sekä ruohossa. Joen-äy-

räällä oli kllnkllilll »vlllkencmllssll, jn näitä klltsuinann tuli nyt
cräs kahdcksuntoista-wuolinen neito. Hän oli hoitta warrel-
tlllln, waan kllswonsa ymmyrkäiset ja werewcit, ja hänen maa-
leat hiuksensa oli pantu kahdelle kauniille palmikolle, jolla peh-
meinti putoiliMllt hänen hartioillensa. Neito kantoi oluitansa
puri kunkuun miilua, joita hän taas alkoi laskea tvalkmemaan;
hän ennätti net jo leivittää äyräälle ju aikoi niitä juuri ru-
melu nappuluimaun, kun maantieltä kuului rutustcti jyrinä.
Tyttö tuskin ennätti kutsun taaksensa, ennenkuin kuuli tutun
äänen huutaman:

"Kas itiin, Katri! tuo on hywä, laita tvain fapiot ivat-
miiffi, sillä nyt minä jo pian tulen."

Tämä puhuja oti Anttilan Antti, yhbetitolmatta-wuotinen
poito. Hän oli tylän nttorutaisisto foiftein felwollisiu ja oti
ollut Katrin rippitottiu-fumpponi. Antti ivei nyt puu-tuormoa
fllupuntiin, jll nähtyänjö Katrin äyräällä foetti hän siabo tä-
män tanssi nllimis-fauppaa alfnnn, mutto Katri wastasi:
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"Mitäs tuommoisia puhut? tuuletpa ivarmaanfin minua
hywin herttä-usfoisetsi.".

"En tuulettaan, mutta janon ivata, että jos jotu minua
ennen tulee pyytämään finna omatjensi, niin älä häntä ota.
Kuule! teetfö mintuin pyybän?

"Saabaonpa nähbä."
"Ihmiset sanomat, että Mattilan Mitfo sinusta paljon

pitää."
©anomatta niin? Eifö he myösfin jano, mitä minä

Mattilan Mitasta pibän?"
"Puhutaanpa, etfet sinä hänestä huoli."
"©illoinpa ei ihmiset »valehtele."
"Oifein ott harmillista, että tämä talo ou näin lähellä

maantietä."
"Milsi? Ettö luule, että totoni pihassa olemat wahterat

ja pihtasit juojelewat meitä maanlien pölystä?"
"Sinä nyt olet sillä tuuletta, etfet tahbo janojani ym-

märtää. Minä tarfoitan sitä, että Mattilan Mitfo pääsee lit-
an helposti tänne, siltä hän tay usein fanpungissa, ja silloin
on aina sipiiva poiketa näin lähellä maantietä olemaan ta-
loon".

"Etttäpäs tätä; anno hänen talla, fylla hän minun puo-
lestani saa tulta ja mennä, en sutataan minä hänestä huoli"

"Sinä, Katri, olet toti wiisis tyttö, ©en tyllä hnontaa,
että sinä olet taupungin taulua wähän fäynyt"

"Wai niin."
"Niin, ei fe haita, että tiebät wähän sitä ja tätä, jota

eiwät nuot meibän tylän tytöt tiebä. He owat niin tyhmät
filttereittä, elt'eiwät ymmärrä itään mitään papille tvastata."

"Tieto et itänä laattana ole. Kyllä minä jaotan talttaa-
ni ftttoa siinä, tuin jotu muukin, maitta jouto-aitaua luen ja
Wähän tirjoitustatin harjoittelen, mutta älä sinä tuosta tau-
pungin koulusta mitään puhu, sillä se puhe on »vain peittää
piittaa,"
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"Hywästi sitte! tulotiesi saan sinua ttcihbä, fun kaupungista
pataan?"

"Mllhbollista kyllä. Hywästi nyt!"
Antti läksi, waan Katri jäi napputoimaati taiitaitansi.

Hänen jybämmeitjä kämi surnllifetji. Hän katseli sinne päin,
johon Autti täisi, waan pian oli mattustasi joutunut mäen
taatje, etfei Katri häntä enään nähnyt. Aallot loistavat,
perhoset lenteliivät tuttien ympärillä, jo siäsfi-parivi tanssi;
foto luonto oli ylen ihano, mutta Katri toti siriillinen,
sillä hän muisteli ijäänjä, jota hän ivoin wuosi tafaperin oli
saattanut hänen miimeiseen lepo-tammioonsa, hantans-maaljaan.

"Tietcinelvätkö kuulleet elämistä mitään?,, ajatteli Kuiri.
"Nähncekö isäni minun nyt, kun tässii yksin kuljen?" Kutrin
mieleen muistui, miten hän lapsena joka ilta sai nukkua isän
meisalessu ehtoo-ivirsiä, setä »ie hetket, joina hän kesällä vyhci-
iltoimi oli isänsä seurassa ollut iiiillu-mailla; isä oli silloin
puhunut rattaasta luojasta, joku oli tehnyt toko luonnon mie-
hättciuciti ihanaksi ja tullut ihmiseksi kaikkein syntisien tähden.
Katrin näitä muistellessa nousi kyyneleet hänen silmiinsä ju hiin
ajatteli taas: "Äitini o» kclivollinen työ-ihminen, multa ei hän
lue eikä meisaa, sen saan nyt «vain yksin tehdä, sillä isäni on
poissu, i'citi poissa!"

Kutri liiksi äyräällä ju meni kotiinsa. Kamarinsa akku-
nulla oli hänellä mähciinen kuswnwa «nyrlli sekä pulsamiinikukka,
ju tuosta Katri nyt ilostui, että palsamiini oli täydessä tukassa.

