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Ken joskus on kulkenut Porista Tampereelle tietä
pitkin Kokemäen joen rantaa ja mattustunut Vam-
maskosken ylitse, on epäilemättä ihastuen huoman-
nut muutoksen mnnkunnan luonnossa. Pohjanmaan
tapainen latens on loppunut. Vuorotellen hhmyi-
lee tullina mustaan nyt korkeita tukkuloitu jn sy-
miii laaksoja. Kaunis Kulowesi on tultinn oitenlln
liidellä. Joen rnntnn hän ei enää tulje. liir-
melle, mistä joti nltnu, on hän ehtinyt.

Läpi Kurtun pitäjän käy tie Kuloweden ruutua myö-
den. liirmi saarinensaon, semminkin jos ilma on tyyne
ja tlltinis, erinomaisen ihunu, ja maittapa sen kau-
neus ei suuruudessa »voisikaan merioja metää Sai-
maan llwaroille ulapoille, eitä Päijänteen soreille
silmäniloille, niin, ten somuutta pienimmässä ra-
kastaa, hänen silmiinsä murmauntin maituttaa se
niity-ala, jota häntä ympäröi. Mutta Suomessa
ei tällaisista näky-aloista ole puutetta; ei siis ole
aitomuksenikaan kerskuin tämän enempää mnsta mai-
nitun seudun ihanuudesta. Se maan sanottakoon:

Oli aika, jona tämiitin ihana paikkakunta oli wi-
hollisten metisessä mallossa. Silloinkin hymyili
loisteessaan wiilttywii laine, mutta silloin eimät hy-
myilleet rannnlln asujat.
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Vastapäätä sitä rantaa, jota myöden tie käy Kur-
kun kirkolta Pirkkalaan, on Suonienten kappelissa,
pian Maurin talon kohdalla Kulomeden toisella puo-
len, jyrkän rannan nousemassa eriskummallinen kiwi,
jota mielä tänä päimänä kutsutaan »Pirun pesäksi".
Tällä rannalla istui eräänä kauniina pyhä-pämiinä
aikoja takaperin taksi nuorukaista outien. He oli-
mat aamulla jääneet puis Kuljun suuresta tirttu-
meneestii, kun tämä lähti Karkun kirkolle. He oli-
wat totwasen aitaa rannalla seisoneet, kun huonm-
siwat itsensä jätetyiksi; sitten olimat he astuneet mii-
häisempäiin »veneesen ja soudelleet ilman aitojaan
ihanana kesäpäimänä. Vihdoin olimat he ehtineet
Pirun pesälle ja siellä astuneet maalle.

Kutka omat nämn nuorukaiset? —

Ei fukua suurta. Toinen, Hannu Eritinpoikn,
on erään Kauniaisten kartanon torpparin nuorin poika;

toinen, Sanna Matintytär, on Maurin talossa halpa
palmeluspiika. Lisättäköön mielä, että nämä kaksi
owat jo kemäimestä saakka olleet kihlatut, että ne
maan syksyä odottamat sitoutuakseen pariskunnaksi. —

Se aikakausi, jota näti nämä nuoret kihlattuina,
oli hirmuisen sodun, uli Ison mihnn aikakausi. Hunnu
etenti oli saanut tuta sen. Neljästä häntä man-
hennnaSta meljestii oli hän ainoa jälelle jäänyt.
Toiset laitti olimat joutuneet sotamäkeen ja olimat
nyt — missä? sitä ei tiedetty. Vanha Eritti oli
lmulloinen ja kykenemätön työhön jota Hannun oli
tehtämä torpan edestä kartanolle; ja Vieläpä isänsä,
oman itsensä ja nuoren 17 muotisen sisarensa edestä
sai puita totonaan roireästi työtä tehdä. Mutta
Hannu oli nuori, hänellä oli »voimia, hänen luon-
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tonsa oli iloinen, hän ei surrut siinä, missä ei su-
reminen auttanut. Pienuudesta snuttu oli hän sodasta
tuullut puhuttaman; mitään uutta tämä siis ei ol-
lut hänelle; ja ehkä hänenkin asemansa, kula enciu-

män aikaa sotuu testi, huononi, ei hän siitä mulit-
tnnut, sillä osufsi kumi tämä huononeminen niin
miihiicllcii, että hiin tustin sitä humuitsitnan, osutsi
uiiti hän, ettei muittentuun asema, ei tilallistentann,
ollut sntiottamllZti purempi tuin hänen.

Oli tumminkin nykyisen ja entisen ujun miilillii
se eroitus, ettii talunpojissati» toimo piun tupuh-
tmvnstu ruuhustu uinu heiltiiysi yhä edemmäksi tu-
lemuisuuteen. Siihen lisäksi tuli sisäinuihin sano-
mia aina yhä tuttompio rantamailtu, sanomiu, juttu
tiesimät tertou Venäläisten »valloituksista ja raa'astu
meuetytseStä moitetuitu mustaan. Tämä oli saanut
eutistä rauhattomammaksi asukkaitten mielet, jotta
jo moni herrasmies, mitä paremmi» tiesi ajan ta-
pauksista tuiu talonpojat, oli sanonut jäiihymiiiset
kotiseuduilleen ja tumuroinensa mtinttanul Pohjan
lahden tuolle puolen. Mutta ehtii huhu ju muine
tiesi tertou useista muuttaneista, olimat kunnninti»
Kart»» pitäjän herrasmiehet »vielä tutin tiloillansa.

Jos olisimat nuoret onkijamme ehtineet aamulla
tirttomeneesen, olisimat he saaneet luulla puhutta-
man taitellaistll, joku ei ollut lepyttämiiä luutun.
Tiilin isäntä uli käynyt Huittisissa ja tuunut sieltä
julmia tietoja Venäläisten samoomisesta maahan.
Nämä uutiset, entiset sanomat ju etenti se yleinen
hätä, jota aina yhä enemmän pääsi mallalle, sai ai-
taan sen, että lirttoivenecssä istujat nyt alaluloi-
sempina ja syntliimielisempinä kuin ennen silmäsi-
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»vät tuleivaisuutta lohden. Ju syytä olitin heillä
siihen, sillä itsekin huomusimat, että Suomessa tu-
lvimat asiut pian miten sattumat, että oikea joh-
tama käsi oli laimistunut. Kuningas Kaarle oli
— missä, sitä ei tiedetty, ei edes oliko hän elossa.
Ei kummaa siis, että mäti Kuljun tirttomeneessä
kauniina pyhä-aamuna tumallista hurtaimmalla mie-
lellä lähestyi kirkkoa.

Jättäkäämme hettetsi nuoret ontijat rannalle,
missä mieretysten istumat, muistuen uimastaan lem-
peänsä, ju seuratkaamme kirttomencttä. Aita »vauh-
tia oli kymmenhankainen kulkenut, ehta airoissa oli
parhaasta päästä naisia. Aika »vauhtia tutti mene
Hiedan koskea alas, ja jo nätimiit »veneessä istujat
Karkun Manhan kirkon. Mutta toisaalta päin nä-
kemät he toisia meneitä, jotta samassa tarkoituksessa
nillttuStamat. Aluskylän, Karkuntylän, Toijalan ja
Lielahden meneet omat näkymissä.

Nyt kuuluu kirkonkellon ääni.
„Ktiwaammin soutakaa!" huusi mauhus, joka suuri

mela kädessä perässä istui perää pitäen, ja naiset
metimät moimainsll takaa.

Et nyt kuulunut tumallista iloista puhetta we-
neistit; ei silloinkaan kun lähelle toistansa tulimat.
Harsmt seppä oli ainoa, joka, kun uli »Jumalan
rauhaa" maihdettu, toti entistä ilumielisyyttä herät-
tää. Hän huusi Kuljun tirttumeneelle:

»Joko nyt ukot kotona päimällistä laittaa, koska
Kuljun kaikki eukot ja tytöt omat kirkolle lentäneet".

Mutta tähän ei mastanut kuntaan. Kentiesi he-
rätti seppä sanoillaan ihan toisia ajatuksia kuin hän
oli aikonut, sillä moni eukko, moni nainen, sanat
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kuultuaan, huokasi symäön, Heillä oli millä mies,
millä isä, millä weli kaukana kotimaasta.

Hiljaan lastiwat meneet maalle kirkkorannalle.
Ainoa puheen aine oli sota sota; sama pu-
heen aine, kuin jo kymmenen muutta tätä ennen.
Jokainen halusi saada luulla uutisia, maikka mar-
sin hymin tiesikin jo edeltäpäin armata, mitä nämä
uutiset sisältäisiwät.

Nannalla, noin kmcnheittiimän mattaa kirkolta,
milt'ei samalla luhdalla, missä nyt seisuo Kurtun
puppilun eittiiie» usuntn-huone, seisoi kertomuksemme
aikana rakennus, jossa pitäjän manha kirkkoherra,
Enckel nimeltä, asui. Tässä rakennuksessa oli, lua-
semmllllll puolella porstuaa, sali ja tämän takana,
perässä, taksi pientä kamaria. Ei siihen aikuun
kalliista huonekaluista tiedetty. Seiniä pitkin sa-
lissa nähtiin nillnlaumllttomill Penttejä ju joitakuita
mankkoja puisemia tuoleja; perässä, lamariomien
mälissä, litellii seinää, seisoi parin syllän pituinen
maalamaton pöytä. Pöydän puolisellu seinällä riip-
pui Ristiinnaulitun tuma lyijystä tehtynä. Huo-
nekalut kamureissu olimut yhtä yksinkertaiset; se
maan eroitutsenll, että toisessa, joka oli kirkkoher-
ran työhuone oli useita kirjoja, ja toisessa pihan
pnolimllisessa, mitä kamari oli erittäinkin mierus-
waruisuutta marten, seisoi suuri muude puisimme
muode-maatteinen, joita manha, lirjuma raattu peitti.
Oikealla puolen porstuaa oli huone, mitii nyky-
aikana kyökiksi sanottaisiin, ja tämän takana kamari,
jossa kirkkoherran perheellä oli asumansa. Sem-
moinen oli Kurkun pappila 150 muottu tulaperin;
semmoiset oliwat pappilat yleensä Suomessa siihen
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aitaan, josko useissa puuttuikin salin talana tnniu-
reistä toinen, tahi joskus molemmutkin.

Toisellaiset olimat tamat siihen aikaan kuin nyt.
Auringon noususta saakka on pappilan herrasmiiti
ollut jalkeilla, Sentiihden, kun kirttotveneitii rupesi
järmellä näkymään, on kyöttikamari jo latitistu ja
siimottu ja perheen jäsenet oivat jo yksinkertaisen
eineensä syöneet. Huoneen laattiat omat nyt py-
hän kunniaksi katajan haivuilla kaunistetut. Virta-
asussaan kulkee kirkkoherra edestatasin salin lattialla.
Hän on pitkä, jänteivä-utto, toinen jalkaa toista
mähän lyhyempi, jotta Manhus nähtälviisti ontuu.
Mutta tämä ei niinkään nyt astu silmiin, luin
uton syntkii ja surullinen katsanto. Hänen otsansa
on ryppyinen ja koko hänen muotonsa osoittaa, että
häntä wlliwllll jokn symii surn ja huoli. Kulettuaan
kotman aikaa surullisissa ajatuksissaan, seisahtuu hän
järmen-puoliinllisen akkunan eteen. Tämä, kuten
toinen pihaan päin olema, on marsin mähiiinen.
Tässä silmää manhus ulos jiirwelle ja lummalli-
seen hymyilyyn, surun, huolen ja hymiintahdon Ma-
lilla olemaan, metiiymiit hänen huulensa, tun hän
näkee scmlliikuulillinsa kokoontuman.

Silloin aukeaa omi ja saliin kirkkoherransa luo
astuu Kuljun tirtkomeneen peränpitäjä. Hänellä
on asiana ilmoittaa, että eräs manha Kuljun kar-
tanolla asuma eukko on eilisillalla kuoleman uneen
maipmtut. Kirkkoherra termehti ystämällisesti uk-
koa ja, tun tämä on asiansa sanonut, mastoa hän:

»Onnellinen on eitllo, joka mattansa päähän on
ehtinyt. Jumala tiennee, mitä sen lisäksi, jonka jo
nähneet ja kuulleet olemme, mielä saamme nähdä,
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tlmllu ja tuntea. Ei ole toötaan ollut ajatukseni
turhilla jutuilla pelättäii sllnantuulioilani, mutta nyt
en moi olla sanomatta, mitä luulen oleman heille
hyödylsi. Jos tuta moi, hän jättäköön asemansa
ja hatekoon metsiin saloissa, »vuorten rotkoissa, missä
laitaa, suojapaikan. Venäläisien mallassa on kolo
maamme; lahdelta Haurulta omat he tännepäin sa-
»loomaSsa. In josko tähän asti meitä on mirrut,
kosket ju etenti Jumalan lasi pelastanut, niin nyt
altun meillekin koettelemuksen uitua".

Vunhu utto tuuli hämmästyen tirttoherrunsa pu-
heen. Hän tiesi, että näissä kirkkoherran sanoissa
oli enemmän totuutta tuin tumallisissa uutisissa, jotta
tähän aituun olimuttin uiman epiiluotettamat. Hänen
ei pistänyt mieleen kysyä, mistä tirttoherra tämän tai-
ten kamalan tiesi. Hän jäi seisomaan sanaa mirk-
timättii. Mutta kirkkoherra jatkoi:

»loS olisi enemmän miespuolisia seuduillamme
ja »vihollisten mätilauma wiihäisempi, Moisimme ehkä
mastatynttä tehdä. Mutta niinkuin asiat nyt omat,
ei ole meillä muitta turmana tuin pato. Ia joSlo
loettaisinnneli» nöyryydellä ottaa mihollisiamme mus-
taun, ei asemamme sillä paranisi; sillit liian hy-
mässii tiedossa on mitenkä he Pohjanmaalla omat
täyttiiineet. Sissit ja salamurhaajat omat heillä
lullttamutsi» mieueet, jos heissä luottamusta uimclsi
löytyisiti». Parhaaksi siis katson, että jokainen kät-
kee, mitä kätkeä moi, jotta mihollinen, tuin töyhyy-
tennne hiioman, pian seudultamme lähtee. Mutta"
— jatkoi kirkkoherra — »nyt on ehkä aita, että
menemme kirkkoon rukoilemaan, että Herra hirmun
kurkottaisi pois Päällämme".
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Kuinka kuttern tämä neuwo tirtloherrulle oli, et
tiennyt kutuun muu tuin hän itse, sillä ennen tuitkeu
olisi hän tnhtonut »vastarintaa tehdä »vihollisille.
Mutta tun hänen ajatuksensa sanoi Vastarinnan piun
mahdottomaksi, täytyi hänen kutistaa miehuullisen in-
tonsa, ehkä kipeiistitin tämä pisti hänen sydämeensä.
Vanha utto perämies, jota hyivin tunsi sielunpai-
menensa, joitta oli luullut aina ennen tehoittawun
Vastarintaan, ymmärsi muutoksesta parhaiten, mitä
pitäjän oli odottaa.

Kun kirkkoherra »vanhan tuttunsa tanssu ustui
ulos pihalle, oli se »väkeä pian täynnä. Kuittien
luswot osoittiwut pelkoa ju hämmiistii. Kirkkoraati
oli rannalle noustessaan saanut tietää, että pastori
setä Knuutilan ja Mäkelän talot olimal edellisenä
yönä wieneet parhaan omaisuutensa Kartuntytiin
saarelle, johonka, syystä että sitä Vesi yltä ympäri
ympäröitsi, Vihollisten ei luultu niin pian pääse-
män. Tiima seitta ja pelto, jota ainu on sumussa
mitassa suurempi, tuta hämäriimmässä tiedossa Vaa-
ran suuruus on, oli saanut mäen pysähtymään ulko-
puolelle kirkkoa. Mistäpäin Vihollinen oli tulossa,
etelästä, pohjoisesta, idästä wai lännestä, tahi tuit-
tialtako yhtä uikuu, sitä ei tiedetty, Muttu sitä
»vastaan tiesmiit yksityiset jutella yhtä, toiset toista,
ja pelto ja hämmästys oli niin lähestynyt hirmui-
suuden rajuja, että useat jo olimat ivalmiit paikalla
lähtemään totiinsa, pelastamaan, mitä miihäii fte-
lustettumua oli. Kirkkoherran tulo esti heidät tätä
tetemiistii. Paimenensa kanssa »vetiiysi kansa hil-
jakseen tirttoon, mutta tällä mattullu kulti suusta
suuhun tirttoherran Kuljun meneen periiniiihelle



9

untunia neuwo. Ia tämä netimo ei lepyttänyt pel-
täämiä.

Kirkossa, missä kirkkoherra sydämensä symimmäStii
pohjasta sumuusi, tarttui hänen intonsa sanuntmi-
lioihin. Pelto kutistui; toimo ju luottamus Ju-
malaan heräsi uudestaan. Mutta toimo ja luotta-
mus Imnaluun oli iviimeisiiii! komina aikoina mo-
nen mielestä ollut »valheellinen ; rauhaa oli loimotti! ;

rauhaa ei kuulunut; Jumalaan oli luotettu, luot-
tamus oli pettänyt. Jumalan temppelissä nyt, josto
toimo näissä epiitoimomissu ei todelliseksi toilvotsi
päässytkään, heissä kumminkin heräsi jotakuta toi-
mott tapaista, jota sai heidät innoliisesti ottamaan
osaa lumalanpulmelutseen. Mutta tuinta epiimu-
tuiselle pohjnlle iiimii innollinen Inmulun pulmelus
oli lnstettu, se nähtiin lohtu.

Imnalanpalmelus uli luppumaisillaun. Kirkko-
herra luti tuolematiitotsen Kuljun eutkomuinaun
edestä. Silloin saluhmun tiiruudellu nousi mäti.
Hirmu jn tnuhistus oli tauskin anastanut tuikkien
mielet. Hiljainen sanoma oli leminnyt kirkossa ole-
missa, sanoma: »Viholliset omat tulossa Tyrmäiiltä
päin; Hyrtin tulo on poltettu".

Muutu ei turmittu. Jos olisi tirtto tuleen syt-
tynyt, ei ulos rientämien kiire olisi moinut olla suu-
rempi. Muutumussu silmiinräpäytsessii oli kirkko
tyhjänä ja liitos enton kuolemasta jäi siltä terralta,
jäi ikuisiksi ajoiksi kesken. Harmat tumminkin tie-
simät syyn tähän äkkinäiseen tapaukseen, ja niissä,
joihin sanoma ei mielä ollut ennättänyt, niissä oli
kauhistus mielä suurempi tuin niissä, jotta sen oli»
mat kuulleet. Kuittiin, itse kirkkoherraankin, tart-
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tui tämä yleinen hämmästys. — Semmoista lu-
malanftalivelustll ei liene ennen eikä jälestäpiiin
mietetty Kartun kirkossa.

Ulkona kirkkopihalla seisahtui se usa mäestä, junta
oli toto Pirkkalaan ja Muuhijiirmclle Päin. Se usu
taasen, jonka koto oli Tyrmiiiille kiisi», sumusi, pian
tulltsenfu kutsumatta, tietä usuntojuui! kohden. Viistä
sanoma oli alkunsa saanul, sitä ei kutuun tiennyt,
iitii sitä suuresti kysyttykään. Kirttoherru oli ai-
noa, jota koetti suudu pelmostu järjettömät nsettu-
munn. Mutta Marsin mähän »vaikutti hänenkin sa-nansa. Vene toisensa perästä lusti runnnllu, ju
tun mähän ujun kiiluessa miimeinen oli Mesille
työnnetty, silloin pyyhtäsi tirttoherra tuuma» kyy-
neleen silmästänsä. Kentiesi naivisti hiin »»itä koh-
talo häntä itseänsä odotti.

Nohkuan, Aluskylän, Kiuralan ja Kuljun tirtto-
meneet rientämät tiimaasti edelleen samaa tietä,
jota aamulla tulimat. Näyttää tuin soutaisimat he
nyt, kuten niin usein ennen, tilpaal; mutta siihen
ei ole heillä nyt aitaa. lärmelle mähän mattaa
tun pääsemiit, tasaantuu »vähitellen mielettömyyttä
lähenemit pelto, ja ainakin marjoa miehuullisuudesta
niityy miespuolisten täytöksessä, ehkä »veneet entistä
ivauhtill kulkemat.

»Hullua hullummatpa olemme!" ärjiisi Nohkuan
manha isäntä ensiksi. »Kuka sanoo, että huhussa
on perää? Kuta on Tyrmiiällii käynyt? Minä
pahoin pelkään, ettei Tyrmäällä ole »venakotta enem-
män kun kotona aamulla" —

»Etkö tuullut, että tirttoherrati on pakoon lähte-
mäisillään?" mutisi manha nitto.
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Niin, tun hätä ju tiuut mua-
tii. Syököön minua hiisi, ellei tämä äskeinen uu-
tinen ole lähtenyt jonkun eukon kierolla olemasta
päästä".

Näin jaaritellen tiimi niinkuin mätiin tällaisissa
tapauksissa käy. Kaikki rupesmat häpeämään en-
tistä hätäänsä, mursinkin soittajat Kuljun weneessä,
missä nyt muistettiin, ettei eukko olluttaan saanut
täydellistä kuoleman liitosta.

Hiedan kostea, jonta ulipliolellu Veneet oliwat
eronneet toisistaun, oli Kuljun tirktowene kulkenut
ylös, tmi utto perussa yht'iiktiä hypähti pystöun ju
huusi :

»Peto mieköön! ellen tietäisi Venäläisten tule"
man Tyrmäällä tosin, sunoisin niiden puiötumun Päi-
mällisensii pur'uikaa Myrrällii, Mikä julma samu
sielläpäin nuosee!"

Kaikkiin weneessä »vaikutti uton huuto. Kaikki
nousimat katsoakseen ukon »viittauksen mukuun. An-
tura samu nousi pian suoraan ilmaan; mutta metsäiset
saaret estmät tartustelioita näkemästä rantaa, mistä
tämä julma saivu nousi. Suunnan mukaan piiiit-
tiwät laitti niinkuin ukkokin, että Myrrällii oli wal-
lea päässyt malloilleen.

Vihollisten siellä olostako uli talo tulessa, wat
oliko tapaturmaisesti malten päässyt irti? — Siinä
kysymys, johonka Mllstnustn turhaan haettiin. Ve-
neessä sattui olemaan kaksi maimoa, jotka olimat
jättäneet aamulla lähteissään pienet lapsensa kotiin.
Nämä tulipalon niikimiit Venäläisten työksi, mutta
yhä liimaannuin maalimat he, että mitä pilaisim-
nillsti tiiruhdettaisiin totia; toiset taasen, joilla ei
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niin kallista ollut kodoStu peluStettumua, esittimät,
että Kurtun kyliin saarella turmaa haettaisiin. Niin
oli eripuraisuus syntymäisillään weneessä, lun utto
orjiisi eukoille olemaan waiti ja asetti meneen to-
lan totia päin.

»Onhan aikaa sittenkin palata tun likempää näh-
dään miten on" — mietti hän.

Toista on tehty, toista ajateltu rannalla, missä
kihlatut oivat piimänsä mieltäneet. Pyhiipiiimän
hiljaisuus ympiiröitsi heitä. Sitä häiritsi milloin
Hannu milloin Sanna, tun tarttui kala onkeen.
Näin olimat he istuneet useita tunteja. Kalan saa-
lis oli ollut runsas. Vihdoin, pian samaan aitaan,
jona mäti kirkosta törmäsi, olimat he onkimisesta
saaneet kylliksi. He tarttumat airoihin, mutta ko-
tiinpäin ei mielä käynyt mattansa. He sontimat
salmelle, missä oli mettä matalammalta. Siellä
lastimat he taasen rannalle ja siellä nyt Hannu,
kahlaten rantaa pitkin, alkoi trapuja pyytää. Au-
ringon loisteessa näkyi salmen pohja. Kuten mielä
tiiniitin päimänä, ei tarivinittit tramustajan muuta,
tuin pohjasta noukkia saaliinsa. Minkä merran
nämä kaksi tarmitsi oli pian koottu. Sauna oli
rannalla tehnyt nuotion. Siinä kramut sitten kuu-
massa tuhmassa paistettiin.

»On tumminkin hirmuista tuollaista kuolemaa
kuolla" — sanoi Sanna, jonka sydämelle kämi nuo-
tiossa tippitroitseivain tuska. — »Kenpä tietää, mi-
ten meidän loppumme tulee olemaan. Hirmuisin
kuolema kaikista tumminkin tuollainen".

