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WeljeKset.
Tarina.

I.

.tuin joskus fatut, Suomalainen, kaivelemaan
Pietarsaaren firff oinaalla, niin silmäile itäpuolelle
tirtfoa, seisahda ja ajattele — „fufahan tuottefin
suurelle foimutle ruumiillaan höystettä antaa?" Mene
sitten tifemmäfft, faima foiroun juurellatuuman maa-
han, pyhi poiS multa ja hautaa merfitfemä firoi fohtaa
sinua ja fona sattuu silmiisi; sana jota tietä antaa
utta juurten alla lepääivät, sana: Vetjefset. Sinä

et' iviisirstu, sinä et' osaa aaroiStaa futfa nää metjef-
set oroat. Sinä fatfelet timeä, fe on homehtuneena,
röhtnyinen. ©inä ajattelet: Ei riftaus tuota rafen-
tanut, ci fufulaifct kimeä maahan fätfennt; ja sinulla
on oifeen. Aitoi on toista \aiaa ajastaikaa pait»
fansa pitänyt, toista satoa ajastaikaa peittänyt suu-
ren satoisuuden. — Anna heidän rauhassa tcivätä,
ätä ilmoita falaifuutta, jofa jo homchcn alla taltuu;
niin taidat sanoa, tahi mietoittetce sinua uteliaisuus
ja sinä fyfnt — futfa nää oroat, nämät roeljefjet?
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Äeroät-lumi sulaa jo Ebba Brahen raunioissa, istu
ftijiijä ja fuuntelc, minä tahdon sinulle satoisuuden
ilmoittaa.

Iso-roihan aitoin palatfaammc. Maamme oli
suru-hunttuun puettu. Kauppamies Anströmin ta-
lossa oli hrimeä rähinä ja hyppy. Kaiffi jotta paeta
siiattiroat, seisoivat ivailtuina jo, fartanotta odottaen
isäntää, jota roietä fatseli farmarissaan, ettei mitään
jäisi. Nää odottamat olimat: »vaimonsa, Hanna hä-
nen tyttärensä, Elias ja Aato, ottopojat, joittenka
faSmatuffeSta kauppamies oli tähän sankkaa murheen
pitänyt. Elias oti jo täyttänyt 13 rouotto ja Aato,
jo uli kahdenkymmenen, oti rouotta ennen faanut
nimismics-lvtran Pietarsaaressa; näitä paitsi oli pako-
tuumassa monta muuta asukasta kaupungista, joit-
tenka seassa kauppamies Ilström o» mainittaraa,
kosta hänen toimella paatti, jonka oli pafo-roäen nti
meren roteminen, jo rannalla obotti. Vihdoin tuti
AnStröm ja itku silmin lähtimät nyt rannalle.

Pojat! sanoi tauppamies paatista rannalle seiso-
mille Sliafjetle ja Aatolle, pojat! jos meri meitä hu-
futtoa, jos aallot meitä (tirotjyteen fättee, niin jääfät
hyroästi; rafaStatat toisianne, niinfuin tähän asti
petofsetta, ("otifaat uutterasti roihollista »vastaan, joS
tila ("en teille suopi, — rataStataattc toisianne, sa-
non wielä terran, roaan enemmän fuin toisianne,
rafaStafaatte isänmaatamme, rataStataattc fuolema
hetteen aSti
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Pojat scisoiroat fäfifäbeSfä, fnttnelfilmiSja tuun-
nellen isänsä puhetta ja fuin toiime sana oli hiljen-
tynyt fatsellen paattia, jota hiljaisesti tuulen täyttä-
mä purjeella rannalta ulappaa hah. Vielä tau-
roan, fuin paatti jo oti näfyivistä tabonnut, feifotroat
he samalla paifalla, fäst fäbessä tatsitlen pitroien tul-
fua tatroaafla.

Elias ja Aato olimat roetjefjet; sama äiti oli
heitä synnyttänyt, sama isä heitä siittänyt, sama rak-
kaus oli nuoruubeSto juurtunut molempain sybäm-
antin. Köyhyys oli heitä kohbannut elämänsä aa-
mutta, fuolema fätjntit heibän fobossansa ja net ai-
noat, joita toisiansa enemmin rafastiroat — isänsä
ja äitinsä oli fuoleman enteli samalta hetfella hau*
taan saattanut. Silloin oli Anströmi hauballa fuul-
lut orpojen matitusta, ja isänsä hautauspäiroänä soi-
mät metjcfsct cnsiferran armo-pöybällä. Kauppa-
mies oli ollut heille isä, isän raftaubelta heitä fas-
mattanut, äitin raffaubelta oli samasta hcttestä mai-
nionsa heitä ahdellut, sisaren hclleydelto oli Hanna
— tauppamiehcn ainoa tytär — heibän fanssn top-
("uudesta leiffiä laskenut.

Nyt oli ajat muuttuneet, Miopistossu, jossa EliaS
jo oli fäynyt fafft rouotta, oli sama tyhjyys fuin
foto maafunnaSsa. — TyhjyyS! sillä tyhjät ottivat
talot, metsä ja pufo taiffi korjannut — ja missit
ctoroä henfi löytyi, siinä tuultiin ivalituS ja ("urun
furfea huuto. .ftaiffi jotta paeta taisiroat, hafiivat
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piilopaikan. Kauppamies slnströmin talossa ei fu-
taan paennut; isäntä ei tahtonut maatansa jättää;
maan roaara eneni, päiroä päiroäStä, ja roihboin
päätti uffo muuttaa majaansa ja Ruotsissa hakea
turmaa. Elias ja Aato päättimät jäädä talon fcfa
maan — isän maan puollustuffeffi ja päätöksensä
oti luja, luja kuin kallio, jot' ei tuuli eikä myrsky
moi taataa.

Nyt otiraat meljekset seuranneet faSmatuS-manßem-
piansa paattiin, he olimat nähneet paatin taitoaan
rannalla katoaman, — nyt scisoiroat he yksin, nyt
otiraat he toistensa turmana.

— Veljeni — sanoi Aato — tule! työ obottaa;
suru ei auta.

— Niin on, — huotasi Elias, — niin on, men-
nään! jätetään meniät Jumalan haltuun!

Vaan takanansa fuului huofaus!
— Kuta siellä, — sanoi Aato ja fäänsi päätänsä

fohdulle josta huofauS, mäen tcSfctto fuului; tuu-
linko oifeen, niin on Maria siuranut meitä, sillä
Marian oli huofaus, niin ci fufan tunne fuin hän,
niin ei futaan rafaSta tätä rafaStettataaa isänmaata
fuin tuo nöyrä-päincn, hullu tyttö! Maria, — sanoi
hän, ja meni tytön luo — Maria mitä tuumaat,
mito näet?

— ©urua, surkeutta ... ne memroät ...ne
tulemat ...ja ne tuomat . . . roaan mitä ne tuo-
mat, sen tietää Jumala ... ne tuoioat ... ja ta-
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malalla äänellä fuiSfUtti tyttö Aaton fortoaan .

ne tuoraat firoufsen.
3-ttttö oli huttu, — hullu, siitä päiraäStä jona

hän unessa oli nähnyt rafastetun yltänsä lautana
aöenäjäSfä faatuman — hullu, mutta fumminfi tun-
tui Aaton ftibämmesfä, fun olisi tnieffa sen läpi fäy-
ntit. Hän huotasi nyt itse ja Jumala fuuli rufouf-
sen: Salli Herra tytön ennustufsen hulluubefsl.

— Tule! — sanot EtiaS.
— Mentäät .

. . mentäät . . . rataStafaat toi-
sianne, minäfin olen rafaStanut — fuolema mci mi-
nun rakkauteni, ha . . ha . . ha . . rafaStafaatte .

.

roihaffi raffauS muuttuu — meti »verensä meljen mxe*
kalla »vuodattaa.

— Kuuletko mitä tyttö fanoo? — fnfni EtiaS.
— Kuulen, maan hän on hullu, — raaSto.fi Aato,

ehkä faSroonfa maateus kyllin näytti miten sanat
otiraat fosfcnect.

Veljet läljtimät.
— Ha . . ha .

. ha! — nauroi hullu, — men»
fäät, tuleehan roielä päiivä, jona aurinto paistaa
fun nytfin taiivaalto .

.. ivaan tuleehan päiroä jona
("tmtynto-päiroäänne hrootte .

.
. ha . . ha . . ha!

Nämät meljeffet, joita näet fämeleroän pitkin fa-
lna, olimat puistat miehet. PoSfet punaisit, otsat
rypyttä, rehellisyyttä mertitseivät, silmät hrftnat, tai-
ivaan siniiväriset; raarrcftansa suorat fuin tunsi met-
siSsänfä, olimat he fomcat tatselto. He meneivät nyt



8

työhönsä latasin, Aato kirjoitus-pöydälleen ja (Slias
firjoihinsa. Me emme heitä seuraa, (Idä merellä
aattojen tcsfetto häilyy paatti — ja paattia me tah-
domme seurata.

11.