"Kun Antti tulee kaupungista tänne, niin saapa hän nähdä,
että olen hymin hoitanut kukkaseni," «jutteli Katri.

Ilta-puolella pulusi Antii muulamie» kyläläisten seu-
rassa. Katri tuli juuri lehmiä lypsämästä, ja Antti huusi:
"Hywää iltaa, Katri!" sekä heitti hänellesamassa pari omenaa;
sille lisäsi hän wielä: "Nyt on minun kiiru kotia, muista
wain, mitä llllinnlla sanuin." Vastausta odottamalta ajoi
hän nyi aika ivuuhliu pois.
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2.

Katrilla oli kaksi «veljeä, jotta asuimat lähimmässä kyltis-
sä loisella puolen jokea. Heillä oli molemmilla Mähäinen talo
ju punaiseksi maalattu asunto. Toinen heisiä ei loki amiolii-
tossaan oikein onnellinen ollut, sillä hiinen «vaimonsa ei muus-
ta lukua pitänyt, tuin ruo'asla ja «vaatteista, multa Katrin
»veli ajallcli niinkuin hänen isii-wainajansakkin, eitä ihmisen elä-
mällä on parempi tarkoitus. Hän ei toki itänä tolu-oloiSlansu
mitään piihuiiui, sillä hänen oli ajatuksensa, että miehen ju
mainion ei sumi toisiansa moittia. Usein tämä meli tiimi äiti-
ään ja sisartaan terwehttmcissä ja nytkin tuli hän erää-
nä lcmmanlui-iltcma heidän tykönsä. Katri meni meljeänsii wc»s°
luun, iloisesti huutaen: "Heikki! olipa" — Muuta ei hän en-
nättänyt sanoa, sillä samassa hän hämmästyi, kun näki Heikin
tunssu loisenkin «niehen, Mattilan Mikun, tuon, joku yks-piii-
sesli pyrki Kutrin sulhaseksi.

Katri aukaisi tutvan olven ju »vieraat aslinwal tupuun, jossa
tlltun emäntä heitä mieli-hywällci ivastaan utti, mutia Katri
riensi pois kyökkiin.

Emäntä piti paljon Mikustct ju olisi halusta hänen ottanut
»väivykseen, sillä Mikko uli ritus setä kotosi lawaraa, miten
main saatti, ja tämäpä juuri oli emännän mielen mukaista.
Hän oli sen muoksi Mikon tulostu mursin hylvällti tuulella jn
käski Kutria keittämään maito-puuroa illalliseksi sekä puista-
maan rasmaisinta sian-lihaa.

Talossa oli iso hopea-pokaali, joka ainoastaan pidoissa
tuitta kihlauksissa oteltiin esille, ja senpä emäntä nyt loi pöy-
dälle täynnä Ivacchtoaivaa olutta. Mikko katseli mieli-hymällä
Pöytää, miten siihen aina tuoliin yhtä ja loista lisäksi, ja tun
Katri käymällä tuti sisälle, silloin Mitto «vilkusten Kutriin sanoi:

Minä oten nyt jo uuden huone-rakennuksen saanut tuloo-
ni, ja kurjaa on enenlynyl; rahaa on minulla säästö pankissa,
multa säästänyt olenkin kelpo-lailla, että pelkkää sekuli-leipnätin
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olemme syöneet, waan kyllä nyt onkin talo hywässä kunnossa."
Näin sanoen hän aina nilkasi Katriin, mutta Katri meni työt-
tiin puuroa sekoittamaan, ajatellen itseksensä:

"Jumalan janassa sanotaan: mitä se ihmistä auttaa, jos
hän ivoittaa kaiken maaliman ja tuitentin jaattaa tabotutsen
sielullensa." Nain miettien seisoi Katri puuroa sekoittaen, kun
hänen meljettsä tuli sisälle, sanoen:

"Kyttä tai sinä Miton osion tiebät?"
"Hm, tai hänellä on luo wonho asia taas?"
"Niin on, tottahan siitä jostus pitää päätös tehtomän;

mutta eu minä toti usfo, että sinä hänelle olet ivoimotji sopi-
ma, sillä hänpä on oiteo mammonan orja. Tätä en futataan
sano häntä paneteilafseni, maan sen tvuofsi, että asian oiteo
laita on semmoinen."

"Niinpä onfin. Hän on warmaanfin unhoittanut, että
hänellä on fuotemotoin sielu, jota ei ole sillä autettu, että hän
martfojo säästö-ponttiin panee."

"Et snintaan sinä hänestä huoli?'
"Minä? En mor! Minäpä tulen isääni, eitä hän itänä

ahneista ihmisistä pitänyt."
"Mutta äiti ottaisi haiusta Miton mäivyfseen. Oietto

huomannut, että hän on tuonut hopeo-potaalin esille, sepä ott

jo itään tuin lupauksen merkki, sillä eihän siitä ole olutta juo-
tu paitsi testeissä ja tihtaufjissi."

"Kyttä minä pokaalin lasken kaappiin takaisin, ennenkuin
iltaselle menemme, ja toimonpo, että Mikko siitä ymmärtää,
milä tarkoitan."

Kun iltanen oli ivalmistetlu, otti Katri pokaalin jo las.
ti jen taappiin paitallenjo, mutta Mitfo huubahti:

"Katri! anna potaatin otto pöybällä "

"En, sillä tänään se on sopimompi faasissa."
"Minulla on myösfin iuommoiuen fototta. Ei minulta

ttyt enään mitään muuta puutu paitsi yfsi hetvonen ja pari
mulliftao jetä juuri fupari-tattila, jota tarwitaon olutta patt-
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nesja ja pyykkiä pestessä. Täällähän on kyökissä semmoinen,
ja Katri jen, tiemmä, jaatin myötäjäisiksi."