..Oikein snnot!" - mustasi hunnu. — »Muttu
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me emme tässä tee muutu, tuin niitä esi°isänime
omat tehneet. Se kuitenkin hywä, että tuolin-tus-
kansa läpi eluttarautat oivat luursin wnhässä ujussa
päässeet".

Herkullinen ei ollut nuorten ateria rannalla.
Mutta mieluisasti he sitä jöimiit. Kalat olimat totia
mietätniit. Niissä oli ainakin piimäksi elatusta.

Syödessiinsä miettimät nuoret tulemuisuuttuun.
Hsten ontiessuun eimät he puheellaan tahtoneet pe-
loittaa järivessä uistenlelemia. Nyt pääsi puhe ir-
ralleen. Syksyn tullessa uli Sunnun muuttuminen
Hannun luu, manhun Eeritin torppuun, Tulemai-
suus uli nuorulaisten mielestä niin ihunu, niin
suloinen, tuin olisi sotu ainoustuun ollut koltto
unelmu, tuitteu mursiuuistiutta maillu. Muttu ehta
nuurten sydämet olimut lemfteä täynnä, olisi töin
tuskin läsnä olewuinen, jos semmoista siellä olisi
ollut, huomunnut heissä rukustuwaisiu. Ei hentoa
lemmen osoitusta nähty; ja josko heidän silmänsä
onnellisuutta loistimat, oli kmumintin puheesta poissa
taitti miehteys. Ainoat sanat, jottu tätä tällaista
miehteyttä liihestyimät, olimut Hunnun: »En si-
niiltu, Sunnu, ivoisi olln iloinen", — ju Sunnan:
»Samaten on minunkin laitani". — Sanottakoon,
että näissä sanoissa asui miehteyttä, me moimme
tieltä sitä, sillä me samme nähdä, että niissä asui
selmä. puhdas totuus.

Hannu, syötyään, oli heittiiynyt pitkäkseen nuo-
tion miereen; sieltä hypähti hän kumminkin iittiii
Ylös. - »Kuuletko mitään Sanna?" kysyi hän.

»Ett!" ivastasi tyttö.
~En minäkään nyt; mutta pane törmäsi maata
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masten niin kuulun kaukaa kummallinen jyske, mikäse sitten olleekin".
Sanna feti niinkuin yltänsä, ja neidon aawis-

tukfella huusi hän kohta: „Wenäläiset!"
Hunnu hymyili: »Venäläiset! Ei ne niintään

tuilvaastll putoomallll tule". Mutta ehkä hän leik-
kinä piti Sannan urmelun, talosi pian hymyili ja
muisto ajasta, jossa hän eli, anasli hänessä sen sian,
mistä suruttomuus ja lempi oli kartoittanut kaikki
surulliset ajatukset; semminkin kun hän huomasi San-
nan lewottllmuuden.

»Tulkoon jyske, mistä tulleekin, mistä syystä ta-
hansa" — lausui hän, »parasta lienee kumminkin,
että lähdemme kotia".

Pian tämän perästä nähtiin mcihäinen mene
halkaiseman järmen tyyntä pintaa. Ia nyt, sou-
dellen tiiruummasti kuin ennen, huomasimat nuo-
ret kaukaa kummallisen kolinan. Mutta se kuului
— mistäpäin? sitä eimät osanneet eroitta». Se-
lälle olimat he ehtineet, josta heidän sopi eroittaa
Haapaniemen kauniin kartanon. Siellä yht'äkkiä
Hannu lakkasi soutamasta. „luinal' auta! Wal-
kea on irti tuolla... Ei Haapaniemellä! Tuolla
Haapaniemen takana". Musta sanm nousikin kor-
kealle metsän takana taimahan rannalla.

Sanna, joka perässä istui, ei ollut huomannut,
mitä Hannu, jota istui tasmot Haapaniemen päin,
huomasi, mutta Sanna oli juuri samassa tun tuuli
armaansa lauseen nähnyt jotakin outoa hänkin.
»Ia tuolla ...tuolla on myös maltea irti!" — huusi
hän — »Myrrän talo palaa. Se on Venäläisten
työ". —
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Nuorten mieliin nonsi kollto aumistus. Heidänusemunsu siellä olikin tummnllinen. Ilmu cli läm-
min ju tyyni; ei liikuttunut lvähiiisinkään tuulen
wiima jiirweu sileää tiiltämiiä pintuu. Dlt'yll,päri
mnllitsi hiljuisims. Tuloja »älyi siellä iäällä ran-
noilla, i»»tta elämätii olelitou ei missään. Sitä
mustuin kuului luutuu, jn kuten nyt huuninsimnt,
tuhtunltu päi», tummullinen tolinu jn kahdelta koh-
den nousi musia sumu-patsas suorunu tuimuulle.

Sunou muuleni, ju Hunnunkin tuSwot menimät
mielä Mlltumimmilsi. Jos todellakin nämä palot olimal
Venäläisten töitä, niin nrmaumattoman älliä oli-
mut ne tulleet. Jos ne Myrrällii nyt olimat, niin
olimut ne jo käyneet, tahi oleskeli osa niitä pur'ni-
tnu Kuljussa, Kuuniuijeösa jn Munrillu.

»Vaaran pittällisyys on saanut meidät soteitsi"—

sanoi Hunnu. »Tottumus on tehnyt meidät huo-
limattomiksi; muuten eimät miholliset olisi moineet
näin äkkinäisesti, meidän tietämättä, samota pääl-
lemme. Mutta jos ne omat täällä nyt, niin siihen
emme moi mitään. Epäilykseen antanminen on kum-
minkin määrällisin kaikista, sillä pelastukseemme nyt
tarmitsemme kaiten järkemme". Ia Hannu tuli nyt
samaan päätökseen kuin äsken näimme Kuljun tirt-
kowe«een perämiehen tulleen.

»Soutakaamme likemmätsi »iin saamme ehtii nähdä
miten asian todellinen laita on" — sanoi hän. Ia
Hiljoilleen altoi mene taasen tulten totoa kohden.

Mutta nyt ou ehkä aika, enneiitui» täymme edem-
mäksi kertomuksessamme, katsella miten tämän usiun
todellinen luita oli. Oliko todellakin samu, jota tah-
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delta haaratta nousi taimaalle, Venäläisten matkaan
saattama?

Oli!
Wenäläisten mallassa oli Suomenniemi, Har-

mat olimat ne paikat, missä niitä ei ollut käynyt,
missä niitä ei ollut. Näitä tällaisia Harmoja paik-
koja oli Karkku. Joukko mihollifia, kun Hämeen-
linnasta heidän matkansa lämi Pohjanmaata koh-
den, oli tosin länteen päin poikennut ja kaikkialla
missä kämimät, tuhotöitään tehneet, mutta mirrat
ja muut tietämättömät syyt lienemät estäneet heitä
jatkamasta kulkuansa kauemmaksi länteen päin. Sa-
maten oli toinen lauma Venäläisiä, joka pitkin
rantatietä kulki Pohjanmaata kohden, lähettänyt
osaston Porista itäänpäin, mutta tämäkään osa ei
ollut Karttuun saakka ehtinyt. Mutta mikä ei en-
simäisten laumoin kulussa tapahtunut, se tapahtui
toisten seurllllwain. Waan se, että Knrkkulniset oli-
mat säästetyt tähän sankka, oli tehnyt heidät, niin-
kuin Hnnnu sen oikein sanoi, suruttomiksi. Vihol-
listen tulosta olimat he kuulleet uuhuttnman; jn kun
enstmäiset laumat simuteitä heidän ohitsensa metäy-
simcit, heidän luonansa käymättä, niin siitä tulimat
miehuullisemmatsi, jotta, jos pelko aina asuikin heissä,
ei se suuria hämminkeitä tehnyt, josko se myöskään
ei saanut heitä marustaumaan jollakulla lailla mi-
hollifia ivastaan. Siihen lisäksi olimat Harmat
niistä seurakunnista, joidenka asukkaiden oli täy-
tynyt paeten hakea pelastuksensa, turwaineet Kark-
tuun. Useat näistä olimat metäineet erämaan synk-
kiin saloihin ja siellä odottaneet mihollisten pois-
menoa heidän kotiseuduiltaan.
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Näin oli asian laila silloin, tuin se pyhäpäimii
alkoi, josta ylempänä olemme puhuneet. Että ivä-
hempiii Vihollisjoukkoja oli nähty lähipitäjissä, oli
Kartussa tunnettu; mutta ei tosiaan tiedetty war-
uiuun, missä miholliset olimut; muitta tosin huhu
ju miesti ties! sittemmin kerto» missä he olimat
olleet. Kun puteniut eimät suoruun tietä myöden
paenneet maan saloihin mctäysimiit, niin ei tänäkään
pyhii-aulnuna mitään murmemvau heistä tietty. Tiilin
isännän kertomus Huittisista oli ainoa, mitä minne
»viikolla oli kuultu. Täten ehkä selkenee se muuten
kmuinälliuen seikka, että miholliset taisimat asukkait-
ten tietämättä samota heidän asuntoihinsa.

Kahdelta haaralta olimat miholliset lähestyneet
Kartkua. Toinen lännestä Porin tienoilta, toinen
idusta, missä se tulussuun oli tiiynyt Lempääliit ju
Atuut, jostn sitten osu oli palannut, käynyt Tam-
pereen koste» yli ja sieltä sitte» sainunnut Pirkka-
lan luuttu niille seuduille, jollu nyt tapaamme
heidät. Näitte» edellisten tulosta oli Tiilin isäntä
tiennyt kertoa, sillä ne niihtimästi tultimut hitaam-
mosti tuin jälkimäiset.

Nämä eri haaralta tulemat laumat tulimat sit-
temmin yksiin Huidan kohdalla Kartussa, josta sit-
ten osa tiiiintihe Muuhijiirmelle, osa Hämeenkyröä
kohden.

Mutta ennenkuin tässä erkanimat oli Kartunkin
pitäjä saanut tuta heidän käyntiänsä.

Viholliset, mitkä Tyrwäältä päin olimat tulossa,
eimät olleet toista sataa lukuisampia. Vastarintaa
heille tehdä ei siis olisi ollut mahdotointa, jos olisi
nimeksikään moimia löytynyt. Jos olisi heidän mähä
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lukuisuutensa ollut tunnettu, olisi ehkä tumminkin
tuon »verran »voimia ollut, jos eimät miholliset
otisi niin tietämättä tulleet. Vampulassa oli koe-
tettu mastarintaa tehdä, mutta tun se koetus sai
onnettoman lopun, ottimat Venäläiset muka siitä
syyn kostoon ja he niiyttimät, että kostaa osasimut.
Mistä olimat käyneet, siinä jättimiit jälteensä jäl-
kiä hirmuisia. Raunioina seisomat asuntopuitut,
tullatut olimat pellot, asukkaitten omaisuus joko riis-
tetty tuhi poltettu. Näin olimut he täyttiiineet.
VummllSkoskessu oli tähän aitaan lauttasilta, tehty
manhoista Veneistä, joitten päälle oli kansi laskettu.
Hurjassa röyhkeydessään olimut miholliset, kosten yli
päästyään, tämän luuttusilluit tuleen sytyttäneet.
Vanhat termaiset meneet syttyimät pian. Liesta
ja samu nousi loistamana koittona tamunlle. Täältä
sumosnvut Venäläiset Tyrmään puppilnun, jota oli
autiotsi jätetty. Mitä siellä parasta löyttiin, se tor-
jättiin, »nuttu suuria tarumaita tuin eimät löytäneet,
rosmot puppiluntin tuleen pistimät.

Mihinkä aikaan päimiistii tämä tapahtui, tietää
tutin, tun sanomme, että sumu, niintä Hunnu näti,
juuri tuli Vnmmustotzten luuttasillusta ju Tyrmään

pappilasta. Viimeksi mainitun seurakunnan asuk-
kaat eimät ehtineet kirkkoon, ennen kuin heille oli
mihollisten tulo tietty. Tyrmään kirkko —se manha,
mikä mielä tänäkin päimänä on nähtiimii lähellä
Ruutujoen rusthollia järmen rutinalla — on pitä-
jän toisessa päässä puri Suomen nykyistä mirstuu
Kurkun rajusta. Sinne ei tänä aumunu ehtinyt
kuluun muu lun Kutaran rusthollin mäki, mutta
selin palasi sieltä pian ja ehti totiansa juuri niin



19

aikasi», että taisi pakoon pöiiStä. Jos nyt olisi
järki ollut asuttllillll tallella, olisi Vihollisten moima
pian ollut kukistettu, sillä heidän jo ultuuns» wä<
häinen luku oli eri huuroille meläynyt. Muttu pelto
eSti tuitistn yhteisistä tuumista.

Iltapuoleen päimää olimat miholliset ehtineet
Rautajoelle ja saman kohtalon alaiseksi tuin toiset
poltetut talot, joutui tämiitin rustholli.

Sanoman mihollisten tulosta ja niiden täytök-
sestä sai tähän uituun piimästä tirttoherra Enckel.
Jo luuuntuinu oti hän torjunnut talteen parhaan
osan omaisuudestaan, ynnä tirton kalliimmat ta-
mmat. Ne olimat miedyt Kartun-tytiin suurelle,
missä jyrttiinä kohosi Pirmmuori. Tämän muo-
ren rotteloihin oli tumurut kättetyt, niin salaiseen
paikkuun, että niitä tietämiittömun oli muhdotointa
löytää. Kun Rautajoen rustholli tuleen sytytettiin,
lähetti tirttoherra perheensä järmen poikki sumaan
kätköön ja jäi mihollisia ivastaan ottamaan nuoren
paimenpojan tanssa. Varsin kauan ei tarminnnt
tirttoherra» odottaa, ennenkuin lauma tuli. Mutta
entistä liimasta muuhtia tällä luumulla ei enää
ollut. Hirmuisessa päimätyössä oli scn moima »vä-
synyt. Kirtloherru nuti illan hämärtäessä, mitenkä
osa tllimiustu usettuusi Knuutilan, toinen osa Mä-
kelän taloihin. Nämä talot olimut autiot; asuttaat
niistä olimat paenneet, mitta metsään, niittä taasen
sanotulle suurelle, jonnettu mnnnermuultu laitti «ve-
neet olimat kuljetetut.

Iltaa oli kulunut; yö oli tulossa. Mutta mi-
tään, jota olisi hiljaisuutta häirinnyt, ei tunltit. Vi-
holliset oliival niihtiimiisti ottumaisillaan yölortte-
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rinsll taloissa, joissa nyt olimut. Kirkkoherra, kun
tämän urmusi, pani kynttilän palamaan salin sei-
nässä riippuman Ristiinnaulitun tuman eteen ja
astui huoneestaan ulos, jättäen tailti omet anti.

Rastailla askelilla matkusti manhus lähellä ole-
maan kirkkoon. Siellä haki hän nuoren paimen-
pojan kanssa rauhaa yöksi. Väsyneenä, surusta ja
huolesta murtuneena, muipui hän olas sakariston
lattialle, poika mamisten ja aumeita peläten mieres-
siiiin. Kalman haju muistutti kuolemaa. Kirkko-
lattian alla lepäsi mainujiu, joitu miime Vuosien
tutuessa Tuoni tosolta oli Vaatinut. Mutta Vai-
najat lepäsmät kammioissaan rauhassa; ei häirin-
nyt rauhan majaa yön alkupuolella mmi kuin kirkko-
herran raskas huokaama hengitys.

Minkä tähden oli kirkkoherra Herran huoneesen
turmllinnnt? Siihen on matten mnstntn. Kentiesi
pelkäsi hän joutumansa, uneen mäsymytsestä uupu-
neena, »vihollisten uhriksi. Kentiesi oli hänen mie-
lestään se pyhä paikka, missä hän oli Herrnn op-
pia saarnannut, ainoa sopima hänelle.

M taisi olla puolesso kun nuori poimenpoika
älliä hypähti ylös. Sakaristossa Vallitsi synkkä pi-
meys. Sen Vähäinen akkuna oli lautaluukulla pei-
tetty ja omesta joka mei kirkkoon ja oli mähän raol-
lansa, ei sopinut kirkossa mallitsema hämärä malo
hohtamaan.

Kirkkoherra tun pojan äkkinäisen liikunnon huu-
masi, kysyi hiljaisella äänellä, mitii hänelle oli tul-
lut. Mutta ennenkuin hän ennätti kysymykseensä
mustausta saada, tiesi hän jo itse syyn. Läheltä
kuului äiinijä.
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.Jumala, suojele huonettasi ja meitä!" sanoi sil-
loin tirttoherra. »Viholliset omat pappilassa".

Jo niin olitin asian laita. Huolimatta päällik-
könsä lomasta kiellosta, jota olisi heitä patoittanut
lepäämään rauhassa seurnamuun unmuun, oli joukko
riimattuja roistoja päättänyt omin päinsä lähteä
ryöstörettelle. Jo illalla olimut he nähneet kirkon
ja pappilan ja tämän »viimeisen olimat he uhrikseen
«valinneet. Heitä oli neljä — neljä julmaa parta-
suuta, jotta hirmuisissa murhatöissä olimat karais-
seet omantuntonsa, ja joille ei mitään pyhää maa-
ilmassa löytynyt. Hiljaa hiipien astumat he pap-
pilaan. Julmaan kiroukseen puhtesmat he, kun oluet
anti olemaksi huomasimat. Mutta malo, jota akku-
nasta hohti, sai heidät asettaumaan. He astumat
hiljaa saliin, terämä, julma ase kädessä.

Kynttilä, huono, talinen, oli pitkolle karrelle pa-
lanut. Mutta tumminkin sen Ivalossa nätimät mie-
het, mitä huoneessa oli nähtiimiiii. Ristiinnaulitun
tumaa huomatessaan jäimät he seisomaan. Kirkko-
herra ei ajatuksessaan pettynyt, luu hän sen tuman
seinälle heitti, hän oli melonut raakalaisten taika-
uskoon. Josko hän ei suuressa armossa pitänyt-
tään mihollisten tietoa Ristiinnaulitusta, tiesi hän
kumminkin, ettei tuma siitä heille aiwan tuntema-
ton ollut.

Raakalaiset, tun totivasen aitaa olimat tuman
edessä seisoneet, tetimät ristinmerkin useita kertoja
ja lähestymiit sitten hiljaa pöytää, jonta päällä
kynttilä paloi. Varomasti ja ristinmerkkiä tehden,
uskalsi mihdoin eräs joukosta nousta Pentille ja
torttua tumaan. Tarkoituksena oli hänellä nählä-
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wllSti ottaa se alas seinältä. Mutta, kuten lutija
jo tietää, oli kumo lyijystä ja siis jotenkin rastas.
Mies tun sen ilman maimatta oli irti saanut, ei
sen painoa armannut, Huoliniattoniasti seisoi hän
mielä päälliseksi penkin syrjällä. Seuraus näistä
oli se, ettii tuma, tun se seinältä irtansi, pudota
kolahti ensinnä miehen jalan päälle ju siitä luttiuun,
Muttu mies, kun sumassa loukatun jalkansa nosti,
kadotti tasapainonsa ja kaatua röpsästi ensinnä se-
lälleen pöydälle ja pää edellä luttiuun.

Lnullen kumun kostuneen ju tuppuneen heidän to-
»veriusu, riensnviit toiset kolme hirmustuneina ulos
pihalle, pannen niin ahkerasti tuin heille mahdol-
lista oli hospodipomiiuita. Mutta melkeinpä sa-massa olikin tapetuksi luultu heidän tykönään. Kun
kiiman nyt tästä huomllsiivllt ei aimun unkuruksi,
lutkllsimut kohtu rukoilemasta, mutta eipä heidän
mielensä enää näyttänyt tekemiin astua saliin. Kuuun
aitaa siinä seisottuaan, tun ei mitään sen enempää
kuulunut, ustalst tumminkin ahneudeu himossa toi-
nen lomereista Hiljaan lähestyä omea ja marsin ma-
romnsli kurtistua huoneesen. Toiset s!ll'aitaa tuu-
mailimut täydestä todesta miten taituisimut suuda
tuman suostumaan heidän yritykseensä. Vihdoin
oli heissä päätös syntynyt, sillä nyt lehoittimat he
omella seisoman toiverinsa tähmiiän sisälle. Tämä
seurasi, muita naurettamun muromuSti, käskyä ju
piun hänen perässään »iihtii» tutst tomeria salissa.
Neljäs, se, jotu oli pudottanut tuman, ei uskalta-
nut sisälle mennä, syystä että anneltiin kuivan »vi-
hastuneeksi häneen. Rukoillen ja ristinmerkkiä teh-
den astumat tomerit tuman luo. Hiljaan siihen
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ensinnä tostettiin, mihdoin nostettiin se pöydälle.
Ju nyt olisi läsnii-oliju suunut tummukseen nähdä,
miten rosmot olimat tumaa lepyttäminiiiin. Eräs
tomerista teiltäsi mietulluun mähäifen pulun rististä.
Tämä pulu jaettiin neljään osaun; osu lulletin.
Sitten peitettiin kumu muutteella — — ja nyt
muta oli tuman haltioitsema moima toloSta luopu-
nut — ja se oli seuraumu rosmoja.

Nyt tun oli pelto kadonnut, altoimat tomerit saa-
lista hlltea. Ju pappilaa lähestyessään, jo Mäte-
lästii tun ensikerran pappilan nätimät, olimal he
huomanneet, että tämä talo tirton mieressä oli pa-
rempi toisia taloja. Tämä seikka oli saanut hei-
dät heidän tumattomalle, kielletylle rosmorettelleen.
Mutta nyt tun oli jakamisen aika tullut, tun oli-
mat koitti poitut tyyni etsineet, huomusimul he hii-
peätseen ju mihatseen, ettii thönsä oli ollut turhaa
turhempi. Sillä jos pappilassa yhtä ja toista oli-
kin, jota olisi sopinut riistana ottaa, olimat nämä
tutut sitä luutuu, että tomerein oli niitä muhdotointumuussunsu kuljettua. Kun tämän huomasimat, oli-
simat he mielellään harmissansa tuleen sytyttäneet
pappilan, mutta sitä emät ustaltuneet tehdä, lumat-
tomnllu retkellä tun olimut. Kiroten ju munnoten
metäysimät he mitättömille saaliillensa takasin Mä-
kelään.

Seuraamana aamuna otti Venäläislauman pääl-
likkö asuntonsa pappilassa. Roswotowerien öiset
mullistukset pidettiin jälkinä asukkaitten poispakene-
misesta.

Edellisen yön oli kirkkoherra mieltänyt kirkon sa-
karistossa. Aamuruskon nousussa kuuli hän mi-
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hollisten tulon. Kun hän huomasi, etteimät mitään
pahaa tehneet, oli hän astmiiaisillaan esiin piilos-
tansa, mutta silloin, juuri tätä tehdessänsii, näti
hän jotakin, joku sui hänen jäämään, sui hänen pu-
remmnn, lurmullisemmun turmuftuitnn hukcmuun.
Hän näki, miten ivihollisten luluttumunu Mäkelän
munhu isäntä, scliin tulunu sidotuillu käsillä, tuotiin
puppilunn. Uton tasmot olimut »veriset, hänen toi-
nen silmänsä oli puhkaistu ju sytvästii, tyhjästä
silluiireijiistä tulmasi merta. Tämän näti tirtto-
herra saluu katsoen sakariston luukun ra'oSta. Mutta
ei tässä tyllä. Hän näti erään upsierin pumussu
oleman astuman ukon tuo, näti upsierin tekemän
miittautsia sinne ja tänne, näki ukon pudistaman
päätänsä, näti mihdoin upsierin miittaaivan kirkko-
maun aidon mieressä seisomaan haapaan. Näitä
miittuutsia ei kirkkoherra ymmärtänyt, mutta mii-
nieiseen miittautseen sui hän piun selityksen.

Tuskin oli upsieri tuon miimeifen miittuutsensu
tehnyt, niin jo tuluttimat rosmot »vanhan isännän
miitutun huuman luo, ja —- — jonkun minuutin
lilluttua oli rääkätty manhus haapa-puun otsaan
ripustettuna, hirtettynä heittänyt henkensä.

Kauhusta hirnniStuneena, tarttui kirkkoherra maa-
listuneen paimenpojan kiitcen tiini. Hiljaan astui-
mllt he sakaristosta, tirton omelle, minkä syrjässä
seisoi wähäiset tikapuut. Näitten päähän tun oli-
mat tiimenneet oli tirton timiseinissii jalansioja,
jotta loppumat tirton mälitatolle. — Tänne, tirton
miilitatolle otti tirttoherra ja paimenpoika turmansa.

