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Isäntä ja mökkiläinen.
Suomelan mökissä, kaukana Saimalammin rannalla,

oli surullinen aamupättoä. Asukasien mieli oli synkeä ja
he isluiival pitkän aikaa ääneti pirtissään, tuijottaen eteensä,
mitään roirkkamatta. Olisi ollut tetnättöille lähtö, aurinko
paistoi ja tuman takana tuoksui koiwu hiiren korwalla.
Pelto ..oli tuoreella mullalla, Heinonen selsoi aurmneen
ivaon päässä ja siemensäkki odotti [uu auki eloaitan owella.

Mutw ei tehnyt miesten miell lähteä tylwöksille ja
emäntä oli unohtanut laskemasta lehmänsä laitumelle,
niinkuin oli ollut aikomus tänä aamuna.

Sillä oli tullut isännältä kirkonkylästä sana, jokakertoi:
— Pahalla tuulella on nykyään Wenäennlemen po-

hatta. On uhannut ensi köyristä lähtien ottaa haltuunsa
mökin. „Pois pitää siitä nykyisten eläjäin. Se Suoma-
lainen on jo liika lauman elellyt meidän maalla. Hake-
koon itselleen uudet asuinsijat."

Syytä ei ymmärretty tähän mielen muutokseen. Aina
oli eletty hymissä roäleissä isäntätalon kanssa. Arennit
oli maksettu säännöllisesti ja päimätyöt tehty ajallaan.
Ia jatkoksi edellisille puheluille mutisi mokin mies:

- iässä kun on korpia raadettu, tehty niittyä, pe-
rattu peltoa, tuiwattu soita ja rämeitä. Hallan patffa
tämä oli, kun tänne isäwainajan kanssa tultiin ja kituen
tässä ensi rouoöet elettiin. Ia nyt kun on paikka kuroen-
nut ja kun alkaa Jaaba wiljan waiwoistaan, nyt se aikoo
sen ottaa. ©itä taida tässä toiwo auttaa. Sen se on tehnyt
muillekin mökkiläisilleen.
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Mutta hänen mainionsa ei uskonut uhtausta todeksi:
— En uskoisi mielä sittenkään, maikka sen omin kor-

roineni kuulisin. Eikös ollut sanonut Wenäenniemen manha
maari ukollesi: „Saat Suomalainen Saimaan rannan feu-
dut miljelläksesi, mene sinne, kaada kaski, rakenna pirtti ja
ensimmäiset kymmenen rouotta saat roerotta miljellä. Jossen ajan umpeen mentyä alat hyötyä, niin tule pääpai-
talle päimätöitäsi tekemään ja maksa neljännekset miljols-
tasi." Ia kättä lyödenhän oli pirtin perälasin alla tämä
liitto mahmistettu.

— Ne oli niitä aikojaan ne, ja nyt on toiset nyt
kuuluu kaipaaman firjallista kontrahtia, mutta sitä ei ole
tehty. Ia jos tahtoo meidät tästä häätää, niin ei auta
itkut eikä malitutset. Laki sillä on puolellaan ja jos ei
huoli, niin ei maksa ratennutsistataan.

Eukko ei ottanut pmmärtäätseen. Hänellä, niinkuin
maimomäellä tamallisesti, oli omat alkuperäiset käsityksensä
laista ja oikeudesta. «

— fiafi! matti hän. Emmekö me ole yhtä laillisia
haltijoita tässä tuin hänkin? Itsekö hän olisi käynyt tätä
korpea kyntämään? Jos ei meitä olisi ollut, niin min-
kähän näköinen olisi tämä tienoo tätä nykyä? Sutten
ja karhujen laitumena sen sijaan kuin rotljeltämänä mai-
niona. Mitähän waiwaa hän on nähnyt, ottaakseen msi
meiltä tölttemme hedelmät? Hänenköhän hikensä tässä
on muotanut mai meidän?

— Sitä ei tx))x) se, jolla on malta puolellaan.
Mutta emäntä jatkoi, käsittäen asiat omalla tamal-

laan:
— Se ei ole kaikki tämä muuta kuin talon nuorten

miesten yllytystä ja miniäin kateutta. Elämät siellä pää-
paikalla liika ylellisesti. Mutta minä uston manhaan isän-
tään ja hänen isänsä sanaan.

Ia sen sanottuaan meni hän pirtistä pihalle, aulasi
nametan omen ja lasti karjansa laitumelle. Sen tehtyään
palasi hän takaisin pirttiin ja kun näti miehensä ja poi=
kansa yhä istuman alta päin, sanoi hän:
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— Ia maitta nyt mitä tulkoonkin ja mailta meisikin
mieras terran mielä talomme, niin ei ole mielä mienpt.
Eitä auto istua siinä ja huotaillen hukata poutaista päi°
mää; mentää askareillenne miehet, minä menen omilleni.

äßanha Suomalainen heräsi syntistä mietteistään ja
sanoi pojalleen:

— Käy tylmötselle, Tuomas. On sitä fomempaaftn
koettu, tun karhu taatoi karjan ja pakkanen pani mtlian.
Ehkä muuttaa Luoja mielä miesten mielet. Minä tulen
jälestä siemeniäkin tatissa. Kämihän miten tämikään, lyl-
möt omat meibän fylroettäroät ...niitti sitten tuta niit-
titään.

.

Ia pittän helteisen päimän asteli utto ebestataisin
pellollaan ja poika slementi jälen aurallaan — niinkuin
olitoat jo monta monituista kertaa ennentin tehneet..

Idän Ijn a.

Halla tulee tamallisesti pohjoisesta päin, mutta ei
futtentaan aina. Joskus kuulee puhuttaman Holloista,
jotta tulemat idästä.

Eräänä heinäkuun iltana miime kesänä istuimme
isännän tonsso ulfoporstuan penkillä. Hän oli tullut hei-
nänittnltä, laskenut haratoan tikapuita toasten ja näytti
oleman huolekas ja totinen.

„Olijihan tämä hntoä polkka muuten", jotkoi hän
puhettomme, „paroito maito koko pitäjässä niin niittyjen
tuin korjonloitumen ja kolomedenlin puolesta. Olettehan
jen itjefin nähneet, että poikot näyttämät lujilta, tun pellot
orvot järmen nieinesjä ja mettä on etelässä ja lännesjä
eikä Pohjoismuort tuolla päästä pattastotim-oja puhalta-
maan. Mutta rooiffa tämä on näöltään näin herttainen



6

ja maikka tamalliset hallat ajamatkin ohitse, niin täytyy
aina kulkea alituinen milun pelko rinnassa."

„ Tällä paitalla panee idän halla." -
„ Silloin luin ei aaroistataan, niin nousee se piilos-

taan, huokuu useamman kerran kesässä kylmää mainioille
ja miepi mähitellen koko muoben elämisen."

„ Siinä on tuossa takalistolla suuri rajaton korpisuo,
joka alkaa haka-aidan takana, ja sen se on syy taitteen.
Sen soppiin ei ole tosiaan päässyt päiroä paistamaan,
ja sen pohjalla asuu ainainen sulamaton routa. Simat
auta kuumimmat tesätfään. Niinpiantun tuuti kääntyy
itään ja yötsi tnrmtnri, niin on aamulla laitti tuurassa.
Sitä sitä tiebä, millointa se sieltä aitaa nousta. Se
on noussut feroäällä arimman oraan aikana, se on ilmaan-
tunut heilimoibessa ja rooinut tulla mielä silloinkin, kun
maitojyM on hennotmmillaan. Ia niinkuin janoin, sitä
ei tiebä, millointa se tulee. Nytkin on tuuli asiistanut
koko päiroän ibässä ja huomenna jaottaa olla mennyttä
kaikki. Kun olisi ebes siksi obottanut, että olisi saanut
osimfaan kuhilaalle."

„ Tähän tun tuli meibän suku tuolta itäpitäjistä joi»
ben poitti ja sybänmaiben Haiti, niin nähtiin tämä rehemä
järmen ranta, siihen ihastuttiin ja tehtiin tämä talo. SRutta
yli järmen olisi pitänyt soutaa ja loitota lännemmätsi mei-
dän niinkuin muibentin. Mcutta se oli se oma tyhmyy-
temme."

— SCaan ettekö rooisi asettaa suota miljelytsen alai-
siisi, tuiroata hallanpesiiä ja komentaa paittaa?