"Jos jäänkin, mitäpä hyöty sinulla siitä on," tanfui Kat»
ri kaappia lutiiessian.

"Niin, eipä otettaan," wastasi Mikko," sillä sinä et war°
maankaan taljbo sitä lvallealle panna, miltta meidän omaksihan
je toki tulee ja jää perintö-tappaleetji jututimme."

"Enpä ymmärrä, mitä sinä tartoitat," ivirftoi Katri.
"©yöbään nyt iltaista ensin," sanoi emäntä, "niin saam-

me sille jelmemmin puhua asiasta."
Mikkoa ei tarwinnuttaan tahbesti tästeä. Ryi rumet-

tiin siis iltaselle, ja emäntä tausii: "Mikolla on nyt uusi huo-
ne-riivi »valmiina."

"Sehän mahlaa 0110 hupaista Mikon mielestä," wastasi
Katri.

"Pian minä jen matamisi taitan, mitä työkseni otan," kehui
Mikko.

"Anna muitten liittää, jos sinussa fiittämistä on." piit-
tasi Katri.

"Enpä mätiä pibä, maitta tuon itseltin sanon, että sem-
moisia Pottia ei otettaan monta, fnin minä olen; tyllä niitä
tytöt saa hafea."

Katri, jota tuo Miton ylpeys harmitti, ivastasi: "Sen tyl-
lä mtaäfiu luulen, sillä taitamatpa tämän-niitti jet pojat ta-
lvollijesti ebes sisältä tirjaansi lufea, tun filttereillä owat, woon
sitä ei taibo Mattilan Mitfo."

"Mutta mitä owat he Mattilan Mikon rinnalla?" päti-
si Mitfo. "©en sanon, että minä taiban työtä tehbä tuin
orja jo säästää rahojani taiban myösfin."

Kyllä tuo on tunnettu osia," wastasi Katri.
"Mutta jos jotu hywä ystäwä tulee luot jeni, niin Mat-

tilan Mitalla on »vieraan-ivaro ja fyttätfi; siiloin ei puuturuo-
foa eitä olutta."
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"Mikko hyivä, ei sisareni ole sinulle ivaimotsi sopima, sil-
lähän ei oletottitnut orjan taivalla työtä tekemään," janoi Heitti.

"Niin fylläpä on paras, että ivaimokjesi haet jonkun toi-
sen naisen, sillä et sinä minua saa omaksesi etkä myöskään ku-
pllri-kattilllll."

"Wai niin, mutta sen minä talaan, etfeiytsifään »vaimo
koto kylässä lähbe tirtfoon niin uljaalla hetvojella eitä niin tiiltä-
wisjä, heiluivisfll tääfeisfä fuin minun »vaimoni," tehui Mikko.

"Enpä minä hänen oniieansi kabehbi," Masiasi Katri.
"Katri! mieti asiaa wielä, enitentnin päätöksen teet," sanoi

äiti.
"Saanko tulvan kysyä, miksi et minusta huoli? ' mirkkoi

Mikko.
"Milsi — sitä en juuri tiebä, mutta ottoonfyy mitä hy-

mänsä, minä en sinulle soivi, Mitfo, sillä sinä olet koivin ah-
ne ja ajattelet main, miten jäisit talvllraa koottua, että muis-
ta, etfei foto haluansa saa fiinittää semmoiseen, jota on ta-
tooivaista, jotll toi ja ruoste raiskan."

"Woi siltätö nyt tttuluu. Tyhmäpä olinfin, tuu en otta-
nut puhe-miestä, sittä ininä sanon aina totauben ja puhuu suo-
raan mitä ajattelen."

"Sepä ou hyivä hänelle, jofo sinun lvaiinotsesi tulee, että
hän saa ttebon ajatutsistasi jn taMoistafi, niin tietääpä hän ot-
too mukaansa muutaman ivartaalltsen rnis-leipää, jota hänen
silloin sopi! nauttia, jolloin sinä häntä ivaabit fetiili-leipää
jyömään."

"Älä iee minusta piittaa, sillä minua parempaa poikaa
jaat fyllit hakea," ärjäsi Mitto ja löi nyrkkiään pöytään, mut-
ta emäntä lausui:

"Toimonhan, että Mitalle setäKutrille wielä on elon-päimiä
suotu; saatamme toiste paremmalla onnella tästä asiasta puhua."

"Tiebänpä marinaankin, etfei Mitfo minusta huolisi, jollen
siisi sitä tvertoa myötäjäisiisi, fuin saan; mutta sen sanon
sinulle, Mitto, että minua Marten ei sinun tortvitse tänne tois-
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te tulta, ei yfsin eitä pnhe-miehen tatissa, sillä se olisi tuiki
turhaa."

"Saalipa jonkun toisen," wastasi Mitfo ja läfsi, hyivän
lverran olutta wielä juotuaan, talosta pois.

3.