Ison roihan aika on wielä maineen kautta Suo-
malaisen muistosta- Sää armas maa oli siihen ai-
taan airoan toisiltainen fuin nyt. Missä sinä !u=
fiani nyt istut, siinä oli 1713 fentiefi roietä neitoa
ja synffä sydänmaa, -ja jos tato-rafennuSfin sieltä
täällä löytyi, niin oli se kumminkin näinä ivnofina,
ainakin rantamaille jätetty, sitlä Venäläiset täyttiroät
maakunnan, marseiroat paitasta paiftaan ja mistä ei-
mät ihmiset otteet pafoon lähteneet, siinä nähtiin,
wihollisten futcttua, merta ja ruumiita. Ia missä
nffi eli toinen uuttera poifa uSfalsi rutueta NoaSta-
kynttä panemaan, siinä näkyi susien fäyntöä, siinä
snroufi kylät ympärillä, siinä, niinkuin ylikannuksessa,
Hantineman ja Otoätttoän fytoin mälillä, latoon nau-
loilla iSfetty tyttö raiSfattuaan fuolema firouisfa fäp»
pyröitii. Pellot, joSta nyt clantaasi saat, olimat sii-
hen aitaan nurmitasmossa, pahnntut roiholliStcn as-
feleilta; ("ana-fuorotla, Suomen maa oli näinä wuo°

sina totonaan ("ynffä ("ybänmaa. Älä siis futnmas-
tele, että jokainen jotta mara oli hah meren toisilta
puolen turmansa. Turun akademia oli tyhjänä,
rohmessorit, mitta sen tehdä taisiroat, otiroat paossa,
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firfot otiroat lufitut pyhinä, pappilat asumattomat,
foto pitäjät autiot; ja niinfuin muinen Hirmu-fuo-
letna mustassa muodossa fulfi Suomen poiffi, mi-
tään säästämättä, niin samoin nöt itään ricnsiivät
Venäläiset, jofa haaratta tähän onnettomaan maa-
han, jonfa puolustajat eiroät saaneet atufsi sitä puo-
luStaa ja fuin roiimein sairaat, Isonfyrön fentällä
uhrata henfensä maamme hyraäfsi — maiffa raeri-
ivuotonsa ei auttanut. Mutta mifsi fetron minä
näitä, miffi muiStutufflttani toaimaan langenneita
roeljiämme — ei lcmätföön he rauhassa, jotta työnsä
uSfollisiSti tefiraät.

Aamu-ruSfo foitti tairaaalta ja taraenneeSsix lepäsi
tatma, joSsa pafotaiset unen helmaSsa mafaanoat.
$fjt ainoastaan lainoan fannella färoelce, uffo har-
mna-päincn rouoji-painosta fyttristynyt ; yfsin hän
fatsetec tairoasta, nouselvaa antiufoa ja hän huotaa
lumalallcn, rufoilee maansa ebestä, rufoilee asutus-
ten edestä, rufoilee Eliafsen ja Aaton edestä. Jämä
uffo oli Pietarsaaren ronnhn tauppamies (Sriffi An-
ström. Han mietti Jumalan kummallisia töitä, hän
surkutteli ifänmaansia suafeaa onnettomuutta ja au-
ringon ensi säteet näfemät tirttaan fyyneleen ufon
silmästä putoamaan aamann mereen.

— Nyt on (auma fatfaiStu, — sanoi hän —

Jumala maatansa unhottanut. Uutteruus on Suo-
matoisten pomiäto tairannut. Suomalaiset — ne
totiset --- oivat Satsaan haudatut, ja heidän lapset
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. . . he eiraät huoli. — Ruotsalaiset ivctäivät pot-
tiamme tuolcmaan muilla mailla. — Söoi .onnetoin
isänmaa ....

Uffo oli syivissä tuumissa. Näin puheli hän it=
sekseen eikä hamainnut että Hanna, tyttärensä, seisoi
selkänsä taa. Kyynel mierei tytönkin (tlntäSsä. tuin
t)än tuuli iCänfä simat, ne tefimät fipeää sydämes-
sään — hän tosfee fätensä ufon olalle ja sanoo roa-
littaivallc äänellä: Isäni! mielä ci Suomi ote lop-
punfa nähnyt, koska tyttöjenkin poraessa rakkaus
palaa !

Uffo fääntää pätään ja sanoo huolrien: Oi!
jos olisi Jumala mulle suonut poiffta — maan sa-
massa muistaen EliaSta ja Antoa pysähtyy hän pu=
heessaan. Hanna pyhhi pienoiselta kädeltään Ijax*
maat hiroufjet ufon silmiltä, katselee häntä ivafaraaSti
silmiin ja sanoo: Puhu isäni! mitä tahdot? heitto
on tytön raoiina, maan ei niin heitto fuinS luulet.
Uffo suuteli häntä itfu silmiin. — ©inä olet minun,
— sanoo hän ja ttoStaa silmänsä kiitollisuudella tat-
roaSta kohden.

Neljä pitfää »viikkoa keSti matka. Ruota-ainect
olimat loppuneet, fuin mihboin paatti pääsi satamaan.

Kauppamies Anström oli Ruotsista nainut, ja
oli miettinyt pakoon lähteissään suoroerinsa taloon
ottaa turtaansa. Mutta tämä suoraeri asui Mat-
tnariSsa, kaukana meri-maaSta, Ruotsin sisuksissa.
TuSfin oti siiS päässyt maalle, ennenkuin jo otti pit--
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rittääffeen mattansa, päästäkseen mitä pifenttnäöti pe-
rille. Vaan toisin oli hänelle sallittu.

Vaimonsa, joka kiusauksiltaan oti häntä, encnt-
män kuin pelto tai hätä, pakoon ajanut, sairastui tiellä
Lidenlssä jet nt)t ei sopinut muu, fuin hiljaisuudessa
kärstivätliscStt odottaa parantamistaan. Vieraassa,
oudossa maaSsa tuli tämä odottaminen ukolle, jonka
toko mieti ja sydän oli SuomcSsa, tuskalliseksi ja pitfäfsi.
Han tutti fefä=iltoina usein ympäri luulleen olemansa
Suomessa, hän noanheni päinoä päimältä ja fuin
suoroerinsa tuli sisartaan katsomaan, et hän enään
nuoruutensa yStämää tuntenut. Hän kuuli tuo tuos-
takin puhuttaraan Suomesta, »aan hän ei tuullut
muuta fuin onnettomuutta; fuin josfus pakolaisten
tanSsa firjc Eliakselta tai Aaatolta tuli, huofasl uffo
sitä ataaten, hylvin tietäen sen ei muuta fuin surua
sisältämän — ja niin otifin enimmitcn. Hanna, tuo
korea hellä-sydäminen, ytemä neito istui pätmäkaudet
äitinsä rouoteetta, roaan hänenkin sydän oli tankana
SuomeSsa; sieltä oli hän ajatuksillaan, fuin tauti sal-
tet hetken lepoa sairaalle. Äitiään hän rafasti, ra-
faSti hellästi ei ainoastaan sen rouofst, että se oti
äiti, maan patjota enemmin foSta äiti oli itsessään
ihmiSnä rafastettaivll. Johanna AnStröm oli myös-
fin tnmattifla maimoja ytcmämpi, chfä hän ci kos-
kaan Suomeen rakastanut — ja mifä muukalainen
taiji rakastaa sitä. — Hän ci toSfaan ollut — ci
nnoruudeSsaafaan — mikään tauneuS, roaan hänessä
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asui korkea-mielinen, fauniS sybän, jota ei lufenut
maiivaksi seurata miestään rikkaasta toinistaan tön*
hään Suomeen. Ntjt makasi hän tärsiivällisesti sai-
raus rouoteella.

Syys aurinfo toisti nffunaSta eräänä iltana fairaS-
huoneessa. SairaS oli unesta taaSta herännyt. Hän
(tfmäiti ympärilleen. Vuoteensa laidalla istui tyttä»
vcnsä, jonfa kauneuden jo yö=roalroomincn uhkasi
kuristaa.

— Hanna! — sanoi äiti — tee minulle mieleksi
ja hae ftifäStä jofu tyttö, jofa roatoooo muoteeni
roiereSfa; minä näen ja tunnen että päimäni chtoolle
raufee, »vaan wielä kestää woimant fenticsi roiifot;
minun käy surkeaksi nähdä sinun roaalencwan. . .

Hanna tee minulle mieleksi.
— Äitini! — ivastasi tyttö, — kastooni roaa-

lenee ja jtibämmeni fuirouu, ei fenmuoffi että tässä
istun pätivät ja yöt roatrooen, maan ("cnrouofil että
Suomi on fuffcasfa tilassa. Eitän fhjeessä Eliak-
felta, luin miten päiroä päiroälto talot jää asuffaitta,
miten kohta, fuin luontofappaleet Suomalaiset eiroät
muita fuin itseään muista, miten isän-maani menee
peri fatoon etlei pitainen apu tule; scnwuofsi äitini
fasrooni roaatenee . . .

— ©itä suurempi syy on minulla pyyntööni —

sanot äiti. — Hanna! jos minua rakastat, niin tee
fuin olen sanonut.

- Jos se on teidän fäSfynnc niin tapahtufoon.
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111.

Taimi peitti jo »valfealto huntulfaan maan. Jo-
hanna AnStrötnin Vuoteella istumat miehensä, tyttä-

rensä ja nuori 19 ivuotincn erinomainen fatiniS tyttö.
Sairas noStaa saminuinaiset silmänsä tairoaalle päin,
laSfee laihat fätensä yhteen ja huokaa.

— Miten on fanSsaP — kysyi miehensä.
— Nyt on loppu fäsiSsä, — sanoi jairaS mata*

talla äänellä.
— Suofoon Jumala, elia minä faiftn seurata

sinua, — sanoo uffo ja tanfeaa polwilleen peittäen
fäfillä faSwonsa.

— Ja minä! — sanoo Hanna sydämmeSsään,
muitta ei huulet tiiffuneet.

.faunia tyttö taSfee fätensä Hannan olalle ja ja-
noo: et' sinä ainakaan tahdo kuolla ja jättää minua?

Hanna puristaa tytön tältä; — Emma! — sa-
noo hän — mitä masten minä soisin itselleni elon-
aitaa, fuin roonhentpaiii mullaSfct ntafaaroat?

— Mitä roaSten? Entö minä ote mitään sinulle?
— Emma! Emma! — torusi Hanna, — sinä

tiedät, miten minä rafaStan sinua!
Emma syleili Hannaa.
— Tulfaat tänne rattaani, — sanoo fairaS, ja

Hanna lanfcaa polwilleen ifänfä lvicreen, maan Emma
jäi seisomaan.

— Tule sinäfin tyttäreni! — rufoilee sairas, ja
Emma tuti. — Minun painoani loppuivat, räpäyfset
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oivat luetut, niinä kuolen; . . kuin mutta on peittä-
mät kangistuneet jäseneeni, niin patotkaat Suomeen
takasin. Sanokaat tenveyfset Eliakselle ja Aatolle;
sanokaat, etta millä olen heitä rakastanut . . että
minä odotan heitä haudan toisella puolen. — Altaat
itkekö, .