„9Jtitäpä sen pohjattoman heteen tuimaa ja perffaa
slltamuotisen tormen. Siihen omat liitä mähäiset tämän
talon roarat."

— Ettekö ole pyytänyt apua hallitutselta?
„Eimät näy haltitutsin huolet ulottuman iöän hai-

lain häätämisien. Suo on liitä suuri, omat sanoneet
maltatunnan miisaat. Siihen menisimät maan kaikki ma-
rat eitä yhden talon hyöty mastaa niin isoja uhrautsia.
Kohtalaahan tulla toimeen, ehkä sitten Jaatte apua, kun
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ensin omat Pohjan juot peratut, jotta tätä nykyä omat
hallituksen huolena, ja rukoilkaa Jumalaa, että se an-
taisi teille suotuisempien tuulien puhaltaa."

— Oletteto rukoillut Jumalaa?
„2iehän tuota sitäkin. Ia realista pitäätitt lomaa.

SDtutta ei se näy enää kuuleman nylykansan malittttsia.
Ei ole sitä fuun käännettä ollut tänäkään fesänä, etfei
olisi itäsuon roilu roituuttanut milloin mitalin toutoa.
Ia nyt nätyy aikoman miebä miimeiset. Jos tiöfji tniin-
tpp, niin on mennyttä roiimetnenfin milja."

Alotuloijena hän istui siinä ja hänen surullisten las-
roojensa ultopiirteet tumastuimat mustina ja jpnttinä idän
'tahnasta roastaan, jonta kalpealla, tplmällä rannalla pii-
potti jäpffä, matala kuusimetsä.

Sn ojannut Häntä lohduttaa ja mitä se olisi autta-
uuttaan, sillä yöksi lakkasi tuulemasta, itäsuo tefi tehtä-
viänsä ja pant sin, mitä kesäisiltä halloilta oti panematta
jäänyt.

Uudisasukas.
He palmeliroat pappilassa molemmat, toinen rentinä,

toinen piikana. Toinen ajoi Heinostaan, toinen liitfui pi-
hasalla. Istuen tutin nurfallaan ruofapöpbäsfä maihtoi-
roat he joskus pilapuheita keskenään. Useimmiten he tui-
tentin riitelimät. Herrasmäti piti heitä pahasopuisina
palmelijoina. Ne omat tuin kissa ja koira, oli seisomana
siiffeluutena.

Mutta yöllisillä nuottaretttllä, heinää tehdessä ja
leitfuupellolla paniroctt he perustuisin tulemalle taloudelle.
Kaukaa kormesta katsottiin mökin paikka lammin rannalta.
Siellä oli lehtoa kaskeksi, oli pellotsi läppää tepittoa, ja
niittyä moi raimata puron marrelle. Jos maan olisi ollut
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roaraa turoan tetoon. Mutta paltat oliroat pienet, ja
alkaakseen olisi tarroinnut lehmän ja hemosentin. Se mii-
roptti yhteen menoa. Sotutta tepristä tepriin sittistpiroät
sittistymistään tuteroaisituben toiroeet. Ia työn loma-
ajoilla liitfuiroat haaroeet taskuissa siitä, tuinta paljon
oli jo säästöjä ulosottamattomina patttoina ja Juuka
lauman kestäisi, ennenfun olisi mähin määrä tapsi. Että
kukaan aaroietanut, että rouosien tutuessa tasrooi rengissä
ja piiassa harrastus roapauteen ja palama halu päästä
omillaan elämään. Heillähän oli hyroä ja huoleton 010
pappilassa, tohtuutlinen palttu tummallatin, talon roaate
ja talon ruota. Mutta heidän oma halunsa meti erämaahan.

Kaitti heitä siitä fielteliroät, tun eräänä tesänä ei
enää leimannut pestirahct tummallekaan. „ Siellä roeltau-
dutte hallan pakalla. loutfo kasroaa. Ia kerjäläisiä on
jo ennestäänfin." — Sotutta he oliroat jo roiisi rouotta
lasfeneet ja tuumineet ja saaneet sen päähänsä. Papin
täytyi panna heidät tuulututsiin ja sptsiillä he lähtiroät
palmelutsestaan. .

Talroen ajutroat he roielä loisina. Wille salrooi pirt-
ttään jo teti sillä roälin päiroätökä pappilaan. Anni tutoi
fantaita ja teli käsitöitä roumalle.

Häät unetettiin heille helluntain pyhinä siuraaroana
temännä. Ne pidettiin talon puolesta jaroroasti itsi roihki
entiset palmelijansa pappilan situresfa salissa. Mutta fun
paristunta oli heittänyt jäähyroäisensä ja hän ktunastaan
katseli heidän poistumistaan kujaa mpöten, niin nyökäytti
hän päätään ja sanoi: „ antaa nuorten koettaa, mutta ei
sitä piian ja rengin pääomalla torpia kuokita."

Sillä pääomalla ne on sentään Suomen tormet fuo-
fittu. Ia tuitentin oli romastitin osaltaan oiteasfa.

Me pappilan nuoret me saatoimme monimuotiset ys-
iäroämme heidän uuteen totiinsa. Metsäpoltuja liitettiin
kesäinen päiroä lehbittproien lehtojen testellä ja yö tans-
jittiin uudispirtissä. Sen oliroat siltapalkit jahctcmmttomat,
nurtat mielä epätasaiset, ja uudispelto mielä raalla mullalla.
Mutta rinteellä miherti jo rukiin laiho nokisten kantojen
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roälissii ja ohratasli oli tuiroamasja. Nuori emäntä teki
samun aholle ja lypsi ensi terran siinä lehmänsä. Me
istuimme firoellä SBillen kanssa ja tatjelimme häntä sinne,
missä hän puuhasi tlta-auringon matossa, puettuna mielä
uuteen häähameesinsa.

Wille ei epäillpt menestystään uuöismöfisjään. „los
tässä termennä pysytään ja ei pane halla." Ia itääntuin
armaten ajatukseni juoksun, lisäsi hän: „fipllähän se on
paitasen pesä tuo notfo tuolla. Mutta tun tpynärpäineen
tässä ppörästelee, ajaa torpea ulomma ja autoo reillä
auringolle ... Se nyt roielä tuntuu kylmältä näin ilta-
silla, mutta tultaahan ensi fesitnä tatiomoan."

Minulta ei tullut tuloa ensi kesänä eikä toisinataan.
Täytyt) tunnustaa, että unohbtn heibät mielestäni. Kerran
totona läybessäni muistelen tyyneeni, kuinka he rooiroat.
„Weltaa on pitänyt tehbä", sain roastautsetsi. „Ia Annin
terroeys on ollut huono", lisäsi äitini.

Kului joitakuita muofia. Otin tullut ylioppilaaksi,
hankkinut pyssyn ja ntetjätoitan ja jäänyt syksyksi maalle.

Eräänä pilroisenä lotatuun päiroänä famoelen Jaloja
ja joudun metsätielle, jota tuntuu minusta tutulta. Aitaa
sataa tuhuttaa, toira et miksi halea, maan juotsie edelläni
tietä pittin. Ihtätliä se aitaa murista ja sitten haukina
eteensä. Sieltä fuuluu heroosen askeleet. Kohta ilmestyy
se tien mutkasta näkymiin, roaljastettuna aisojen eteen,
joiden täret roiistäroät maata. Luotissa on maltonen liina
ja aisojen päällä ruumiskirstu poiffitelotn. Perässä kul-

kee mies, kuin auran furessa kiikkuen. Se on Wille. - Hä-
neliä on täysi työ siiaba kuormaa pysymään tasapainossa.

Hän on komin nääntyneen näköinen, kasroot tellas-
tuneet ja silmät laimean roärittömät.

Wasta kun olen sanonut nimeni, tuntee hän minut.
— Mutta mitä on tuo kuormanne tuossa?
— Waimo mainajani se on.
— Kuollut?
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— Kuoli pois.
Kyselemällä sain sitroille heibän lyhyen, jo ebeltäpäin

ennustetun tarinansa: Halla, roeltaantuminen, paljo lap-
sia, maimo komin roairoaantunut, sairastunut, titunut ja
kuollut. „Nyt pitäisi saaba hoibetuksi hautaan, roaan on
tämä tie tornin tehnoct. SOtitenhän testcinemät iaubat tir-
tolle asti, — fyemonen, mitä sinä siinä hamuat!"