Kirkkoherra kun ei enää pitänyt sakaristoa tur-
Mlllliseitll turmaftllikkllnu, ei pettynyt, sillä päimä ei



»vielä ollut puolessa, niin jo tuuli hän mihollistenuske-
Mtu allnusn kirkossa. IoS olisi hän siellä löydetty,
»nti! lohtnlo olisi hiintu suamuttunut? Muttu nyt
oli hiin suojusfu. Kirtll» ylisiltä ei tiennut kutuun
ihmistä etsiä

Siirtykäämme pari penikulmaa Kartun kirkosta
Pirkkalaan päin.

lärmelle heitimme Kuljun lirtkomeneen mäkinensä
ja nuoren Hannun morsiaminensa juuri silloin, jol-
loin he »vihollisten tekemät tuhotyön alut pitäjän
rajalla huomasimat.

Kuljun tirttomene, jotu, tun siinä soutaivu mäti
äkkäsi Myrrän tulon pulumun, oli lähempänä sitä,
pääsi piun ftuitnlle, josta se lilemmätsi tulou ei us-
tultunut. Muttu eipä aituukuun, niin jo lähestyi
Hannukin Samiunensa, ' Kummassakin weneessä oli-
jat tunsiivllt pian toisensa.

Mitä nyt tehdä? Järmellä olimat he hymässä
turmassa, sillä sinne eimät luulleet mihollisten us-
kaltaman, josko nämä löytiiismättin ne mähöiset »ve-
neet, mitkä rannalla olimat. Palamassa lalossa ja
sen likisyydessä oli »veneissä istujain toto. Eutot
tirttoroeneessä, joilla kodissansa oli lapsia, ittimät
ja huusimat ja tahtomat mälttilmättömasli maalle.
Perämies — Jeremias oli hänen niinensä — rii-
teli komasti tätä ivastaan.

»Olkoon miten on, tänne emme moi jäädä istu-
maan" — huusi Hauun pienestä mettestiiän. — »Em-
mepä mielä marsin marinaan tiedä mistä syystä talo
on syttynyt. Pitäisi toti rannalla näkyä jotu ihmis-
olento. Jäihän Olli ukko eukkonensa aamulla kotia?"
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Tuohon miimeiseen puolinaiseen kysymykseen ei
ennättänyt Hannu saada mustnustu, ennenkuin itse
huomasi muulln, mitä oli kuimunnut - elämiä olen-
toja. Mutta näissä hän ei nähnht Ollia. Nan-
nalle samosi palamista huouehista »vihollisia, joista
muutamat ampua räjiihyttimiit »veneitä kohti.

Vähäksi aikaa hiljeni puhe ja parku weneessä.
Hämmästys oli saanut maltaansa jokaisen. Tästä
heräsi Hannu ensiksi. — »Maulla ei ole meillä mi-
tään tekemistä, Jumala paratkoon! Lähtekää te,
Jeremias, Kinrnluan tahi Kurtun kylän suurelle;
me Sannan kanssa soudamme Siuruun ; ehkä siellä
moimme maulle päästä kenenkään näkemättä. Saar-
ten rantoja lun soudamme, olemme mihollisten nä-
kymistä poissa".

Oli Kuljun kirttomeneessii niitä, jotta suostumat
lähtemiiiiit patoon Karkun kylään; mutta useammat
panimat »vastaan, kun luutimat Hunnun aitoman
salaa lähestyä palamia taloja. Uteliaisuus yhdis-
tyi hirmuun, eitä aikaakaan, niin olimat molemmat
meneet matkalla Siuruun. Täällä Siurun nykyi-
sen sahan lllipuolellll, missä »vähäinen joti järmeen
laskee metensii, oli soutajien aikomus astua maalle.
Totta on että miholliset, jos mielit eimät olisi eh-
tineet sanotun joen luo, marinaankin ennen yön
tuloa jo siellä olisimat, mutta rannalla, missä joki
järmeen laskeupi, oli jotenkin mankka metsä, jonka
suojassa ludottomat luutimat löytämänsä turmapai-
kan, kunnes nähtäisiin, kuinka suuressa määrässä
miholliset olimat Vahinkoa tehneet. Veneet olimat
kiitkettämiit niin, ettei niitä löytäisi kukaan outo,
ja jos hätä maalla uhkaili, oli niihin turwaumi-
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nen. Tämän päätettyä wettiysiwät weneet Hiljaan
erään Vähäisen saaren suojunn.

Lnkinni, olet ehkä tuumiin mielin lukenut tämän
kertomuksen nimen. »Sadan leukaluut" soimat tum-
malta. Vielä enemmän tummatfunet, tun ilmoi-
tan, että tämä nimi on — — juuri tuon mähin-sen saaren. Mutta se nimi ei sillä tertomutsemme
aikana ollut; polwet, mitkä elmät Jeremiaksen ja
Hunnun jnlestä, automat saarelle nimen. Sadan
leukaluuksi se nyt kutsutaan.

Veneissä istujat emät saarelle nousseet. Ci
tutu tmmninluan pitkiä aikoja ennenkuin muutamat
heistä sinue nousee, ja silloin ristitään nimetöin
saari.

Kun «veneet tulimat joen suuhun, eitä mitään
veloittamaa näkynyt, uStumut lultiut muulle. Muu-
tamat eukoista oli käsketty jäämäänrunnulle meneitä
murtioitfentuun; heidän oli myöskin määränä kohtu
ilmoittaa, jos näkyisi järmellä mitään veloittamaa.
Mutta tuskin oli Jeremias, Hannu ja muut läh-
teneet ja joutuneet metsässä näkymättömiin, ennen-
kuin martiu-eukot kylliiStyimiit rannalla seisomiseen.
Päin mustoin uton jyrttiiä tustyä, hiipimät he Hil-
jaan edeUä-meniiiin jälestä. Ainoa heistä, manha
Vuppo, torpan mummo, jolu oli lomatuuloinen
jn inuuteutin »lietensä puolesta mähän »niin ja
nuin olemuinen", jäi lirtkomeneen kotkaan nukku-
maan, syystä että hä» nukkui, kun »vati maalle as-
tui. Mitä tämä martinin tumaton poismeneminen
sui uituun, ei moinut kukaan heistä aamistaa.

hunnun mieli, tn» huomusi lutiseutuiisu ftulalvun,
uli muuttunut. Pelto ja hämmästys, mitä häneen-
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lin oli ulussu pystynyt, uli kadonnut. Into ju wiha
ruiwosi huueösä.

»Ijunkllittinen on häpiämme, jos annamme We-
näläisroistojen tehdä tuhotöitään ilman heitä estä-
mättä, ilman heitä kostamatta", sanoi hän, tun maan-
tietä läheStymiit. »Olisi meitä sen »verran miehiä, kun
meitä on eukkoja ja naisia, enpä suuresti epäilisi".

Ukkoon oli Hannun into tarttunut. »Pysykää
metsässä, ämmät, tai lonttilaa »veneiden luo ta-
kaisin", huusi hän; — »teistä ei ole haittaa parem-
paa apua, jos mihollisia tapaisimme. Ole ulmo-
matta Anna! Jos lapsesi tiirtyy tuolla, myöhäinen
apu ei siihen moi mitään. Vai tahdotko huutaa
päällemme laitti miholliset?"

Ukon kehoituksesta mai toisistako syistä — jääköön
sanomatta — erkausi, tun maantielle tnlimat ei-
tvättii siellä mitään peloittamaa nähneet, joukko eu-
koista, joilla oli totonsa kauempana metsätorpissa.
Ainoastaan luusi oli niitä, mitkä, Hannu ja Jere-
mias etupäässä, lähestyilvät Myrriin taloa.

Mitä oli siellä tapahtunut?
Me tiedämme että miholliset, mitkä Tyrmäciltä

päin tulimat, tekimät julmuutsiaan, muka kostaak-sensa. Mutta mitä oli mäestö tehnyt Tampereelta
päin tulioille? Ei mitään; ja kumminkin missä
miholliset kulkimnt, siinä jättimät jälkeensä, useimmissa
kohden ainakin, raunioita ja surmattuja; niin etenki
kämi Suoniemellä. Kuljun ja Kauniaisten kartanot
ja Maurin talo olimat riistetyt. Mutta maitta mi-
holliset — tahi osa niistä — jo puolipäimän ai-
kaan olimat sinne tulleet, oli kumminkin, kun jo
kauempana olema Myrrän talo oli ilmitulessa, nämä



tilat mielä palamatta. Tämän wihWKlamnun piiäl-
littö uli näet ottanut asuntonsa Kuljun kartanossa,
Etu-joutto oli samonnut tietä pitkin eteenpäin jn
se, jota ei nyt päällikön kielto estänyt tekemästä
mitii tahtoi, teki myöstin mitä halusi tehdä, Hannu,
tun weneessä istuen järmellä ihmetteli, ettei hän
Myrriin Ollia nähnyt, ei tiennyt, että tuma wun-
hus oli suunut surmansa tun hän koetti wähiiii onini-
suuttunsa pelastuu.

Kun Haunu ja leremius hiljuun läheStyimiit tu-
loa niin lähelle, että metsiin reunalta taisimut nähdä
mitä tulipesän ympärillä tupuhlui, niittivät he jou-
kon julmia purlllsuuniiehiä istuman mähiiisen nuo-
tion ympärillä syöden. Eräs eukoista, Myrrällii
asuma, huomasi, mttii miehet eimät alussa huoman-
neet. »Jumala armahda! Eimättö ne ryötiileet
syö ainoata lehmääni! Tuolla, tuolla männyn otsalla
riippuu muola!"

»Kitasi kiinni, tieletäs, mai tahdotko jälki-ruuatst
joutua!" luiskasi ukko Jeremias.

Paikalta, missä seisomat, sopi näkymään mähäi-sen osan järmen pintaa. Tännepäin oli eräs toi-
nen eukoista luonut silmänsä. Siellä näti hän
näön, joka hämmästytti häntä mielä enemmän tuin
menäläiset nuotion ympärillä. »Jumala siunatkoon!"
huusi hän jotenkin kotvalla äänellä, »mitä tuolla?
On kun onkin meidän meneemme!"

Tämä huuto ju »luudan kumetttnutt otsu, jotu
tuittui, sui erään Venäläisistä nuotion ympäriltä
kääntymään. Putkalla oli hän ja hänen naapurinsa
Pystössti, Nuoku unohdettiin ja tiiruhusti turttui-
mot miehet aseisinsa. Muutamia sanoja muihdet-
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tim ja metsäätDpäin riensi joitakuita heistä. Toi-
set jämät nuotion ympäri seisomaan.

Venäläiset olimut siis huomanneet salatartastajat.
Nämä olimat, luottaen siihen että heillä oli meneet
turmana, lähestyneet liian likelle mihollisiaan. Utto
leremiaksen roaroitukset eimät olleet mitään autta-
neet. Nht tun huomasimat itsensä nähdyiksi, kun
huumasiwllt turmapaikkansa — meneet — selällä,
eimät nähneet apua muusta tuin pikaisesta pa'oSta.
Sinne tänne metsään samosimat eukot. Jeremias
ennätti huutaa Hannulle: Älkäämme erotko!

Muistamme että, kun mäki maalle astui, ainoas-
taan manha ämmä oli tirttomeneesen jäänyt nukku-
maa». Kukaan ei urwumnit, että kun Veneet se-
lällä seisahtuimat ja soutajat siinä miettimät, mi-
holliset olimat, meneet nähtyään, päättäneet saada
ne itselleen. Kolme »vihollista oli, kun meneet taa-
sen liitteelle liihtimiit, heitä seurannut rantaa pil-
tin, saman metsän suojassa, missä nyt kyläläiset
patenimut. Nämä kolme olimut ehtineet sille pui-
talle, missä meneet olimat, mähän aituu sitten tuin
murtioilvat eukot olimut tomeriensa jälkeen lähte-
neet. Venäläiset kun huomasimat meneet jätetyksi,
lähestyimiit Hiljaan; mutta tun maaran eimät huu-
manneet, astumat he alukseen. Siinä silloin tahi
miihiiä enncn ol! munhu mummo herännyt. Hä-
nen nyt musta meneesen astuessansa huomasilvat
towerit, ja puhuilvllt nauraen, lviiinten ämmuiin,
jolle eimät mitään pahaa tehneet, nähtiimästi iloi-
sina siitä, ettei heille meneen saaminen mitään mai-
tvaa maksanut. Ämmä, lun mene mesille työnnet-
tiin, nousi istualleen ja katseli lmitmaksuen milloin
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naapureitaan, milloin ympärillensä, ihmehtien min-
nekä omat kumppaninsa oliwat joutuneet. Pitlän
aitaa tuota tehtyään älysi hän tuihdoin, ettei tuikki
ollut kuten olla piti. ja jos olisttvat »venäläiset tar-
kemmin silmällä pitäneet eukkoa, olisiwal he nähneet,
mitenkä tämän kuswot mmitttiiwut. Mutta he eiwiit
mitään huomanneet, he waan nauroiwat ja juttelmat.

Kokassa, mihinkä ämmä oli jätetty istumaan, oli
pohjalla noin kyynärän pituinen laittapalanen. Tä-
män nosti ämmä Hiljaan phstöön jaloillansa. Se-
lin häneen ensimiiisellä soutuu-laudalla istui kaksi
meitälllistii soutaen, kolmas istui ukko leremiaksen
paikalla perää pitäen. Tämä perässä istuja oli
ainoa, joka olisi moinut huomata eukon aikeita,
mutta hän ei pitänyt mitään eukosta. Hiljaan tart-
tui ämmä lautaan; se oli märkä ja märkyydestänsä
rastas. Silmänräpäyksessä oli puolimielinen teh-
nyt tekonsa. Hän oli seisoalle nousten kaiken »vä-
kensä perästä iskenyt laudan jotenkin terämällä syr-
jällä toista soutajaa päähän.

Venäläisten ituuni ju puhe hiljeni paikalla. Sen
siuan syntyi melske weneessä. Eukolla oli uähtii-
muSti ujututsissu tnrittua tuistakin soutajaa samalla
luudalla, unitta siihen ei hän tumminkuun suunut
uikaa. Se jolu istun oli suunut, tnutui »veneen
pohjalle; ne toiset samosimat tulisin» eukon päälle.
Waan tämä ei heitä odottanut. Sunua sunomuttn
hyppäsi hän järmeen ~ . upftousi, kohosi tumminkin
kohta taasen, mutta saadakseen airon isketyksi pää-
hänsä.

Tämä oli tapahtunut mähäistii ennen tun heitä
huomasi utto leremiaksen joutto.
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»Älkäämme erottoo", oli ukko huutanut Han-
nulle, tmi näti, että nyt pu'ussu oli uinuu pelas-
tus. Tähän luuseeien sui hän nnurukuiseltu mus-
tuuksin: »Olisi meillä useita maan!"

Mutta aseita heillä ei ullut. Kukin sai peluS-
taa omaa henkensä mitin taisi. Tällaisissa pulissa
olemiin sopii sananlasku: »Oma suu litempi tun
tontin suu". Huolimalta toisista, tarkasi toinen puoli
joukosta — eutot — mitä sinne mitä tänne, Je-
remias, Hannu ja Sanna emät toisistaan eronneet.

Mitenlä euttojen talvi, siitä ei mainitse taru
mitään muuta, kun maan sen, ettei heila sen ko-
menimin kotiseuduillaan nähty.

Metsä, joutu sisässä Jeremias ja Hannu mor-
siaminensii, huti suojansa, ei ollut luuju. Oileullu
puolella oli pukenioilla maantie; sinnepäin ei käy-
nyt heidän taiintyminen. Edessänsä oli heillä tuo
mähiiinett joki, musenimalla liidellä järmi ja laka-
naan miholliset ja puluwu tulo. Vähän mattaa
metsän sisään lun olimat paenneet, niin, tun oli-
mat poissn Venäläisten näkymistä, seisuhtuimut he.
Että nyt hymä neumo oli kultaa kalliimpi, sen ym-
märsimiit taitti; mutta mistä tämä neumo?

»Miten, sen tuhannen luilla, omut Venäläiset
saaneet meneemme?" — puhui läähättäen utto —

»mitä nyt teemme?"
»Ellemme tässä säily, niin olemme perikadon

omat" — mastosi Hunnu. — »Eteenpäin, taakse-
päin emme pääse; masennnalle ei, oikealle ei, sillä
maantiellä murinaankin on mihollistamme. Parus
keino on että lasketimme maahan, maata niin liki
kun taidamme pensaiden suojaan".
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»Onnen kuuppa" ; mumisi ukko, mutta parempaa
neuwllll ei ollut hänelläkään antaa. Eitä aitaa
olluttaan pitempään neumottelemifeen, sillä Venä-
läisten tuto kuului jo jotenkin lähellä. — Onnen
oli kauppa. Pelastuksen ainoa mahdollisuus riip-
pui siitä, että miholliset takaa ajossansa eimät sat-
tuisi tiittössä olemiin.

Jeremias haki pikaisuudessa itselleen suojan ka-
tajapensaan mieressä. Vähän matkaa hänestä ma-
kasi Hannu ja Sanna erään kaatuneen petäjän tur-
missa, Jos missään tässä metsässä oli tattöpaittaa,
niin oli se juuri tässä mihinkä pakolaiset olimat
turwllinneet, sillä tässä oli metsä satein.

Sanna ei ollut puhunut sanottamaSti mitään,
siitä saakka tun hän huomasi Myrriin palaman.
Hänen turmansa oli Hannu. Vaaleana, mapise-
maiill oli hän tiitii turmaansa seurannut ja nyt pe-
täjän suojassa maaten, syleili hän yltäiinsä ja kuis-
tasi: »Herra lumulu! Jos ne löytämät meidät,
olentnte kuoleman!"

»Itseni tähden e» pettää" — mustasi Hannu —

„nmtta sinun, jos sinä joutuisit noiden julmien kä-
siin. Niin lanan kun elossa olen, se ei kummin-
kaan tapahdu" — lisäsi hän kun huomasi Sannan
yhä enemmän lvnpiseman.

Venäläisten yhä lähemmäksi lähestyminen esti
puheen jatkamisen. Näiden huuto ja tirous oli kuu-
lunut usealta päin, Nyt huomasi Hannu oksien ja
maassa inataamain puitten riisiiytsistii, että jotkut oli
häntä ju Sannaa uiman lähellä. Hänenkin sydä-
mensä tykytti nyt tomemmin. Mutta lujana asui hä-
nessä päätös ei elämänä antauta mihollisten waltoun.
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Tärkeä hetki, tärkeä silmänräpäys oli käsissä.
Hannua ja Sannaa kohti tuli joku. Valmiina hy-
pähtämään ylös piilostansa oli Hannu. Silloin
iveläysi mihollinen mähän syrjälle Päin, Ajatus:
»Jumalan kiitos!" oli Hannun sydämestä sanoihin
puhjeta, tun toiselta puolen paikkaa, missä piilossa
makasi, kuuli huudon, johonkatoinen litempimii olema
mihollinen kohta kirouksella ivastasi.

Sanna oli painanut umpeen silmänsä; hän tus-
kin hengitti nyt.

Ensimäinen, lähempänä olema mihollinen, lun
luuli tomerinsa huudon, kääntyi kulkemaan häneen
päin. Tällä tiellään oli hänellä mastassa se kataja-
pensas, jonka suojassa ukko Jeremias majaeli. Utto
oli hiljaisesti metiiynyt pensasta niin liki kun oli
hänelle mahdollista. Pian käpphrässä makasi hän
kyyristyneenä siinä. Hiinkin oli hengittänyt mähän
lemollisemmasti, kun huomasi tvihollisen siivu men-
neeksi; mutta nyt. — —

Katajapensas olisi huonosti piilossa pitänyt uk-
koa, ellei pensaan toisella syrjällä olisi maannut
manha kanto. Vihollinen nyt lun pensaan luo
tuli, kulti entistä huolimattomammasti saamuttaal-seen tomeriaan. Kannon yli hyppäsi hiin; mutta
silloin! - —

Koto painollansa oli hän astunut utto leremiak-
sen niskalle.

Mo parta oli piilostansa löydetty. Mutta mui-
kea on sanon kumpi enemmän tästä pelästyi, »vi-
hollinenko «ai utto. Tämä tumminkin kohta älysi
määrällisen tilansa. Suuttuneena hyppäsi hän sil-
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mänräpciyfsessä jalkeille, ja samassa silmänräpäyk-
sessä oli »vihollinen suin päin heitettynä litanhan.

»Perhnnan sortkaluu! katso toisti mihin astut!"
tuuli Hannu leremiaksen huutaman.

Hannu, kun huomasi ukon löydetyksi, oli piilos-
taan kohonnut puoleksi. Mitä esti häntä ryntää-
mästä ukolle amuksi? miksi kyykistyi hän alas pii°
loonsa jälle?

Sen teti rakkautensa. Sillä tuskin oli Sanna
huomannut Hannmt liikunnon, ennentun hän tuikin
moimiltsn tarttui häneen. Ken tietää olisito tämä
tummintlllln estänyt Hannua, ellei ensimäinen silmä-
heittonsa samassa olisi hänelle sanonut, mikä maara
Sannaa uhkasi.

Maassa niukasi mihollinen; utto kyykistyneenä hä-
nen päällänsä, Muttu ivähcin mutkaa näistä seisoi
toinen mihollinen, ampmnuneimo jo suotuna ukkoa
kohden. Ia sumassa, ehkä tvähän etäämmältä, kuului
ääniä. Jos olisi Hunnu ollut yksinään piilossansa,
emme tarmitse epäillä siitä, mitä hän olisi tehnyt;
— muita nyt — nyt muisti hän Sannaa.

Ukko tukasi aitansa mllkuumull mmltumia tertuju.
Vihollisen muallinin elo olisi nähiämästi tähän lop-
punut, ellei sumassu Pyssy olisi lnnennut. Veri-
tulmn ruiskahti ukon kyljestä. Huudolla: »Lempo tei-
dät mietoon!" muipui leremius hiljuun maahan.

Nyt tuli Hannun ja Sannan tila mielä entistit
ivuarullisemmutsi. Pyssyn lcnitllhus kaikui metsässä.
Ampuja kirosi, julmasti iloiten. Seuraus laukauk-
sesta ja ampujlln huudostn oli, että loisit miholli-
set tännepäin tiirehtmät.

Nyt malmistt Hannu itseään kuolemaan; silla
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nyt oli hänestä hänen lurmupnikkunsa mallan tur-
muton. Mutta usein tun hätä suurin on, on odot-
tamaton apu lähellä. Ampuja tosin tiimi paikalla
missä utto oli kaatunut, mutta maromammasti kuin
ennen kulti hän nyt. Hän pelkäsi Hiihtämästä iviu-
jyjiä jokaisessa pensastossa. Kun hän huomasi to-
merinsa elossa ja jo ftystössä ja luuli ukko lere-
miaksen kuolleeksi, ei ollut hänellä mielestänsä mi-
tään enää täällä tehtiiiväii. Ennen pois siirtymis-
tään antoi hän taatuneelle utolle aita pottahutsen,
silmäili epiiilemiiisesti ympärilleen ja liitsi tirooman
tomerinsa kanssa, joka ukon iskuista oli iviihin tyr-
mistynyt, maromasti palamaa taloa tohti.

Ihä etäämmältä kun kuului poismeniäin äänet,
silloin »vasta uskalsi Hannu ja Sanna nousta pii-
lostaan. Hiljaan knlfimllt he kaatuneen ukon luo.

»Tämän työn et ole ilmaiseksi tehnyt, Venäläi-
nen, jos minä kostaa »voin, sen lupaan jn Mau-
non lautta Jumalan!" puhui Hannu ja nosti Hil-
jaan ukkoa kantoa »vastaan.

Mutta nyt hämmästyi nuorukainen ja samassa
leimusi ilon hohde hänen silmistänsä. »Sinäkö se
olet?" sanoi kuolleeksi luultu hiljaisella äänellä.

»Jumalan kiitos hän elää. Mutta kuinka me-
rissä!" oli Snnnan mastans.

Verissä oli ukko, mutta meritulmaansa tuli hä-
nen armnttnmnsti kiittää siitä, että hän mielä hen-
gissä oli, Hän kun tunsi luodin sattuneen kylkeensä
oli ilman omaa tahtoansa kaatunut. Mutta tyr-
mistyksiin hän ei tästä kumminkaan »vaipunut. Hän
päätti olla oleminaan kuolleena, sillä »vastarintaa
tehdä oli hänelle nyt mahdotoin, sen hamaitsi hän
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Ia taasen nonsi nuorutuisten ja ukon mäiillä
lysyniyS: »mitii nyt on tehtiiwiinii?" Vintta nyt
oli Sannan muoro mastutu:

»Ensiksi on nkko Jeremilltsen hanma sidottama,
jottei »veri pääse tuimille juoksemaan".