.
. rakas Erittini! kiitos ftnutte hywyydes-

täft. . . . Sinä Hanna! pidä huolta isästäsi, hoida
häntä, niinkuin olet minua hoitanut . . . rakasta
Emmaa fuin sisartasi, . . Ia sinä Emma! pidä Han-
nan isää omana isänäsi — seuraa heitä Suomeen ...

Jumala siunatkoon teitä. .
.

. Mitä wielä olisi sa-
nonut ci ihminen tiedä, esirippu putosi, henfi oli
majansa heittänyt ja ainoastaan ruumis oli jätillä.

Ulkona oli myrsky. 93iu3tona juoksimat pitmet
idästä länteen, niinkuin olifmoat tienneet, mikä suru,
mitä murhe huoneessa oli, jonka yli fulfimat. Suru
oli Anströmin sydämmessä, suru öR Hannan, suru
oli Emman, ainakin näytti se siltä. Pomoillaan he
makasiivllt luoteen edessä — makasimat kauivan.

— Siinä hän lepää! — huofaft ukko.
— Siinä hän lepää! — huokasi Hanna.
Emma itki kuoleen ylt.
Mutta taidat jo kysyä kuka oli Emma? — Hän

oli orpolapsi.
Hanna, kuin eräänä iltana, kuukausi ennen äitinsä

kuolemaa, oli isänensä niennnt hakemaan siaistostaan,
tapasi gibctiin pappilassa, johon ensiksi meni, kauniin
kukoistaman tytön. Ennen ketään taloon kuulumato
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laivattua» oti hän Emmaa kohdannut. Hän oti pu-
huriut asiansa (Jemmalle, ja tuskin puhuttuaan oli
Emma syleittyt ja suudellut häntä, tuivaten itseään
ystämäksensä ja fairaan hoitajaksi. Hanna suostui
itolla=mieliti ja isänsä lasti siunauksetta kätensä Em-
mäti päätie, sitte Masta kysyen kuka hän oli. Emma
sanoi olemansa itä-Ruotsista, sodassa kaatuneen up°

sierin tytär, joka suosio-kirjeen kautta kohta rnuotta
tätä ennen oli tullut pappilaan, waan ei tässä mie-
tistynyt oloaan, siltä ("anoi hän : ystärnää minä haen,
helleydettä on minua kohtaaminen, »vaan täällä kai-
paan minä molempia. Pastori maimonensa suos»
tuimat ilolla Emman muuttoon, — siltä, — sanoi
pastori kahden kesken Anströmitte — tosiaan minä
en tiedä kuka tuo tyttö on, hän ci tahdo puhua su»
Mustaan, eikä myöskään sanoa isänsä sukunimeä;
tuo — lisäsi pastori — ei itsessään tee sinne eikä
tänne, waan satoisuutta minä en kärsi; sillä minä
olen kerran pahasti petetty; sitä paitsi on Emma usein
uppi-niskanen, mahdanpa kohta sanoa pahakin. Tukf»
Holman faupungissa sanoo hän ainoan tätinsä elä-
wän taiffa eläneen 2 touotta tätä ennen. — Mutta
kysyi Anströmi — mitenkä tuli hän teidän tykönne?
— Pastori huokasi. Siitä on tulemassa kuussa .2
muotia kuin ainoa lapseni, rakastettu Emmani tuli
kotia Tukholmasta, jossa oli tätinsä tykönä käynyt.
Molemmat Emmat oliroat tolvanneet toisiaan jossa
kussa tanssi ("a ja sieltä tulleet nstämifft. Minun Em-
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mani kotia tuttuaan sai hän kohta kirjeen tältä Sm»
matto, että hänen äitinsä oli kuollut ja hän nyt yk-
sin, orpo mailmasfa. SamaSfa kirjeessä oli myös
nöyrä pyyntö ystäivänsä Manhemmitle ottaa taloonsa
mailtnalta hylättyä. Luottaen Emmamme sanoihin,
joka kiitti ystämäänsä marsin erinomaiseksi, suostuimme
me, ja tämä Emma tuli taloon. Ensi muobcn eli
hän fuin hylvästi kasivatettu lapft — ja tapsi oli
hän myös — erkanemattomllssa ößtäror»tibeßfä tyttä-
remtne kanssa, maan — jos tämä oti kntjailus eli
totuus sitä selmittäföön Juntata — kaikki muuttui.
Iso Emma, niin ne eroitettiin toisistaan, sai eräänä
aamuna kirjeen, jonka hän luettuaan tapa-turmassa
jätti esiin, ja meidän Emmamme tuki; samassa tuli

toinen, näki kirjeensä toisen käbessä, ivaateni ja sanoi
hätä=naurutla: „Otetkos futnmeutpata kuullut eläis-
fäft, tuon kirjeen lähetti ystälväui Tuffholmasta näyt-
tääffeen minulle miten eräs nuori ttsitö taisi fumi»
telia, ehkä oli paha fuin paha henfi; mutta annasta
tänne ("e. Emma antoi kirjeen, josta ei ("anonut \<x*
naafaan nmmärtämänsä, toisena päimänä lankesi hän
tautiin, joka kahben miifon kuluttua lopetti elämänsä.
Kuolema muoteettaan rukoili hän että ottaisimme
ison Emman hänen fiaan tyttäreksemme — me tu»
pasimme ja teimme niin. 2öaan Emmamme hau-
taan laskettua oli toinen Emmakin fabonnut, ei ruu»
miillisesti, sillä sama muoto söi pöydältämme, maan
hän oli kaiken niin muuttunut. Otto-tapsi oli totta»
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remi paha ja itsepäinen — oti ja on siitä myöden
ollut. — Minä tahdon antoa teidän tietää kaikki
mitä minä hänestä tiedän, saatte sitten otto hänen
jos tahdotte, ftttä minun {juonessani hän ei saa fuu-
kautta enaän tuollaisena asua. 2Jtinä en tici)ä mikä
minulle matista tulee kuin muistan Einma-mainajani
miimeiStä terwc-päimää ja tuota kirjettä, josta jo
puhuin. Siinä on, olen itsekseni sanonut, symä sa-
laisuus kätkössä . . ja . . mutta tehfäätte niinkuin
tahdotte.

Anströmi oli hämmästyksettä kuullut pastorin pu»
hetta. Hän kyseli itseltään, miten niin nuori, niin
erinomainen kaunis tyttö saattaisi olla niin f g»
tainen. Vaan hänen täytyi luottaa pastorin sanoi»
t)in ja epäilemättä olisi Emma jäänyt pappilaan mieto,
ettei hän pastorin puhuttua olisit itku-silmin äkkiä
rientänyt sisään, nakannut itseään pastorin helmaan
ja muotamitta kyynelittä anonut anteeksi pahankuri-
suudestacm. turnaten kaikenniin uudessa tilassaan
muuttua siiivoksi ja kuutiaiseksi. Pastori kyllä puisti
päätään, maan Anström löi kohta Emmasta (aabut
pahat ajatuksensa tuuleen — ja miiffo jälteen oli
Emma sairaan ivuoteelto ivalivomassa muorottain
Hannan kanssa- Emma oti miikossa moittanut faif»
kein sydammet; jokainen rakasti häntä, ja Hanna
olijl mennyt kuolemaan edestänsä; sairastin tytyi
häneen samalla mielisuosiolla fuin Hannaan. — Sairas
fuoli ja pääsi näkemästä kenestä niin paljon piti.



18

IV.

Kesä tuli. Kauniina loisti aurinko lewolle men-
nessään eräänä Toukokuun iltana, kuin kaksi nuoru-
kaista fäpsfelimät Pietarsaaren meri-rannalto ehtimi-seen katsellen ulapalle, eikö jo purje näkyisi; ivaan

turhaan. Tunti tunnista kului, auringon noiinac sä-
teet sanoimat jo jää-hywäiset kuluneelle päimälte, pit-
kät marjot leroenimät leivenemistään, lintujen lviser»
ry§ oti jo kauwan sitte ta'antunut, iljmifetfin, jotka
»vastikään tciyttilvät rannan, oliwat jo ivetäyneet
kaupunkiin.

— Palatkaamme jo — ("anoi toinen nuorukaisista
— ne eimät ainakaan tule tänä päiivänä enään.

— Odotetaan mieto Elias! ehtoo on kaunis, ken-
tieft tulemat.

— Luotatko (inä hopero Maijan sanoihin? Näet
jo itfefin, näky-sto on täältä lawea, mutta en näe
muuta fuin Htiöfn»!aineita niin kauivas fuin silmä
kantaa; sanokoon Maija mitä tahansa, ne eimät tule
enään.

— Et sinä niin puhunut Maijasta miime kesänä;
salli minun nyt »vuorossani tuottaa hänen ennustuksiin.

9toto ei raastanut mitään.
ffietjefjet, joita miimen näimme samalla paikalla,

otimat muuttuneet. Samat sybämmistä oliwat ruu»
miinsa »vuoden ivanhenneet, ja touosi ei ote malminen
osa ihmisen elämästä. %cxio oli jo 21 ja Elias 19
wuotinen. Iho-karwa Eliaksenkin leualla oli jo
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mustaksi, komeaksi parraksi kaivanut — kirjansa oli
nuorukainen jättänyt, ja miekkaan tarttunut. Ehkä
»veljekset eiivät olleet mitkään urot, tiefimät he fum»
minkin tehtämänsä, ja moni ivanha mihollinen oli
mietfa otsassa toi keihäs sydämmeSsä Suomen ken-
toitta hautansa löntänrjt. Pitkä arpi oli 9laton pos-
kella »vasto fastounut umpeen ja syivä haaivn Eliak-
sen kainalossa todisti ett'ei hän sota-meteliä petän-
nyt. Gitispäimänä oli mähäinen jouffo, joittenfa
lufttun meljcfset luettiin, tulleet Pietarsaareen; firjeen
saatua jo lumi-sutalta oli heillä tietoa äitinsä fuole»
masto ja isänsä fotia tulemisesta saattanut. N»t oli
meri jo jääStä puhdas; Maija, jonka ensifsi oliwat
tamanneet, oli sanonut faSivatuS-isänsä toisena päi-
mana tafasin tuleman; ei (iiS tumma että nyt tässä
löydämme metjefset odottamassa-

— Turha on odottaminen, sanoi Aato. Jäse-
neni faipaamat lepoa, lähdetään pois.