Siltä oli näitä silläkin, yhtä huonossa tunnossa kuin
hän itsetin, luita myöten lamassa.

Hän sanoi hymästin silmiin tatsomatta ja lähti aja-
maan. S>lijanpäät uurtiroat hiettasien tiehen talsi phben-
suuntaista juomaa.

Minä menin lotjaanne päin. Saamuin suolle, johon
oli pritettp roiemärtä tatroamaan, mutta jota oli jäänyt
testen. Siitä nousi häämatfan ajoilta tuttu tie ja mei tut-
tuun mottiin.

Alban tatana ynisi laiha lehmä ja porsas tonfi piha-
maalla, jonne roeräjä oli jäänpt sultematta. Kestellä piha-
maata oli tphjä sänky ja mahtajan rouobe oli heitetty
aiballe. Pirtin nurtctt oliroat ennallaan. Summan litai=
jen lasin lataa nätpt ikkunan pentillä kituma kukka tuohi-
astiassa.

Oli hän kukentin saanut hiutan raimatutsi pmpäris-
töään. Tehtyä peltoa pisti jo parin tynnörin alainen lah-
belma torroen sijään. Ia kuolosta tenties puoli sen roer-
taa. Mutta siihen nätpiroät rooimat loppuneen, Koimiton
oli hän taatllitut ja saanut lepiton pellolsi. Waan sen
tatana tuli ivastaan synkkä kuusikko kuin murtamaton
muuri. Ia siihen oli heibän tätsitprnt seisottua.

- Seisoin pitfäu aitaa aution talon pihalla. Tuuli
tohahteli lorroes|"o ja pani pyssyn piipun kormani juuressa
oimaan niin surullisesti ja malittaroasti.

Uudisasutuksen ensimmäinen sukupolmi oli tehnyt
tehtämänsä, sillä tuo mies ei enää jaksa jatkaa. Hän on
murtunut hänkin, into näytti hänen jilmäsjään sammu-
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neen ja hääpäimän aitainen luottamus omaan itseensä
oli poissa.

Hänen jälteensä tulee tai tähän toinen eläjä ja ottaa
motin. Hänellä ehta on parempi onni. Mutta hänen on
myös helpompi aitaa, sillä hän ei ala tosfemattomasta
torroesta. Hän asettuu ennen tehtpyn taloon ja hän tyl-
roää siihen roafoon, jonka toinen jo on malmiksi fyntänyt.
Tästä tulee kenties .mielä marakas, suuri lalo jo aitoin
kuluessa tasroaa kylä sen ympärille.

Heitä, joiben pääoma (ainoa mikä heillä oli: heibän
oma itsensä) ensiksi laimettiin maahan, ei futaan ajattele.
He «limat maan kaksi tyhjäkätistä renkiä ja pikaa.

SOcutta sellaisten pääomalla ne oroat Suomen torroet
pelloksi tuofkut.

Jos he olisiroat jääneet pappilaan, toinen tuskiksi ja
toinen sisäpiiaksi, niin olisi heillä itseltään ehkä ollut pa=
rempi olla. Mutta korpi olisi jäänyt koskematta ja ebis-
tyksen eturoartijlltyö tekemättä.

Näinä aitoina tuin ruis heilimoipi ja ohra tekee
tähtää pelloillamme, muistataamme näitä ensimäisen uu»
öisasittufsin uhria.

Emme moi heille muistopatsaita pystyttää, sillä heitä
on tuhansia ja heibän uintiansa emme tunne.

Ijftrltit ia muurahaiset.
Metsässä oli tanerroaisella kanlaalla pienoinen muu-

rahaispefä sprjässä suurista roaltateistä. Sen olemassa
olosta ei ole maailma mitään tiennyt, sillä teitä sinne
miepiä et ote ollut muita tuin ne, mitkä muurahaiset omat
itsi käyneet. Uupumattomalla innolla ratensiroat he huo-
nettaan rouosi rouobelta yhä suuremmaksi ja sen hamun-
neulaista tatonharjaa t)hä lorteammalle torottimat. Pie-
niä puutöitä pitiroät he lehminään ja eliroät aita hproin
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tästä turjastaan, Kesäisin tekiroät tpömuurahaisit pitfiä-
fin reillä ympäri maita ja mantereita, mutta talroefsi
palasiroat he laitti totiinsa, jota ratastiroat yli taiten
muun maailmassa ja nutfuiroat rauhallisina sen juojassa
hantien alla, aina uutta leivättä obottaen, jolloin taas
saisiroat fäpbä taroallisiin toimiinsa käsiksi.

Muurahaiset fäyroät paljon sotia lestenään ja ryös-
täroät saaliita hekommittaan. SBaan tämän pienen pesän
muurahaiset eiroät tosiaan toisten tomaroita himoinneet
eimätiä fosfaan toisille muurahaisille pahaa tehneet.

Sentähben eiroät he osanneet muiltataan mitään pe-
lätä eiroätfä tienneet itsellään mitään roihollisia oleroan.
Sitä heibän rauhaansa olluttaan tutaan häirinnyt.

Mutta eräänä päiroänä fesirn ihanimman aitana
tuului lummcta töminää kankaalta ja mplrointää ja kiih-
teää ammuntaa. Hornin härkä oli joutunut takamaita
kiertämään ja etsi paikkaa, mihin roihanfa mimman tyh-
jentäisi. Kaatuneet kannot ja irtkerokyt mättäät osoitti-
roat tien, mistä se oli tukenut. Muurahaiset oliroat usein»
fin tuulleet sen fulferoan, ja roaiffa he tiesiroät, että hiirtä
on muurahaispesän pahimpia roihollisia, eiroät he osan-
neet tuosta sen enempää hätäillä, sillä eiroäthän he olleet
härälletään mitään pahaa tehneet. Ehta tuo npttin as-
telee ohitse ja heittää heibät rauhaan.

SCaan tun härtä tuli muurahaispesän tuo, niin jul-
mistui se tornin ja mplroähti pahasti ja hotasi siitä toi-
sika sarroellaan tatonharjan alas. Spntpi sähinä pesässä
ja härkä sai farroasta mettä silmilleen. SJltpt siitä rjhä
ja sysäsi molemmat sarroensa mättääsen ja heitti puolet

pesästä päänsä ylitse metsään. Pesä liehui tuin tattila ja
härkä päristeli sieramiaan ja häntä heisfui roihatsisti. Ia
hän tiimi roietä tolmannen terran pesän limppuun, isti
farroen)a sin spbämmeen, astut jciltoineen jen sisään ja
riffoi huoneet ja fainmiot ja fäptäroät, sirottaen tattroatsi
ympärilleen loikat ja lotelot ja maitoiset munat.

Sen tehtyään poistui hän mplroien ja meluten
ja taabetut kannot ja irtiremityt mättäät ja maahan
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tasoitetut muurahaispesät osoittkvat tien, mistä hän oli
fulfenut.

Muurahaiset maltasi hämmästyisin tauhietus näh-
bessään, miten heibän pesänsä oli fäynyt, jota oliroat
rouosifausia rafentaneet ja johon oliroat parhaat aarteensa
laonneet. [Rauniona ok ratas huone eitä ollut fortla
förren päällä säleen suojaisi. Päättöminä juytsentelimat
he ebestafaisin sillä sijalla, missä pe)ä oli seisonut, -tietä?
matta mitä tetisimiit. Äoirasmuurahatsit, jotta herroina
pesässä elämät, tefiroiit lähtöä pois toto pakalta, mutta
työmuurahaiset tarttuiroat heitä siipiin ja piteliroät fiinni,
samalla tun toisit juofjuttelimat touftia, munia ja fote=
loka lähimpään piilopaittaan, heille edes jotain suojaa
faabafsien.

Mutta tun he siitä hiufan ftronttitroät ja pahim-
masta pelostaan rauhoittutroat, ja rupesiroat lähemmln
tarfastamaan, mitä oli tapahtunut, niin huomasimat he,
että syroimmäkii maan sisässä olemat huoneet ja aitat ja
fäisiäroät ja tammiot, joissa he tatroiroaransit säilyttiroät,
okroatttn tosfemattomat. Sinne faaffa ei ollut härän
farrot ulottunut.