»Aiiunn niiu, se on ensimmäinen työ!" ivastasi
Hannu. Ia nyt koetti hän maromaisesti riisua ta-
kin ukon yltä. Mutta jos utto olikin maatessaan
maassa mähemmässä määrässä tuntenut hanmansn
timun, nyt luu häntä liilutettiin partahti hän lo-
ivasti.

»Hiljaan, Jumalan tähden!" pnhni Sanna pe-
lästyen. »Se on minun työni! Johonti minätin
kelpaan". Ia naisen aistilla riisui hän takin uton
päästä, niin »varoin, niin Hiljaan, että Muikku ukko
oli tnstissnnsu, hiin tumminkin suuttoi huutouusu
pidättää. Sitten riemuilla jn reduilln, mitta lasilla
olimut, toetti Snnun meren tulmua estää. Ia tässä
työssään onnistui Hu», eht'ci täydellisesti, lummin-
t!» niin että utto, ehkä heittona ja horjuen, taisi
pystöön nousta.

Näitten seikkojen tapahtuessa oli päimä ehtoolte
tulumit ja ehtoo yölsi alkanut muuttua. Pohjau
yö, tesiiiuen yö on taunis ja lämmin. Anrinto,
jota ei pittiilsi aitaa lemulle lasten, mnlaisee hoh-

teellaan sitä. Mntta tuuniiinti», tun jo tesäsydiin
tiilmntt o», ja päimät yhä lyhetä altamat, mallitsee,
tun aita sytsylle kuluu, öinä aina yhä enemmän
lummenema hämäryys. —

Hiljainen maalea yö, jota ju hämäryyden rujoja
lähestyi, ymftiiröitsi patenioitu, missä metsässä sei-
somat, haamoitettu keskuudessaan. Samua, tuli-
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pulua ei enää näkynyt Myrriiltä. Ilmu oli tyyni,
lehteä puussa ei liikkunut; ylentämii hiljaisuus asui
luonnossa. Tämä — yön hiljaisuus — saattoi
kummallisen, oudon, miehkeiin tunnon pakolaisten
sydämiin, tunnon, joka sai heidät laskeumaan Pal-
milleen nöyryydessä kiittämään Luojaa kummallisesta
pelastuksesta. Pelto oli heidän rinnoistansa pois-
tunut ja ajattelema järki ottanut sijansa heidän sy-
dämissään, Muttu tummintin asui näissä sydä-
missä tostonftyyntö; muitta ei nyt enää kuiteittaan
se koston himo, jota mihmi innossa ei tiedä muuta
kuin miten pahalla pahaa pultita.

Torppaan, missä Hannu isänsä ja sisarensa kanssa
uslti, oli toista mirstau. Sinne Päin alloimat pa-
kolaiset astua. Hiljaisesti, hitaisesti tiimi kulku.
Hannu talutti ukkoa, Sanna kulki heidän takanansa.
Monta sanaa ei tiellä maihdettu; tullakin oli itsel-
lään tylliiksi ajattelemisia, ja mitä Hannun hiljai-
sissa ajatuksissa nyt päätökseksi kypsyi, se on kohta
nähtiimä. Sannaansa ja hanmoitettua »vanhusta
hän ei tahtonut jättää, muuten olisi hän ehkä lohta
pannut mietteensä toteen.

Maantien yti olimat pakolaiset päässeet, päässeet
jo mähän matkaa polkuakin, joko wei Hannun ko-
tiin, kun ukko julmasti ärjäsi. Kuimunut otsa oli
koskenut hänen haaivoitettuun kylkeensä, oli siirtä-
nyt tukon, joka haatvaa peitti, oli saanut meren
uudestaan muotamaan. Siinä täytyi pakolaisten
seisahtua. Sanna sitoi uudestaan nton haaman ja
nyt kantoi Hannu ivanhitsta. Näin tiimi kultu no-
peammllsti ja mähän jälteen keski-yön olimat met-
sässä «vaeltajamme perillä metsätorpassa. —
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Sanna tiitnhti sisälle. Torpassa ei ollut ke-
tään. Autioksi oli se heitetty. Vanhus — hun-
nun isä ju Hunnun nuori sisur ulimut kudon-
neet.

»Olisiko heitä onnettomuus kohdannut?" — oli
Hannun ensimäinen surullinen mietintö, kun huo-
masi isänsä ja sisarensa poikessa oleman. »Olisi-
wlltko ne lähteneet kylään ja siellä joutuneet »vi-
hollisten käsiin?"

»Sitä en usko", sanoi Jeremias. »Erkki on
liian kiivuloinen tyfiä käymään jn Priitn, sisaresi,
ei ole ukkoa heittänyt. Luultamasti omat ne met-
sään hiipineet".

„Täällä olisiivat kumminkin olleet hymässä tal-
lessa" puhui Hannu. »Polku tänne on niivan kaitn
ja tuntemattomalle tuskin näkymä. Tänne' eimät
miholliset osaa ja täällä eimät ole käyneetkään, ei-
mättä täy. Siis ..."

Hannu ei kohta jatkanut. Hän loi silmänsä San-
naan ja kummallinen, hellä tunto katkasi puheen.

Sanna näki, että Hannulla oli jotakin mielessä,
jotakin, jota hä» ei suoraan rohjennut sanon. Hän

katsoi wakawasti sulhoonsa jn kysyi: »Siis, mitä
niot tehdä? Jotakin liikkuu mielessäsi".

»Siis on minun meneminen heitä etsimään" lau-
sui Hannu. Jääkää te tänne siksi nikan. Pitkiä
aikoja minä en miimy".

Hannun kasmot olimat rauhalliset, Sannn ei
osannut acimistaaknlln, mitä Hannun mielessä liik-
kui. Hän oli kumminkin juuri amata suunsa pyyn-
nölle, ettei Hannu heitä jättäisi, kun tämä lisäsi:

„los on isäni ja sisareni metsään tätkeineet, niin
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tauas eimät he ole menneet, sillä ratas on heille
tämä Pllitta. Laita sinä Sanna malteaa, teitä
tuotan; mielii on »vähän mntnösa jauhoja liemeksi:
Minä pian palaan. — Kaikissa tapantsissa, pysy-
kää täällä kunnes minä tulen takaisin".

Hannu lausui nämä sanat niin rauhallisesti, niin
uStulvaisesti, ettei osannut Sanna ja mielä mii-
hemmin nttll häntä menemästä kieltää. — »Mene,
mutta tule pian latasin", sauoimat he poislähte-
mälle.

Hannu meni; lähti metsitän päin, metsäpolkua,
Sanna seurasi häntä silmäilyksilläiin »iinknuan tun
hän nätymissii oli. Sitten asetti hiin ukolle muo-
leen ja rupesi tulta ahjoon laittamaan, tahi parem-
min tulta «inttämään, siltä tytemiä hiiliä löysi
hän tuhkan alta.

Hlltinu oli metsäpolkua metsään päin lähtenyt
tulkemaan. Hänen mliotousa, tun hän läksi, oli
ollut niin rauhallinen tun aina en>ic»tin aitoina,
joina hä» tirives olalla tätä pottua tutti kaskea
hattaamaan. Mutta tustin oli hiin tiiiintynyt selin
totiinsa, ennenkuin hauen tasmonsa saimat toisen muo-
don. Kummallinen loiste tohti hänen silmistänsä,
ja hiljainen huotaus: »Niieutö Sunnuci itänä enää!"
nousi hänen riunastansu.

Kulettuaan niin pittälle metsäpolkua, ettei häntä
enää sopinut mökin ympäristöltä nähdä, voittelisi
hiin ättio Mllsenmilllle; sitten tiersi hän motin ym-
päri metsän suojassa, ja seisoi pian polulla taasen,
mutta nyt seisoi hän päin kylään. Ju armaat tu-
kiani, mitä hänellä uli mielessä. Isäänsä ja si-
sartaan hän ei lähtenyt metsästit hakemaan, ehkä
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hän, tun lausui niiden sinne paenneeksi, ei mnleh-
dcllttt. Sanna oli hänelle talliin maailmassa, ehkei
hän ymmärtänyt eitä paljon ajatellultaan kuinka
kallis hiiuclle morsiamensa oli. Sannan tahtoi hän
ensin rauhalliseen turmapaikkaan, ennenkuin uskalsi
tehdä, mitii sydämensä hänelle läski. Nyt oli Sanna
suojapaikan löytänyt. Hän itse, Hannu, uli pie-
nellä wlllheella päässyt luaötiitsetta lähtemään. Hannu
oli tästä mielissänsä.

Hän kulti Hiljaan jn warowasti. Hänellä oli
aseena tirives kädessään. Sen oli hän totoansa ot-
tanut. Sanna sen kyllä hänellä näti, mutta ei sitä
cnsiiitäiin tuuunastunut. Jön hiljaisuus malliisi
mielii; linnutkin oksilla nukkumat, lnltian askeleet
eimät heitä herättäneet.

Näin tuli hän maantielle; hän seisahtui tien syrjään
ja silmäsi ympärilleen. Ei mitään peliittäiväii nii-
tynyt eikä kuuluuut. Hiljaan kulti hän Myrriille
päin. Talo oli poroksi palanut. Viimeiset hir-
ret tytimiit, saniate tuin manha pölkky nuotiossa,
jonka ympärillä miholliset piimällä olimat istuneet
lehmänpaiötia syöden. Mutta nyt »vihollisia ci liit-
tynyt ei tuulunut missään. Hannu ihmetteli ja
ltlmmalliiten kammo tiiristytti hänen ruumistaan,
tu» hän surmatun Ollin ruumiilliset jäänötset näti.

Vähän aikaa katseli hän talon raunioita, sitten
lähti hän kulkemaan Kauniaisten kartanolle. En-
tistä mielä »varomaisemmasti kulti hän nyt. Ia
syytä olitiu hauella siihen.

Noin tiiviheiltämän talosta seisahtui hän öktici,
Piau ihan hänen »vieressänsä puuta »vastaan nojaten
selin hänelle, näti hän »vihollisen. Nufkuito tämä,
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oliko hän malmeilla, sitä ei Hannu tiennyt. Mutta
että mihollinen tähän oli pantu martiamiehetsi, se»
hän ymmärsi. Silmänräpäyksen aikun seisoi Hunnu
miettie». Vihuu mimmn sai hänessä taasen »val-
lan. Hiljaan hiipien lähestyi hän »varttaa, ja nyt
huomasi hän, että tämä oli uneen Mllipumtt, että
hän tllnuolla istui. NohteamniaSti lähestyi Hannu,
nosti tirmeensä ja — — äänettä maipni »vartia
ijankaittiseen uneen.

»Olisi meitä kymmenkunta miestä, niin työmme
onnistuisi!" mumisi hän korjaten taatuneelta hänen
aseenfu. »Mutta nyt!"

Toinen olisi ehkä tähän salamurhaan tyytynyt. Sitä
ei Hannu tehnyt. Toinen olisi ehkä nyt paennut,
Haimi! astui hiljuun tnrtuuon yhä lähemmäksi. Itse
kartano on jotenkin torkealla, josta näty-ala on
marsin ihana ja kaunis — josta nimensäkin. Kut-
tulan törmä puistoineen esti kenenkään niite-
»iästä Hannua, jos olisi näkijää ollut. Hannu
piiiisi ihan pihaa ympiirömäin huoneiden taakse.
Täältä huoneiden iuiilistii sopi hänen nähdä, miten
pihalla oli asiat. Keskellä sitä oli nuotio, jota olisammuma isillään; sen ympärillä matasi, mitä päin
mitä jaloin tulta kohden, joukko mihollisia, niittä
kaikki näkymät lepäämän symimmiissii unessa. Han-
nun sydäu tykytti entistit tomemmin. Jos hän yk-
sin näitä ivastaan rupeisi taistelemaan, oli hänen
kuolemansa ta'attu. Ia kunnniutin ...Kuta euem-
miin aitaa hän kujastansa makaamia katseli, sitä
enemmän kohosi hänen intonsa, hänen halunsa an-
tautua epätasaiseen tappeluun. Kimäärit olimat pys-
tytetyt toisiansa ivastaan mähän mattaa nuotiosta.
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Jos hän hiljaisuudessa möisi marastan pois limp-
siön, niin emät Pyssyt hänelle »vahinkoa tetisi.

Tuskin oli tuo ajatus johtunut hänen mieleensä,
ennenkuin hän ju oli päättänyt, Kirmes tädessä as-
tui hän Hiljaan, maromasti pihalle; hiipi timäiirieu
luo ja ryhlyi työhönsä. Maassa maaten, tirtues
mieressäiin, patoon Valmiina, aina tnon tuostutin
luoden silmiänsä nukttmiin, astaroitsi hän. Kol-
messa tohden oli nuotion ympärillä timiiärejii pys-
tytetty, kolme lusslltin lohdussa. Suurella waiwalla
oli hän jo luusi liViiäriä limpsiöt pois ottumulla
tehnyt wahingoiltumattomatsi. Hänen kyntensä oli-
wat nyt kuluneet, hänen sormensa päät meressä.
Hän ei enää moinut juttua; limsiöt istumat lu-
jassa. Silloin ei ollut hänellä tteuwou munta tuin
taataa pois sciuttitnnttiu mielä jälellit olemista.
Mutta silloin huomasi hän mitä ei emie» ollut huo-
mannut. Kiiviiiirejii oli useammissa tohdin. Ku-
jastansa ei hänen sopinut nähdä mtmta kuin puoli
pihaa. Nht huomasi hän asuinhuoneen seinää ivas-
taan useampia ja ymmärsi samassa maimansa tur-
haksi.

Toinen olisi ehkä tähän thytynyt ja nauraen miet-
tinyt Venäläisten kummastusta tu» herättyänsä he
limpsiöt tadumieits! huomaisimat. Hannu ei sitä
tehuht. Hän oli terran intoon joutunut. Hän,
maitta ylsi», oli tullut miehuullisennnutsi, tun hn-
mnitsi unien stteiissä nneSsa miholliset nuttumat.
hän uonsi ja lähestyi tuskin hengiten nuotiota.
Siinä tunsi häu miehe», jota Jeremiasta oli am-
puuiit, ja uht ei hiin enää omaa muuruonsa miet-
tinyt. Mics mutasi jalat nuotioon Päin seliiUiinsä.
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Hänen luoksensa kulli nuorukainen. »Sinulle minä
ainakin annan passin", mumisi hän, ja kuten ran-
taa enne» metsässä isti hän muimainsu tutuu miestä
tirmeen terällä päähän.

Mutta jos oli martillinies äänettä tuullut, niin
tämä ci. Ennenkuin päimänsä lopetti ennätti hänsen kertansa iirjähtiiii ilkeästi, joölu iviercöstmsä ma-
kaamat tomcrit puoleksi heriisimiit.

Jos nyt Hannulla olisi ollut »vähiinkään malt-
tia, jos hän olisi moniaita silmiinräpiiytsiä odotta-
nut, ken tietää, miten olisi hänen työnsä onnistu-
nut, mutta innostunut miorutainen, tun tuolcmai-
sen iirjiihdytse» tuuli, luuli itsensä huomatutsi, luuli
miieötön heriinneelsi ja päätti uhrata niin niouta
tun tyrmistyneistä uniuhurrotsissn olemista ennätti.
Kiiruhusti repäisi hiin tirmeen tuullee» päästä, mutta
lohta laötcalseen sillä toista.

Kolme oli pihalta täten surmansa saauut, euuen-
luin muut ehtimiit jalkeille. Vielä lähtee» tosli li-
peästi lirmchen terä, enncntun uuorutainen niili
parhaaksi pn'oSsa hntea pelastutsensa. Miten Hil-
jaan hiipimiiisesti hiin pihalle oli tullut, siten tii-

r»h»sti ricxtäen pyrki hän nht sieltä pois. Ia tiirut
olikin nht käsissä. Sillä jo ennentui» hän oli lu-
jaan ehtinyt, luuli hän tatauansa tmiiiiriluttujeu

räiskeen, mailtei siitit mitään sen ktnmuempaa seu-
rannul.

Kujan toisessa päässä oli mähiiinen timi. Hannu
luu kujaa äsken hiipi, ei sitä huomannuttaan. Nyt
pa'ossansn astui hä» sen päälle. Se teitahti ja tir-
mes tädessä makasi nuorukainen maassa. Vasem-
man käsimarteusa oli hän pahasti loukannut. Mutta
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ehtii hun piun snmnSsn oli julleilla taasen, oli tämä
lanteen,isensa tummintin hintti! miimytliinyt ja mii-
Myttäiiyt niin, että hiin, tun taaksensa kääntyi puu-
luslaatsii!! itscnjii, juntxi tutau-ajujninsa täsii».

Mihintii oli poila parta turmaiunut tun hän
tähän maaraan antausi? -— Sitä un maitea sanoa.
Hän oli ehkä luullut pääseivänsä patoon, ennenkuin
uniset miehet ennättimiit tointua, ja jos tuiutui-
mnttiit sitä ennen, niin — mutta urmeluille
emme rupee. Jumala tiennee, ajatteliko poika parka
mitään muuta tuin kostoa, karatessa»» ylsin lym-
luenien päälle. Vähän puuttui ettei hänen onnistu-
nut. Mutta iviihiitzlä paljon riippuu ja hänen mä-
hästäiin se, että hän nyt oli surmattujen loivenen
»vallassa.

Mitä telewiit miholliset hänen kanssansa? Sur-
maamat hänen paitalla, hirttämät hänen, polttamat
hänen tulisessa nuotiossa?

Moni muu syyttömämpi on tässä hirmuisessa
soduösa saanut tällaisen ja mieliäpä hirmuisemmansurman.

Iloiten ja riemuiten tuimat tiinni-ottajnnsa hä-
nen pihalle. Siellä oli nyt asema toisellainen tuin
ennen. Kuitti olimut nyt jalkeilla. Ei ainoastaan
ne, miltä nuotion ympärillä lepiisimät, myöslin ne
mittii hnonehissa olimat mujaelleet, ja joiden timäii-
rit Hailini oli seinää »vasten pannuiksi nähnyt, oli-
mat pihalla. Niiden seassa huomasi Hannu pari
upsieriatin.

Töyttimällä ja potkimalla mietiin nuorukainen
näiden luo.

Hannu kun huomasi, ettei hänellä ollut muuta
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luin luulema odotettawana, tuli tästä marinasta
tiedosta, jos mahdollista olisi ollut, mielä yhä en-
tistä rohkeammaksi. Hän katseli matamilla silmäi-
lytsillii ympärilleen ja ilmehyinyyn iveliiysimiit hä-
nen huulensa, tun hän huomasi useain menälins-
ten kummastuksella kaipaaman heidän limpsiöttiiiin.
Mutta pittiiii tarkastuksen aitaa ei hänelle suotu,
ennentun hänen tuli mastata teoksistaan, ja ettei
tämä mustaaminen ollut leitintctoa, huomasi hän
ympärillänsä seisowllin sotilaiden riemmvisla kas-
moista, — Mutta kumminkin tapahtui, ennenkuin
hän mustaamaan käskettiin, tapantsia semmoisia,
ettei Hannu tiennyt mitä hänen tuli ajatella. Niin
kummalliselta niilyiivät ne hänelle.

Väen päällikkö ei kääntynyt puheellansa Han-
nuun, maan erääsen sutilausen jn tiimuultu ju tu-
malta näytti hänen katsantonsa. Hän puhui muu-
tamia sanoja, joita ei Hannu ymmärtänyt, mutta
että upsieri sotilaille antoi joitakuita käskyjä huo-
masi hän kohta. Laumasta ertausi kaksi ja lähtimiit
pihalta metsään päin. Samassa tarttumat toiset
siihen sotilansen, jota upsieri ensinnä oli puhutellut,
huolimatta hänen aruiopyynnöstiiän yeittimiit he
hänen maahan ja nyt altomat he onnetonta kurit-
taa raakalaisten raaimmalla taivalla. Säästän tu-
kiani tunteita, tun heitän kertomatta tämän julman
lurin laatua. Sanottalon maun se, että tun uli
muimanen saanut kurinsa, makasi hän maussu ruu-
miina.

Tämä uli jotakin outoa, odottamatonta Hannulle.
Jos olisi kurin laulu ollut toisellainen, jos mai-
maiiten lohta olisi kuoliaaksi ammuttu, olisi se ehkä
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ollut Hannulle mielleentin, sillä yhtä hän se oli kuka
mlhMsensa surmasi, mutta nyt tätä julmaa mene-
tystä nähdessään ummisti Hannu silmänsä ju inho
unasli mihan sian hänen rinnassaan.

Multa mintiitähden tämä julma turi tuli mal-
luaisen osalle? Me moimme muun armelulta mas-
latll siihen. Ia armelnmme tuulntl näin: Tämä
sotilas rankka oli pantu kartanoa murtioitsemaan
ja hiin oli, kuten muutkin sotilaat, nuotion lviereen
nukkunut. Siinä hänen rikoksensa, joka sai kolmelle
tomerillensa surman.

Että tämä oli onnettoman rikos, niityi siitäli,
että sillllikaa kun hän tuskissunsu mäiinsi itseään,
loimut ne, jotta upsierin käskystä olimat metsään
päin »vetiiinect, esimartian ruumiin pihalle.

Wiisi henteä oli siis tämä Hannun salainen ryn-
täys maksanut. Nyt — nyt tuli hauen muoronsa.

Sotilaat seisoimat malmiina paikalla tottelemaan
npsierinsa käskyn. Mutta tätä käskyä ei uiin pian
annettu.

Venäläisten parissa oli eräs, joka osasi Suomen
kieltä. Tämä kutsuttiin esille ja nyt alkoi kummal-
linen tutkinto.

»Sano hänelle" — huusi upsieri tulkin kautta —

»että hän elämältä poltetaan".
»Minä tiedän sen, mitäpä siitä!" ivastasi Hannu

ja tulkki käänsi hänen sanansa.
»Sano hänelle, että hän ensin piestään!"
»Vähät siitä! Nuo tuolla olen minä kumminkin

surmannut; se on minun kunniani. Pieskää maan
minua".

Nuorukaisen makaa käytös ja jäykät mustaukset
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waikuttiwllt upsierissa ihan tuista lun liisnä-olelvai-
set sotilaat olimat ajatelleet. Upsieri lun oli luul-
lut Hunnun miimeisen mustauksen, jäi seisomaan
pitkään katsoen Poikaa. Hannu ei tiennyt muuta
kuin, että seuraama sana upsierin suuötn oli hänen
tuomionsa. Hiin puni kätensä ristiin rinnallensa
ja uhkaamilla silmillä silmäsi hiin luomariuan.

Katsi ajatusta näkyi upsierissa taisteleman. Ma-
liin loi hiin silmänsä kytemään nuotioon Maliin, kuo-
liaaksi ruoskittuun sutilaasen päin. Wihdoin nä-
kyi hän päättäneen. Sanan sanoi hän ja miittasi
sormella kenttää. Sanaa ei Hannu ymmärtänyt,
mutta mitä sana sisälsi, sen huomasi hän, sillä sa-massa tarttuimat lähellä seisojat häneen ja moimatta
sunrtu mustarintaa tehdä, oti puitu parta heitetty
kumuun kentälle.

Hannu armosi, että sumu kuolema, jota murtiulle
oli tullut osaksi, oli hänelle määrätty. Ia ehkä hiin
ju itsessään uli sanonut jiiiihymäiset elämälleen, kumi
nyt, kun tuolemn oli hänen edessä, tuiumullinen,
kauhislllMu pelko hänen sydämensä läpi. Mutta
mitä nuttua pelto luolemussn! Pello et pelastu.

»Nyt on tarmis kaittea järteämme" — oli Hannu
sanonut järmellä mcneissä istujille. Nyt, jos kos-
laan, lnrmits! hän itse kaiten järkensä.

Nero keinon keksii! Sen sananlaskuntunsi Hannu.
Mutta, jos kysytään neroa keltä, niin sitä kysytään
silta, jota semmoiseen pulaan on joutunut, johon nuo-
rukaisemme tässä, jos on hänellä mieli semmoisesta
pulasta päästä. Väärin sanoisimme, jos lausuisimme
Hannulla olleen tässä tällaista pelastamaa neroa.
Mutta josko pahoissa pulissa nero ei itseään tunne,
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ei ajatusten perustuksiin nojan, niin, jos sitä kellä
on, se ihmisen itsensä siitä tietämättä suopun muo-
toon, tuskissa ikäänkuin irtuupi se ja synnyttää seik-
koja, jotku, jolleimät kohtu pelastu, kumminkin ajaksi
teskeyttämät tapaukset heidän juoksussaan.

Hannu lun tuntumusti tunsi mitä häntä odotti,
lärsi sunaa sanomatta tvähän aikaa. Ihfäkkiä huusi
hän: „Tätä työtä, te roistot, ette tee kostamatta!"