— Mikäs tuolta ..purje taimoan rannalta .. etfö
näe, — mirffoi Elias, kuulematta metjensii puhetta.

— Mitä! missä? ...älä odotakaan, tuuli »vään-
tää matjto-toineita ...ei, totta mar' onkin purje!
Olisitko Maijalta oikein!

— Viimein tulemat — lausui Aato ja hypähti
iloSta.

— Nyt saamme nähdä tuon Emman josta Hanna
niin paljon on kirjoittanut; onko hän maan puolenkaan
niin kaunis fuin Hanna kehuu, niin tiesi miten fät).
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— Noh! jopa tummaa, — sanoi Aato. Minä
tafaan että maikka se olisi kaunis fuin tuo Venus,
jonka kauneutta muinan lufu-aifanasit kehuit, niin ei
sydämmesi siitä enempää pitosi fuin esimerkiksi hopero
Maijasta.

—Ha . l>cx ..ha — kuului nauru metsästä.
— srafa se on! — fpsyimät ivetjekset »hfaifaa.
— Minä maan ..ha ..ha . . ha — oti mastauS.
— Se on Maija — sanoi Aato hirmuStuen.
— Maija! — lausui EtiaS; — no, mitä nyt ja»

not, oliko ennustuksessaan perää?
— Ha . . ha .

. ha . . Veljekset! . . toeli me-
rensä ivetjen miekalla muobattaa . . ha . . ha . .

ha .
. Mitä tuuhistutte? En minä tee mitään pahaa

ha. ha! Jo tulee laima! Ettekö näe? Musta lintu
istuu fokassa .

. ettekö näe! silmänsä loistamat kuin
tuli=lieffi hetmetiSsä . . ha .

. ha .
. ha . . ha .

.

— Kuka tuon hullun aina tuo tiehemme, — sa-
noi Elias kauhistuen.

— Ha, ha, ha, lörpötti hullu, ettekö säädä mi»
nua? No, Jumala siunatkoon, en minä tahdo pahaa
kenellekään .. Ha, hamutto kuin makaatte haudassanne
.. saanko liiloin muobaA kyyneleni multanne päälle
.

. Hymästi hymästi . . ha . . ha . . ha . .
— Ei hän ollut niin riiroattu eilen — sanoi (alias.
— Mitä me hänestä huolimme, laima on toti»

sesti tulossa — on kuin onki ja IlStrömin mielä
onki; — mastosi Aato.
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— Älä fatoa ajatufstosl, »veljeni! Sinä pelkäät
hullua, sinä ainafin fauhistut häntä.

— Ole maiti! minä akkoja! älä puhu.
— Ha, ha, ha, kuului kaukaa ja tionot ympä-

riUä rnaStasirnat kaikkuen .
. ha . . ha .

. ha .
.

Ehtoo oli jo yöksi muuttunut. Viileä yö-tuuli
ja hyökytaineitten kuohu rantaa ivasten rjäirittiroät
yö-hitjaisuuden. Aato istui (tiloissa ajatuksissaan ja
Elias katseli katselemistaan toimaa, joka ehtimiseen
Ilkeni.

— Näin istua yö-hiljaisuudessa muuttaa ajatuk-
set. 6tia§ muisti lapsuuttaan, jonka rajalta masto
oti ennättänyt; hän muisti Hannaa, jota oli meli-
rakkaudellll rakastanut. Toiset halut oliwat synty»
neet fotamiehen polvessa; iveli-rakkaus ei enää kylläksi
ollut. Hanna! sinä tulet, sinä tulet ajatteli hän.

Aato taasen oli ajatuksillaan metelissä.
M kului ja jo maaleni toitvas, toiivan kannella

sopii jo »veljien nähdä yksinäisen miehen.
— Tämä mies oli Anströmi. Ukko oti kouris-

tunut, päänsä matfea fuin lumi, ja kätensä, jolla
hän piti toiman partaasta fiini, mapisitvat. — Jää
on minun maani, isäni maa huokasi fjän. Kiitos
Jumalalle, joka fallei sen pomessa maimatulle ma»
fuu=(laan. — Hänen htmeät silmänsä fatselimat ran»
taa, ne näkiivät Veljekset.

— Hanna, Emma! tutkaat, tutkaat!
Ia tyttäret fiiruttiinat kannelle.



22

Hannan silmät eroittimat kohta kutka rannalla
istujat oliwat. — Suolla Emmani, tuolla isäni,
odottaa meitä Elias ja Aato.

v.
Kesä oli jo fäjtSfä, sota ei ensinkään loppumai-

siltaan. Kumminkin mitta patoon oli lähteneet tuli»
mat taasen toinen toistansa jälkeen takaisin; mitkä
tomaransa maahan oli kaiwanncct, kaiwoiwat tama»
ransa maasta, mitfä tähän päiwään oliwat eläneet
tuliivat taloonsa jälleen. Vaan tullut ciivät olleet
monta; tauti, nälkä ja wihollisten luodit eliffä ket»
häät otitoat simnaneet ison osan asukkaista. Suoma-
toinen, joka tätä luet, sinun esimanhempasi diivat
siihen aitaan! Tiedätko sinä, eifö niistä joku natos-
sään mäännellpt käsiään, eifö niistä joku ruttoon
1710 kaatunut, eikö niistä jofu »veressään maannut

keihäs fnbämmeSfä Ei, aika on kulunut, »vuodet
kuluneet ja suru-huntu, silloin lemitettynä maanmie
yli, on nyt poissa.

Jos jollontinkulet Pietarsaareen, niin ennen Sund-
hiistä kaupunkiin tultuasi noin »venäjän ivirstan paif»
koin emätirkosta, poikenc tieltä masemmatte puolen.
Riihen fttouitfe menee polku, seuraa sitä ja pienen
pellon yli futettuasi, tulet erään taimikkoon jonka
kaupunkilaiset tähän aikaan kutsumat Mannen leh-
dofsi (Matnres lund). Missä pelto nyt on siinä oti
tähän aifaan herras toto — kauppamies Anströmin
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kesä-asunto. Pienet koiwupensaat istutetut Emmalta
ja Hannalta eiroät (itiöin siimestä auringon pais-
teeSsa antaneet. Äelteri, lahden pohjaiS puolelta ei
wielä löytynyt — kaikki oti toisin kuin tähän aitaan.
Vaan lahden toisella puolen, joSsa tnuinan Ebba
Brahe oti asuntonsa rakentanut, seisoinoat mieto, ehkä
maan rapistuneena, linnan kimisct muurit. Afeta
itsesi sato miisitymmentä seitsemän touotta ajaSsa
tatopäin.

MiSsä nyt rauniosta et toähäiStäfään näe, suu»
ren foittmn alla, joka jo kaulvan on lakastuneena
maanut, istuimat Elias ja Hanna eräänä kesä-iltana.

— Miksi sinä otet niin hiljainen?— kysyi Hanna
»veljeltään — ntifsi on ilosi kadonnut, miksi ioäijyt
sinä ihmisiä, semmoinen et' sinä ennen ollut?

— Hanna — sanoi nuorukainen, — olctfoS sinä
minun ystämäni?

Neito katseli ivakaivctsti hänen silmiinsä.
— Sinä olet, minä sen tunnen (labämmeSsiim',

minä tahdon sinulle sen ilmoittaa, minä tahdon ker-
toa finutle mitä ei fufaan, ei meljenikään tiedä; sn»
dämmeni puhkeaa ellen saa salaisuuteni itmottan.

— Kuin te lähditte pakoon, fuin me jäimme ran-
natle seisomaan teidän mentyä, sanoin minä itsekseni.
Oletko sinä huonompi meljeäsi? Minä päätin, fuin
toima katosi näkymättömiin, päätin tarttua mieffaan
ja uhrata mereni maamme edestä. Minä menin
Aaton kanssa ivapa-ehtoollisena sota-mäkeen. Minä
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kulin paikasta paikkaan, minä hain ivihollifto, piilo»
paikoista minä ammuin ketä niistä näftjmiini tuli.
Minä olin silloin tekewäni melwollisuuteni.

Helmikuun 19 päimänä mennnt muonna IsoSsa
kyröSsä oli tuo suuri tappetuS, joSsa yhben tähden
koko Suomen armeija lyötiin; minä tappelin tässä
Aaton mieressä. Venäläisten kolonnia näin joen
pohjais-puoletta, jäältä, nouseman, tämä kolonna yh»
biStettyään metsästä tulleen toisen kolonnin kanssa
rynniStämät noasempaa sota-rinnan puoltamme (flyget)-
SamaSsa tuli Turpalan taloSta. Venäläiset, talon
ensin poltettua. SaimaS, joka oti ollut sumunen,
rupesi nyt lunta mariStamaan, itä=tuuli toi sekä sa-
rven että luinen Suomalaisten silmiin, että töin tuS»
fin taifimot eteensä nähdä. Tästä mitään huoli-
matta jalfamäfi Mascmmatta rinnattamme rynnisti»
toät mihotlisto roaStaatt ja ivaSta fyinmerten askelta
lifi tultuaan ampuimat he. Minä tuutin fajahuffen,
minä näin, fuin famu oti hajonnut, sumussa hir-
roeän nämön; koko rimet olimat faatuneet ja mitkä
ei tuotteena tai haamoitettuna maasto maaneet toe-
tätituiroät äkkiä takasin. Vaan kohta olimat he taa»
sen toatmiit uudistamaan rtmntstöänja. Täti' aikaa
oli Suomalaisten oikea-puoti jään yli ennättänyt,
ivasemman amuffi. Toinen rynniStö ei siis entistä
enempää onnistunut. Nyt riensiwät Suomalaiset

rcuoroSfaan miholliSten päälle, ottiivat 6 tykkiä, jotta
kohta käänsimät suin heitä ivastaan. Turhaan rat»
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siastiwat kasakat päällemme, turhaan fofimat heivos»
famtoiSfa meitä turmioon saada; moni komea parta»
ukko tärisföitsi Ison fvjrön ahteelta kuoleman käsissä-

— Tähän saakka olen itse nähnyt, mitä kertonut
olen, Maan täSsä oli fanSsit loppu tulossa; minä
tunsin, joSsa fofoon»fäsfpläiBten parissa tappelin, niin»
tuin olisit tuuma rauta yhtaikaa aimoilleni ja fäll»
ivarretteni laStettu — ja minä kaaduin.