Kesän pciimäl oliwat menneet, ja syksy oli jo tullut, kun
Katri eräänä sunnuiitai-allmitnu läksi kirkolle. Hiin ennätti sin-
ne liian aikaisin, ja päätti mennä siksi, kuin juinalllii-palivelus-
ta aljctlllisiin, hautaus muulle Sinne tultuunsa meni Katri i-
scinsci haudalle ju pisteli sen kummulle sinne tänne kultia, joi-
ta hän oli kotoaan kädessänsä tuonut. Hautausmaalla ei ollut
muita ketään kuin Kutri eikä sinne kuulunut mitään mnuilmun
tohinaa. Munlto-lintujen parivi lensi kirkon tornin ylitse, ja
heidän siipeittsci suhina kuului, mutta hetkisen wain; sitte oli
taus kuitti hiljaista, äänetöintä. Katri katseli haudoilla ole-
mia ruohoja ju kukkia, juttu hänen mielestään aamu-tuulessa
nuittasiwctt, itään-kuin olisimat tahtoneet turinan kertoa nuis-
ta kumpujen alla lepäiimicn elämästä. Tässä hänen istuessaan
kuului portin narina, ja Antti tuli hautaus-maalle. Nähtyään
Katrin sanoi hän:

"Kas siicitö täällä istut; fiitofsio iviimeifistä!"
"Kiitoksia tiittämästäji! Minä Ivartoon täällä yhteen joi-

mistll."
"Pian fyllä jo joitetaaufin.Kninta jinä nyt olet jatjanut".
"Hywin wllin, mutta tahtoopo olla ifääni mähän itämä."
"Hän lepää rauhasja."
"Niin hänen ruumiiusi lepää rauhasja, ja toiivonpa, et-

tä hänen jielunfa on autuas, sillä hän eli tuin oitia kristitty
ihminen. Ci hän palmellut jumalaa ainoastaan fuullaaii, maan
fybämmellään. Hänen iöistänfä fen huomasi, että hän jumalan
sanaa setä lufi että usfoi."

"Jan sen hän teki. Hän oli HYMänti esimerkkinä muillcl-
tin; ja minä lulen, elfei semmoinen jumalan-pelko ole totinen,
joka ei ihmistä tee kelivolliselsi, sillä joka jumalaa rakastaa,
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hän toettua elää jumalan tohbou mutaan. Etkö muista, että
proivostitln rippi-fouiusso meille niin sanoi."

"Muistan, mutta jopa yhteen soitetaan."
Katri aitoi nyt mennä firftoon, mutta Antti lvirtfoi:
"Wartooppa wähäseu, Katri! Oletto muistanut mitä

minä sinulle sanoin silloin, fuin foupunfiin puu-fuormoa
tvein?"

"Hm, enpä juuri ole tahtonut sitä muistaa, fosfci sinut-
la on monta sataa marffao enemmän kuin minutta."

"Niin, mutta kun sinä ja minä lastemme Marttamme yh-
teen, tuleepa niitä toti siiloin enempi."

"Kun en main sitte aina mätiin saisi tutitta, että minutto
oli ivähempi fuin sinulla?"

"Etpä siatkaan, sillä eu minä Iviiita-Päisfä fttije."
"Ethän forttiataan lyö, tiemmä?"
"Eu. Semmoisista hutvitufsista en ole millointaan huoli-

nut; silloin, tuin en leimallisten ihmisten seuraa saa, tuen minä
tirsojani, joita minulta on montafin, ja saanhan niitä taiitas-
tosta lisäisi ©aatanpa myösfin fäybä faiselemossa luontoa,
fe on fylla hywä tirsa fefin jo siitä sia paljon oppia."

"Sinä ajattelet juuri tuin mittäfitt."
"Tulepftll Me omafsetti, Katri!"
"Hm, minun täytyy ensin puhua äitilleni ja metsilleni a-

siasta; mutta sinäpä, Antti, olet mielestäni marsin isä-ivaino-
jlltti tapainen, ja semmoisen minun sulhoni pitääfin oleman."

"Tänä iltana, Katri, tulen isäni tanssi teille."
"Terme tultua main!"
Näin tesfusteltuaan metttmäi he nyt molemmat firftoon.

Ilta-puoletta tuli Antti ja hänen isänsä Koirin foiio, ei-
fä Katritta silloin ollut mitään sitä ivastaan, että hänen äi-
tinsä otti hopea-potaatin esille.

Mliutamo fuufattji tämän jälteen oli Antin ja Koirin
häät Antti jäi toto-mämytsi ja rofeufi anopfti-muorillenfo o-
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mun kuutiiin huoneen. Siellä he usein lesä-illllinu hyiviissci
solvussn »nuorin kanssa isluiival, katsellen wilja»via peltojansa
setii joen «vcilttymici aaltoja ja jutellen siksi, cttii aurinko lasti
ivuorien taakse.

TM.
Tellu oli seitsemäntoista, ivuolinm neito, kaunis luin juu-

ri puhjennut lutka, ja nykyään kihlattu morsian. Hän seisoi
uumisluii nttunun ääressä, kädessään piteli hän kaunista hcl-
mi-nailhua ju sanoi, sitä katsellen, itseksensä:

"Morstun! Tämä sana korniani miellyttää, waan sydän-
täni ci se lämmitä, jakuitenkin olen minä huomannut, että kun
ystäwisliini on joku mursiannu ollut, niin on hänen sydämmen-
sä kowemmin sykkinyt, hänen silmänsä lirttuummin loistaneet
ju poskensa pimu kattniimpuna hohtunut sulhon häntä lähes-
tyessä; muun kun Sllluri minuu lähestyy, ci sydämmeni
syki tamallista taajempaan. Jos hiin menee laikku tulee, on
sydänimeni yhtä lemollinen; miksi olen niin? outo tämä ruk-
kcitttlll? — Miuun wanha hywä sulhoni antaa minulle kullii-
lu lnhjoju jn koristeita yltä kyllin, ja nyt iviimein antoi hän
tämän kalliin helmi-nuichun, joka häci-pciivänci on minun tnn»
laani pllitlawa, multa — helmiä en tahdo häci-päilvcinci tautas-
lussuni kuntaa, helmet eiwiit hywää merkitse — kun niitä unissa-
kin näkee, niin saa itkeä"