Mitä hän näillä sanoilla oli sanominuun, sitä ei
hän itse tiennyt. Kentiesi toimoi hän lostoa siltä
isänmaalta, jota hän, ehta itse siitä tietämättä, ra-
kasti. Olkoon miten ollee tämän toiwonsa kanssa,
näissä sanoissa asui lummintin se syntysana, jota
hänen eloon palautti.

Että suliansa oli tuultu, sen huomasi Hunnu lohtu,
sillä pyömelit lutkasimat häntä lyömästä, ju tulkki
käänsi hänen sununsu upsierille,

„Mitä näillä sanoilla tarkoitat?" oli kysymys,
joku iskujen sinssu seurasi.

Nyt oli Hannun ajatus saanut johtoperän. Hiin
ei suoraun kysymykseen mustannut; hän maan lau-
sui: „Sen sanon, että minun Moitte tappaa yhdellä
tahi toisella teinolla, mutta tappakaa muun, itsepä
sitten näette, kenenkä tapoitte".

Nämä sunnt sllimut aitaan pitkän keskustelun up-
sierein matilla. Mutta mitä siinä keskusteltiin, sitäei Hannu ymmärtänyt. Että hän oli aiottu joksi
kutsi muuksi tuin uhriksi luulleiden mihollistensa huah-moille, sen huomasi hän siitä, että hän nostettiin
ylös, että hän »vietiin huoneesett.

Mitä siellä tapahtui on kerrottuina, kosla huu-ttehessa lypsyimät Hannun äsken syntyneet ajatuk-
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set, jotka suimut lertomiiksemme seikut ihun toiselle
radalle. Miksi upsterit luutimat Hannua, se tosin
ei ole tiedossamme, mutta, ettei häntä enää niin
halpana pidetty tuin hän todellakin oli, sen huu-
masi nuorukainen itse kohta. Hämärät sanansa ju
urhea, peloton työnsä oli tämän maikuttanut. Hannu
älysi, josko ei uiman selmään, kumminkin osaksi ase-mansa.

Täällä nyt koettimat upsterit laitin päin tiedus-
tella Hannulta asioitu, ju hän, niiorittuinen, tiesi
heille Mustata. Muttu uiman paljoa miisaammitsi
eimät miholliset tulleet. Hannu osasi antaa miit-
tllutsia semmoisia, mitkä saiwut Venäläiset häm-
mästymään. Ia lun hän kerran oli sanoillansa,
sanomillansa sen tvoittanut, oli hän samalla itse
moiton puolella. Upsierit nätyimät unohtaneen,
mitta tuhotyöt hän, yksityinen, oli mattaan suunut,
Pää-usiulliset tiedot, joita Hannu antoi, olimat seu-
raamia: Suomalaiset olimat tarttuneet aseisin, oli-
mat mannoneet tuppaa jok'llinoan mihollisen. Paik-
kakunnilla, missä Venäläiset olimat käyneet, oli
mäti kokoontunut ja salaa alkanut marssia heidän
jäljissänsä. Mouhijörmellii ja Kyrössä oli samaten
mäti tarttunut aseisin, jotta nyt, kun Venäläiset
olimat Suomalaisten käsissä, yleinen surma heila
uhkasi. Siihen lisäksi tiesi Hannu kertoa, että
nämä hankkeet olimat marsin salaisesti toimitetut,
jottei Venäläisten päii-armeija saisi siitä mähintii-
täätt tietoa. Sen osun »vihollisia, joka nyt Suo-
niemessä majaili, sanoi Hannu Suumalaistett ar-
manneen nuin pariksi sadaksi mieheksi, ehkei hän moi-
titit tätä ihan todeksi makuuttaa. Näillä tällaisilla
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tiedoilla, joitu hän miihitellen ju ikäänkuin pakosta
jatueli, sai hän mihollisensu yhä enemmän hämmäs-
tymään, marsinkin kun hän lisäsi: „Piihunko malctta
mai totta, sen olette minun äskeisestä käytöksestäni
nähneet. Me olemme »vannoneet oman kuolemamme
uhalla kostoa. Ettemme apua hue liittolaistemme
paljoudesta, sen olette te huomanneet. Jokainen
meistä on malmis kuolemaan".

Tämä miimeinen puhe suulutti kummintili hir-
muisesti toista upsieria. Paljastetulla miekalla oli
hän »valmis ryntäämään Hannun päälle. Mutta
tästä esti häntä toinen, ja pitkä keskustelu alkoi
taasen upsierein millillä. Tämän keskustelun kes-
täessä ennätti Hannu taasen miettiä ja, tutu enem-
män hän mietti, sitä yhä enemmän rupesi hän tui-
momaun omaa pelastustaan.

Vihdoin oli keskustelu loppunut. Mutta tämä
oli synnyttänyt kummallisen esityksen, joka nyt Han-
nulle tehtiin,

»Elämäsi on meidän mallassamme, mutta me tah-
domme armoittaa sinua, jos sanot mihinkä aikaan
Suomalaisten on aikomus karata meidän pääl-
lemme. Siihen lisäksi tulee sinun sanoa, millä
lailla moimme tätä päällekarkausta mälttää".

„Etten minä luolemata pettää, sen luulen jo
teille näyttäneeni. Mutta tumminkin, loskei mi-
nulle mihollisenklllltt tuoleina ole mieleen, jos maun
sitä Välttää taidan, tahdon mastatll kysymykseenne.
Kun aurinko on täydelleen noussut taimahalle, sil-
loin pelastakoon itsensä kuta teistä sitä moi. Vie-
läpä tahdon lisätä pelastuksen keinonkin. Teidän
hallussanne on suuri kirklomene ja joitakuita toi-
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sia pienempiä. Paetkaa mannermaalta jollekulle saa-
relle, niin kauan kuin uikuu on, ju odottntaa siellä
tunnes Suomalaiset omat simu kulkeneet".

Mitä Hannu tällä neumollunsu mietti, lienee mar-
sin muikea sunou. Kentiest ei ullut hänellä mitään
muutu juurta tähän luuseesensa kun se: „lotu uitua
moittaa, sille Moitto koittaa".

Toinen upsiereista, se jota olisi tahtonut paikalla
surmata Hannun, silmäsi häntä kauan epäilemästi,
Vihdoin kysyi hän:

„Mikä tnkaa, ettet sinä petä mettä?"
»Se että teillä on iveneet, että te niillä pääsette

minne tahdotte" —- ivastasi Hannu.
Tämä mustaus tyydytti nähtämästi epäilemäistö.

Upsierit taasen juttefimat keskenänsä. Seuraus
tästä oli, että muutamin sotilaita kutsuttiin sisälle
ja näille annettiin nyt useita käskyjä, jotta nätyi-
mcit kummllstuttnman heitä.

Hannu, kun sanoi Vihollisten lumun pariksi sa-
daksi mieheksi, oli erehtynyt. Heitä Kuljun ja Kau-
niaisten tienoilla ei ollut miitta tahi tuuttatymmentii
enempää.

Tämä tosiasia, hämmästys ju pelko suimut up-
sierit uskomuan Hunnun sanoju. He olimut anta-
neet käskynsä Hunnun neumon mutunn, olimut ai-
koneet paeta pois mannermaalta. Kuljun kirkko-
mene makasi rannassa; rosmot olimat sen sinne
tuoneet. Sillä oli Venäläisten aikomus muttus-
tuu. Muttu jos olisi Hunnu ymmärtänyt npsierien
kieltä, olisi hän myöskin ymmärtänyt, että miholli-
sillll oli uikuiuus tulten järmen poltti Tottijärivelle
päin.
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Kauneudessaan nousi aurinko. Pilmitun kuten
eilenkin oli taimus, ju ilmu lyyni. Kun huouehesta
upsierit ja Hannu pulasiwut, oli mihollisjoutko pi-
halla. Sieltä nyt marsittiin tunnulle. Jos Hunnu
parta luuli anlamainsa tietojen tähden piiäsemänsä
mapualsi nyt, niin siinä pettyi hän. Hän, kun joukko
ruunalle lähti, jäi seisomaan, tutitta pian huomust
hän, ettei tätä hänelle sallittu. Ia kun hän tä-
män huomasi ju näki millä lvihutt silmillä Venä-
läiset häntä silnläsiwät, niin aamisti hän, että masta
kuolemassa hän mapuutensu saisi. Ia ennenkuin tuu-
lema häntä faamuttllist, saisi hän seurata Venäläi-
siä ken tietää tuinla pitkälle. Se hänen ilonsa
tumminkin, että »viholliset olimut onkeen tarttuneet
ju nyt olimut mulmiit jättämään sen paittakunnun,
missä Sunnu asui.

Hiljaan ju hitaasti juoksi mene kirkasta järmeii.
Hunnu istui perässä upsierein mieressä. Täällä
sai hän wielä mastata moniin tysymytsiin, joita
upsierit hänelle tetimiit; sui kertoa mitkä ja minkä-
laiset maat olimat jiirmen tuolla puolen, oliko pai-
kat siellä asutut, j. n. e. Hannu »vastasikin toden
mukaisesti, kunnes hän huomasi, että Venäläisillä
oli aikomus järmen toiselle puolelle soutaa. Silloin
rupesi hän miettimään keinoa, miten mapaatsi päästä.

„Soutataa saarelle" — sanoi hän — „niin saatte
nähdä etten ole malehoellut. Sieltä sautte nähdä
mitä teitä olisi uhannut, jos olisitte muulle jää-
neet". — Suurelle ei ollut muttu pitkä; upsierit
ultoiwllt miettiä keskenään, ja tämän lestiiessii, kyp-
syi Hannussa uusi ujutus. Tumalla tai toisella
tahtoi hän Vllnkeudestaun päästä ju tätä tupaa
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mietti hän. — Vihdoin lensi ilon leimu hänen sil-
mistänsä. „Setin on keino — mumisi hän Hil-
jaan — „tutttta se on hirmuinen".

Vähän mutkaa siitä puitustu, missä mene nyt
oli, oli sulukuri. Tätä turin tohti tutti mene.
Tähän huomioonsa perustuimat Hunnun mopaalsi
pääsön hankkeet, kun hän huomasi, etteimät «viholli-
set aitoneet suurelle noustu.

Ämpärille Hunnu ei enään katsonut, alus Veneen
pohjuun tuijottiivat hänen silmänsä yhfättiä; kosti
meneen Pohja salakariin; kulki entistä kulkuaan puri
kyynärää ju seisahtui. Salakari oli Vähäinen koot-
tunsa ja juuri keskelle sitä oli tven-e noussut.

Nyt alkoi hirmuinen rähinä Veneessä, jota up-
sierien tomanto-hnudot tuskin taisi hillitä, marsinkin
kun lohta huomattiin mitä tämä karille puskeminen
oli matkaan saanut. Perästä tulwasi mettä anka-
ralla Vauhdilla meneesen.

Eitä tummaakaan, että niin tapahtui. Venä-
läiset luulimut meneen pohjan siirtyneeksi; luulimat
sen suoneen reijun, josta mesi nyt tulmusi sisään.
Ei ollut kukaan huomannut, mitä Hunnu oli teh-
nyt. Jos olisimut tienneet, että Hannu oli mesi-
tulwaan syyllinen, olisi hän ullut tuuleman.

Mitä oli Hannu tehnyt?
Hän oli kenenkään näkemättä jalallaan irti-otta-

nut meneen pohjassa oleman tapin jn samaten ja-
lallaan työntänyt sen syrjälle näkymättömiin, meneen
pohjaa pitkin menemän laudan alle. Tästä rei-
jästä nyt tulwllsi mesi; mutta jalallaan katti Hannu
alussa reijän, jotteiwät Venäläiset ritleintä paikkaa
huomanneet.
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Jos Viholliset oliwut oudot Veneellä lultemnan,
Vielä odompi oli tilansa tässä nyt. Vene oli ka-
rilla, se täyttyi Hiljoilleen medellä, ja lviholliset,
mitkä Venäjän lakeista sisusmaista tulimut, eiivät
tietäneet mitä tässä oli heillä tehtämänä.

Se upsiereista, joka mihun silnnllit jo alusta oli
Hannua katsellut ja hänen neumoausa petturin neu-
moksi armannut, oli piun ainoa, juta tässä Muu-
russa ei menettänyt järkeään. Hiin oli noussut sei-
soalle ja melu tädessä koetteli hän meden symyyttu
meneen molemmin puolin. Kun hän huomasi, eltii
larillll oli tustin tyyniirun sywäsli mettä, untoi hän
muutnmiu käskyjä, josta seuruus oli, eltä muuta-
mia miehiä, peläten ja pahasti irwistellen, astui
meteen ja koetti työntämällä suada meneen tatilta
pois. Vähän aikaa tässä työssä oltuaan, kuu Ve-

neessä olema Väki oli meläinyt perään, onnistuikin
tämä. Kukaan tästä mäen perään-tungotsestu ei ol-
lut niin iloinen tuin Hannu, sillä yhä tiimuummalla
Mlluhdillll pulppusi nyt mettä meneesen, kun paino
perässä eneni. Puolta polmeu myöden medessä
seisoiivut miehet perässä, tun mene mihdoin saatiin
liikkeelle.

Vaan tässä astui uudelleen silmiin Venäläisten
tottumattomuus. Liitteelle oli mene päässyt, mutta
tuskin hlltvaitsimut »viholliset tämän, ennenkuin he
tuusen tiiruhtimat kokka-puoleen, sillä seurauksella,
että tämä puoli Veneestä jälleen tarttui kiinni ja
että wesi Veneen peräpuolesta juotsi tottaan päin.
Äskeinen temppu oli nyt taasen uudistettama; ja
siinä taasen kului aitaa. Mä enemmän mettä tul-
masi meneesen.
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Siina hätäänlyimyt Venäläiset, ja luten aina hä-
tääntyneissä tiloissa käy, tiimi nyt tässätin. Mitä
maltilla ja järjellä mahassa ajassa saadaan tehdyksi,
siihen kuluu hätääntyneiltä paljon uitua. Vihdoin
uli Mene irti santu luriltu, muttu nyt oli siinä
mettä sen mertan, ettei Hannu enää peljännyt mi-
hollistensa huomaaman, mistä mesi meneesen pulp-
pusi. — Enemmän kun puolellaan mettä oli mene
tun nyt kiiruusti soudettiin saarta kohden.

Jota joskus on ollut tilaisuudessa nähdä, miten
meneen mataivuus latoo samassu määrässä kuin se
medellä täyttyy, ymmärtää mitä tässä pian oli ta-
pahtuma. Venäläiset eimät tienneet rauhassa is-
tua. Epätasainen soutaminen kallisti meneen mil-
loin toiselle milloin toiselle puolelle ja esti samassa
tutun. Hätä ja hämmästys enensi maatan. Saa-
rella oli pelastus, ja saarelle ei ollut kauas enää.

Hannu oli istunut itsekseen tyytymäisenä siitä,
että työnsä oli niin hymästi onnistunut. Jos hä-
nen sanomme julmaksi, jos myöntää täytynee, ettei
hän rehellisesti täyttäinyt mihollisiansa ivastaan, niin
—- tarmintieeto meidän muistuttaa, missä aikakau-
dessa hän eli, niittä syyt häntä yllyltimät?

Neljäkymmentä kyynärää mielä ja mene olisi ol-
lut rannalla! Mutta nyt heidän tämän merran mat-
kaa rannalta ollessaan tapahtui se seikka, jota
Hannu oli odottanut.

Vene kaatui ja suin päin syöksyimät miholliset
järiveen.

Tämä näkö olisi hiriuittänyt kaikkia, joiden sy-
dämissä ei leppymätön miha mallinnut. Mutta oliko
tällaista näkijää? Hannu oli itse samassa maorassa



57

luin muutkin, muttu itseänsä Marten hän ei peljän«
nyt; hän tiesi, että hän osasi uidu.

Kun mene taatut, oli hän malmis antautumuun
järmen multaan, hakemaan pelastustaan. Hän ei
meneen medellä täyttyessä ollut huomannut, että
tuo erityinen mihumiehensä, upsieri, oli häntä tol-
tosti silmäillyt. Jos olisi hän sen nähnyt, olisi hän
tiennyt olla muruillansa. Nyt samassu kun mene
kaatui, tunsi Hannu polttaman limun päässään, ja
kun mene oli kaatunut, ei Hunnu enää uimalla tien-
nyt pelastaa itseään.

Upsierin mieltä oli iskenyt suuren tyrmistyttä-
män hllllMan hänen päähänsä.

Hiljaan, sanan sanomatta uppousi hän, juuri sil-
loin kun hän jo luuli pelastuksensa pian marinaksi;
sai surmansa siinä, missä hän ei ollut tietänyt sur-
maa peljätä.

Ken tiesi häntä taimata, tun hänen kuolleeksi
kuuli ?

Isä, sisar ja morsian!
Kauniimpaa kuolemaa motto nuorukainen kuolla?

Mitä hän osasi tehdä pelastaakseen kotiseutuaan wi-
hollisten mallasta, sen teti hän. Ia josko pelas-
tuksensa keinot olimntlin rnn'at, ken häntä siitä foi-
maa? Hän teki, mitä hän taisi, ja omaa henteänsä
hän ei siinä työssään säästänyt.

Mutta miten tämi Venäläisten?
Ken ihmisiä hengen hädässä on nähnyt, osaa it-

selleen kuivata heidän asemansa. Mös alaisin keik-
kui suuri kirtkllwene; airot, istuinlaudat, melat, aus-
larit uistenteliivat tyyneellä järmeu pinnalla. Nii-
den mielessä käppyröitsimät, huusimat hätääntyneet,
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joiden seassa ainoastaan ani Harmat osusimut ni-
meksi uidu. Suurin osa heistä sai ensiksi mitä itse,
mitä toisten annilla tiini meneestä. Muttu siitä tiini
pitäminen ei ollut helppo. Tuskin oli joku saanut
käsillään tiini siitä, niin jo tähän onnelliseen tart-
tui toinen ja molemmat mutusimat tunfen me-
den mullassa. Näin oli pian joluiuen ensi hä-
dästä päässyt ja taasen sumuun hätään muipunut.
Kettä moimakkaimmut olimat, ne kestimät, Mtiimii
torjui pois tytöiiän ystämän, pelastaakseen itsensä.
Sotilas ja upsieri! Kaitli olimat nyt yhdessä pa-
hassa yhden armoista. Hentitorehissuun olema so-
tilas tarttui kiini nuorempaan uftsieriin, ja molem-
mat klltosimut ensimäisinä siihen suureen hautuu»,
jota oli nielaissut Hannun.

„Io saumut kalat herkkuja!" olisi ukko Jeremias
sanonut, jos hän tätä tapausta jiirmellii olisi näh-
nyt. Mutta hän ei sitä nähnyt. Itsi ainoa löytyi
joku sen näli, muttu häntä ei huoiitunnut kutuun.

Kuoleutuu kuussa taistelimat Venäläiset. Toi-
nen toisensa perästä irtaust meneestä ja upposi.
Toiset huusimat jo toiset rutoilimat; mielit toiset
toettimat tuolemun hädässään ristinmerlkiii tehdä.

lärmi on saanut saalista. Kymmenkunta on enää
jätillä; enemmän kuin toinen puoli on uponnut.
Näistä oli joku saanut miettahihnan heitetyksi me-
neen yli, ja tämä keksintö pelasti jälellä olemat,
sillä toiset, kun tämän huomasimat, seurasimnt esi-
merkkiä ja heittimät meneen yli mitä someliointa
käsiinsä saimllt. Kahden puolen menettä menyiivät
sitten Venäläiset, aina kaksi mastatusten.

Hiljainen mtrta ja «vähitellen nousema aamu-
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tuuli kuljetti »venettä, mutta niilymättömnn hitaasti,
saarta tohden, ehta aitaa kului ennenkuin kiitua» liitä
pelaStutsen ennustusta huumasi. Mutta tun se uli
huomattu, oli hiimmästysti» tadoniiut. — Niin »vä-
hän turmituan!

Litimäiiriin tunti oli tuluunut, ennenkuin mene oli
kulkenut nuo neljäkymmentä kyynärää ja ennenkuin
eräs tomereista tunsi jalkansakoskeman pohjaan. —

„lei Bohu!" huusi hän ja hiipi niin pikaisesti
luin taisi runnulle. Toiset eimät miipyneet, ja
pian nähtiin jälelle jääneet sotilaat upsierinsa kanssa
pelastettuina runnulla.

Mitä siinä miettimllt, sitä emme tiedä fertou.
Sunottutoon maan se, että uinnistansa olimat niin
typertyneet, etteimiit tienneet torjuta Venettään run-
nulle, ennenkuin se jo oli luun myöhäistä. Saa-
ren päähän olimut päässeet. Kun menettä rupesi-
mat ajattelemaan, oli tämä jo suuresta niin kuu-
luna, ettei sitä kukaan enää uskaltanut^ mennä
perimään. Alussa tuo ei heitä murehduttanuttaun.

Vesimärkinä seisoimat Venäläiset rannalla. Kaikki
mitä irtainta heillä oli, oli seurannut järmen sy-
myyteen heidän uponneita tomereitaan. Mutta jät-
täkäämme jälelle jääneet saarelle ajaksi, ja käänty-
käämme katselemaan, miten toisten tuttuwaimtne
kanssa on käynyt.

Torppaan, mihin syksyllä oli Hannun aikomus
emäntänä noutaa Sannansa, oli Sanna ja Jeremias
jätetty.

Kahden kesken olimat ne siellä toinen haamoi-
tettu, toinen terme.
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Käskyn, minkä Hunnu oli Suntiolle ontonut,
täytti hän. leremiutfen huumun siteen umasi hän,
pesi haamun puhtaatsi, sitoi sen jälleen ja laittoi sitten
wunhulle tuttumulleen ruokaa, sen mukaan kuin ai-
neita tähän torpassa löytyi. Sitten istui hän tu-
len ääreen ja odotti Hannun tulou, odotti Hannun
isän ja sisaren tuloa. Vanha Jeremias oli las-
teunut maata muoteelle ja ivalitteli siellä hiljaisella
äänellä lipujaan, tuon tuostakin kiroten ampujaansa.

Näin kului aita päimätsi. Sanna silmäili yön
Vaaletessa ulos. Kauneudessaan nousi aurinko.
Luonnon elämät heräsimat öisestä unelmastaan,
mutta järjellisiä laisinkaan ei nähty. Elämiltä ih-
mistä ei. Kuolleita ... niitä usui yltä tyllin San-
nan ajatuksissa.

Sanna et tiennyt pahaa aalvistua. Hän odotti
Hannua, mutta tätä ei näkynyt. leremiaksen iva-
litus-iiäniä ei kuultu. Hän oli nuttunut limuistaan.
Msin heteillään oleskeli Sanna torpassa. Siellä,
sammuneen tulen lviereen, laskeusi hän mautu; muttu
uni ei suuVuttanut hänen silmiänsä. — Kummaapa
kyllä! Aitaa kului. Hannua ei kuulunut; mutta
tumminkaan ei osannut Sanna puhuu uuwistuu.
Päin mastoin houraili hänelle hänen tumitutsensll
tumia semmoista, joita ei tostnnn ennen uneksinut.
Hän näki itsensä torpan emäntänä, Hannun mainiona.
Ihanana, onnellisena tumuutui hänelle tulemuisuus.
Hän oli mielestänsä niin onnellinen, niin surutta
tuin ihminen maailmassa moi olla. Vihollisista
ajoistn ei ollut hänellä »vähintäkään muistoa. Näin
silmät auki niukasi hän komalla permannolla, kuullen
miten huoteusti utto leremius hengitti... Vihdoin..
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Vihdoin hypähti hän ylös. Hänen tuumit lu-
mitutsensu olimat muuttuneet. Sunomuton tuska
täytti hiinen sydämensä. Oli kuin olisi joku yhtäk-
kiä tulisilla kourilla häneen koskenut. Hän heräsi
unettomasta unestaan, hän muisti kaikki ja hän kai-
pasi Hannua. Hän nuti ettei Hunnu Vielä ollut
tullut takasin. Silloin pelästyi hiin, silloin na-
ivisti hän pahna. Hannun sisaren munhnn hameen
heitti hän Manhan huamoitelnn ukon päälle, ja pian
mitään muuta muistamatta kuin Hunnuu, läksi
hän tumustu. Pelkäämättä mitään, yksin Hunnuu
muistellen, kiiruhti hiin poltna pillin, samaa pöl-
liin, jota Hunnu moniaita tuntia ennen oli lulte-
nut. Hän huusi ääneensä muutamia kertoja sul-
hoaan. Mutta tun ei hän wastausta saanut, hiipi
hän yhä tiiruummaSti edelleen. Hän muisti nyt,
missä muurassa hän Hannunsa kanssa nykyjään oli
ollut. Hän, joka silloin pelkäsi, ei nyt peljännyt.
Hän kuivaili itselleen Hannun joutuneeksi Vihollis-
ten ivattuun, ju hiin. jota äsken peltiisi omun it-
sensä tähden, ei nyt peljännyt.