Kaikki olisi, niin olen sitten kuullut, onneStunut,
ellei hetoostoäen päällikkö -De la Barre, tuin näki
kentraati Brucen neljällä hemoS-rykmantillä tulla toaS»
taanfa, olisi miehineen pötkinyt tiehensä, ennenkuin
olitoat ainoaa luotiakaan ampuneet. Jämä konna»
tnö paljasti jatfamäkemme (Imun, ja kenraali Bruce,
joit' ei ollut tuumissakaan T)e la Barren kanssa vnn»
nistätte rumeta, maan ainoastaan pidättää häntä
ahdistamasta, sai nyt käskyn karata, trafonain he-
tooiStcnfä selästä astuttua, jatfamäkemme oiketa ("imua
mastaan. Talonpoikien fanSfa johon hän ensiksi sat-
tui, tuli fotoa pula, ivaan Bruce onnistui ne saada
ahdistukseen. SamaSsa kääntyi Venäläisten jalka»
mäki takasin ja hyökkäsi kolmannen kerran ©uoma»
laisten päälle, jotta nyt olimat ihan ympäröityt. Ia
mikä sitten seurasi sen arinaa jokainen — mcvifauna,
jonka muiSto ei ajat Moi tiemittää.

— Kuin minä heräsin oli yö ympärilläni; unen
nä'ötji näkyi kaikki mitä tapahtunut oli, pääni oli
painama ja maa jonka päällä makasin merestä li»
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ivatta ja märfä. Minä kuulin ympärilläni malitus»
huutoja waan itse minä en tipua tuntenut. Minä
haperoitsin maatesjaaui fäsitn ympärilläni ja taittu-
nut fasafta-teihäs tapafi fäteni, mutta nyt tunsin
hirmuisen fiivun mafemmaSfa fainalossani. Minä
tulin minimaan ja mimmaus antoi nooimaa; minä
nousin jalteellc, otin asfelcen ja — faabuin. Säästä
henfcni! fuului äänen sanoman — minä otin ton»
gennut kaatuneen Suomotaifcn yli. Vaan Welt ja
wihollinen olinont minusta ntjt yfft, kipu kainalossani
oli huroeä. SääSto henkeni, sanoi ääni toisen ker-
ran, maan samassa tunsin jonkun faifin moimirt pu-
reman reiteeni. Mitä nyt tein, sen tunnen tulisesti
fubämmeSfäni. Piru ivieföön sinut, huusin minä ja
löin, reiteni äkisti remettyä pakanan hampaasta, fei»
hän Suomalaisen rintaan. Sen Jumala (tuulle kos-
takoon tönisi kuotemainen. Jeptfujumot fuului ääni
jalfoini alta. Tuo ääni: sen Jumala sinulle kosto-
foon fuuluu aina fortoiéfani. Aamulta minä puoli»
kylmettynä käydä fopotin sota kentältä ja sanomatta»
maila maimalto ja Aaton auttamalla pääsin noihdoin
kotia, tänne. Mutta tuo ääni: Sen Jumala sinulle
kostakoon, ei lähde mielestäni. — Minä olen murha»
mies! . . murhamies!

Hanna oli tarkastamasta kuunnellut kertoelman
tästä onnettomasta tappetufjesta, jonka motita moni-
tuista kertaa ennen sekä Anton että Eliafsen suusta
oli tuullut, maan näin innottifena ci Elias koskaan



27

ennen kertonut. Venäläisestä, joka oli purrut häntä,
oli hän nauraen ennenkin puhunut, maan toisesta,
jonfa tappoi, ei hän fostaan ollut sanaa ivirffa-
nut. — Hanna otti hänen fätensä. — Kuin farhu
— sanoi hän — ryhtyi) lammaS-jouttoon, lufeeto
kukaan farhun föyffi että luontonsa on niitä repiä;
fuin houraawll hourioSsaan tetee töitä, josta an-
faitsisii kuolema rangaistuksen, rohkeneeko futaan tuo-
rnari langettaa fuolema tuomion? (Si suinfaan. Niin
sinunfin laitasi, EtiaS, on. Se ntieS, jofei Jumala
sallinut, ehkä wihollisten käsistä päästyä, elää, oli
ainakin suuri pahan tekiä . . ja . .

— Hanna! Hanna! Sen miehen nimi, jonka
meriä käteni ivuobatti, ("en miehen nimi oli Linb .

.

- Linb!
— Ia tuultaroaSti Emman Welt, — Emman,

jota minä . . rakastan. .
. Nyt tiedät minun elä-

mäni, Hanna.
— Sinä rafastat Emmaa! — sanoi Hanna ja

fasmonsa wetäytyiwät lumen maalosefji.
— Minä olen sen ntjt sanonut, fätfe ystätaä*

(ybämmeeji tunnustufsen ratas Hannani!
, — Se on tätfössä, ftimemmässix tnins luulet. —

Tule, ehtoo tulee ja pillvet nousemat jo mustana.
— Iu sinä pidät minua murha-miehenä?
Hanna ei ensin sanonut mitään. — Minä —

sanoi hän ivihdoin niinfuin olisi herännyt unesta.
— Minä! et sinä tiedä mitä teet.
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- Tiedä! enfö minä tiedä mitä olen tehnyt?
— Sinä et' tienyt, mitä teit — piti minun sa-

nomactn.

Elias ei tienyt mitä totuus näissä Hannan xvii'
meisissä sanoissa löytyi.

He astuitoat iveneesen; Elias tarttui airoon.
— Ha . . ha . . ha, futui rannatta josta olimat

lähteneet.
— Maija on tuullut puheeni — sanoi Elias.
Nauru oli la'annut, ja taulu fuului rauniosta.

Mun meljeni, moi tuliainen
Jo lepää muoto multainen
Jo murtunut on sauma,
Mun elämäni katoaa,
Mun hautani jo auteaa
Ia suopi mihboin rauhaa!

Mun sydämmeni suruinen,
Mun miekkani on Merinen,
Ia sota, surma pauhaa —

Ei fentällä, mun polvessaan'
ffiactn fuotlo fohto otoensa
Muu" amaa, fuopi rauhaa.

— Ha . . ha .

. ha . . Elias ja Hanna! ha,
ha, ha . .
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VI

Syfsy tuli nttiaSfynensä- öahti jonka tjti niiimes
näinnne Hannan ja Eliaksen soutaman oli jää»pufuun
puettu. Rauniot, lumen peittämät nyt, silmäitimät
folfoSti, niinkuin muinaiS-aika aina nykyistä katsele,
toisella puolen jäätä olemaa taloaa. Mikä liike tässä
talossa? Kello on H ehto»puolctta päimää. Reki toi»
sen("a perän seisahtuu portaan eteen, toieraS wieraan
perään tulee; palroeliat pt)hä»noaatteiSsa hyppiivät
e'e3 tafaisin.

Häät on kauppamiehen Anströmin talossa-
Rannalta istuu nfsinäincn neito; hänen faSlvo»

ansa ei lumen roalfcubeSta eroita, maan silmänsä
oraat ehtoo»hämäräSCä punaiset — hän on itkenyt.

Hän painaa kätensä komoSti rintaansa masten,
niinkuin pettäisi sydämmcnsä puhkeaman. Toimotto»
muuden tuSfa loistaa silmistään.

— Mitä olen minä onneloin tehnyt — puhuu
hän itsekseen. — Miksi toin minä Emman tänne?
Voi minua onnetointa . . onnetointa — hän otti
fätcnfä rinnatta ja määnteli ne tuSfaltiseSti. — Elias!
minun »Stämäui, minun yltäni, minun tultani, kaikki
fabotaan minä yhdellä kertaa.

— Hanna! Hanna! — kuului huuto fartanolta.
Hanna hypähti nlöS. — Minua huuetaan. Iu»

mala anna minulle moimna kärsiä.
— Hanna! Hanna, missä sinä olet?
— Se on Aato, joka minua huutaa. Aato!
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Hän läfsi fäymään fartonolle. — Minä tulen —

mustasi hän.
— Mitäs futet, — ("anoi Aato fuin tapasi fas-

matus-sitsnriaan.
— Minä! En minä mitan sure, minun pääni

on kipeä, minä menin jähdyttämään. . . . Mutta
sinä olet itse niin tumman näföinen, Aato!

— Hanna! — sanoi Aato — minun sydämmeni
puhkeaa, minun rakas metjeni! Miten ("aaton minä
eStää sinun onnettonuutttoS.

— Eliaksen! — huuft Hanna ja marisi kun haa-
man lehti tuulessa.

— Eliaksen! Tule fentiesi tiedät sinä keinon, joka
moi onnettomuuden estää; tule, tule!