Ia niin pian tuin muurahaiset sen huomasiroat, lä-
hettimät he miestejä fatterroametjänjä faiffiin ääriin to-
foamaan työmuurahaisia heibän rattonsa torjautseen. Su-
nen iltaa oliroat tuhannen tuhannet pillu miehet työssä
roetämösiä hujan hajan heitettyjä pesäpuita pakoilleen.
Semmoista tuhinaa, hyörinää ja tarmofasta toimintaa ei
oltu miniään muurahaispesän ympärillä ennen nähty.
Sitä lestänyt tolmeataan päiroää, ennenkin telo oli fatto
päällä. Matalahan se on mielä ja litteä,, mutta aifaa
maittaen se siitä tohoaa ja ppöristyy eitä iestäne fau-
roanfaan, ennentun horoitt härän härokytsen jälti on uin-
peen peittynyt. "

Usein festusteliroat muurahaiset siitä, mitä oli tapat)-
tunut ja toettiroat armailla srjrjtä siihen, mitsi härtä oli
heibän pesäänsä pustenut. — Tahtoko se heibän harou-
neulojaan? Mutta mitä se olisi niiltätään tehnyt, eihän
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niistä tuimista neuloista ollut härän ruuafsi. — Olko
pesä hänen tiellään ja se suuttui siitä, fun ei päässyt tul-
femaan? SBaan olihan tuolta tofo fångas futteatsien ja
toto metsä nralrotätsien. — SOtahtoko olla rothaa mitä
roanhaa? Olisito jotu muurahainen milloin pistänyt . ..?

Simatta muurahaisit fosfaan päässeet sitroille siitä,
mitä oli syynä siihen, että härtä oli heibän pesäänsä pus-
fenut. Sillä ei tenenfään mieleen johtunut, että se on
härän luonto simmoinen, että se pusfee maan tasalle
laitti, mitä fohoo sen tofapintaa ylemmä, maan ei tasai-seen tantereesen fosfaan sarroiaan iste.

Hörästä, joka muurahaisten pesän häroitti, kertoo
torina, että kun se tuli lehmitathaon, niskakuoppa kuttu-
rana muurahaisten munia ja leivittäen ympärilleen sitä
kllttetata lemua, joka jiihen oli muurohoisislo lotttunut,'
niin siellä hetikohta huomattiin, mitä pahaa se oli ollut
telemassa. Nttotet hiehot, joille je koetti hymäksi hetetä,
ilmatftoctt sille peittelemättä inhonsa, mutto monhot son-
nit, joilla itjetläänfirt oti monta muurahaispesää ontotta
tunnolloan, jutottiroot Välinpitämättöminä, niinkuin ei
asia olisi heihin ensinkään kuulunut. Jo ne omot ne
suuret sonnit, jotta muobostomot ajioista yleisen mieli-
piteen lehmitarhassakin.

Kantta ristisi.
Antti kulti kiimasta roauhtia metsäpotfuo pitfin pop-

piion takalistolta firfonfylään päin, Manhalla miehellä
oli niin kuru, että tuolloin tällöin teetti fmppyasteleentin
ttroeitä toiselle, jo tun tuli juosalmefe eteen, jonka poikki
oli pantu pitkospuut, niin juoksutti yli ketterästi kutti tut-
litoista. Masta sitten kun hän oti soopunut pappilan
riihelle, josta korjakujo oikoi peltojen takaa, hiljenit hän
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roauhtiaan siinä pelossa, että jos sattuisi näfijökä ja alfai-
simat tumminaan fatioa.

Si sitten fuin sulhaismiehenä ollessa ollut jalfa niin
teroeästi noussut, näitä samoja taipalia lukiessa fesäisinä
öinä, tun morsian odotti aitassaan, motin ainoa tyttö
obotti sulhaistaan, pappilan isäntärentiä.

Mitä sin nyt johti mieleen juuri sen? Olisimatpa
saaneet olla muistumatta ne ajat.

Mutta siitähän se oli laitti alkunsa saanut. Olisipa
silloin osannut paremmin eteensä tatsoa ja ymmärtänyt
ilteän roälffeen pahasisuisen naisen silmissä! — Mutta
nyt siitä piti loppu tulla! Nyt totta tosiaan oli tullutfin
— ferranfin! — jo roiimeinfin! Oli tofi Jumala tai-
maassa ...

Waan jo oli julma telo se! Jos olisi nuffunut ja
side sijalleen tulehtunut? Waan herättipähän, olipahan
Antillakin roarjelijanfa!

Ia lähestyessään pappilaa, jonta ratennus paistoi
niin fauniisti suurten foiroujen roälistä aammauringon
matossa, tuntui niin somalta se tieto, että olipas Jumala
ferran ihon kuin fäbestä pitäen häntäfin auttanut . . .
paneppas lintu laulamaan, herätäppäs sileimmästä ilta-
unesta ja pelastappas ihan tuin ihmeen lautta roarman
fuoleman kidasta .

. .

Pappilassa mielä nuttuiroat muut paitsi itse roroasti,
jota juuri aulasi fammarinsa iffunan ja tiimi sitten pistä-
mässa aroaimen omelle.

Antti meni suoraa päätä sisään, sillä hänellä oli
tikeistä asiaa, jota morien "li riejitänpt. Hengästynyt
hän mielä oli ja hätäisen hproän huomenen sanottuaan
ehätti hän sanomaan:

— S)tt)t se sen teli! Nytpäs teti! — ja tun ei ro-
roasti näyttänyt oifein roielä ymmärtämän:

— Senpä sen, mitä on aina uhannut ... sen se
nyt teti!

Roroasti tantti parhaallaan fafluunin reunalta piip-
puaan ja fysyi, ensimmäiset samut saatuaan:
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— Sutostaanfo se Antti puhuu?
— Siitähän minä taas . . . lienen tuosta jo paljon-

fin roalktanut ... tuleehan sitä pahan lasissa parkunaan ...

onhan tuota roroastinfm puheilla täyty ja nuhbelleet ja
neurooneet olette, roaan ei ole apua lähtenyt ... ei ole
tuin äitynyt roaan entisestään .

.
. milloin on aitonut ha-

loka tappaa, milloin letun mprffnä syöttää, etfet sen sil-
tasi nousi . . . roaan nyt oli roähiillii polttaa!

Roroasti oli päässyt parhaasin tupatoimisin roauh-
tiin ja roatustautunut tyynesti tuulemaan Sintin roanhoja
maltillisia hänen roaimonsit pahuubesta, mutta fesfeytyi
nt)t fukentin tupafointi ja solahti situsta piipun luu:

— Polttaato?
Kun tuntui oleman epäilystä äänessä, niintuin olisi

luullut Antin liioitteleman, intoutui Antti yhdessä hen-
fät)fsissä fertomaan faiffi, mitä ok tapahtunut.

— No, terrassa elämältä polttaa, niin totta fuin ~.
elämältä olisi polttanut möffineen poimineen ja lapset ja
miehet siinä oiisiroat menneet, jos ei ollut sitä, jota roar-
jeli. töotaporstuaan oli toonnut roanhoja roastoja turoan
nurkan alle ja ne sytytti ja itse potti metsään roai minne
lienee mennyt. Oroen oli, telrooton, ultoapäin pönfittänpt
ja sinne olisi tärmennytty, jos ei marjelija pannut leppä-
lintua rouorilauban alle pesimään. Se alkaa huutaa ja
pottiaan hätäillä ihan forman juuressa, siitä herään mi-
nätin ja tunnen sitroun fatfun ja tuulen tulen rätinätä.
Paistaun oroea roasten, roaan se ei auteataan. Sffuna
piti särfeä ja liitä puu/autua sammuttamaan.

— Sait sammumaan?
— Sain toti sammumaan, maitta tarstatle oli jo

palanut siinä ja jos pääsi tipuna fattotuoheen, niin siinä
meni. SBebetfin oli laitti faatanut tobasta, maan pirtissä
oli toti forroo puolillaan ja siitä sain ensi hätään.

Roroasti ok totisina fuunnekut Antin fertomusta ja
kysyi nyt:

— Mitä olet aitonut tehbä?
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— Sitä tutin fpfqmään, että antatsinfo ilmi roalles-
männille?

— Saatto toteen, että se oli roaimosi työtä?
— No, jo toti minä sin toteen Jaan! huubahti Antti

tntlfet iloisesti. On ollut fuulijoita uhtautsiensii jos fuinfa
monta, että jos en sinusta muuten pääse, niin täytän
täppprätä nurfan alla ... ja siellä on mielä tetäleet,
maitta tulfoot tuinta monen lautamiehen fans ja jnrjniin.
Ia entäs tämä?