Näissä kummallisissa meilissä kullien, tuli hän
Myrrälle. Sieltä, tun hän ei nähnyt ketään, poit-

keust hän polulle, joka mei Kauniaisten kartanoon ...

kulki samaa tietä, astui samoille turpeille, minkä
ruohot elivät mielii olleet täydelleen suortuneet siitä
luin Hunnu ne olas polki.

Veikö, ohjasiko häntä tällä tiellänsä uumiStus?
Herättikö häntä hänen kauniista kumitutsistansa ylcn-
luonnollinen uisti? Sanoiko hänen kuolematon hen-
kensä, että Hannu oli tämän maallisen elämän lo-
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pettanut samana hetkenä, jona Sannan ihana unelma
hirmuiseksi muuttui?

Vastatkoon tähän ne, jotka luulemat tietämänsä,
missä yhteydessä tämän elämän jn haudan tuolla
puolen olemat henkilöt omat!

Kauniaisten kartanon pihalle tuli Sanna. Siellä
masta seisahtui hän; sillä siellä näki hän jotakin
outoa, hän tiesi, hän tunsi kuolleet siellä Hannun
uhraamiksi uhriksi, sillä niiden keskellä näki hän ja
tunsi Hannun merisen tirmeen.

Mutta pois tästä hirmun paitasta riensi hän.
Riensi . .. mutta seisahtui taasen, sillä järmellä näki
hän oudon näön... Hiin, hän siis oli se ainoa,
jota näti, miten Venäläiset tuuleman tatissa tuis-
telimat, näki miten Hannu murretulla päälaella lip-
puusi järmeen. Mutta tunsiko hän järmeen ensitsi
kaatunutta armaaksensa.

Hirmustuneena seisoi hän rannalla ja näki, mitä
järmellä tapahtui. Sanna pnrtn! Öinen unelma,
jos unettomassa unessa moi ten unelmia nähdä,
oli saanut koko hänen hengellisen olentonsa murtu-
neeksi, jn nyt, nyt hamaitsi hän aamistustensa an-
nat toteutuneiksi; mutta Hannua, jota hän kaipasi,
jota hän rakasti, häntä ei hän kuolleennkaan näh-

nyt. Hän oli nähnyt meneen kaatuneena, oli näh-
nyt, miten kuoleman kanssa miholliset taistelimnt,
nähnyt monen niistä, joita hän nykyjään oli pe-
lännyt, ijälst uppouman Kulomeden kirkkaan meden
pinnan alle. Mitä teti hän, mitä sanoi hän tähän?

Hän ei tehnyt mitään, ei sanonut mitään.
Mutta järtven rannalle laskeusi hän istumaan,

ja mitä hän siinä mietti, joS hän siinä mitään



63

mietti, sitä emnie ota sanoutsemme. Verinen tir-
wes, Hunnun tirmeS, jota hänellä oli kädessä, ja
mitä hän oli nähnyt, tuikki sunoi sunoja selmemmin,
mitä Hannulle oli tapahtunut.

Hänen silmänsä olimat käännetyt suurta kohden;
itkua näissä silmissä ei ollut, tyyneltä ei wierryt
hänen mualeitu postiansa myöden. Muttajos teu häntä
tuossa olisi nähnyt, olisi tämän ensi silmäily sano-
nut, että rannulln iötujn nnincn, neitonen mupisi.
Tämä näkijä olisi luullut mumistutsen syntyneetsi
siitä hirmuseitllstu, missä Venäläiset tuistelimut
luutuneen meneen ympärillä. Sano sinä, tukiani,
mupisito hän, tämä nuori Suomen neitonen, tästä
syystä?

Sinä mustuut: Ei! Ia kumminkin eimöt hänen
silmäilyksensä luonut saaresta, mihin hän näkee Ve»
nälciisten pelastuman!

Natuansu tullee aurinko, ja sen kulkiessa kuluu
päimu. Kuuniuisten kartanon ympäristössä Malliisi
tänä puimana hiljaisuus. Ainoa järjellinen, jota
tätä hiljaisuutta olisi moinut häiritä, oli Sanna;
mutta rannalla istui hän ääneti.

Siinä istui hän, istui sanan sanomatta tirkis-
täen saarelle päin.

Mutta surullisenkin päimä kuluu lopulle, epäi-
lyksenkin alaisen aamu loppuu!

Ehtoopuolella päimää nousi hän. Hiljaan, ht-
taisemmasti tuin hän oli tullut, kulti hän pottua
maantielle, ja sinne tultuaan kulki hän sitä, tutti
siivu polun, jota mei metsä-torppaan, niintä emän-
tänä hän oli toimonut saamansa elää ja tuolla.

Minne matkusti hän?
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Sen luo, jotn hänen oli päästänyt ensikerran
Herrutt pyhälle ehtoolliselle. Sinne kumi tiensä.
Kirkkoherraansa oli hän oppinut, kuten muutkin seu-
rukunnussu, surussa turmuimuun. Kirkkoherran luo
tullee hän.

Kaksi penikulmaa kulkee hän; ei kiiruusti, ei hi-
taisesti. Hänen kultunsa on semmoisen, joku su-
rutta ja murheetta asteloitsee. Mutta surutta ja
murheetta ei kukaan tällä lailla, istumatta, lemah-
tamatta kulje luksi pitkää penikulmuu. .

Aurinko oli laskenut tun hiin Hindun talon siivu
kulki; yö jo käsissä kun hän Koljaan ja Mäenpään
tiluksia poikki astui; keski-yön aika oli tun hän Kar-
kun pappilaan ehti. — —

Useita muusia un kulunut siitä, tun minä tämän
jutun „SadllN leukaluista" kuulin eräältä manhaltu
ukoltu Suoniemessä. Kun ukko kertomuksessaan tuli
siihen lohtaan, missä Sanna pappilaan ehti, les-
teytin minä häntä kysymyksillä:

»Mitä mietti tyttö? Miten kämi hänen pappi-
lassa; siellähän majaili Venäläisiä, sielläkin?

11l utto wllstnsi: »Mitä Sanna mietti, sen tien-
nee Jumala! Muuten, niin mitäpä siinä oli miet-
timistä!"

Ia ukolla uli oikeen. Sanna tahtoi purtua sy-
diintänsä, tuhtoi saada lohdutusta. Ju hiin tnrwitsi
sitä. —

Toiseen kysymykseeni lausui ukko: „Puppilllssa
oli Venäläisiä; hylvii että sitä muistatte!" Ia että
Vihollisia siellä oli, sen muistat sinäkin, hymä tu-
kiani, sillä sinä tiedät mitä edellisenä yönä oli pap-
pilassa ja pappilan tienoilla tapahtunut.
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Sinä muistat mihin tilaan jätimme kirkkoherran,
kun käännyimme Hannun ja Sannan luo.

Kirkon ylisillä lepäsi hän, (jos sanoa lepäsi wot

tässä täyttää), Viimeksi kuluneen yön larjapojan
tatissa. Siellä Vapisi hänkin niistä tapahtumista,
jotta omat silmänsä olimat aamulla nähneet, siellä
mietti hän pitkän päimänsä rimatta, juomatta, us-
kaltamatta tuttua mihinkään. Ia pitkä oli hänelle
tämä Päimä! Unta hän ei sen kuluessa silmiinsä
suonut, niinkuin nuori tumppuninsll, heidän pimeässä
piilossoon.

Vihollisten mollassa oli pappila ja naapuritalot.
He olimat ttähtämiisti aileessa näillä seuduin Vii-
pyä useitakin päimiä, sillä mitään ei huomattu, joka
olisi ennustanut heidän poislähtöään.

Pappilaa kohden, missä Venäläisten tänpuolinen
päällittö majaili, tutti Sanna keski-yönä. Kowem-
paa nyt, luta likemmätsi hän pappilaa tuli, kulki
hän. Mutta tun hän taloa liki tuli, seisahtui hän
äkkiä. Mn hämärässä näti hän pihalla tvähän
matkaa asuinhuoneesta Venäläisen sotilaan, joka siinä
wartianll seisoi. Sanna tunsi tämän tohta Ve-
näläiseksi.

„Niin muodoin on pappilakin heidän mallas-
sansa" — sanoi hän, „Muttll missä, missä owot
poppilon asukkaat?"

Pappilaan ei hän uskaltanut mennä. Pappilan
ympäri, lirtun toiselle puolelle, kiersi hän. Siinä
oli niemellä, mähän matkaa kirkosta Tyrmääsen päin
rannalla, siihen aitaan miihäinen torppa. Hiljaan
hiipien pellon pientaretta kulti Sanna sinne, mnitlet
hän toimonuttuun siellä löytämänsä ihmistä. —
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Rannalle, torpan Viereen tuli hän. Siellä ta-
pasi hän sen, jota Varten hän oli pappilaan kul-
kenut.

Kirkon ylisillä oli kirkkoherra ja poika Viettänyt,
kuten jo kerroimme, päimänsä. Kun yö tuli ja
nälkä ja jano altoi heitä rasittaa, oli tirttoherrnn
ja paimenpojan Välillä keskustelu syntynyt, miten
pääsisituät pakenemaan pois Kartun kylän saarelle.
Mtä ja toista oli siinä mietitty, ja Vihdoin oli
kirkkoherra ja poika Hiljaan hiipineet alas kirkkoon.
Siellä olimat he hämärässä akkunan mieressä seisoen
silmäilleet ympäristöä, ja nähneet, että ainoastaan
yksi sotilas oli pappilan pihalla näkymissä. Saka-
riston omen Vastaisen attunan ottivat he Hiljaan
awanneet ja laskeuneet alas hautausmaalle.

Kartun tirllo on siitäkin kummallinen, ettet sen
alttari, kuten kirkoissa on taivallista, Viittaa itään
päin, waan paremmin, jollei muistomme aiman suu-
resti petä, itäpohjllifeen. Alttarin molemmilla puo-
lilla oli atkuna; Vasemmalla puolella alttarista pt°
tuusseinällä kaksi, joista toisesta, saarnastuolin Vie-
reisestä, pakenijat palenimat, mutta oikealla puolella,
pappilaan päin, ainoastaan ylsi. Tämä laitti ja
selin, että saarnastuoli oli miespuolisella puolella
kirkkoa, todistaa tirton Vanhuutta.

Hautausmaalta, jos tirton ympäristöllä olemaa
maata sitsi saa mainita, tun laitti ruumiit haudat-
tiin tirton lattian alle, —^hautausmaalta hiipiwät
pakenijat järmelle päin, torppaa kohden. Tätä lä-
hestyessään huontllsiivat he yksinäisen olennon, nais-
ihmisen, jota pellolta torppaa kohden kulti. Paimen-
poika miittust naista. Että tämä nainen oli pale-
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nija kuten hekin, sen he kohtu huotnasimat ja Hiljaan
lähestyilvät he häntä.

Ihon samaan aikaan huomasimat he myöskin jär-
mellä mähäisen meneen, jota tuli Lielahden puolelta
Hiljaan lullien pittin rantoja, jottei näkyisi, jos
mielä mannermaan rannoilla mihollisia löytyisi. Että
tässä meneessä — lalsi ihmistä oli siinä — oli
suomalaisia, sen näti kirkkoherra myöskin tohta. Että
ne oliwat tulleet tiedustelemaan, mitä kirkonkylässä
oli tapahtunut ja miten siellä asiat olimat, sen ar-
inasi hän, samaten tuin, että meneesfä olijat oliwat
niitä, jotka oliwat tirlonlylästä paenneet Karkun ky-
län saarelle.

Vähän matkaa torpasta tapasi kirkkoherra San-
nan, jonla hän pian rippilapsetseen tunsi. Hän
termehti häntä ystäwällisesti waitta suruisesti, ja
kun hän näki miten Vaalea Vapisema tyttö oli, ky-
syi hän säälien, mitä Suoniemellä oli tapahtunut
ja mitä oli saanut hänen matkalle. Ia Sanna ker-
toi kirkkoherralle nyt, mitä Hannu oli tehnyt ja
mikä häntä itseään oli kohdannut.

Silloin huokasi kirkkoherra syiviisti jo hänen sil-
määnsä nousi suuri, tittas kyynele. „Alä epäile
tyttö parka!" sanoi hän. „Alä epäile! maitta laitti
maailmassa olet menettänyt ylläsi kuolemassa".

Kirkkoherran sanat waituttiwat ja nyt sulusi San-
nan suru; kyyneleet wyöryiwät nyt hänen postiaan
myöden.

Sillä Välin oli tuette ehtinyt maalle, Vähän mat-
kaa siitä missä kirkkoherra ja Sanna seiso imat. Pai-
menpoika oli mennyt alas rannalle, sitä mustaan
ottamaan ja tulleissa tuntenut niitä, jotta kirkko-
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herran perheen kanssa olimat Karkun kylän saarelle
paenneet. Peläten mitä kirkkoherralle oli tapahtu-
nut, oliwat pakenijat lähettäneet häntä tiedustele-
maan, sillä näyttäen, että kirkkoherra oli heille rakas.

Heillä oli siihen lisäksi asiana, jos kirkkoherra
elossa oli, ottaa hänen kanssansa saarelle, jonne
wielä ei ollut päässyt ainoatakaan Vihollista, syystä
että Karkun lirlon puolella ei löytynyt ainoatakaan
menetti!, millä olisimat yli järmen päässeet.

Siinä seisoimut he nyt runnullu torpan mie-
ressä, kirkkoherra, Sanna, paimenpoika ja masta
meneellä tulleet. Siinä seisoimat he ja miettiwät,
mitä nyt tuli tehdä. Hiedan isäntä, jota oli toi-
nen niistä, mitts weneessä oliwat tulleet, maati
kirkkoherraa seuraamaan itseään Kartun tylän saa-
relle, mutta siihen et sanonut kirkkoherra suostu-mansa, jos maan hänellä olisi, millä nälkäänsä lie-
mittäist. Mutta tun ei tällaista hänellä ollut, ei
hän moinut sotia isännän maatinmsta mustnnn.
Surtillisesti loi hän silmänsä kirkkoa ju pappilaa
kohden ja sanaa sanomatta astui hän meneesen.
Sauna ja paimenpoika seurasi häntä ynnä hänen
noutajansa.

Hiljaan kulti mene Kataraan päin rantoja pit-
kin, jottei näkyisi, jos sattuisi ken »vihollisista silmäi-
lemään järmelle. Monta sanaa ei weneessä pu-
huttu, ennentun olimat toisella puolella. Sicllii
silloin kertoi kirkkoherran käskystä Sunnu töydelli-
semmästi, mitä Myrrätt ja Kauniaisten tienoilla
miime päiwlln ja yön kuluessa oli tapahtunut; mi-
ten mihollisjoutto oli saarelle velastaunut. Ia hir-
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mustuen tuulimat tuuntelijut Sannan puhetta, joka
heille pinn uskomattomalta näytti.

Pirun muoren kohdalla rantaa lastimat pakeni-
jat maalle ja astuimut ylös muorelle. Seillä muo-
ren roltelossa tapasimut he useitn tomereitu. Vuo-
ren huipulla, josta nätyala on lumeu, seisoi joitn-
tuitu, jotta muorotellen pitimät silmällä, mitä jär-
mellä näkyisi.

Aamupuoleen yötit, tun aurinko nousi, huomasi-
wut näinä turtastajut useitu mihollisin tultemutsi ran-
toja pittin järmen toisella puolella, ju osasimut ar-
muta, että niiniä rannoilla hatimnt meneitii. San-
nan tertomus oli niin kuittia hirmustuttanut, että
jo mitä pahinta aamistimat. Mutta tun päiiniin
kuluessa rantoja kiertämät palasimul, kiittimiit saa-
rella olijat lumnlna. Koto päimiin olimat he tum-
minkin peloissaan, sillä aina tuon tuostakin niittivät
he mihollisilllln.

Rauhattomin kaikista saarella oli Sanna. Saa-
relle tultuaan oli hiin »väsymyksestä maipunnt ulus,
mutta tuusen pinn tointunut. Verisiä aameitu
näti hän ympärillänsä, minne muun silmäili. Kirkko-
herran lohdutukset eimiit nyt enää riittäneet. Sanna
purtu tutui, että hän oli omnn totinsa tunnoilta
lähtenyt. Kenties! eli Hannu mielii haamoitettuna?
Ju utto leremius turpussu, ten huili häntä? Näissä
inielikumitiiksissu, johon nuo meriset haamut nimi
tunteusimat, kului Sannalta piiimä.

Toinen rauhuton oli kirkkoherra. Hän näti omiensa
oleman hymiissii turmassa; mutta hänen mieltänsä
miilsi se ajatus, että olisi tullut jäädä siihen suoju-
puittuun, mihin hän ensin oli ltirmuinnut. Hän
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»vihollisin, lähempänä saattaisi paremmin humaita,
mitä heillä oli tekeillä.

Päimä tun oli kulunut ja ilta tausen tullut, tuu-
limut suurelle piilouneet kummastellen kirkkoherransanoman: „minii lähden tän' yönä takaisin munner-
muulle!"

Enncntuin tutuan tähän ennätti sanau sunou, oli jo
Sunnu huutanut: „minä, minä tuhdon murmuuttu;
tahdon tietää, niissä Hannu on; jos hän on kuol-
lut, tulee minun seurata hänen miimeiötii käskyään.
Minun tulee hoitaa utto Jeremiasta. Minä seu-
raan teitä."

Siinä nyt nousi kiista saarella. Kaitti kielsi-
mät kirkkoherraa menemästä, mutta tämä tielto ei
mitään maikttttanut. Sannalla olisi ollut lähempi
matta kotiaan saaren toisesta päästä, mntta yksi-
nään, kun ei kukaan tahtonut hänen kanssaan tänne
seuruetta tehdä, mauti hän tomuSti suumunsu seu-
rata kirkkoherraa, johon tämä maitta »vastahakoisesti
miimein myöntyi.

Jön tullessa laskettiin Vähäinen mene mesille.
Siinä nyt istui kirkkoherra, Sanna ja Hiedan isäntä,
jota, ehkei se ensintään ollut hänelle mieleen, ei
lastennt kirkkoherraa yksin menemään. Veneesen
oli siihen lisäksi miety ruota-aineita. Tuo oli ma-
han kummastuttanut niitä, jotka saarelle jäimät.
„Ken tietää, mihin ne turmituun" — oli kirkko-
herra sanonut.

Santull tietä kuin eilisyönä olimut tulleet, soit"
limat he nyt takaisin. Nyt kului heiltä matta hei-
dän sanaa sanomattansa, ennenkuin rannalle pääst-
ivät. Silloin nousi täysi kiista siinä, syystä että
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tirttoherra maati isäntää puluumuan takaisin Karkun
kylän saarelle.

„Mitä moi tapahtua, sitä en tiedä; mutta jos
mitään pahaa toiselle tapahtuisi, en tahdo siihen
olla syyllinen" — sanoi hän. Ia tähän käskyyn
sai isäntä tyytyä.

Torpan edustalla erkani Sanna kirkkoherrasta.
Pitkiä lähtöpuhcita ei siinä pidetty. ,Mene, tee
tehtainasi; Jumala olkoon kanssasi" — oli kirkko-
herran hymästijiittö. Ia Sanna lähti yhtä mur-
tuneella mielellä kulkemaan kahden penikulman pi-
tuista matkaansa, lähti kulkemaan tiiruummasti tuin
oli tullut. Mutta tirttoa tohden tutti maromasti
kirkkoherra.

Pappilan tienoilla ei eilisestä ollut mitään muut-
tunut. Pappilassa ja Mäteliin taloissa yhä ma-
jlliliwllt Venäläiset. Mutta päitvän kuluessa oli
tumminkin tapahtunut jotakin, sillä pappilan pi-
halla huomasi kirkkoherra toto jouton sotilaita, jotka
siinä olimat leivolle laskeneet, ja pari kolme, jotta
tutkimat siellä ympäri. Hirmutseen huomasi myös
kirkkoherra, että Mäkelän hirtetty isäntä mielä puun
otsasta riippui.

Mitään suurempua tummaa ei tummintaan ollut
tapahtunut tuin se, että Venäläisiä oli tänne kir-
konkylään kokoontunut Tyrwäiiltä päin yhä enem-
män. Karttu oli erijouttojen tutuuspuikka.

Kun kirkkoherra tuli kirkkoon, huomusi hiin, että
siellä hänen poissu ollessaan oli miholliset käyneet.
Sakariston omi oli rikottu, useat mallassäätyläisten
hautakammiot amattu ja ryöstetty mitä kalliita niistä
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uli löydetty. Tässä rosmuthössii katosi hopearisti
ja hopealemyt laamanni Collanius'en arkusta.

Ei osannut kirkkoherra Enckel silloin aamiStaa,
että puolentoista sataa innotta myöhemmin hänen-
kin hautukllmmiotllun saastutettaisiin!

Nähtyään, mitä kirkossa oli outoa nähtämänä,
nousi kirkkoherra jälleen sumeuun piiloonsa. Siellä,
riiystääsen lämesti hän möhiiisen reijän, josta hänen
sopi nähdä ainakin osan siitä, mitä ultona tapah-
tui. Mutta yö kului rauhassa; hän ei nähnyt mitään
entistä oudompaa.

Näin kului kaksi »vuorokautta. Kirkkoherra huo-
masi niiden kulucssu, että mihollisjoukko ympäris-
tössä aina muun yhä eneni. Muttu niistä päin
nämä tulimut, sitä hiin ei nähnyt. Kirkossa mielä
tiiytiin useita kertoja ja hautakammiot mullistettiin
mielä puheinmusti.

Neljännen pitimiin ehloopuolellu marssi sotalauma
pappilustu Mnentylään, ja silloin, lun kirkkoherra huo-
masi, eltä sillä oli poislähtö mielessä, uskalsi hän
astua ulos piilostaan, muttu mustu päimän hämär-
täessä hiipi hiin wurowllsti asuntoonsa. Venäläiset
olimut todettukin lähteneet; muttu heidän jälkiään
näkyi pappilassa.

Kirkkoherran ensi työ oli kiittää Jumalaa ja toi-
nen ottan alas hirtetyn.

Tämän nyt seuraaman yön kuluessa ei kirkkoherra
kumminkaan nukkunut. Hän pelkäsi mihollisteu ta-
kaisin tuloa. Mutta kun aamu hohti ja hiljaisuus
malliisi, tiesi hän marinaan, että miholliset olimat
lähteneet.

Tähän päätökseen tuli hän siitäkin, että aumun
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koittaessa pappaluu lähestyi muutumiu seurutuntu-
luisiu, joiku Mllnnermllun metsistöön olimat paen-
neet. Surullisilla mutta samulla kiitollisilla sydä-
millä tllpusimut he toisiuun. Munnermllun metsis-
töön paenneet tiesimät kertoa, että eilen iltasella
olimat miholliset, mitkä olimat pappilan tienoilla
majailleet, yhtyneet Huidan talon luona Pirkkalasta
ja Suoniemestä päin tulemain mihollis-laumojen

kanssa ja siitä sitten myöhemmin puhua tekemättä
marssineet tietä Kyröön ja Mouhijärmelle päin.

Paljon oli näillä Kartun pitäjään asukkailla, jotka
nyt toisiansa tapasimut, toisilleen tertumista. Mutta
se jätettäköön kertomatta. Mainittakoon maan se,
että kirkkoherra pian keskeytti heitä ja kutsui työ-
hön. Kirkko oli ensinnä puhdistettuina; haudat tor-
jattawat ja tiinni pantawat.

Sumuna piiimänii pidettiin Jumalan pulmeluö
lirtoSsu. Tähän tilaisuuteen oli suurin osu Kar-
tun kylän suurelle pakenijoista tullut. Mutta en-
nenkuin Jumalan pulwelus alkoi, hauduttiin Mäke-
län Muithn surmattu isäntä.

Seuraamana pciimänii iltapuolella saatiin sano-
mia Suoniemeltä. Niiden tuojia olimat manha
Ertti, Hunnun isä, ju Priita, Hannun sisar. Ne
tiesimät lisätä Sannan tertomutseen hirmuisia.