28aan Emmansa »vieressä komeasti pyntätyssä
kamarissa istui Elias; hän oli iloinen, iloinen fuin
lapsi, joka ensiferran on aitoutta, lankeamatta kulke-
nut yli lattian, ja fyy oli hänellä itoon. SBieres»
sään istui neito, jonka kauneuden armoista ei fu»
kaan ollut nähnyt. Hänen poskensa on punaiset,
kuin ruusu kesä-auringon loisteessa- Hoikka on hän
roarrettactn fuin feroäMstuttatna pensas — ja fil»
mänsä! Niistä loisti raffaubcn walfea ja ftibammen
yläwyys. Kuin l)än nojaten lasti päänänsa (liiat*

sen olkapäätä mastaan ja suurilta ftnisittä silmillään
raffaaSti falsett Eliasta, niin katat sanomatoin iha-
nuuden tunto fnbämmeenfä ja hän syleili suloista
morsiantaan. Elias oli luonostaan Miehteä ja hellä,
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ci kumma siis jos toto olentonsa rakkauteen sulasi,
kuin (tilissään piti tätä futoisto tyttöä, jonfa kohta
sai futfua omakseen.

Anströmin ääni fuului oroesta: — Elias, hää»
raäfcä tulee ehtimiseen, anna anteeksi jos minä etoi»
tan teidät wähäfsi aikaa. — Elias hypähti ytöS ja
seurasi faSmatuS-ifäänsä.

Uffo Anström oli tuanhennut,, hän oli fuin fuo»
leman fannellet fänoiä, jofa tietää faunen fohta puh»
feamaan ja nieleraän ruumiinsa. Söapifemitta fäsin
ja horjumilla jaloin fulfi hän Eltafsen edellä.

Muinan olimat tawat nytyisiä airaan toifellaifet;
ehfä raffaus aina on ollut ja tästedestin pysyy yh»
denlllisena; maan Etiatsen fanssa ei niin tiukasti
luettu koska morsiamensa oli omassa kodissaan. Muu»
ten olimat roanhemmat tähän aitaan uutterat maroo»
maan tyttöjänsä ylfäinfin edestä ja ivasta ivihkemi-sen jälkeen ("ainoat kihlatut toisiaan estämättä tahtonsa
jälkeen tamata.

Elias seurasi ukkoa. Hääsctlin omella tuli Hanna
ja Aato heitä raostaan.

— Minulta on sinulle ioähän puhumista — sa-
noi Aato kolkolta äänellä.

— Sano! sanoi Elias ilo4oistatoilla silmillä.
— Seuraa minua luhti-famariin
') Luhdiksi kutsuttiin muinan niinkuin ttrielä tänäpäiivänä,

missä semmoista enään löytyy, kesä asu-huoneet; etinomattain
sellaiset rakennukset, joissa puoteja ali-kenannossa löytyi ja nti-
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— Mitä nöt — lausui iiffo. — Häämäki sa

pappi odottamat jo, onhan teiltä aikaa sitten puhua.
— Anna heidän mennä isäni; — rukoili Hanna.
— Mitä tuommoinen tietää! Noh, menkäät mutta

muiStafaat että kohta tulette takasin.
— Ennenkuin tuulette, — sanoi EtiaS ja seurasi

hypäten Slatoa;
kamariin tuttua Aato suruttiseSti silmäili metjeään.
— No, nyt olen täSsii, sano sanottamasi.
— EtiaS! lupaa että maltat mielesi!
— Minä lupaan, sano, sano pian.
— Lue tätä tirjettä.
-^ «Neito Emma Ruthfirömille"! — mistä olet

sen firjeen sitanut, mifst minä sitä tutisin? kitka »fit»
ten tuo Emma Ruthströmi on?

— Lue, lue.
Elias amasi firjeen ja lufi.
„Wihboin olen saanut tietä missä sinä olet, mutta

älä luule että niin fätföistä paiffa mailmassa töy-
bät, jossa en minä sinua löytäisi. Lapsesi elää, suuri
lihama ja manka poika, jofa jo puhuu aifaa laitto,

den päällä takattomat tiukfuma-famarit kesällä. Taivallisesti,
missä tie talon liki käwi, tultiin talon pihalle tämmöisen luhdin
läpi, jonka tähden keski huoneessa, puodi-siwuilla yksi oli jä-
tetty pituu-seinittä. Tällaisia löytyi wiime-aikoina näillä seuduin
mutta missä taloja uudesta rakennetaan jääwät ne tawallisesti
pois ja puodit itsekseen kuin myös erinäiset kamarit tulvan pc»
rässä tekemät niitä liikanaiseiksi.
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mutta jolla et ole muuta tuin ryysyjä pcittcetsi ja tilf-
kuja ivaattcefsi. Niin Emma lupauksensa pitää?
senkö rauofst etten minä mitään pastorille ilmoitta»
nut ja en nytfään, ehkä sopisi, hiiskua sanaa Anströ»
mille. MiSsä omat ne 15 riisiä muobeSsa joita lu-
pasitte ja joita en ote muuta fuin kerran saanut,
ehkä jo 3 muotia on kulunut. Minä olen Pietar-
faarilaiS»merimie.Sten kautta kuullut, ettäs olet nai-
miseen menossa kauppamies Anströmin nuorem-
inan pojan kanssa! Siitäkö laitta tuuimnaat lupauk-
feStasi päästä. Luutnantti Lindin murhasta puhutaan
mieto ja »veljensä ("anotaan Suomessa jossakussa
tappelufscSsa kaatuneen. SBarofaat' itsenne ivaan!
MttiStafocit etten minä tarwitse muuta fuin aivata
suutani ja sanoa: Minä tiedän kuta sen murhan tefi
ja syyn siihen, niin saisitte nähdä enkö saisi enem-
män fuin miisitoiSta riisiä! Vietä odotan minä 3
kuukautta, ettei raha sillä aitaa tule, niin käykään
kuin olette itse tahtoneet. MtämältiseSti

Maria Vohm.
— MiStä olet faanut tuon kirjeen, huusi Elias

hirmuisella äänellä?
— Muistatkos että lupasit malttaa mieltäsi —

sanoi Aato hiljaisesti.
— Mistä olet saanut tuon kirjeen? — huusi

Elias mictä htrmuifemrnaUa äänellä.
— Emmalta — sanoi Aato.
— Emmatta! sinä »valehtelet, sinä ivalehtelet —
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Emmalta! — ci, se on mahdotointa — sanoi EtiaS
hit jemmalla äänellä; — Emma murhaaja ha, ha, ha,
miten saatin räpäystäfään usfoa sitä. Ei, ivctjeni!
tuon firjeen on jofu, jota kadehtii onneani firjoitta-
nut. . .

— Se on Emmalla ollut, älä luota häneen, raet»
jeni . . älä! ...

— Ole maiti, hääraäfi odottaa, mennään sisään.
Sitfeä kuin Suomalainen on sanan parsi, mutta

kuka olisi Eliafsenn uskonut Emmasta jotoi pahaa.

VII.

Häät otiraat pidetyt, ensi lumi peitti jo maan,
AnStrömi perheenensä olimat muuttaneet kaupunkiin.
Aurinko oti koto päimän — se oti 1 paimä Joutu»
fuuSfa — fätfenyt itseään, ilma oli fumunen ja lvat-
kea lumi — kuolion kaltainen — fäärei niityt, pel-
lot ja kadut. Itta-matkeau edessä iStuiroat Elias ja
Emma, syleillen toisiaan.

— Rakas mieheni, sanoi (Emma, lupaatko täyt-
tää anomukseni?

— Olenko koskaan mitään sinulle kieltänyt?
— Et ole, ja juuri se sytytti toimon rinnassani,

että sinä nntfin täytät tahtoni.
— No sano kultani?
(Smma toi silmänsä alas ja rukoili: Anna minun

lähteä Ruotsiin jouluksi.
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— Oletko mimmas fufa nyt talmen tullessa
lähtee matkalle.

— Minä urraasin jo että kieltäisit.
— Mutta mitä sinä siellä tekisit?
— Minä sain tän' aamuna kirjeen tädiltäni —

hän pitä paljon minusta — nyt on hän fairaS, eikä
hitaan boida häntä niin, fuin hän ansaitsee ja tar»
raitsce. Hän rukoilee minua ja käskee tulta tyfönsä.
Elias, et' sinä ote loma, minä fen tunnen. Ehkä
hullutta pyyntöni näftm, niin et (Inä raSfi kieltää,
rakas Eliakseni! — Ia Emma löi kätensä Eliaksen
ympäri ja fatfeli rukoilemilla silmillä häntä.

— Kuka moi kieltää mitä sinä pyydät, — sanoi
hän ja pyhti Emman silmistä täherän. Mutta fuin
oifcen ajattelen niin on se joulun edellä ntnhbotoin,
— minun pitäisi seurata sinua, tttutta minulla ei
olisi aikaa. — Tuo ei nyt kumminkaan tutisi lysti»
mykseen, siltä Sato saattaisi lahteä puoUuStajafsi,
mutta jää ci kanna miclä kantaan aitaan ja »m»
päri meren meneminen Oulun kautta miiratittäisi
sinun kuukausia.

— Mutta sinä päästät minua heti fuin jää
kantaa?

— Päästän ja tulen itse kanSsiisi.
— Kiitoksia, monta tuhatta kiitosta, minä tiesin

että hellä (tibämmefi ci suo tätini kuoleman ontoin
käsiin.

SamaSsa tuli poika ja käSfi Eliasta uloS.
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Emma oli ytstn.
— Haa — puhui hän itsekseen — EtiaS, et sinä

tiebä tetä sylcitet, et sinä tiebä että toaimosi on mur»
haaja, että hän on mustilaiStnttö. Sinä maadcit
minun sanontaan sufunimeäni; — semmoista ei ote
minulla omaa foSfaan ollut .

. ha .
. ha . . minä

sanoin kuin kysyit, millä sanoin Lind — sinä maa»
lenit .

. . ha . . ha . . ha. Linb ! sanoit sinä, niin
oli senkin nimi, jonka minä raiinnaaSsani tapoin
isossa Kyrössä, ha . . ha .

. ha. .. Sinä murhasit
toisen, mainiosi toisen ...mc olemme yhtäläiset.
— Emma tirkisteti takaan. — Ei — sanoi hän —

sinä olet enkeli, minä olen piru, minä lastin puut»
koni, minä töin ("en sydämmecsl ....no niin . .

miksis petit sinä minun — minun joka rakaSti sinua
enemmän fuin Jumalaa Mutto olenko nyt
onnellinen? .