Antti tairooi pomeltoan tilaisen nauhan palasen.
— Tämä oli omen ebesjä, se on jen sukkanauha.
Si ole epäilemistälään, että asia oli niintuin Antti

ok sen puhunut. Se oli selroä murhapolton ja murhan
yritys tahallisella attomutsilla polttaa ja murhata.

Ia roähän aikaa tätä Éeinutuokssit mietittyään ilmoitti
roroasti tämän mielipiteensa Antille: ritos on rangais-
taroa ja syyllinen saatettuina lailliseen ebesroastuusin teos-
tansa, olipa hän kuka tahansa; lijäten, etta se oli ei
ainoastaan hänen oifeutensa, roaan myös roelroollisuu-
tensa ja että setä jumalallinen että inhimillinen lafi sitä
roaatii.

Oilein hypähti ilosta Antin rinta ja silmä liikahti
hänen tätä luullessaan. Hän oli hiutan pelännyt sitä,
että jos roroasti taas lehottaa antamaan anteefsi ja sopi-
maan, niintuin niin usein enneutin. Oli jo roähällii liit-
tää roroastia, mutta hillitsi itsensä ja fysyi:

— Mitähän tuolle tuosta tulee?
— Iluteilleen luulen meneroän, arroeli roroasti.

- Sitähän minäfin jo . . . — ja hän ajatteli, että
ivailla se saisikin rouosia, ei se roanha ihminen siellä sil-
leittään elämänä palaisi.

— Waan fufas sitten lapsiasi hoitaa?
— Kyllä niitä aina saa niiben hoitajia! riensi Antti

{anomaan. Aina niitä hoitajia saa ... parempiatin .. .
tehno tuo on ollut niilletin , .

.pieksää ja pahoin pi-
telee ... ja tuotottomuulsia puhuu.

■lihon Kirjasia EanfaUe Rlo l, 2
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Antti tarlasteli romastia syrjästä': yhä se näytti ole-
roan samaa mieltä ja roaitiolokaan roahmistaman Antin
sanaa, että aina niitä hoitajia saa ... parempiafin.

—Jo pitää olla sybiimmillö! päiroktek Sintti. »

— Se fun roihokinen tenen ottein soapi roaltaanja ..,
Se oli siis joroktu ajia, roroasiin fansja niin yh-

besjä päätetty, että Antti antaa ilmi mainionsa roalles-
mannille murhapolton ja murhan yrityksestä.

Ia mielä feroeiimmiu fuin äsfen nousi roanhan mie-
hen jaka astuesja pappilasta tirton ohi makatietä roak
tesmannin luo. Tie oli firoetön ja tepeii fäybä, ja aamu
oli tnroen ja iirtas, ja roebet päitptmät. Se oli Antista
tuin uuben elämän aamu; — rauha nyt tulee taloon,
hän ottaa taloutta hoitamaan roanhan sisarensa, jota hän-
tin on Jumalalta herätetty niintuin Antti iljetin. So-
puisa ja Jiimo elämä tulee roallkjemaan aamusta iltaan
ja lapsille jaabaan neurooa jumalista elämää jefä sanan
että ejknertin aroulla. Saatetaan luisua pstäroiätin ta-
losja fät)mään . . . terran saa fotonaantin häiritsemättäsanaa harjoittaa . . . ehta pistäytyy utto Paamofin ja pi=
tää seurat .. .

Ka niin Paamo! Siinähän ok sen möfft peltojen
taleina metsän reunasja, mähän mattaa maantieltä. Jos
pokkaisi siellätin puhumassa iloaan, roanhake uston ys°
täroälle, paljoa rokjaammake, taittien harhaantuneiben
sielujen hartaalle neuroojake, jolta oli saanut monta loh-
bikufsen janaa lamautin murheensa aitana . . . totihan
sille piti ... fun roaan ei roatlesmanni sillä roälin ennät-
täisi mihinläiiu mennä lotoaan.

Paamo istui tupanja seinämällä miitalleka niomassa.
Antti meni suoraan luo, sanoi iloisen hproän huomenen
ja löi tältä reippaasti. Paamo fatjahti mähän tummis-
saan työstään ja lyjäsi:

— Mitäs se Antti tärvelee?
— Wallesmannille oli tässä mähän asiata, niin poil-

tejtn mennesiäni <...
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— Lieto mitä iloista ajiaa, luu olet niin hymän
mielen nätöinen?

— Mkäpähän lie ... eipä saata olla niin suruis-
talaan.

Si tysynyt Paaroo sen enempää eitä olisi ehta tyen-
msitään, tun ok nibepaju hampaiden roäksjä. SGctan ei
malttanut Antti utelua obottaa, lertoi toto asian.

Hänen lopetettuaan lysyi Paaroo fuiroasti:
— Ia Jiitätö sinun mielesi on niin iloinen, että saat

roaimosi linnaan?
— Stoinento? Snhän minä mitä iloinen ~ , mutta

mitäs minun sitten pitäisi teibän mielestänne tefemän?
— SOtkä sitä minulta fpsyt, fun sait jo romastilta

mieleisesi neuroon!
Sintti hätäytyi roähän ja alfoi puolustautua:
— Waan ritoshan siinä on tapahtunut setä inhimil-

listä että jumalallista oiteikta roastaan ja rilos on ran-
gaistaroa eitä. Jaa tatjoa olipa fptsilinen tuinta likeinen
tahansa, sillä lati ja okeus on semmoinen . . . semmoinen
je on!

Paamo takoi roeitsen hamaralla liilaa niteen ja roar-
ren roäliin, foetteli sitten roikalleen tärestä joustaen, olko
nibos tullut testäroä ja fun jen jifji huomasi, lasti hän
sen titapuiben päälle. Sitten tääntpi hän Anttiin, loi
häneen läpitunkeman tatjeen ja roirkioi:

— Siiäiö rikoksen rantaijemista jo okeuben täyttä-
mistä roarten jinä nyt olet matfalla roallesmannkn?

Antti mähän hämmästyi, ei jaanut silmiin tatsoneetsi
ja maiteni. Sotutta Paaroo jatfoi:

— St näy ottein tietäroän, mutta minä tiebiin, että
je on tetosyy ja että sen marjon alla maan pyrit pääs-
tätjeji eroon rististä, jofa on päällesi pantu. Hullu on
alfasi ja tetee mielettömiä, tun juuttuu. Si ptji riitaa ra-
tenna. Syytä on hänesjä, mutta kenetlö Jyytön jinätään.
Luulin toti tartemmafji tuntoasi, fun olet manha ristitty
olemanasi, mutta paatunut näyt mielä oleman patana,
jofea ja jpbämmetön: murhan olisit tehnyt nauramalta
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(uulla ja feroeällä mielellä. Mene roaan rookesmannim,
fun luulosi sallinee, mutta elä tule toista puhumaan ja
toisit on tartokutsit tafanasi.

— SBaan fun olisi elämältä polttanut minut ja lap,=
sensa ja toto tplänfin tuimalla poutaisella Jäällä . ..

—- Eipähän jaanut potfetutji ... jos oli Jumalan
tahto, että paloit, niin paloit.

— Waan saattaa mielä polttaa?
— Tai olla polttamatta. Jos et usto Jumalaa

roartijatjeji, niin roartioi itse.
Antti lyylähti äänetönnä firoeke istumaan, pää fä-

jien roarasja.
— Moi, mifä pitää ptjillä oka roairoa ja risti täsjä

maailmasja! roakeroi hän.
— Kanna ristisi, mifä on feltääsi sälytetty, rokttoi

Paaroo roähän leppeämmällä äänellä.
Murhetsina lähti Antti Paaroon motilta — lähti

totiinsa päin färoelemään. Ei tukenut roaltatietä pappi-
lan fautta, metsää tuki, polutonta torpen umpimähfäiin.
Jo niin oli fuin olisi mielensäfin tietöntä tairoalta luke-
nut. Rastas oli astel, pää fumara, yhtä mittaa tompastui
jalla juuriin ja mättäihtn.