Peippo lauleli iloisesti somassa häkissään; Tekla kuunte-
li sitä, ju hänen sydämmensä setivitti lllnlun sanoiksi: "Rukkaus
on nuori, se on auringon jaketvciän lapsi. Lemmelär ei suosiele
hariuuhiu hiuksia, hän ei «viihdy ivanhan hclmussa eikä anna
sitoa itseänsä koruilla eikä talleilla helmillä" — "Niinkö sinä
laulat, sinä luonnon ju wupuuden lapsi," sanoi Tellu, "wur-
muunlin sinun kulta-häkkisi on sinulle liiun uhdus; lennä sinä
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ivapaanll fumppllniesi luo." Näin siitottuansa lasti hän hätis-
tä lintusen, jariemuiten lensi se ulos lemmittyänsä hafemaan.

Teltan wielä lintua fatsellessa aufeni olvi, ja nuori me-
ri-mies astui sisälle. Hänen tasmonsa oliwat auringon poltta-
masta ruskettuneet ja mustat hiuksensa oliivat kähäröillä, hä-
nen silmänsä säiffyilvät, ja fybämntenfä aaltoili niin, tuin f e
riehuma meri, josta hän juuri oli tullut; hän kiiruhti Teklan
luo sanoen:

"Tekla! minun orpanani, minun lapsuuteni morsian! nyt-
pä tuki »vihdoinkin sinun nähdä suun. Tiedätkö? siitä asti luin
kodostani lähdin, olet sinä mielessäni ollut. Kun ineren aal-
toja purjehdin, jos myrskyissä taikka kauniilla säällä, aina uli
sinun tulvasi mielessäni, ja nyt näen sinun edessäni klluniimpu-
nll, suloisempana, kuin saalin aawistallttllan. Tekla! minulla
on nyt laiva, minulla on koio, ja pyydän saadu sinua tiimiin
kotoni haltiattareksi, pyydän sinua omakseni, nmliu — woi »ui-
nua, jos liika myöhään tulen! —"

Teklan poskel oliwat «valkoiset kuin lumi, hauen tiilensä
ivapisiivllt, jn hän »vastasi: "Myöhään, Pentti, tulet," ja näyt-
täen lihlu-sorntustllnsu lisäsi hiiu: "Katso! tämä kahle, jota kan-
nun, ja joka minulle nyt ylen rastaalta tuntuu, otin mapaal-
la tahdolla mastaan, en aawisianul silloin, cttä elämäni onni
olisi ollut minua näin lähellä; nyt olen minä ivanhan kunni-
oitetun Scmtariil oma, hiin on minua »vihki-tuoliUe saattama".

"Hywästi Tella," sanoi Pentti kolkosti, "minä lähben
pois, waan en merelle, mutta mereen. Meren fylntät aallot
saamat jäähbyttää minun polttamaa, rintaani."

"Ei, Pentti, älä puhu noin, ole mies ja tärsi tuin mies
äläkä tee minua syy-pääfsi fnolemaasi. Hae onnesi mieroissi
maissa jo unhota minua.,,

Nuorten näin puhuessa oti heidän huomaamattansa man-
hun-puolinen mies astunut sisälle; hänen murlulonsa oli sorea
sekä muotonsa jalo ja miehuullinen. Hän läheni nyt Penttiä
sanoen:
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"Nuorukainen, sinä jota nykyään olet mereltä tullut niin
riehuwa-sydllmmisenci, kuin ne kuohumat aallot, joita purjeh-
timassa olet ullut, ota sinä tämä loistama morsian, sinua hän
rakastaa, mutta minua ei; le olette elämänne kemäimessci, mi-
nun sitä mastaan on malkani lyhyt miimeiseen koto-pcittaan.
Tyhmä minä olinkin, minä wanha, jota luulin elämäni ehtool-
la'saamani, mitä ei minulle suotu sen aamuna eikä sen val-
miina, tyhmä minii olin, joka niin lnulin; «nuttu woi sinua,
nuorukllincu, jos ei sinun rakkautesi kestä niin kauan, kuin si-
nussa sydän sykkii. Muista, ettäs rakastat häntä clämän lop-
puun asti, ja tästä lähtein olkoon Tekla minun kaswalti tyt-
täreni, hän periköön omaisuuleni; helmi-nauhan pitäköön hän
hää-piiiwiinii kaulllssllllit muistoksi siitä wanhutscsla, jota aino-
astaan tahtoi olla hänen onnensa perustajana.

MilWwjn-liich.
Eräällä lahdella näkyi yksinäinen ivenc, jota sousi nuori

Harteina mies. Soutajalla oli myötä-luuli, ja pian oli hän
joutunut mihin pyrki: lahden toiselle rannalle. Hän astui
nyt maalle ja riensi mäen päälle olenmait mökkiin päin. Ei-
pä haita, maitta lähemmällä tarkastelisit tämän nuorukaisen
muotoa, sillä silloin huomaisit, että noissa ahivcttuneissa kas-
ivoissa on oikein rehellisyyden ja tunnollisuuden kuiva. Vä-
hän alakuloiselta hän nyt toki näyttää, tulkeissaan mökkiin
wiewiici polkua pitkin.