. . (ilmansa, joka raafaraasti katfoimat
minua mieto kuolemassa .

. . hyi . . . teereni jää-
ty», pois paha, hirtaeä muisto, sinä kuoletat minua.
Mutta jos tuo akfa, jonfa hallussa lapseni on, pettää
minua, jos hän, jota seisoi muotecn wieressa fuin
terä puhkasi sydammen, ci pidä malansa .

. Oh
Jumala! hän uhkaa kaikki ilmoittaa, ellen ratimeStään
uudeksi muodcksi laita hänelle rahaa .. ha .

. ha! ilmoit»
takoon — kuin uusi Muosi tulee makaat sinä mullassa,
ftllä Elias lvie minun tyköösi, — minun lapseni ! sen
minä .. ei, sen minä otan omakseni, minä sanon sen
oleman tätini ...

— Emman katsanto oli hirivcä ja
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hirwcni mieto enemmin. — Jumala — sanoi hän
— mifsi minä sen työn tein, mifsi en antanut fufois»
taraan tytön fufoiStaa — mifsi fattasin minä elämä»
nuoransa . . . haa . . minun täytyi se niin tehdä
— minun täytyt .

. . hän tiesi osan salaisuudestani
ja .

. . joka sen tietää siltä on hauta raatmiS . . .

Vaimon kaSmot olimat kauheat, silmistään toisti
Helmerin tuli. Hän nousi, hän kohensi hiileksi pa»
lannutta roalfeaa takassa.

Drai aukeni, Aato tuli sisään, Emma ci häntä
hamannut.

— Niin se on — sanoi hän — tehty on tehty,
tietä jonka jälfeen ihrainen käy, tie, jofa ihmisen ta»
fana katoo, . . tietä . . tätä tietä täptim jokaisen
raybä perille saattaa; mifsi minä siiS suren ...ci
. . eteenpäin — eteenpäin. — Onko se minun syyni
että minä olen tämmöinen, että minä olen murhaaja
.

.
ei, niiksi hän petti minua .

. miksi toi sattumuS
kirjeeni vittu Emman käteen . . .

— Emma! — sanoi ääni tatanansa.
Emma käänsi äkisti silmänsä puhujan kohden.

Valkean ebeSfä poskessaan nousneet ruusut patent-
mål ja lumimaateana kysyi Emma: Aato oletko kuul-
lut mitä olen puhunut.

— Olen, onneloin tyttö! Minä . .
.

— Sinä olet kuullut .
,

. sinä olet kuullut
mitä toi sinun tänne .

. sathmtuS . . sattumus.
— Ei Emma! Minä tulin puhumaan kanssasi.
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Minä tiedän, tauan olen tietänyt että sinä salaat
jonfun tormeän tapauksin elämässäsi . . . Sinä sait
aamulla kirjeen, finä tahdot tähteä Ruotsiin, minä
tiedän mitä toaStcn.

— Sinä tiedät . . . sinä tiedät . . . ethän sinä
niin sanonut.

— (Stnma minä tiedän, minä olen Eliakselle sa-
nonut, mitä minä tiedän, ivaan hän ci uSko minua.

— Sinä olet sanonut . . . EtiaS ci uSfo!
— • Emma, — sanot Aato roafaifeSti, — uSfotfo

yhden Inmata» päälle.
Emma ei raastanut.
— Uskotko että yfsi taikfimattiaS löytyy, jonka

edeSfä ihmisten pimeämmätfin ajatufset omat selmät
ja tiebtjt, uSfotfo Emma?

- En uSfo — maStasi Emma hiljaa.
— Mutta Junmta löytyy. Jumala tietää aja»

tufsitntne, hän näkee tekomme . . hän sättii meidän
tehdä, siltä hän on mieleemme istuttanut tafinfa ja
tahtonfa. Hän on fanonut: Te se, niin faat elää.
Hän on meitä auttama kuin me tyföönsä rukouksessa
tulemme . . . OletkoS sinä loskaan rukoillut?

— Olen, — raaStaji Emma ja raiimc meripifare
katosi faSmoiStaan.

Aato ei tietänyt, ei osannut aaraiStaa miten raiime
sanansa olimat fäyneet Emmaan. Jos hän olisi
nähnyt Emman ajatuffet niinfuin ne Jumala näti,
mitä otifi hän ajatellut? . . . Emma ajatteli . .

.
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Minä olen rufoilfut: Jumala! salli fäbellcni raot»
maa, salli snbämmeensä puukkoni käydä, minä olen
ainoan kerran rukoillut — Lindin muoteella . .

— Onko Jumala kuullut rufatffesi? — kysyi
Aato, Emman maStattua.

— On, — umötafi Emma hirlveällä ääneltä.
— Ia sinä et kumminkaan uSfo Jumalan päälle?
— En . . Mitä on ihminen? Luontofappate,

jota ajattelee, jota elää, jota kuolee .
. Mifä on

Jumala? ihmisen luoja . . . ha, ha, ha . . minun-
fin tuojani. ,

— Älä hämäisi, Jumala elää, hän pitää mur-
heen meistä, hän kulkee simultamme; hän on sinun-
kin luonut.

— Sinä tiebät tuta minä olen .. . sanoitfo äS»
fön niin?

— Niin.
— Haa! SaaS nähdä elääkö, löytäneekö Jumalaa.
— (Smnta! M^ otennne ihmiset, me emme saa

määrätä Jumalan tchtämafsi mitään. Jumala mii»
pyy usein apunsa kanssa, maan se tapahtuu niinkuin
hän tahtoo, se tapahtuu meidän hyiväksi, chfä mä»
iistä emme ymmärrä miksi se tapahtuu toisin fuin
me rukoilemme. . .

— Sinä tiebät, sinä tiebät . . . että minä olen
murhaaja! — Emma oti nouSnut ylös, hänen nä»
»vöstä raapisi Aato.

— Murhaaja, ("anoi hän hirmeältä äänellä. —
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Mette, sano .
. sano; minä olen kaksinkertainen mur»

haaja .
. minun käteni laski puufon . . . Aato!

tämä täsi lasti puufon pettäjän sydämmeen. Silloin
rufoilin niinä Jumalaa, minä rukoilin: Jumala fatli
minun osata sydämmeensä .

.
. Minä löin ja minä

osasin, pettäjä tuoli. .
.

. Niin kuulee Jumala xu*

kouksemme .
. ha .

. ha . . ha.
Aato oli yhtä raaalea fuin Emma.
— Ia sinä olet mcljeni Eliaksen noaimo. O lu=

mato, mifä hrouS mataa sukumme t)ti
.

.
. Miksi

on käkesi niin koiva . . .

Koko Aaton ruumis raäri(i . . Hän oli usein pu»
hunut raeljelleen tirjeestä, jonfa hää-ittana oli saa-
nut käsiinsä, maan Elias ei uskonut mitään.

— Emma, — ("anoi hän — oletko (inä ihminen
mcii paha henki?

Emma ci wastlluut mitään. Hän tointui niin»
kuin unesta, kaSivoinsa muuttuiroat entiselleen; hän
näfi Aaton, meni hänen tykönsä. — Mitä olen minä
("anonut? — kysyi hän suloisetta äänettä.

— Voi suuri Jumala! mikä hirtveä petos. Niin
nuori ja jo tuommoinen.

— Auto, — ("anoi (Smma, — sinä et raastaa!
mitä olen minä puhunut? Minun mieleni muuttuu
raälistä niin fummafsit .

. Minä näen wälistä nå*
köjä, niin hirmuisin että järkeni katoaa . . niin oli
nytkin .

. . Aato ! luomena saat kuulla koko elämäni.
Huomen tuli — ivai mimmoinen!
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Sillä aitaa fnin Emma ja Aato näin haasteli»
wat, iStui uffo Anströmi tyttärensä siivulta famariä»
saan. Ukko oli mieto — jos sen saattaa sanoa —

manlienut, hänen silmänsä olimat jo hämärät ja
forraanfa mitfei tukossa, hän tunsi manhuutensa hy-
win, hän tiesit että elämänsä loppu oti fäsiSsä- Viime
miiffocm ci hän ollut kyennyt mihinkään. Sironi»
tonfa istui Hanna, roalfea fuin tiina-wtmtc fesii»
auringon paiSteeSfa.

— Isäni! — sanoi Hanna, minä olen luMan-
nut sinulle salaisuuden ilmoittaa, mutta tupaa minulle
rouoroStaft cfei futaan (aa aatoiStaafaan mitä sanon ;

— tämän sanoi tyttö suunsa pitäen isänsä torivaa
niin likeltä fuin taisi.

— Minä lupaan sen.
— Se on sanottu toimella sanatta — hän fuiS»

utti isänsä forivacm — Minä rafastan (Siiasta!
— Eliasta!
— Minä rafastan (Siiasta — lisäsi Hanna niin-

fuin olisi itsekseen puhunut. — Minä rafaStan ja
olen mtaStanut.

Uffo puisti päätänsä ja suuri firfas tyynet lan»
kesi Hannan jää-fylmälle kädelle.

— Lapsi rankkani! — ja syleili sydämmelliseStl
tytärtänsä.

— Nyt tiedät satoisuuden, älä ilmoita sitä —

ei e'eSfänn fuin hauta minun pitää ja mutta
peittää.
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Nää miime fanit sanoi Hanna hiljan, hän ei
tahtonut murerjuttaa raantjuSta.

Hautaa sitnä rafaStit, hauta sun nyt fätfce, maan
hautasit on .

. . outo muflaSfa, firffomaaSsa? — ci
MedcSsä — aalloissa.

V!ll«.

Mitta työt eifö ole yön pimeydessä tehdyt! Mitfä
rifofset! Varas fuin hän »varastaa, murhamies fuin
hän murhaa — jofainen noatitsee yön. Di ("uuri
päimä, jona faiffi taikfimattiaan suuSta kuuttaan,
jona kaikki tutuksi tulee. , .