SDtutta ei ollut murhe siitä, etfei jaanut ukolta lupaa
roallesmanniin mennä, ei siitäkään, että elämänsä päiroä
oli taas entistään patjumpaan pttroeen peittynyt, eitä
roielä jikätään, etfei jaanut ristiään luotaan luobutsi.
Siitä oli syntiä mieli ja siitä epätoiroo ennen tuntema-
ton, että niin oli tuntonja ollut jotea, että ok ollut oman
roaimonsll menettämäifillään ja olisi menettänyt, jos ei
olisi tieltä testen fäiiunytetty. Semmoinenfo hän ok, jota
oli luukut oleroanja oifea usforoainen ja roalmis ristitty,
jonfa omatunto mufa aina sanoi, mitä oli tutkomtkt teh-
täroä ja jota teti, mitä se janoi? Oman ilon ja on=
nenja rouofji lähti toista tuhoamaan ja roäärän roarjon
alla mufa Jumalalle otollista tnötä telemaan, Koitti
pittäaitainen parannutjen telo, rouositpmmenien uuttera
janan harjoitus ja tairoaallijen roiisauben roiljeleminen —
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ensimmäisten joulossa ok hän istunut, etupentin hurslaitä
tuullut olemansa ja jemmoijena häntä muukin pkiroät
— siihen toteento oli mennyt?

Oli siinä puu poittkeloin tiellä — ei tuossa oitein
tiefätään — luuhan häntä tutti. Siihen istahti Antti,
sammalisien mättääsin tuijottaen. Siinä istui ja fuulostl
lauman, mutta äänetöntä oli laitti hänen ympärillään ja
äänetöntä jijäsjääit. Ei opastanut omatunto, ei tieto tietä
neuroonut.

Silloin oli tuin olisi hentt akanut haastaa:
— Rifotsin teit ja rangaistutjen tarrokjet. Risti

mielä rostaampi seitaasi sälytä. Sian totiisi elätä hiistu
teuetletään siitä, mitä näit. Elä anna roaimbsifaan aarote-

tao iietäroäsi. Ole luuleminasi, että fotapaban alty, paatfu
lensi. Die entistä nöyrempi ja färsiroälksimpt ja iloitse
jofaijesta uubeeta roalroasta, jota päällesi pannaan.

Oli kuin olisi helpottanut rintaa, niinkuin olisi aiko-
nut mieltä maloista. Antti nousi ylös puun rungolta,
ostui rybön yli, jofa oli hänen tiensä sulkenut ja löysi
tien, kattaisin karjan uton. Ei ollut jalka feroeä sitä os-
tuesfa, mutta ei ollut entistä tasfaampifaan. Maon tm-

nosfo tuntui aamuilma toitttilta jo fuloifelto luni puhbos
mesi metekfesfä haaroasja, joko hoitoen paranee.

KalmtwnljaKKo.

HitHteltmme tässä eräänä pphätltanci roähiin uiteta
sen juuren lumipyryn jälteen hiljalleen liuttaita hankia jo
kiittelimme näitä tukuneuroojomme, joilta nätyi pääsemän,
olipa teli millainen tahansa, tun aitoi tuulua outoa me»
lua maantieltä päin, jonta poifft latumme tuki. Siellä
huubettkn jo pauhattiin ja ijo-äänijiä aisalelloja soitettiin.

Päätimme soban syttyneen siitä, että talsi roastaam
tulijaa ehfä oii joutunut tiestä tappeluun ja riensimme
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hätään. SBaan fun tulimme luo, emme taroanneetlaan
fuin phben mattamiehen mekastamasja. Waan hän oli
tyllit sitä lummallijempi tukija. Si ote ainotaan täältä-
päin Jemmoijia lakotjia ennen nähty.

Siinä oli ijo tuomireii, ieroeä tutu lairoa, tällekään
lumesja. Kuomin jijäsjö istui Jen täyteinen porralas,
kharoa, tiiitonappinen herrasmies. Reen tupeeka oli ropo-
täijiään myöten hangesja hänen tusfinja, ijotaffineu, pit-
fähihllinen ja leroeähelmainen, jota, toettaesjaan omin
rooimineen päästä plös, roaiptti roaan yhä iproemmälk.
Heroojtsta, joita oli fatsi juurta lonia ja tsijt pienempi
teeietlä, oli pienin tiellä poktkeloin mahanja roarasja,
Juuret tlepuolesja lautajiaan myöten lumesja. Sksaf oli-
roat latfeilleet ja juitjet sifaantuneet.

Ummiffo herra ärjyi outoja sanoja, fustike, tusfj,
jofa ojasi hiutan juomea, noitui heroojiaan, jotta roaah-
toon asti ponnisteltuaan nyt eiroät enää yrittäneettään
ylös; noitui reteään, jonfa toinen jalas oli roaipunut Jy-
mälle lumeen; noitui tietä, jota todella okiin telrooton
jemmoijika ajopeleillä fultea; noitui lomaan herraanjatin
ja topiksi mettä faiffia, jotta emme olleet tien funnosjo
pibosta parempaa huolta pitäneet.

— Kaifellaijillll tonfareika sitä pitääkn ajaa . . .

janoinhan minä jo lähtiesjäui, etfei näillä peliltä täällä
pääsi mihinfään .. , mofomat roaljatot .. . luulko je tuo
(hän ojoitti herraanja) täällä Nerojltä ajaroanja . . . jofa
roirstaka jaaöaan tlepuolesja rypeä ... Ia te Jen mou-
fat siinä, tjuhnat, felroottomat, ette pidä teitänne fun-
nosja, että herrat ajamaan pääsisi . . . herra, herra, mitä
me teemme?

Herra murahti jotain . . .
— Sekään uhfaa teitä antaa! — Seitaanne jietäi»

sittekin! — Ka, mitj'ette auta! — fiuutetteto, tollot, nos=
tataa refi tielle ja heroojet hangesta!

Miehet tatjekroat tyynesti outoa näytelmää, mutta
ei futaan heistä yrittänyttään rumeta pelastuspuuhkn.



23

— Mitä te täällä tuletjitte? kysyi meistä muuan.
SBai lähöktetö roaan teliä oettelemaan

— «fteliätö toettelemaan! liljui pitkähihainen mies.
Kpilä me teille mielä teliä näptämme!

Hän hujahutti piilolla piiskallaan lähinnä jeijoroaa
miestä, mutta tämä nosti saumansa eteen, jiima hiertyi
sen ympärille ja piiska irtautui turittajan täbestä. Koet-
taesjacm rpnnistäptyä t)lös feltähti hän jelälleen hauteen
ja siitä istualleen, niin etfei näfrmpt tuin mähän parran
häntää lumesta.

— Auttlllaa minut ylös, fonnat; fomenji hän.
Mutta miehet oliroat piisfan fäpttämijestä hilkan

nörfästt)neet . ..

— Parasta, tun huppuroit siinä sitsi, funnes spbiim-
mesi lauhtuu. STte omat nämä tämmöijet ajeka, joita
täällä ei ole totuttu tottelemaan. Täällä meidän puo=
lessa ei päästä tukemaan tuin hproäkä puheella ja tau=
niilla fäptötjellä.

Hän posmitti jotain herransa tatissa, jofa oli niin
turtteihinfa ropötekp jo tppnyikä ja nahtajika tuomiinja
niin pötkitetty, etfei lyennyt muuta fuin silmiään muk
toilemaan ja mähän okapäkään tohottetemaan.

— Herra fäsfee teidän heti pakalla lapioimaan auti
tie! Jos sen teette, tupaa hän antaa auteelsl eitä oka
mihainen siitä, etfette ote sitä ennen tehneet.

— Lapioimaan auti tie? Läpi Suomeuto? Se on
yhtä umpea täältä Lappiin.

— Sitä fuin yhä pahenee maan! roahroisti toinen.
Kusk raapi forroakistaan.
— Läpi Suomen . . . helffori . . .
— Parasta taitaa oka, fun fäännptte tafaisin tai

obotatte täällä tejään .
.

. fesä fukenfin tulee, ennentun
on faiffi fujat luotu, jos ne luotaisiintin . . .

— Ei soroi fääntpä eikä odottaa! Nyt juuri täp-
tpy meibän päästä!

— Ka, pääseehän siitä . . . tasainen on tairoal . . .

eiroät firoet totoja ... ei muuta fuin mähän upottaa . . .
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— SBai läpi Suomen! jahfaki fusk. SJl)tä umpea
Lappiin asti . . . eitä fuin yhä pahenee . . . Saamari
jentään!

— Onfo teillä sitten määrä minneffä joutua mai
mitä roarien je ottein on lähtenyt?