Isänsä tatissa oli Priita ollut Maurille menossa,
lun sllimat sanan »vihollisten tulosta. Silloin oli-
mat he palanneet totiinsa. Mutta tun saivu Myr-
riillä tupuhtumustu tulipalosta näkyi heille, olimat
he pelosta metäineet tauemmatsi metsään ja siellä
»viipyneet yöhön saatta. Vasta aamupuolella yötä oli-
mat he tulleet toliinsa ju siellä tumanncet utlo Ie-
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remilltsen. Hän oli alussa nuttunut, mutta pian
sen jälteen herännyt ja jutellut kummallisia. Että
hän oli pahasti haamoitettu, sen olimat masta sil-
loin isä ja tyttö huomanneet. Hiin oli jutellut
Hannusta ju Sannasta ja mihollisista hirmuisia
juttuja, joista eilvät »voineet muuta päättää, tuin
että nämä olimat surmatut. — Kolo päimiin oli-
mat he kumminkin odottaneet, ja kun iltapuolellu
Jeremias haalvoihinsa kuoli, oli Priita ustultunut
tullen Kauniaisten kartanoon päin. Mutta tiellä,
ennentun hiin tuli sinne, oli hän tuullut hirmuisen
julmia huutoja, jotka häntä olimat niin Peljästyt-
täneet, että hän tiiruhusti pakeni isänsä luo. Vasta
neljännen päimiin ehtoopuolella, tun ei Hannua, ei
Sannan eitä ketään kuulunut, oli hän taasen uskalta-
nut kylään; mutta sinne tullessaan oli hän nähnyt tietä
pitkin kulkeman hirmuisen suuren joukon mihoUisia.
Näitä peljäten oli hän taasen ivetäinyt lutusin;
mutta myöhemmin illalla taasen lähtenyt tieduste-
lemaan. Isänsä oli hänen poissa ollessaan lait-
tanut leremiatselle artun.

,Höllä, tun ei mitään mihollisista kuulunut" —

jatkoi Hannun sisar — „tulin minä Kauniaisten
kartanoon. Siellä tapasin nyt muutamia kyliil-i-.!-
--siä. Osa heistä seisoi pihan syrjässä, missä oli
miihiiinen kumpu. Tämä oli arvattu ja sen sisästä
löydetty useita surmattuja Venäläisiä; toinen osa
kyläläisistä seisoi taaempana rannalla ja ihmetteli-
mät ju tuuntelimllt. Saarelta kuului kummallisia
«alituksia ja saaren rannalla näkyi hoipertelemia
olentoja — ihmisiä ivai hauhmoju, sitä emme tien-
neet, ennenkuin muutamat miestä, jotta rannalla
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seisoimme, ustulsiwat Hunnun mähäisellii meneellä,
jontu joku oli Siurun lohdulta rannalle «edettynä
löytänyt, lähestyä suurtll. Nämä pulasiivat pian
ja tiesimät tertoa, että saarella oli Venäläisiä, näh-
tämiiSti nääntyniäisilläiin. Miten he olimat saa-
relle tulleet, ei osannut kutuun sunou; mits'eiwät
he suurettu lähteneet sumuten tuin olimut sinne tul-
leet, sitä emme ymmärtäneet, ennentuin humaittiin
erästä timeä muStuun hymän mutkaa suuresta Kul-
jun tirttomene ylös alaisin. Sillä armaltiin Ve-
näläisten saarelle päin soutaneen, mutta mitä heiltä
oli meneen mienyt, se oli mahdotoin urmutu sil-
loin. Kuuniuisissll miettimiit iniiiitamllt yön; minä
lätsin totia kertomaan, mitä olin kuullut ja näh-
nyt. Paljon unta emme silmiimme saaneet, Han-
nua tun taipllsimme. Häntä elämäksi toiiuoimme
tumminkin aina tähän aamuun asti. Muttu sil-
loin suimme sanoman, että hän halaistulla pää-
laella oli järmestä löydetty".

Hannun sisar, kuu puheessaan oli tähän saattu
päässyt, ei enää saattanut tyyneleinsä ja itkunsa täh-
den jatkaa, jonta mnotsi maulla utto, Hannun isä,
hiljaisella ja marisemalla äänellä lisäsi:

„Tämän sanoman saatuamme läksimme me kar-
tanoon. Siellä näin minä ainoan poikani. Sur-
mattu, tahdentertaisesti surmattu oli hän. Me lii-
timme yhteen neljä lautaa, teimme hänelle miimei-
sen muoteen ja toimme hänen ju leremiutsen tänne
Hannun meneellä. He odottamat nyt siunausta,
kirkkoherra kulta!" '

Tytön kertomus oli herättänyt kummallisia urme-
luita; mutta utou lyhyt, »valama lause ju iiiini, joissu
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murtunut sydän ilmoitti itsensä, suimut kuulijat,
miehteitsi. Rantaa kohden stlmäsiivat he; siellä te-
pastivat uhrit tirmeellä „weistettyjett lautojen »vä-
lissä".

»Entäs Venäläiset saarella?" kysyi kirkkoherra.
»Ne odottamat siellä Kaiktimaftiaan tuomiota",

mustasi ukko yhtä wllkawasti.
»Nälkä-kuolemaa siis!"
»Minä tiedän, mitä te ajattelette, kirkkoherra!

Teidän sanoissanne asui nuhdetta, asui ajatus:
»Olkaatarmahtamaiset niinkuin Taimaallinen Isänne
armllhtawllinen on". Mutta olimatto he armahta-
maisia? Käykää meillä katselemassa, mitä omat teh-
neet ja te unohdatte tämän käskyn armahtamaisuu-
desta ja muistatte: »Silmä silmän edestä, ham-
mas hampaan". Siihen lisäksi on armahtamaisuus
nyt jo liika myöhäinen.

Kirkkoherra yritti puhumaan jotakin, mutta silloin
muisti hän hirtetyn isännän. Kentiesi tnnsi hän
nyt itse jutatin yhtäläistä, jotakin semmoista, joku
usui ukko Erkin sydämessä ; sillä ihminen oli hänkin,
kärsinyt oli hantin; tulpeutsi menimiit nyt hänen
tusmonsu, ja hän mumisi muun: „Se on hirmuislu."

Mutta utto Erkki mustasi. «Hirmuista! Jos olisi
heitä siellä sata, niin sitä parempi. Sadan sydämet
joutusimat silloin matojen syötämätsi; sadan leu-
kaluut saaren rannoilla ajelemaan aamu- ja ilta-
tuulen täsissä. Ia missä on Sanna, poikani tih-
tlltttt morsian? Venäläisten mullassa arwatta-
wllsti; kentiesi saarella olenmin surmaama, ja te
säälitte mielä!"

Sanna! nyt masta muisti kirkkoherra häntä.
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„Eitö hän ole jo useita piiimiii sitten totonansa?"
tysyi hän hämmästyen.

„stotonll ei hänlii ole »ätyiiyt sittentui» hän pyhä-
llumunn liitsi", muötnsi »lko.

„Siis on hantin joutunut tämän julman, hir-
iveiin Miljan uhrilsi" — lausui kirkkoherra. „Hä-
nen intonsa on saanut hänen onnettomuuteen. Vaan
älii sure Erkki! Ole makuutettu siitä, että setä pui-
tasi että Sanna, jos hänkin todella on kuollut, omat
tuulleet rehellisten kuolemaa".

Tämä lause oli oleminaan lohdutus manhutselle,
mutta semmoiseksi hän ei sitä ymmärtänyt. Hän
mustasi tiimuummuöti kuin ennen: „Minä tiedän
sen, minä, joka seison tässä niinkuin kursittu petäjä
mäellä. Kaikki, kuitti mitä minulla uli ratasta, on
Tuonen toura korjannut". — -—-

Hannu ju leremius huuduttiin. Ei ollut ruu-
miitten snuttojoutto suuri. Ertti, Priita ja, paitsi
kirkkoherraa, muutamia kyläläisiä seisoi arkkujen ym-
pärillä, lun nämä tirton permannon alle laskettiin.

Mutta mihin oli Sanna joutunut? Varmaan-
kin lukijani et tyytyisi, jos sanoisimme, että siitä
päimästä, jona hän latosi, ei ole häntä kotiseuduilla
nähty, ei hänestä paljon luultu. Sama «uteliai-
suus, mitä tumminkin murheen kanssa oli yhtey-
dessä, maimasi myöskin kirkkoherraa. Hän katui,
että hän oli ottanut Sannan mukaansa Kurtun-
kylän saaresta ja hän tiedusteli Sannaa kaikkialla,
mutta aitoja tutui, ennenkuin hän sui tietoja hänestä.

Mihin oli Sanna joutunut?
Hän oli, tuten tiedämme, yöllä lähtenyt puppi-

lustu. Hän oli lähtenyt kiiruusti tultemuutt lo-
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liansa päin. Vihollisia hän ei osannut suuresti
peljätä; »vihollisia hän ei myöskään alussa tultuansa
nähnyt. Jo oli hän onnellisesti matkustanut muu-
tamia mirstoja, ehtinyt Mäenpään rustholliin saakka.
Mäenpään rustholli on mäen törmällä; sieltä miepi
tie alangolle. Mäteä alaspäin juoksi Sunnu, kun
kuuli jonkun tuleman tukununsu. Hän silloin kat-
seli taakseen ja näki tulijassa »vihollisen. Hän poik-
kesi nyt tien syrjälle, mutta ennenkuin hän ennätti
piilopaikan löytää, oli Venäläinen häntä saamut-
tanut ja kiinni ottanut. Turhaan rukoili hän; wi-
hollinen maan nauroi, taputti häntä hänen maa-
leille poskilleen ja nimitti häntä „pretrasnaja ma-
ltista"; talutti häntä sitten mäkisin Koljaan taloon.

Tässä talossa oli muutamia Venäläisiä ottanut
asumansa. Kun Sanna saattajansa kanssa sinne
tuli, nousi majailemissa siellä yleinen riemu-huuto.
He puhuimat hänelle' kauniisti, jotta Sunnu huo-
masi, ettei heillä ollut aikomus häntä surmata.
Muttu kumminkin kuoloa enemmän pelkäsi Sanna
heitä. Ia Sannalla oli syytä tähän tällaiseen pel-
koon. —

Sannan ei turminnut surmaa peljätä ja tummin-
kin latosi hän tietämättömiin kotiseuduiltaan! Seit-
rasita hän, uljaan Hannun morsian, siis armaansa
murhaajia?

Ei! Ia kumminkin katosi hän?
Hän katosi kuolemaan! Kun hän huomasi, mikä

häntä odotti, mitä marten hän oli «vangiksi otettu,
sai hirmu ja inho hänessä mallan. Muistakaamme
mimmoisessa tilassa hän oli, tun hän pappilasta
lähti. Hannun haahmo »viittasi hänelle. Hän muisti.
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mitä Hunnu oli peljännyt kun Myrrän tulon liti-
syydessii metsässä piilousimut. Tämä taikki sai hä-
nen hurmioon. Kun Venäläiset rupesimut häntä
hyiväilemäiin, aseltausi hiin lemollisetsi ju petti siten
mainojiaan. Nämä eimät osanneet aamistaataun,
mitä neidossa liikkui. Ia tun hän kulti huonehessa
ympäri, eimät he ensintään armanneet, mitä neidon
mielessä asui, tunnes eimät enää moineet estää
häntä tätä mieltänsä tyydyttämästä.

Pyssyjen »vieressä nurkassa oli muutamia miek-
koja jn muita aseita. Sanna lähestyi niitä, hän
koski niihin; kukaan ei estänyt häntä. Itsityiötä
naista ei tiennyt kukaan peljätä. Hän nosti mie-
kan; hän katseli sen kärkeä, sen tutkainta, ja ennen-
kuin Venäläisten hirmuhuuto oli ennättänyt kajah-
taa oli Sanna kätkenyt terämän tutkaimen symälle
rintaansa, symälle sydämeensä.

Sanna oli surmannut itsensä, päästäkseen siten
maplllltsi.

Enemmän tun puolen toista »vuosisataa on kulu-
nut niistä ajoista, joina nämä seikat tapahtuimat;
toista sataa muotta on mähäinen saari Kulojiir-
messii kantanut nimen Sadan leukaluut.

Ihmispolmi ihmispolmen perästä on elänyt, on
tuullut seuduilla, missä ne seikat tapahtuimat, joita
olemme kertoneet. Tapaukset omat muistosta ka-
donneet, mutta nimi Sadan leukaluut elää mielä.

Olisi ehkä ollut melmollisuutemme kertoa, miten
Venäläiset saarelle tuolimat nälkäkuolemaa. Mutta
semmoinen kertomus ei luullaksemme olisi miellyt-
tänyt muita tuin niitä, mitkä kertomuksissa rakas-
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tamat sitä, mikä hirmuista ou. Heidän tulvituksensa
kuivailkoon heille, miten nllltäkiiolemaa tuulluun.

Vuoniin 1866 parnuucttiiu Karkun tirttoa. Sen
timiset seinät olimnt aikojen tutuessa taareman muo-
don saaneet, ja niissä nähtiin isoja uhkaamia rai-
loja. Katto purettiin ja seinäin päädyt alennettiin.
Siinä silloin, tun katto oli purettu ja tirton yli-
selle pääsi Jumalan piiimii loistaman», huomattiin
muun muassa manha puullisitta. Se uli muinais-
talujll, se uli muisto aterioista, joita kirkkoherra
Enckel kirkon ylisellä ison mihun aikoina oli syö-
nyt.

Samana ivuonna laitettiin kirkkoon uusi lattia.
Lattian alla olemat hautakammiot tyhjennettiin ja
ruumiit, mitkä näissä kammioissaan olimat satoja
ivuosia nukkuneet, kannettiin ulos tirton pihalle ja
syydettiin suureen yhteiseen hautaan. Julmaa oli
nähdä, miten tässä meneteltiin, miten arkut poltet-
tiin, sittenkuin niiden sisältö oli kaadettu tuohon
yhteiseen hautaan. 40 miestä usturoitsi tässä työssä
3 piiimäii.

Niiden ruumiiden seassa, jotka olimat heitettämät
tähän yhteiseen hautaan, oli myöskin kirkkoherra
Enckellin. Hän lepäsi tammisessa arkussa kirkuu
altturiu lähellä; sieltä tunnettiin hän ulos ja arttu
»mattiin. Täydessä papin pumussu mukusi urkus-
sull» kirkkoherra. Arkku kaadeltiin ja muinaisten sa-
tillnkuulijllinsll kanssa olisi kirkkoherra samaan huntuun
tullut mullatuksi, ellei joku, jonka sydäntä tämä me-
tielteleminen koski, olisi patoittanut huudan tyhjen-
täjiä ottllmnun ruumistu ylös. Hän pantiin sitten
takaisin omaan arkkuunsa ja sai sijansa alttarin alla
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Karkun kirkossa, missä hän nyt ainoana tirton per-
mannon alla lepää.

Tähän loppukoon tämä tertomus. Vanhat
omat kadonneet, taitti omat uudeksi tulleet.





Kaksi Joulu-aattoa.

Untelo.





Ensimmäinen.
Ulkona uli pakkanen ja myrsly, mutta sisässä,

lestiruuma Burgin mähiiisessä huonehessa oli läm-
min. Valkea paloi takassa, jonka edessä asukkaat
istuimat. Näitä asukkaita oli tolme: manha ruuma
itse setä hänen tyttärensä tytär j» poika.

Varallisuus — sen sunoi ensi silmäily — ei
mullinnut suuressa määrässä tässä huonehessa. Va-
semmalla omesta seisoi pituusseinällii manha muode,
joka oli peitetty tirjamalla raanullu. Vastapäätä
omea seisoi pöytä ju oikealla seinällä molempain
huonehessa olemain mähäisteu aktunain mälissä ijä-
täs, korkea, pian kattoon saakka ulettuMa, suuri
kaappi. Joitakuita tuoleja löytyi kamarissa ja »vie-
läpä keinutuoli leskellä lattiaa, joka pian umpeen
oli peitetty matoilla. Molemmin puolin lutluu näh-
tiin muutunliu teitin-llstiuitu ja joitakuita ruo'an
taitokseen kuulumia kaluja.

Kaikki kapineet, miltä huonehessa löytyimät, oli-
mat wllnhojll ja todistimat aikakaudesta, jona oli-
mat olleet talossa, missä tittans oli asunut. Van-
han kaapin liisteet olimat terran olleet lullatut,
samatenpll muoteen pälltylin. Tuulien istuimet uli-
wat terran olleet pehmeät, ja etenkin keinutuoli,
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ainoa kalu mikä paremmin oli aikojen maiheitu kes-
tänyt, miittusi aikoihin, jolloin kuitti oli ollut toisin,
tuin nyt. Matot luttiullu olimat sumnten tuin muut
kalut manhat; mitä ainetta ne alkuaan olimat ol-
leet, sitä oli nyt mahdotointa ernittaa; useissa toh-
den olimat ne mielä rikkinäiset. Sanalla sanoen:

kaikki, mitä huonehessa löytyi, todisti tutuneita pa-
rempia piiiiviä. Mutta maitta huonehessa kaikki
muistutti onnellisempia aitoja, usui kumminkin siellä
järjestystä ju siisteyttä, ju ken asukkaita silmäili, sen
ulisi ollut muikea päättää sitä uikun, joZtu huone-
kalut mtiistiittimut, onnellisennuutsi nykyistä.

Lestiroumu Burg istui tukan edessä, tytär toi-
sella, poita toisella puolellunn. Hän oli munhu,
hänen hiuksensa harmaat. Hänen maatteensatin ma-
han miittasimat niihin aitoihin, joista huonekalut
itntistuttiivllt. Hänen liisissänsä, tuossa missä istui,
oli manha, suuri Raamattu, jota hän polmeansa
mustaan nojasi ja luti hiljaisella, mutta matamalla
äänellä.

Leskiroumu Burgin tyttären tytär, tuo olento,
joku suurilla, ajattelemilla silmillään katseli liekkien
leittiii tatassa olemuin puitten ympärillä, oli nuori.
Hän uli piltit ju suora Vartaloltaan. Hänen tas-
Ivonsa muoto oli milä kauniimpia Voidaan nähdä,
Hänen päätään ei peittänyt huiivi; mustat hiukset sitä
taunistiivut, mustat siltinhienoiset hiukset, jotka pak-
suun pitkään palmikkoon pantuna muluimut alus
hänen hartioilleen. Hänen pienet kätensä olimat
ristissä, hän kuunteli hartaudella, mitä manha äi-
tinsä äiti liiti, Mutta manhu rouma luti kertomuk-
sen Kristntsen syntymästä, sillä nyt oli Joulu-aatto
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Rouwutt toisella puolella istui poika. Hän oli
sisartaan nuorempi, sen heti huomasi. Sisarensa
näköinen oli hän, ja samaten luin tämä, istui hän-
kin kädet ristissä hurtunsti luunnellen, mitä wun-
hus luti.

Tässä tolmipolmisessa pereessä, maitta siitä kes-
kimmäinen polmi — nuorten äiti — oli poissa,
niityi mallitseman onnellisuus, sillä sitä osoitti setä
Manhan että nuorten silmäilyt, nyt tun routva her-
kesi lukemasta ja lasti alas helmaansa suuren pai-
naman tirjan. Mutta ehkä manhan roumantin
silmät, tun hän lapsensa lapsia silmäili, osoittiwat
tätä hiljaista onnellisuutta, joku syntyy ninoustuun
puhtaassa sydämessä, sunoimut kuitenkin ne rypyt,
jotka usuiwut Vanhuksen korkeassa otsussu, että tämä
nykyinen tyytymitisyys ei uinu ollut mallinnut hä'
nessä; sillä nämä rypyt, jotta olimat symään tai-
metut, taisimat ainoastaan olla surun työtä — aita
ei semmoisia tuima. Mutta että ne surut, jotta
tuon tortean ja terran sileän otsan olimat rypyille
saaneet, eimät moineet tutista» eitä masentuu hänen
sieluaan, sen näytti toto hänen olentonsa nyt, kun
hän nousi ja lasti Pyhän kirjan pöydälle. Hän
oli näet suora mielä; ei suru eitä aita ollut, ku-
ten tamallisesti molemmilla on tapana, saanut hä-
nen korkeaa martaloaan tulistumaan. Hänen as-
teleenslltin olimat mutaiset, eimättii ensinkään salli-
neet uamiStllu, että se, jonta ne olimat, jo oli näh-
nyt enemmän tuin seitsemäntynnnentä muutta ku-
luman siitä päimiistä, jona hän rikkaassa kodissaan
ensikerran, silloin hoiperrellen, äitinsä sylistä isänsä
luo kulki.



88

Pöydällä seisoi lolmihuarainen kynttilä suuressa
lorkellssll, Vaskisessa tynttiläjalassa. Vanha routuo
pani kirjan sen Viereen. Sitten sanoi hän:

„Nita un jo ehtoolle tulumaistllaan. Sytytä kynt-
tilät Maurits, ja sinä, Ellen, katsele tello», eikö jo
ole ailll, että miet lnhjast tauppaneuwolselle". —

Vanhuksen ääni Viimeisiä sanoja sanoessaan lan-
kesi kummallisesti, niin että nuoretkin sitä huoma-»
simat ja llltselimat ihmetellen Vanhaa äitinsä-äitiä.

Kaunis tyttö nousi ja awasi omen, jota wei »vä-
häiseen, »vieressä olemaan lamariin. Tämä kamari
oli marsin Vähäinen. Se sisälti huonekaluihin nähden
jos mahdollista mielä manhan-aituisempia kapineita
kuin suurempi etuhuone. Siellä seisoi mauha sohiva,
manha seinäkello, semmoinen kuin rikkaitten seinä-
kellot olimat tahdetsunnentoista muosisadan testi-
paikoilla. Siellä nähtiin seinällä taksi tumaa, jotka
meimiit huomion luluneesett muosisataan. Siellä
nähtiin piironki, jonka nurkat olimat olleet hopeoi-
tut ja joitta jalat olimat leijonan jaltain muotoiset.
Tähän kamariin pistiiysi tyttö, palama päre kädessä.

„Kello on masta tutts", lausui hän suluisella ää-
nellä; „wasta puolentoista tunnin perästä on mi-
nun käsky lahja antaa".

Vanha rouma huokasi. „Kello tuus! Niin ei
joulu-aattoa minun nuoruudessani »vietetty, tun sitä

nyt mietetään. Kun tello löi tuus oli joulu-aatto
jo loppumaisillaan ja ruokapöytä mulmis. Muttu
nyt . . Nyt saa minun tyttäreni tytär malmistaa
joululahjoja, jotka masta kello kuuden aitana tule-
mat wlllmiiksi, walmistaa muille, rahan edestä.
Mikä aita!"
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Hiljaa, tustin luultamasti oli »vanha roumu näitä
puhunut. Molemmat, setä Ellen että Maurits, oli-
mat kumminkin kuulleet joitakuita sanoja ja siitä
ymmärtäneet, että heidän uinoa turmunsa maa-
ilmassa, heidän äitinsä-äiti oli murheellinen. He
liiiuhttlvllt molemmat hänen luokseen ja silittimiit
muorotellen hänen harmaita hiuksiaan.

„Se on hymä, lapset!" sanoi manhus, johon
nuorten rakkaus »vaikutti. „Tänään on joulu-aatto.
Kadottoot muistot entisistä ajoista. Sytytä, niin-
kuin sanoin, kynttilä ja sinä, Ellen, pane pata tu>
lelle setä lipiiitala".

Vähän ajan perästä olimat »vanhuksen käskyt
täytetyt. Vähäisessä pannussa lämpeni lipiäkala
ja padassa jo aamulla keitetty riiskryyni-puuro.

Köyhä oli tämä perhe; säästöllä olimat he joulu-
illaksi saaneet aikaan sitä ruokaa, joka wallassääty-
läisissci tumallista on. Mutta miten löyhät he oli»
mat ja kuinka säästämäisesti he saimat elää, se näkyi
siitä, että he jo aamulla, samassa tun huoneensa
lämmittimät, olimat puuronsa keittäneet; heillä lun
ei ollut muroja puita tuhlata erittäin ruoan keittoa
murten.

Se nmsto muisto, joka älti-ormaamatta oli lun-
leunut wanhon rouwan mieleen, oli wähitellen ka-
donnut ja nyt loisti wast'itäinen hiljainen onnel-
lisuus hänen silmistään taasen. Hän silmäili keinu-
tuolista, missä istui, rakkauden silmäilyillä nuoria,
mitkä toisiaan auttoiivat. Huonehessa oli nyt »va-
loa. Haarakyitttilii paloi kauniisti.

Silloin pistiiysi Ellen pikaisesti kamariin. Kun
hän sieltä palasi, oli hänellä jotalin wyöliinansa
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alla tiitkettynä. Hän lähestyi hiljun manhusta ju
kätköstään lasti hän manhutsen helmaan »vähäisen
paperiin käärityn mytyn. Sitten kulki hän »vel-
jensä luo ja hänenkin syliinsä oli neidolla punnu
jotakin. Ujona metiiysi hän sitten jälleen takun luu,
uskaltamatta luoda silmiään niihin, joita töniä hä-
nen käytöksensä oli kummastuttanut.