Oli laulvantai-iltc», ja »vunhu Kalustaja-Lassi istui mö-
lin edustalla olemalla lawitsatlu, werttuc» kutoen. "Hän on
itscu-päineil," sanoiwal naapurit, ja niin kyllä hän olikin, sillä
milii muut mielivät tehdä, sitä ei hnn mielinyt, hän wain ai-
na piti omaa päätänsä, oli warallinen mies ja hulwek-
si luikkia, jotka cimiit, niinkuin hän, saattaneet tuotu tamaraa
arkkunsa pohjalle.
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"Noh, olctko nyt siellä, uuetsiu!" huusi Lassi, kun näli
poikansa lulewan polkua pitkin. "Olet kaiketi taus tuotu tyt-
tö-renttua ollut kurkislunillssll, »vaikka sinulla täällä kyllä olisi
työtä ollut, multa muista mitä minä olen sanonut: juokse si-
nä, Pekka, mitäs juokset, ju ajattele mitäs ajattelet, multa
siitä usiustu ci mitään wulmislu."

"Niin te, isä, olette sanonut," «vuslusi Pekka säluyisesli,
«vaan «varsin «vakaivlllla muodollll, jota «vanhus ei toki huo-
mannut, "ja kuitenkin tahdon minä wielä kerran teille puhuu
Hunnusta sekä pyydän, että tylvenellii mielellä sanojani kuun-
telisitte. Isä kyllä lietän, että minä olen kuikissa asioissa ko-
ettanut mieliänne nouduttuu jll siitä asti, kuin äitini kuoli,
teille apua tehnyt niin paljon, tuin olen jaksanut. Nyt olen
minä ivuodm ollut Hannun kihloissa ja monlu terluu teitä
rukoillut, että edes kerran saisin suallaa Hunnun tänne, nciyt-
täiiksmi, minkii-moifcn miniän teille kuuppaan, waan te ette
ole sanojani korwiinnckctun ottanut. Te sanotte: hän on löy-
hä, mutta minä sanon, elin hänessä itsessänsä on rikkautta
lylläksi. Teillä, isä, on tctwarua enemmän, kuiu lurmilsette,
ju täällä mökissä on kyllä liluu meille kuitille. Mitäpä se sille,
muitta hän onkin köyhä."

"Ei, kiitoksia »vain, en minä mitään nurkka-hiiriä tarwiisc —

Sinä tahtoisit näyttää häntä! — mittamaakin näytettiiiväii —

kuitti nc oivat yhtäläisiä. Ei, yhden minä olen nähnyt,
sen sinä kyllä immet, jota minulle sopii miniäksi — se on se-
pän Liisa. Hiinen isällänsä ou talo setä paljo irtainta ta-
wnrnu, ja tyttö itse on myöskin Nlpo ihminen, mutta Han-
nu ou perin köyhä, eikä hnn äitinsä, tuon ylpeän lesken, kuol-
tua myöskään mitään pcri."

"Tuossa teelle määrtr, isä, eitä pidätte niin paljon maail-
mallisesta tllwurastll," «vastasi Pctta "maan olisiko mahdol-
listu, että tahdolle kostaa Hannallc ja minulle sm, että tei-
dän nuorena ollessanne Hannun äiti halukkaammin olli köy-
hiin renki-miehen tuin rikkaan Kalustaju-Lassin, joksi teitä tul-
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futaan? ©e olisi, isä, teille häpeäksi! Mutta ttyt tahoon myös-
fin minä sanoa teitte iviimeiset sanani. Isäni fyllit tietää,
että mllllilmll on talvea, setä että minulla on tilaa muuattatin,
tuin flllllstlljan mölissi. Minulla on tvättfat fäbet jo tuotta-
mus jumalaan. — Mutta — enpä nyt tahbo tanssinne tina-
ta tänä iltana, sillä nytpä ou tauwllntai-iltll, si huomenna
menemme yhbesfä rippi-ttrtfoon. Antataa minulle tverfot, että
menen niitä lasteittaan; lanan en poissa miitvy."

Peffa ivistasi lverfot olallensa ja läfst rannalle. Hetken
kuluttua kuului airojen hiljainen loiske lahbelta.

Kalllstaja-Lussi pisti tuputtaa piipun-nysäänsä, sytytti si-
tä ja mumisi itseksensä: "Hm — tyhjää puheltu — turhia
hullutuksia — hm." Näin sunolluaan «vaipui hän symiin aja-
tuksiin. Mitäpä hän mietiskeli? — Kukatiesi ajatteli hän poi-
kansa sanoja: Maailma un lamea, ja muuullukiu on lilaa kuin
kalustajan mökissä. — Kentiesi ajatteli Lassi, että hänen yksin
jäätyänsä tuntuisi mökki hauelle komin tyhjältä. Miettiessään
puhalteli ukko sakeita suivu-pilmiä, joiku haihtuivat jutulosimal
iltllttuulcm.

Hanna oli kaunis tyttö, sen kyllä kaikki myönsiwät, ja hän
oli myöskin iloinen sekä lempeä. Häntä sanottiinköyhäksi, mut-
ta Pekan mielestä oli hä» rikas, cttä tuo ollut ihmettäkään,
sillä hänen äänensä oli heleä! kuin hopea, tcriveytmsä raitis
sekö taitonsa hywä, ja parus puhtain kulta löytyi kätkettynä
hänen sydämmessään — scnpci lvuotsi oli Hanna Pekan sil-
missä kalliimpi kuin huhtawin timantti.

Aurinko tatinistatti toistottaan koko seutua, fun firfott-fet-
lot pyhä-aamutta rupesimat kajahbuksellalisi ihmisiä kokoon kut-
sumaan. Kirkon-mäelle seisittui sinne tänne eri jottffoihin wä-
teä, waan fun yhteen soiteltiin, riensilvät taifin firftoon.