— Annahan tätejt, hyroä mies, että pääsen ppstppu!
— Kas niin, roetäisfää jamaka maantielle! SBot! Hyroä
on! Puhhuh! -^ Määrälö? Wielätös! Ylpeillessään
|e roaan lähti . . . Suomen herrat aina leijumat Heino-
siaan ja retiään. Tämä fun on aina etänpt jiinä luu-
losja, että hänellä on ne pelit paremmat tuin missään
muualla, niin juuttui ja lähti näyttämään omiaan. —

„Kyllä minä opetan tehumaan!" janoi. — „Näptetiiän
tjuhnoike!" sanoi. Ia nyt fun tuuti lunta tukeen .. .

— Sitä tuli jo mähän liiolskin!
— Sthän niillä näillä, tietäähän sen, täällä mihin-

tään pääsi, uppoamat jota asleleeka .. .
— Sl tofi tamalksiiilltaan taimina, saati tämmöisenä.
— Sitähän lanoin . , . Smme pääse Suomessa näillä

heroosika ja tällä reellä,, janoin. „Päästämän pitää!"
ärjäji ja liihleä täptyi, ei auttanut. Nyt je Jen nikee,
roaan ei anna armo tääntpä.

— Antaatohau tuon armon sitten tuossa istua?
Herra huusi jotain tuslilleen ja tämä tuliksi fiken

jen meille.
— Se maan minulla teitä ärjyttäisi ja petotuttaiji.

Jos jpöäntpp oilein, niin ei lähde Jiitä tofo taimena .
. .

Jiihen ruotanjatin lannaltact . . . teiltä tien tutleao. SBaan
jos olijille mähän petästproinänne, heittäisitte hnrotn nöy-
rksi, rufoikjitte polroikanne: „hpmä herra, lähde armosja
pois, anna meille tien aufaijeminen anteetji, emme fos-
foan enää, fortea pajari, sinulta tietä tuffea", niin sitten
hänestä pääsisitte ~. niin täytyy minun tehdä, tun mitä
tahdon saada aitaan.

— Si me häntä hännystelemiiäu, tun emme tiedä
pahaataan tehneemme . . , okoou jiinä eli menföön mihin
tahtoo ~ . phdentelemä meille on .. .
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— Waan on teisfätin Jyytii, tun olette antaneet
tien umpeen mennä? Outo tämä laitaa? SBiitto siitä
luin lumen Jotoi, eitä ainoatataan lapiollista luotu! lii-
roastui tusti taas.

— Ei ole tämä ppry meibän nostamamme . . . siel-
täpä Je teibän ilmoilta pilroi nousi, eilö oketin omain
uoitainne nostama? SBaan luu hpmiilji herennette, niin
saotommehan auttaa ylös .. . paffoa ei ole!

— Se panee pafon!
— Si ole retennetään teroeps asitutsien mutainen.

Tuommoisilla tien täyteisillä ei Jaa Suomessa futtea.
Täällä täytyy antaa puoli tietä toijellelin, se on asitus.

— Sttää otto tphmiä . . . ettefö näe, miten Je sil-
miään nuiltoilee . . . siitä roielä paha seuraa, jos nistoif
telette . . . minä tiebän nämä Pietarin herrat; olen heitä
sitsi paljon palroellut. SBiiji ne teibän ajetutjistanne !
Eiroät ne retiään teidän tähtenne taroenna, roaan pane-
roat teibät teitä leivittämään. Tehtää, roeiftojet, niintuin
je fäsfee, en neurooifi, jos en tietäisi . . . teidän paras-

tänne tarlokan . . . tulfaa Interim, niin näette!
lllot epäröiroät.
— Jos juuttuu jo. miufä roielä telee? Pitäijifö

auttaa ja rumeta lapioimaan . . .?

Mutta je roanha mies, jofa foto ajan oli tusfin
fans ja puhunut, mellein fiimostui:

— (Si enjinfään! Sian phöen fäsfyjii tottelemaan,
jaat heitä kymmenen nisfaasi! Autaije tie tälle, Jaat tal-

fille autoista, itäsi lapio fäbesjä tiepuolesja seista. Jo
mitä on päästäisien, fun oifeilla peliltä lukenee. Pääs-
täänpähän meibän heroojilla ja reillä, ja luu ei niillä
päästä, fuletaan jufjika. Olioon aloillaan!

— Okoon Jitten aloillaan!
Miehet furroafimat jo saranansa lumeen ja akotroat

lähteä.
SBaan npt tuli herralle hätä, lunlui puhuroan jotain

fusfikeen ja ääni fuului pstäroällisimmältä.
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— ©täähän menfö! huusi fusk. Herra janoo, että
jaatte armon lapioimijesta, fun maan autatte ... Ei, ei,
ettäähän mentö. — Ka, ei tuin ppptämäkä ppytää . ..

— No, je on oileata puhetta! Kun olisitte oluu
pitäen näin jiiroosti haastaneet, ei olisi roäköstä tukut-
taan . . . autetaanhan me . . . pojat hoi!

Eitä Je ollut tuin feifaus roaan, fun hemojet oli
hyppyptettp tielle ja reti nostettu tahdolleen, Kiireesjii
oli je tojin tullut tääunetptji jälelleen päin, mutta jitä ei
herra näpkäntsi huomaaman.

- Miesten esityljestii medetkin nyt fuomi ja herra jen
sijäsjä lähimpään taloon, sillä maantiellä olisi ollut mah=
doton maljastaa.

Mutta fun alettiin talon pihalla maljalta tartastaa,
niin huomatkiuttn nkben oleman niin epätuunosja, etfei
ollut ajattelemistataan nkben tansja taipaleelle lähteä.
(Si ollut muita ehpitä ajofaluja fuin juitjet ja riimut.

Kusti haasteli jotain herransa tonsja, osoitteli rilli-
näijiä roatjaka, refeä ja Heinosia ja pppsi roiimein Jctoda
pienemmän reen talosta lainaisi . . . tämän omansa Hän
jättäisi jijaan.

Saatiinhan reti, antoihan ijäntä toti, roek ejiin par-
haan firtlorefenjä . . . herra on hyroä ja istuu Jiihen . ~
fpltä jiihen mahtuu maitta pittäkeen.

Herran tppnpt ja nahfajet siirrettiin ijännän releen
ja jitten hän itje Jiihen mulamaan ajentoon villalleen
sijoitettiin. Ei hän mitään rotrifctnut, mutta ei äijän
ätätjeltätään näpkänpt. Reen eteen roaljastetkin Je hä-
nen heroojistaan pienin, jofa npt lähemmin tatjoen huo-
mattiin oleman juomalaista rotua, roaiffemme sitä outo»
jen roaljaiben alta olleet ästen Jemmoijetji tunteneet,
Koikarit sidottiin marhamtnnasta reen perään. Aijoihin
ja läntiin ja luotkin kiinnitti kusk omat tultujensa, etfei
heidän toti luultaisi totonaan Suomen frmbillä ajaroau,
niintuin sanoi.

SRinnusta tiinni roetiiesjään puhui liisit Heinojen
taulan alatjc ijännän lorinaan, jota häntä auttoi;
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— Elfää olio ketäätsinnefään, mittta minä täänny-
läntin sen tästä tafatjin ... ei Je sitä huomaataan, sama
sille, minne ajetaan, luuhan ajetaan . . . luulee läpi Suo-
men ajaneenja, fun kotona ollaan, ja antoa hyroiit juo-
marahat, luu näin pian päästiin . . , nätyy jo Jääneen
tarpeenja Suomen teistä , . . jaatte olla huoletta, etfei
enää tule tataijin

... «

SBaan ohjiin tarttuesfaan ja tustiputille hppätesjään
huusi hän meille fuin rokon puolesta:

— Pois tiettä, tollot! Herra fäsfee . Janoa, että fun
hän ensi taimena tulee, tuulette siitä jo edeltäpäin, Jaatte
jo rokkoja ennen luoda tien luhta jpttä leroeälji jo itje
seista lahden puolen hatuttomin päin tunniaa tefemäsjä!
fmroösk, tjuhnat!

— Onnea makaile! huujimme laitti yhteen ääneen
heibän jäkeenfä. Käyfää roaan roastatin talossa! Par-
haina roieraina teitä pibämme, fun taidolla tulette ja
maasja maan lamalla tulette!

Kujeeluu ptttttt.