Emma! sinun itiösi ei jää unohtukseen.
Aato oli raasta mennyt; Emma on taasen yfsin;

hän tukee — mitä? Hän tukee — Uutta»teStamenttiä.
— Niin tässä seisoo! . . . Ei, se on malhe

Ei, hänen pitää hioleman — se on päätetty.
Nyt tuli EliaS.

Parikunta tepäsimät jo symässä unessa, Elias
nukkui. Emma oli nutturoinaan, mutta hän ei nuf»
fututt, miten olisi hän saattanut sitä! Hänen flibäm-
mensä tykytti tomasti.

Uö kului — t'eSh yö oti jo simu. Näe, mifä
hanhmo hiipii tuolta! hänellä on teräroä puutko ta»
beSfä, hän feifoo aluS»hamecSfa (aattialia — hän
miettii.

— Ei, se pitää tapahtuman.
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(imma aroaa oiven, Hiljaan fuin hiiri lähtee hän
huoneesta, waan sannat rutisee, hän et moi evtää sitä.

M oti folkko ja pimeä. Ms ja toinen tähti
toistaa suntiscSti piimien matista; tuuli pauhaa hir»
muiseSti.

— Miksi mapisec minun käteni, mifsi marisee, mi»
tiun jäseneni, kysyy haamu, jofa kartanon yli kiipii.

Toisella puolen kartanoa pienessä kamarissa lepää
Aato, hän uneksii, hän määntää tuskallisesti fätensä.
Painajainen on fauniin tytön muodossa hänen rin»
nalla, hän tefcc hiissään työtä pääStääffcen unesta
— turhaan.

Omi, joSsu ei tuffuct ollut, aukenee — haamu,
jonfa kartanolla haroaitsimme lähenee rouobctta, joSsa
Aato nukkuu, kätensä on nostettu ja pimeydessä
roälffrm teräroä ase.

— Juntata! — sanoo haamu hiljaisella ääneltä,
— terran olet minua auttanut, joS fina elät, jos
näet minua tässä — alita, salli puuhani Anton sy»
dämineen, —- minä rukoilen sinun toisen kernan. . .

Ernuia — sinä olet jo tuhoni arroannut fufa
tjaamu on — falliStaa itsensä muoteen v>tt. hän noS»
taa peitteen, hän tuntee mafaawan snbämmen tt»h)»
tyksen. Kätensä tastee hän Aaton sydämmclle.

— TäSsia on sydän — nyt auta minun lum. .

piru.
Kätensä, jolta puukkoa piti, putosi moimaliiscSti

- puufon terä oli ummeSsa ■-- Naton sydämmessä-
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Aato huokasi — se oli kaikki — ("e oli loppunsa
hän ei liifahtanut.

Kuu färai piiraista ja paisti tuolleen faSraoitle,
ne otiraat raaateat.

Emma on työnsä tehnyt, hän ei säädä fuun ma-
loa — hän nraaa jo omen lähteäksensä pois.

SBaan mifsi ei hän mene, mifsi ("cifoo hän sa-
maila paikalla, mifji tirfiSteiee hänen silmänsä, (yöfö
häntä oman tunnon nuhde? — tatuufo hän ttjötänsä?

(Si, oma tuntoo nuffuu, fatumuS et ole foSfaan
(laa löytänyt Emman sydämmeSsä.

No, mifji ei hän mene, mifsi seisoo hän, mitä
miettii hän.

Elias seisoo hänen siraulta. Kuun roalo näyt»
tää työn, puufonpää haaraan, merincn fäft mur-
haajan.

Mutta tuta toi Eliafsen nyt feSfi yönä tänne?
Tuskin oli Emma araannut Aaton orocn fuin

Hanna hirmu-äänellä huusi Eliaksen rouoteen miereSsä :

Herää EliaS, herää Emma, isiini o» tullut Hotma-
tufft. EtiaS oli heti jatkeella, hän riensi ufon ivuo-
teellä ja näki — ruumiin.

— Mutta missä Emma on — oli hän kysynyt,
hänestä et futaan tienyt mitään.

EliaS riensi Antoa herättämään, hän tuli farta-
nolle, tuuli mintut lehdettömissä otsissa-

- Ha . . ha . . ha — kuului tabulta — nyt
on pintetiben hetki, nyt muotoa roiaton meri, sen tun-
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nen . . . ha . . ha . . ha . . weli werensä iveljcn
»verisellä miekalta wuobatta, ha . . ha.

— Hullu Maja! jupisi Elias ja juoffi teräroäm»
mäSli; hän huusi mennessään palkollisille, josta jo
muutama oti kuullut rähinän ja hypyn, hän aroasi
Staton omen ja hän näh — Aaton ja Emman.

Mifä nyt seuraa siihen ei kynäni pysty, minä
tysyu maan: Oletkos fogfaan tuntenut tustan, hi»
roeän tustan et ruumiissasi, fuin sielussasi. Dnfo
ylfäsi onko rafastettu morftammesit pettänyt sinun. —

Vaan mitä minä fysyn, fe tusfa ci ole mitään
Eliafsen tustan suhteen. Hän näfee'rafa§tctun us-
tämänsä, ivcljcnsä murhattuna ja murhaaja on —

oma maimonsa — rafastettu puolifonfa.
Hän seisoo tuin fiiniriSfcltp, hänen huulensa

omat siniset, hänen silmänsä oroat päästänsä pudota.
SBaan hän ei seiso faunoan.
Tietämättömänä, sanaa sanomatta menee hän ma»

laisilla askeleilta Aaton luo, ottoa puufon haawas-
tanja — se on iverinen — punanen.

— Lyö — sanoo hän, amaa paitansa ja paljas-
taa rintansa — lyö!

Mutta Emma ci enään huoneessa ollut, fuin
Elias käänsi silmänsä hänestä, tuin hän kallistui
kuolleen yli oli Emma rientänyt ulos.

Elias ei nähnyt ketään; utfoa fuuli hän äänen:
Msi Jumala löytyy jota faiffi tietää.

— Hän on pakennut . . No, yks asia — hänen
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fätensä olimat meriset . . . Haa! . . . kuu! ... Ia
EliuS taSli puufon taiten mointin omaan sijbäni»
ineensii.

— Ha .
. ha .

. ha fuului tabulta , . Veti rae»
rensä wetjen racrisella tnietaHa rouotiattaa .. ha .. ha.

Niin ennuSti Hullu-Maija, niin ("anoi hän fuin
Eliaksin meri ja Staton lattiatta jnoffiroat yhteen.

Vuosi jälkeen on Sfuutuutfytän selanneella hir»
meän suuri mäh-joutko.

— lufo ne kohta tutetvat — kysyi kauppamies
Itströmi tomeriltaan, ivanhaa harmau-päinen, li»
hanoa uffo.

— Kohta . .
tyttö on tehnyt tunnustuksensa .

.

hän on murhanut faksi ihmistä ennen, luutnantti
Lindin ja pastor Amerin tyttären Ruotsissa.

— Outo hän tunnustanut mifftfä niitä murhasi?
— Lind oli ollut hänen rakastajansa, hän oli

pettänyt tyttöä ja ttrttö foSti —ja pastori Arncrin .
.

— Se tulee, se tulee, — fuului nyt tuhansien
suuSta.

Ia Emma tuli.
Häu oli kaunis mieto nytkin; pukunsa oti roatfea

kuin lumi, jonka päättä fämeti. Simuttansa tutti
Kruttnuntylän kappalainen Johan Pihtfaro jaPietaa»saaren Elias Teliin. Emma oli itkenyt; kyyneleet
roieryimät roielä poSlea myöden.

- Msi Jumala löytyy sanoo hän hiljaisella ää»
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neliä, ja tätä Jumalaa minä olen »vihoittanut .. ar-
moa, armoa. . .

Hän näfec meStauS4aroon, jonka MiereSsä teloit-
taja seisoo — hän roapiscc.

— Kohta tapan minä molemmat .
. Eliafsen ja

Aaton . . . Voi Jumala mifsi loit sinä minuu?
— Waan fohta selkenee silmänsä ja korkealta äänellä
huufa hän — Inmata löytyy ja ininä olen armon
saanut, minä tunnett imuhan fybnmmeSfäni, Naton
ja Eliafsen haahmot eiwät enää irmiStete minulle . .

Hän nousee toivolle, silmänsä ("idotaan huiroilto,
päänsä myöryy

Se oli loppunsa.
Telottaja noSti pään tutaSta, näytti sen fatsia

jille.
. .

— Noin fauniS ei hän itänä elossaan ollut, —

("anoi Ilströmi.
Samana iltana seisoo Pietarsaaren firfkomaalto

kuun roaloSsa taksi »vaimonpuolta.
He hakfaawat fimetlä fimeen ja sana „Veljekset"

näkee kuu tairoaaltaan.
— Ha . . ha . . ha — nauraa toinen — työ

on tehty .
. ha .

. ha .
. ha!

— EliaS! EliaS! •— huutoa toinen. — Elias!
Elias!

— Anna hänen maata kammiossaan, älä tuot-
lutta huudollasi herätä — ("anoo toinen.
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— EliaS, (ältas! TäSsätö loppusi on .

— Niin on .
. ivcli iverensä »veljen »verisellä

miekalla rouobattaa ..
. ha . .ha . . ha!

— Elias! EliaS! EliaS!
Äutfa omat nämät roaimot?
Hanna ja Maija — molemmat hulluna.

Peitä jo fimi mullalta, anna tuolleen maata,
missä mafaamat; — nyt olen satoisuuden, jonka
sana Veljekset" fätfee, ilmoittanut; peitä jo kiwi
mullalla ja fätfe salaisuuden sydcimmeesi. Paina fn«
»vään mnistoosi: Msi Jumala löytyy, joka pitemmin
eli myöhemmin — öfS kaikki — kostaa rikoksen,
ivaro itfesi efet tätä Jumalaa häraäise — sillä ehfa
hän ajan färsii, sattuu mihboin fätensä ja tosionsa
on roanhurSfauben — foma ja ijanfaiffinen.

LoPPU.
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