©llllrnastuolitt lähellä istui Hanna äitinsä lvieressä, hän
fatseli firtfllin silmin opettajaa, tarkasti kuunnellen hänen o-
petutsiaan. — TllaempoNa kirkossa istut Kalastaja-Lassi sekä
Pekka. Kun pappi saarnassaan puhui siitä tamarasta, jota ei
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koi syö eikä ruoste raiskaa, tuntui Lassin mielestä, ikänn-kuin
olisi kuitti hiincm luisuneet.

lumnllltt-plllmcluksen päätettyänsä tuli pappi kuorin lcictt-
tiulle ja ilmoitti kansalle, cttii höncllc oli lähetelty Piplia, jo-
ka oli lahjoitellama scurakuunuu laitaivimmalle jasimcimmälle
neidolle, ja kun Kirkkoherra nyt mainiisi Hannan ntinm sekä
miitloi häntä tuota kallistu tuhjau uituinaan, Muin katsoi myös-
kin Klllllstujll-Lassi kuoriin päin. Mitäpä hän siellä näki? Nuo-
ren naisen, jonka ihanille kasmoille aurinko juuri lasti kultai-
set säleensä, ja joku scisoi siinä nöyränä, kiitollisena. Mitä nä-
ki hän seurakunnan silmissä? Kunnioitusta. ja tun hän kut-
sui Pcttuun sekä näki hänen silmissään ilo-kyyneleitä, silloin
hän ymmärsi poikansa sanat, ettii Hanitllllu olisi rikkautta kyl-
lcilsi. "Itse-piiinen" puutui päänsä nöyrästi nlus, ju hänen sy-
dämmensä pehmeni kuin jää ketvciisen cmringon loisteessa.

Kirkon-menot olimat loppuneet, multa kirkon-mäellä tnnke-
usiivut Hunnun lulluMlll iloiten hänen ympärillensä, wauu Pek-
ka iviihän etäämpänä seisoi oootlaen, että hänkin wuoroslansa
pääsisi Hannun tykö. Silloin Kulnstuja-Lllssi hiljaa löi hän-
tä olalle, tuiskuten: "Mitäs lässä katselet, mene lohta tytön
luolse jll ilmoita, hänelle, ettii miniää, jota poikani minulle on
tarjonnut, odotau minä tänä iltana". Näin sanottuaan riensi
utto piltillä askeleilla kolia.

Miniä tuli kalastajan mökkiin, eitä pitkiä aikoja kulu-
nuttuun, ennenkuin hän jo sinne jäi emännäksi; ja muuilmu on
lamcu ja tilan on kyllä muuallakin, multa Pctan maailma on
kalastajan mökki. Iloisetta luskcc hän wcrtkojausa luhtccn, ja
hauen nuori »vaimonsa istuu tyyiyiuäismii »veneessä, laitlaeu:

Airoillani lytfelen
Weneheni wesillen,
Kiibän mielell' iloisella
Wälttywittä lllinehillll,
Alliellen: ei parempi
©aattllis olla onneni.
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Armahani seurassa
Rautiaisessa tobissi
Wertfolliii tutoelen,
Muistojani iniettielen,
Aattellen: et parempi
©aattllis olla onneni.

Eitä ole haittana
Mnlle utatlntait tohina.
Olla flllltau onnellisiia,
Riftllllna, jos tyytyiväisnä
laulan: eipä parempi
Saattais olla onneni.

Kulasluju-Lasst mökkinsä edustalla usein isiuu puhaltaen
sawu-pilwici ja hartaasti kuunnellen, kun miniänsä lukee pipli-
asta, joulu sui kirNoherrnltu, ja silloin ajattelee hän, et-
tä kulta, joka löytyy sydcimmessä kätkettynä, on toki suurem-
masta unvoStu ju tuolilla memmän korkoa kuin se, sotu tal-
lennetaan arkun pohjnlln.

OiMl! IMM.
Satu.

Eräässä kauniissa lauksossn usui muuan maan-wiljeliä
wllimonsa ja lastcnsu kunssu. Hänen muu-tilunsa ei ollnt suu-
ri, multa ahkcralln lyön-lcolla sai hän siitä tuli tarpeeksi ela-
tusta «vähäiselle perheellensä. Tässä asut hän tylyivciisenii, ja
hänen asuntonsa ympärillä kuswoi runsaasti onnen kukkasin.

Onnen futfllset olilvatfin erinomaisia tuttia. Lupset eiwät
tietäneet, tuta niitä oli istuttanut, ja fun he tätä isältänsä
fysyiivät, niin hän wastasi:

"Me olemme ne saaneet lahjaksi ylhäältä, ijantaiftisen on-
nen herratta".

Eräänä iltana isiuimai nuorimmat lapset leifitetten pi-
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hullu; he kuunleliwut koiran haukuntaa, joka silloin tällöin met-
sässä »vuorten iviilistii kajahteli, sillä knrlnnon herra oli met-
sästämässä, mutlu äkkiä juoksi nuori hirwi metsästä oikoiseen
lasten luo, se katseli heiiä rukoilemin silmin, ikään-tnin olisi
heiltä apua pyytänyt, sillä sitä muinolliin — »viattomuus tur-

masi miattomiin.
Lapset hylväililvcil hinveä, multa samassa he peljcislyi-

miil, sillä metsästä tuli ratsastaja ajaen aika ivauhlia; tämä
oli itse kartanon herra, ja hänen aluettansa oli tuo laaksossa
olema mähäinen maa-tilakin. Hän oli uljaasti «vaalelellu,
mutta hänen silmänsä katsanto oli synkkä, hänen otsassansa
symiii ryppyjä, ikämyys ja onnettomuus oli ne siihen lii-
ka aikaisin kaivanut.