Hän on juurimpia roekitoka laajemmaltatin alalta
etsien. Puheissaan on hän hiljainen, tajanen ja hibas eitä
hän fäptötjenjätään lautta eroa taroalksista maalaiskan»
nistä. SOtutta kiitettiin ou hän pitäjänsä iuuluijin mies
ja hänen fujeistaan on tulemattomia juttuja liitteellä, jotta
hymin pian tulemat puheeksi, nitnpiantuin maan joku
roteras Jattuu niille maille, missä hän asuu.

Marakaan isän ainoana pottana on hän perinpt
usiampia maatiloja. Niistä ok hän haltijaksi päästpään
antanut faiffi muut arennille paitje . yhden, jota hän
itje ajui.

Mutta mitenkä hän sitä asut?
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Ia t)änen laloudenhokonjo on joptji niitä puolia hänen
elämästään, joka naapurit eiroät tallaa ihmettelemästä.

Ensiksikin on häneltä je tapa, etfei hän tee miniään»
lotjia forjaufjia huoneihinja. Ei hän laita fattoa, fun Je
aitaa rouotaa, eikä pane uutta siltaa, tun itianha rupee
hajoamaan. Mutta fun roeji yhdesjä turoasja tulee ah-
distamaan ylhäältä ja paitanen pprtii sijaan alhaalta,
niin muuttaa hän toijeen tupaan ja jättää enjimmäijen
fptmikeen. Tuota tietysti on moni mies ihmetellyt ja
moneen fertaan on häneltä tpsptty, mifsi hän ei poiffaa
fattoaan. Ia phtä monta tertoa on hän antanut tämän
roanhan tuuluijan roastautjen: — „Sotifä jinne sateella
menee paiitaamaan." - - „SBaan onhan poukatin?" Ia
taas on hän roastannut niintuin roanhan tarinan mies:
— „Eihän je poubaka rouobottaan!"

Kolot lestiiroik akansa, rooan ei itäänsä. Jo luu
ei enää toisissittaan turoasja ala fuiroana säilyä, niin
jättää hän fofo talon, muuttaa toijeen ja alfaa sitä ja-
maila lamalla ajua.

Se on tukut toijistakn Jyistii malttamattomiksi.
Sillä Jamalla taroaka tutu häneltä kiroat loppumat, top-
pumat häneltä peltokin. Hän ei näet roielä milloinlaan
ole ottanut maastaan enempää tuin miniä Je miekjuo-
siosso suostuu antamaan. Kun ei pelto enää näptä ru-
pearoan iernaasti roiljaa Jasroamaan, et hän pane siihen
palloa, roaan jättää jen fedofji. Ketona niittää hän siitä
heinää niin tauroan tuin Je heinää antaa. Mutta fun
niitty aitaa ottaa metsää, jälki hän sen ottoa ja siirtää
tviitalteeuja toiselle Jaralle. Ia luu häneltä fyjytäiin, mtfsi
hän metsää tnsmattaa pellolleen, roastas hän: — „Pi-
täähän jen metjänkn siiaba jossain fasroaa, fun tuo et
enää nptpaifana näy muuallafaan Jäiiyroän."

Kaisi maata on hän jo tällä taroalla roiljellyt ja
muutti mennä sytjykä fotmanneke sitä jamalla taroalla
roiljekäffeen.

Yhtä juuren roapauden tuin maaileen ja farlanolleen
antaa hän muikefin. Sikoja hän ei ote pannut muka
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tuin raja-atban, jonfa hän naapurin roaatimufjesta oli
pafoitettu panemaan. Sentähben jaapifin tarja fukea
roaltoineen misjä je mikotnfin tahtoo. Pittin lejää näfee
lehmiä, heroosia, sitoja ja lampaita sitaisin nikpillä, pel-
loilla ja pientarilla. Ne fpntäroät, leikaaroat ja teteroät
heinää klpaa muun roäen tanssit. Ia ksitsiäätt häneltä
taas, mifji hän noin. —

„ Onhan niibeu sieltä itfenfä
yhtä hyroä ottaa tuin minuutin", roastaa hän.

Sellaisella hoiboka roiihtrjroät etutat mainiosti. Niistä
tulee siimoja ja lihomia etroätfä ne, ihmeellistä Inka, tee-
kään niin suurta mahintoa fuin luutisi. Si ainafaan fu=
faan ote luullut, että Matilla mtkomtaan oksi ollut huo»
noa rouotta tai tullut puutetta tarjan rehusta.

Naapureilla on tietysti fakellaista muistuttamista
Matin huushollia roastaan. Ne hän fukenfin lopettaa
hproin li)hpeen. Kerran juotsie toisin talon alfa sanaa
tuomaan: —

„ Hyroä ijä tottii, fun Jiat si)öroät auman
Jijäsjä, etfei fun Joporota roähän roiltfaa!" huutaa hän
jo oroesjo. Matti on juuri ruotaleroollaan ja roastaa
rauhakisisti pklältään: — „SOtentääpä, atat, roiemään
niille ippppäämistä, etfei tarroksiisi fesfen rupeaman tulla
pihaan juomista tahtomaan!"

Toijen iercan tpjyy häneltä jolu, mintätähben hän
elättää ytfiä sitoja seitsemän», fahbefsanrouotisitsi. Spnfft
siihen silittää Matti: —

„ Mitäpä heistä tappamoanfaan,
fun ne oroat Jiirooja sitoja ja jo fun niitä sitoja luken-
tin talosja tarrokaan."

Motti kun on yksinäinen mies eikä ole tullut roielä
eukkoa otetuksi eifä muutakaan opumiestä, niin sattuu roä=
listä tulemaan fotee liitettä yhfoikoo. Pitäisi mennä
heinään, pitäisi mennä téiftaamaan ja olisi afiata kaupun-
kiinkin, ja faiftt menot olisiroot yhtä tärkeitä. Jos rsiiteen
menee, niin iätsii toinen, ja jos Toiseen, niin kärsii kol-
mos. Tällaisen pulan seiroittää hän oino siten, etfei yksi
meno pääse toistaan moittimaan: hän panee maata jo
mataa niin lauman, että menoaifa menee ohi. —

„ Nytpä
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niihin ei. lerliä fuhunfaan", sanoo hän sitten noustuaan
ja panee tpptproäijenä tupakan.

Kerran oli hän ottanut jproiä lainaisi pitäjän ma»
iajiinista. Kun tuli matjutt aita ja Matti toi roekanja
tataijin, mökitkin hänen jproiään pahajiitnoijitji. Matti
Janoi Jäilpttäneenjä ne Jemmoijinoon firftofortteerinfa ai-
tan hkttalossit, jonne hän ne otettuaan oli jättänyt ja
pppji anteetji, etfei ollut tukut roieneeisi niitä totiinja
Jiirookoroilji. —. „No, mutta mintätähden sinä sitten otit,
fun et tarminnut?" fyjykiin häneltä. — „Kun nuo nä=
fnroät muukin ottaroan", armeli SOtatti.

Si tosiaan ote Matti roielä matjanut utostetojaan
muuten fuin ryöstämällä. SBasta Jitten, fun nimismies
tulee taloon ja alkaa kirjoittaa elutoita, roetää hän rahat
pöytään.

Mutta terran tahtoi hän jattaa pilaa pitemmälletin
ja antoi fulettaa tehmänjä taupuntiin huutofaupalla myy-
täroitji. Slletaan jo roajatata heiluttaa, tun SOtatti Jaa-
puu paitalle ja Jumittaa roekanja. — „Mkj'et ole ennen
tuonut?" firoahtaa roakesmanni. SBaan Matti roastaa:
—

„ Olisihan nämä rahat olleet ennentin, roaan fun tu»
limat hafemaan näkö lehmiä, niin ajattelin, että aulaa-
pahan heidän terran l)eibättkn fäpbä faupunka fcttjo-
massa, fun ei niitä tuitenfaan oliji itjeltä tullut tänne
asian alfaen tuobufsi."

Tämmöisiä tujeita on hänen elämänjä ollut tätmnä
ja jota rouosi ketsit hän joutuu uuden. Näfsiäroästi ei
hän tule toimeen, jes et hänestä puhuta.

stkfon krjoisjo on hänen nimesjä Kupeetan SOtatti
eli Matti ftupeinen, mutta fytiin lesken on häntä jo tau-
man tujuttu Kujeetan Matitji eli Matti ftujeijetji.

äßerner ©öi>«rftesra'in fitjapainoåfa, ItsiK).
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