Kartanon herra näki nyt uhrinsa ja aikoi juuri ampua,
multa samassa satlnimal hänen silmiinsä näkcmiiäu onnen tilkkasia,
jotka ystiimiillisesti hänelle noittasiivat. Hiin luski Heli pois
pyssynsä, ju silmänsä loistivat lempeästi, kun hän astui alas
heivofm seljasta ja liiriihli talon tupaan piiin. Maamiehen
maimo tuli portailla häntä ivastaan, ja lapset menimiit laitin
äitinsä ympärille, jossa he sille uutcliaasti tatsclimat «vierasta.

"Noh! jopa toti miimeintin löydän nuot kukkaset", sanoi
kartanon herra, "uiitä olcu hakenut ympäri maailmaa ja olen
antanut isot ruhu-summut saadakseni edes yhden ainoa» näitä
kukkasia, mutlu kuitti hakemukseni on ollut turhaa, jn nyt löy-
dän minä ne liiiillä köyhimmällä alustalaisellani ja noin run-
saasti; minä tahdon ne kullalla maksaa ja istuttaa uepuutur-
huuni kartanoni ympärille".

"Armollinen herra", sanoi maau-wiljeliäit waimo, "ei mi-
tään tulta ole niin suuresta armosta meille tuin nämät tttf-
tafet, ja ne tatastuifimat teibän puutarhllssiuue, sillä nnot me-
nestyivät llinoastaon silloin, fuin ijanfoikkifen ouueu herra ue
meille lahjoittaa".

Silloin »vihastui kartanon herra; hän tempasi juuriiteitsi
muutamia kukkasia maasta, ja iälsi »vihoissaan pois.
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Kotia tultullnfa istutti hän fuftafet hopea-astioihin, tas-
teli ja hoiti niitä, mutta ne sirfastuiivat main ja pian mar-
sin tatastuilvat simissi hopeo-astioisjaan.

Silloin tartanon herra tiroten nousi istualta, fäsfi pol-
wellllnfa situloitll hewofen ja ratsasti sitte itään-tuin tutt-
liais-pää maamiehen loatfoon.

Aminko oli juuri laskenut, kun hän ennätti taloon; pie-
net lapset oliwat jo menneet leivolle, ju ivunhin tytär istui
tulvan pcrciisessci kamarissa wanhempainsa seurassa. Kun
maamies näki herransa tulewan, kiiruhti hän jo portaille ivas-
taan ottamaan, mutta seisahtui tässä marsin peljästyksis-
sään, sillä hänen herransa silmät pyöriwtit »vihasta.

"Orja!" huusi kartanon herra, "sinun matalan asuntosi
ympärillä kaswaa kukkasia, jotka heti lakastuivat minun ko-
ntioissa huoneissani; sen innoksi olen nyt päättänyt, että si-
nun Pitää ennen auringon nousua perhcinesi muuttaman pois
tästä talosta, sillä minä tahdon itse asua näitten kukkasten
keskellä, joita ei kaikella ttillallllnikaan saa menestymään karta-
nossani.

Suotto rufoili maamies ja hänen ivaimottsi, jofa myös-
fin oli tullut ulos, fartanott herraa Väätäisestään limpuittaan,
hän oli taipumatoin.

Silloin tuli maamiehen nuori tytär tuman omesto ulos
hän tantesi pollvillenso tartanon herran siltoin eteen jo hnn-
bohti: "Herra, herra! älfäätte ajako meitä pois tahostamme,
sillä silloin saatte ijattfaitfisesti taiivata niitä tuftasio, joito
nyt omotseune tahtoisitte. Katfotaotte maiti ympärillenne, ne
lafllstuivat jo! Mutta jos ojoitotte taitpiutta jo ormollifunt-
ta faitille, sittota ott teillä näitten fuftasteti siemen omossi fy-
bämmesfänne".

Kun knrlunon herra näki tämän ihanan neiiosm kyyne-
leiset silmät, heräsi hänen hekumallinen, syntinen, kolvn sydäm-
mensä ja hänen silmissään kimalteli taksi kirkasta helmeä —

katumuksen kyyneleet, sillä hän suri nyt entistä elämäänsä, tur-
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huubesfa wietettyjä päiwiänfä. Hän huotafi fywciän, nousi
hewofenfa felfään jo riensi lataisin tartonoonsi.

Muutamia wiitfojo oli tainnut, jo tartanon herra wei
maamiehen nuoren tyttären niorfiamenansi komeaan karta-
noonsa. Pöilvät, Miikot, fuutaubet fuluilvot, jopo muosifin
joutui loppuun, jo tartanon herra tunsi itsensä ylin onnelliseksi,
sillä maamiehen tytär oli hymä ja lempeä waimo, ja rouho
oli häntä seurannut kartanon uljaista huoneista.

Kartanossa oli iso ilo, sillä herran wuinto oli miehellen-
sä lahjoittanut pojan, josta herra oli sanomattoman onnelli-
nen; hän meni puutarhaansa saadaksensci oikein hartaasti Ju-
malaa kiittää onnestanfa, ju kuiso! siellä kukoisti nyt koko kar-
tanon ympärillä onnen kukkasia. Nähdessänsn näitä raNahia
kukkia, ilki kartanon herra ilosta ja laski itsensä poluilleen
kiittäen ijankaiklisen onnen herraa tästä hänen lahjastansa,
ja siitä asti käsivoimat nämät harminuisct kulkuset aina kar-
tanon puutarhassu.
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