Rouma ja nuori poika autasimut tiiruhusti, sanan
snnomatta, tulin käätynsä. Sitten nousimat he yhfoi-
laa. Vanhuksen silmissä »välttyi kyynele. Hiljaan
lähestyi hän Ellenia ja suuteli lempeästi hänen mal-
loista otsaansa. Vanhus ei tätä tehdessään sano-
nut mitään, mutta Maurits, tarttuen Ellenia tä-
teen, lausui: „Minun oma, ratas sisareni!"

Ellen oli palkittu. Armaittensa ilo ja rakkaus
oli hänen palkkansa. Hiljaan ja ujosti sanoi hän :
„Antakaa anteeksi, etteimiit lahjani ole mistään ar-
mosta".

„Oi Ellen!" lvirttasi silloin Maurits. „Kuinku
paljon parempi minua siuii olet! Kuinka monta
yötä olet saanut walwou, ennenkun täniiin aitaun
sait!" ja nyt mei nuori poita manhukselle nähdä
ihka uuden, huolella ommellun päällystalin.

,Mii ole siitä milläsikään" - wustnst tyttö.
Sääliksi minun tämi sinua, meli, lun kylmässä
juoksit tuon pitkän matkan kouluun saakka.

„Mutta minua ei ole koskaan kylmä huitnnnut",
mäitti poika.

„Eitö silloinkaan tun minun tähteni tiimit muu-
din luona tuota silkkihametta marten, joku tänä il-
tana on annettamu kuuvpuneumoksen tyttärelle? Eikö
silloinkaan kylmä huilunnut?"
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»Minähän kohta paranin; kaksipa päimää mnan
sairastin".

»Jumalan tiiios, ellei siitä pahempaa seuran-
nut" — ivastasi tyttö.

Vanhus ei nuorten Väittäessä ollut sanonut mi-
tään. Hän istui suorana, korkeana keinotuolissaan,
hänen silmissään Välttyi nyt ylemä loiste; rypytkin
hänen otsassansa eimät nyt näkyneet. Nyt hänen siinä
istuessaan, kaunis maitoinen negligi (tanukla) kä-
dessä, semmoinen joku Vanhoillarouwillu siihen aikaan
oli, niilyi paremmin kuin ennen, että hän oli ylhäistä
sutuu, semmoista, jota oli tottunut laskemaan. Tie-
tämättänsä oli hänen ultomuotonsa muuttunut sen
muotoiseksi, joku sillä oli hänen onnensa paitoina,
jona hän ei tiennyt Vielä surua maailmassa aaVis-
tau, jona myötäkäyminen aina seurasi häntä. Ellen
loi silmänsä häneen ja ehkä tottunutlin tyttö oli
aina Väliin näkemään muistelmia kuwautuwan Van-

huksen kuluneista ajoista hänen muodossaan, katseli
hän nyt ujosti maahan ja tutti hitaasti ja hälve-
ten Vanhuksen luo. Hän luuli äitinsä äidin hal-
wetsiwlln lahjaa. Hän olisi tahtonut antaa jotatin
armollista, jututin tallista, mutta puulen Vuoden
ahkeralla säästöllä ei hän ollut saanut toimeen
muuta, tuin mitä nyt oli antanut.

„Oi äiti! älä ylöntatso lahjaani!" rukoili hän.
»Lohjasi itsessään ei ole kallisarmoinen", sanoi

ivnnhus oudolla äänellä, »mutta minulle se on kal-
liimpi kaikkia niitä tuhnnnenkin ritsin alivoisin lah-
joja, joita ennen olen saanut. Ne antoi rikkaus
maimatta; tämän lahjan jn »veljesi antoi lakkaus
työllä ja maimalla. Ellen, minä olen ylpeä sinusta".
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„Oi äitini!" oli ainoa mitä Ellen taisi sanoa,
sillä ehta Vanhuksen sanat heriittimät hänessä suu-
rinta iloa, häpesi hän tumminkin mielestään an-
saitsematonta ylistystä.

Ellen oli kätkenyt kasmonsu munhuksen helmuun.
Hiin ei nostanut päätänsä ylös, ennenkuin manhus.
joka lempeästi oli tytön mustia hiuksia silitellyt ja
tätä tehdessään taasen muuttunut, nousi ja siirsi tei-
notuolin lähemmäksi takkaa, jossa puut nyt olimat
puoleksi palaneet. Silloin nosti hän ylös päänsä.
Hänen postensa olimat nyt pmtuiset, ilo hohti hä-
nen suurista silmistänsä ja sanomattoman kaunis
oli hän tuossa.

Mutta manhus altoi äänellä, jota nyt oli ihan
toisellainen kuin ennen: „Lupset! Joululahjaa mi-
nulla ei enää ole antaa; uitunani minäkin niitä olen
antanut! Kumminkin on minulla mielä yksi luhju
jälelln, joutu ivoin teille untua. Sen antaminen
maksaa minulle kentiesi yhtä paljon työtä tuin si-
nulle sinun antamasi, Ellen. — Älä katkaise pu-
hettani" — lausui hän, tun tyttö alkoi jotakin sa-
noa. — „Mi»un lahjani on näkymätön, muttu
kumminkin moi se ollu teille hyödyksi. Minun loh-
juni on kertomus elämäni muiheistu. Siitä ehlä
moitte elämänne kuluessa käyttää yhtä ja toista hyö-
dyksenne".

Ellen ja Maurits tun luutimat mistä lahjasta
tässä nyt uli kysymys, eimät enää »vastustelleet.
He olimat usein pyytäneet Vanhusta kertomaan hei-
dän isästänsä ja äitistänsä, joita Maurits ei ol-
lut loskaan nähnyt ja joita Ellen ainoastaan him-
meästi muisti. Mutta wanha routva oli aina tätä
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ticltiinyt. Nyt siirsiwiit he tuolinsu lähemmntsi
kertojaa, iloisina ja uteliaina.

Vanha ruuma huokasi symiiiin ennenkuin ultoi.
Nnoret eiivät ymiiiärtäueet syytä tähän huutuutseen,
eimättä osanneet ajatella, että manha ruuma tais-
teli omun itsensä tunSsu. He odottimut Maan u-
teliaasti.

„Että minun elämäni namu oli toisellainen, luin
sen ilta on" — ulloi manhus tviimein — „sen le
jo tiedätte. Rikkaassa, suurisukuisessa, uljaassa pe-

reessä minä synnyin. Minun isäni oli lorlea mirka-
mies Ruotsissa. Hän oli aatelinen; mupaaherruu
kruunu nähtiin hänen muukunussunn. Kreiminnnlsi
kutsuttiin minun äitiäni. Jo elämäni aamusta opin
minä saamaan taittia, mitä minä halusin ja tuta
isllmnilllsi minn kasinoin, sitä enemmän minä halu-
sin, sitä enemmän myöskin sain. Minun sydämeni
oli koma; jos mitään mastahatoista minulle ta-
pahtui, suutuin hirmuisesti, ja annoin palkollisten
ja muitten, joiden kanssa tulin yhteyteen, tuta sitä.
Monta tohtaa, nurjaa tohtaa lapsuudestani muis-
tuu mielä nytkin mieleeni, monta seittaa, jossa täy-
tin itseni, kuten se käyttää, jota maailmassa ei näe
muuta kuin itseänsä, ja jota luulee kaikkien luo-
duiksi häntä itseänsä Marten. Niin kasmoin minä
itseeni rakastuneena, jota rattaatta setä manhem-
pani ja laitti totomäteni setä myös mieroat yhä
maan liihoittimllt, ne kun kiittimät kaikkia töitäni.
Minä olin siihen aikaan kaunis jn mikä pahin oli,
minä tiesin sen itse ja sain myöstin alinomaa siitä
kuulla. Kun sinun ikääsi, Ellen, jouduin, olin minä
täysi totetti, tunsin maailmaa ja annoin sydämeni
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omen ulln ihtu amuinnu sen imurruksille. Tunsi»
maailmaa, sanoin. Minä näin siinä petosta, ka-
maluutta, »viekkautta, mutta kaikkia, mikä minua it-
seäni kohtasi, otin minä mustuu» täydestä tobestu,
Tutisseissa ja paaleissa olin minä illan ruhtinatar.
Suurimmat, ylhäisimmät rutoilimat minun fuusio-
tani. Minä annoin heidän tiittää itseäni, sillä se
hymäili minun itse-rukkauttuni; mutta minä itse
ulin kylmä ja mielas ja halusin yhä maan uusia
liittiijöitä, ja niitä sainkin losoltu. Tähän uituun
oli minulla puljun tosioita, mutta minä niistä en
huolinut kenestäkään. Tein «aan pilkkaa heistä,
Mii uusia tuli, mutta faimut mennä vilkuttuina,
samaten kuin edelliset. Vihdoin oli pahuuteni mitta
täysi. Eräs nuori upseeri, Suomesta lotosin, esi-
lettiin minulle. Minä odotin tämänkin suusta saa-
mani kuulla kiitostani, muun hän ei sunonut mi-
tään. Minä suutuin. Useitu kertoja olin minä hä-
nen purissuun, hän maan silmäili minua. Minä
suutuin yhä enemmän. Eräänä päiivänä tuli hiin
isäni kamarista juuri lun minä olin lähdössä ulos.
Hän oli »vaalea; hiin termehti symästi luniurtuen.
Hänen nimensä oli Burg, hän oli upsieri, mutta
laptemia ei korkeampi. „AH! Herra Burg!" sa-
noin minä imalla, „mikä kunnia meille, teidän kiiyn-
tinne!" - Hän tatseli minua pittiiän ja kumarsi
uudelleen, mumisten Hiljaan, multa kumminkin niin
lomaa, että luulin tuulleeni sanat: „minä olen
hullu!" Nämä saimat minun uteliaaksi. „Te tu-
titte isäni tyköä?" kysyin minä. „Niin!" »vastasi
hän ja huulensa metäystmät pilktuhymyyit — „ja
siellä Pyysin minä elämiini seurulumftpuliksi muuil-
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mun smirimpau totettiu. Muttu" — lisäsi hän ---

„teidun uitunne on tärkeä, niin»» on myös". Ju
tiiruhusti, nyt termehtimättii, läksi hän. Minä jäin
seisomaa». Minä en ymmärtänyt häntä, muttu
tiimit pieni kohtuus oli mienyt haluni lähteä ulos.
Kun pnlusin sisälle, tuli isiini minun mustuun hy-
mysuin. „Tiediitkös mereksimmiit uutiset?" kysyi
hän, ju kun en mitään mustannut, lisäsi hän: „Si-
nulla on uusi tosia, herra Burg, tunnetko häntä?"
— Kun en mielii mitään mustannut, jatkoi isäni:
„Minä kiistin hänen olla käyntiänsä täällä meillä
uudistamatta. Todella puhuen" — lisäsi isäni sil-
len — „ell'et pian mcilitse ylsi tosioistasi, uskaltaa
sinuun nostaa silmänsä mielä luntnnntit ju ehtiipä
mänritittin", — Minä en mustannut mitään, nyy-
tähytin muun ylpeästi paaliini. Muttu tämä nuori
fupteini ei mennyt mielestäni. Aina muistin minä
häntä ja kuljin kaikissa puikoin, niissä ennen olin
tumunnut häntä, suudutseni kotztnu. Muttu mini!
en tumunnut häntä missään. Minä suutuin hä-
neen yhä julmenimasti, ju tun meillä sitten oli
suuret pidot, pyysin niinä isääni käskemään hän-
täkin. Isäni kunimustui pyyntöäni, muttu niin
itsemaltills olin minä, eltä sain tuhtoni täyte-
tyksi. Vanu kuinka petyin ju mihnstuin, tun mie-
rusten seassa en nähnyttään Vurgia, Minä olin
haleta mihastn. Puri luuluultn oli kulunut siitä,
tun hän meillä tämi ja aina maun usui hän mi-
nun muistossani. Hän oli ollut aiiiou, jonka suusta
en ollut saanut tuulla kiitostani ja sitä minä tah-
doin. Itserakkauteni oli tomasti loukattu. Minä

kyselin häntä, ensin salaisesti, sitten julkisesti, maan
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turhaan meni kaikki toimoni lamata häntä. Vuosi
lului umpeen ja yhä aina muistelin häntä, „Se
tuhma! niinkuin isälläni olisi ollut mitään sano-
mista" - - lausuin itsekseni — »miksi ei. hiin suo-
raan kääntynyt minuun, niin olisin saanut hänelle
maZtata", ja tämä, etten minä saanut hänelle mus-
tata, se poltti minua. —"

„Io oli talsi touotta kulunut siitä tun Burg
meillä tiimi. Vielä muistin minä naisen louka-
tulla rakkaudella usein häntä, kun eräänä päimänö
äkki huomaamattani luulin näkemäni hänen. Hiin
uli mualea, kuten »viimeinkin ju hänen huulilleen
näytti tuo ima ja pilkkahymy hyytyneen kiinni.
Hän nytkin silmäsi minua pitkään ju täänsi sitten
naurahtaen pois päänsä. Entinen tulinen miha
syttyi uudestaan palamaan minussa. Minä en ol-
lut näkeminäni häntä enkä kumminkuun ketään muutu
nähnyt. Ilta kului pian; minä sen kuluessa en
tanssinut. Vähää ennen tuin lähtö-aita tuli, as-
tui hän minun luokseni ja kumarsi nöyrästi. Minii
iloitsin. Vihdoin miiniein oli hän tullut, minä
saisin nyt kostun. Minä teeskenteli» kuten ninn
ennenkin; minä tuhdoin suudu hänet ansaan, ennen-
kuin kostoon ryhtyisin. Hänen muotonsa oli surul-
linen ja ajuttelemuinen. Tuo ilteä imu oli kadun-
nut hänen huuliltaan. Minun mielestäni oli hän
paljon muuttunut. Minä puhelin hänen kanssansa
ju tätä tehdessäni uli minulla silminni edessä aina
maali, niintä tähden niinä puhuin. Hän ei
nyttiiän minuu kiittänyt, multa kuku hänen käytök-
sessään uli niin paljon kunnioitusta, että minä
jo aloin maistua kostoni suloisuutta. Ia tun hän
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pyysi lumon tulla seuraamana piimänä minua ter-
mehtimään, sytti sydämeni ilosta, maikka ainoas-
taan »vähäisellä, kylmällä pään nytähdytsellä hänen
pyyntöönsä suostuin. —"

Siitä piiiwästä uli hän meillä jutupäiwäinen
mierns. Me olimme ulussu moleiumat ilmenäy-
telnlää näyttäneet, mnttu miten olikaan, tämä näy-
telmä jäi ytspnolisetsi. hän ilmeili, teeskenteli ja
minä, joku hänelle olin ansan solminut, minä
tartuin hänen unsuunsu. Minä olin unohtanut
kostoni, tui pnremmin, minä ajattelin hänen mai-
nionansa kostuu. Hänen silmänsä, hänen käytök-
sensä oli minulle sanonut, ettii hän minua rakasti,
maitta hänen tietensä ei ollut sitä mirtannut. Minä
rakastin häntä, minä odotin tuota tunnustutsensunuu häneltä, ja minä iloitsin suumuni tiusuta
häntä, ennenkuin jaa-sanani hänelle lausuisin. Sil-
loin tuli hän eräänä päimiinä mimm luokseni. Hän
oli mualea, koko hänen »luotunsa osoitti jotakin
tunhlStamua. Minä hämmästyin, muttu ennenkuin
ulintun» ehliuyt »litäii» sanoa, oli hän langennut
polmilleen niiniin eleeni. »Minun pitää lähteä jo
tänään ja minä rakastan sinua kuolemaan saultu!"
huusi hän, -- Minun toston-mietteeni sammui, minä
munn näin hauessa sen, juta minälin rakastin.
Tunnustussana oli luiskahtanut huuliltani ennen-
kuin siitä itse tiesintäiin.

»Minä olin lyöty omilla aseillani" — jatkoi
ivanhn roima, totmun uitua ääneti oltuaan —

»Minä tartuin armaan tuleen ja mein hänen isäni
luo. Jo omella seisoessamme, näin minä, miten
manhan isäni tasmot syntistyimät, ja tun Burg
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hiljaisella, mutta hätäisellä äänellä minut morsia-
mekseen Pyysi, soi mustaani isäni ääni kamalana
ja kolkkona: »Hänkö se sitten sinun »valittusi on!"
Sen sanottuansa jätti hän meidät kamariinsa ja
meni ulos. Siinä seisoimme me, siinä isäni ka-
marissa mannoin minä Burgille ikuisen rakkauden.
Minä olin kyllä huomannut, että kihlaukseni oli
masloin isäni tahtoa, mutta tästä tahdosta en ol-
lut ennenlään koskaan pitänyt tutua. Minä tunsin
mainiani, entä nytkään entistä enemmän isästäni
pitänyt".

»Isääni en nähnyt ennenkuin yltäni oli poissa,
ja hän lähti pian. Onnellisena metäysin minä
kamariini. Burg oli tumunnut pulutu niin pian
tuin se hänelle oli mahdollista. »Pari »viittoa ku-
luu pian, silloin olet sinä minun", nti hän sano-
nut. Äkkinäiseen lähtöönsä Ruotsista oli hänellä
erinomaisen tärkeitä suku-asioita, joita hoitamaan
hänen lllSnä-olonsll oli Malttamattomasti tarpeellinen.

»Kamarissani istuin minä jo luulin mielä näte-
tväni hänen ladulla, lun isäni ja äitini, Vanhat
liwuloiset wllnhempllni astumat huoneesen. »On-
neton tyttäreni!" oli isäni ensi sana. »Onneton
tyttäreni!" oti myös äitini ensimmäinen onnen toi-
motus. »Mihinkä mieheen olet sitomiut". He tiesimät,
mitä minä en tiennyt, että minun kihlattuni oli
irstainen, pahattjuoninen, mietas petturi; he tiesi-
mät kertoa monta hämäisemää seikkaa yltäni elä-
mästä. Mutta minä en mitään uskonut. »Kama-
luutta, tvaletta" — sanoin ja ajattelin ja puhtesin
mihdoin itkemään. Syylinpä mielä tumilla sanoilla
Vanhempiani siitä, etteituät enää minua ratasta-
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neet. Kyyneleeni, joilla aina olin sllanut isäni jll
äitini suopeiksi, kun ei muu mitään auttanut —

ja ani Harmoin oli minun ollut tarmis niihin tur-
matta — kyyneleeni nyt pystyi ainoastaan äitiini.
»Älä itke, minun oma tyttäreni!" toetti hän loh-
duttaa. Mutta tun nyt ensikerran eläessäni kyy-
neleeni eimät isäni tunteita hellittäneet, itkin minä
yhä maan lutterammasti. Vaan ensikerran eläes-
säni minä nyt turhaan itkin. Isäni silmät olimut
auenneet. Nyt masta näti hän, niintä perikadon
reunalle minä olin joutunut. — »Jos et luomu
tunnottomasta rattaudetztasi, niin hylkään minä ai-
noan lapseni" — olimat hänen Viimeiset sanansa
tun hän minun lamaristani läksi. Hän ei ollut
tätä ennen osannut aatvistaa, mitkä tunteet mi-
nussa elmät tavteinill tohtuun, ju wustn liian myö-
hään, wastn piimällä ennen kuin Burg minulle rak-
kautensa tunnusti oli isäni saanut tietää mimmoi-
nen se mies oli, joku hänen luonansu oli jotupäi-
wäinen Vierus".

»Tämä päimä oli surun päimä, tämä, jottu isä
hylkäsi ainoan lapsensa. Minä tuulin hänen sa-nansa, muttll minä en niitä ymmärtänyt; ne näkymät
minulle mahdottomilta. Kun isäni lätsi pois tyköäni,
ivlliivuin minä äitini syliin, ja ne kyyneleet, jotta
nyt Vuotiivllt silmistäni, olimat, niin ainakin tah-
toisin uskoa, oikeat sydämeni tuskan puristamat.
Mutta kauan en saanut tässä äitini helmunn niitä
uulvutlaa. Kolina ja melske kuului läheisistä huo-
nehista ja huutoja, jotta siiitähdhttmät minua.
UhtMiii cnvattiin kamarini omi ja eräs palkollinen
riensi kiiruhusti sisään. »Tulkaa Jumalan tähden,
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Purooni on pyörtynyt!" huusi hän. Äitini horjui
ulos kamarista, minun kyyneleeni tuimuimat. Kii-
ruhusti riensimme me, äiti ratastetun miehensä,
minä kylmyydellä kohdeltu» isäni lno. Hän oli
pöytänsä micreen tuulille istunut, mnnn siitä oli hän
kaatunut lattialle. Nyt mutasi hän sohivalla - sillä,
jota tuossa pienoisessa kamarissa nyt on sinne
olimat tllmaripalmelijat hänen nostaneet. — 9a
hän oli tuollut ... kuollut".

»Kamala päiwä, hirwittiiwii muisto mielä muosi-
kymmenientin tuluttua" — jatkoi roima hiljaisella
äänellä. »Jumala anna minulle antectsi, jos an-
teeksi antamista semmoiselle, luin minä olen, on sal-
littu". — Ia manha romua lasti tiilensä ristiin,
puhumatta pittän ajun kuluessa mitään. Vihdoin
heräsi hän ajatuksistani! ja jatkoi:

»Isäni uli saanut sydän-halmautsen. Hän oli
istuutunut pöytänsä ääreen ja altanut kirjoittaa.
Muutamia janoja oli hän ehtinyt saudu kirjoitetuksi,
kun kuolema hänen sunmutti. »Siinä tupa uk-
sessa, että tyttäreni, masten minun" . . .

seisoi paperilla, »e oli hän kalmalta saanut tirjoi-
tetuitsi. Minä ymmärsin, mitä näitä sanoja olisi
seurannut, jos hän olisi moinut jatkan. Hän uli
maatani nähnyt; hän, jota minua niin sanomatto-
masti rakasti, oli koettanut tällä rikkoa minun liit-
toani, mutta tässä toetutsessaan oli hänen sydämensä
murtunut. Oi! jos hän olisi ennättänyt saada kir-
joituksensa mlllmiitsi, olisi hän minun elämäni su-
rusta maplluttannt, sillä hän tunsi Burgin. Mutta
minä, minä itse olin tylivänyt ja Jumala soi mi-
nun niittää".
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Vunhll roima tatti tästin kasinojansa; hän itti,
ja nyt ainatin oliwat kyyneleet todelliset. Mutta
äkkiä kohotti hän päänsä, ikäänkuin olisi hän kyy-
neleitään hälvennyt, ja alkoi uudestaan:

„Minii ulin syypää isäni kuolemaan, ja äitini
kuolemaa» myöskin, sillä isäni äkillinen kuolema
«aikutti miu «voimallisesti heikkoon äiti partaani,
että hän kahden tuutnuden tuluttuu lepäsi sumussa
hnudussn, missä isäni oli lviimeisen leponsa suutuit.
Mutta enncntun hän luuli, oli hän suostunut mi-
nun ja Burgin amioliittoon. Minun sukulaiseni
eimät moitteet siihen mitään. Ia niin mangittu
olin minä Burgin ansoihin, että minä armaani
käskystä ja pyynnöstä otin kuulutuskirjan kolme
miittou jälteen isäni kuoleman. Kahdesti olimme
kuulutetut kun äitini kuoli. Minä olin nyt yksin
maailmassa. Kaipion ju surun, mikä minussa alati
eli, koetin minä saada katoomaan sillä, ettii minä
liitin kaiten onneni toilvon Burgiin. Hiljaisuu-
dessa mietimme hiittämme, ja tuskin olimat ne ol-
leet, niin jo muutimme kaupungista, missä minua
ja minun miestäni yleisesti soimattiin. Sitä en-
nen muutettiin suurin osa mnnhempuini omuisuu-
desta rahaksi. Ainoastaan »vähäinen osa, ne huunc-
tlllut, mitti! täällä näette, ja joita minä en salli-
nut mnydii, jämät nnnulle muistoksi lapsuuteni
ajoista".

~Me olimme rikluut. Mieheni otti eron sotu-
pulmelulseSta. Me lähdimme ultomnille. Puitustu
puittuun kuljimme me. Minä rutnStin miestäni,
hän nätyi minuutin rakastuman; alussa luulin minä
ainulin niin. Multu miihitellen heräsin minä unes-
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tant, ja tun nyt silmäni autenimat, näin minäkin
Burgissll se» junka isäni oli nähnyt, petturin ju
taivaltajan. Kuu hän huomasi, että minä hänen
sieluunsa olin silmäillyt ja sen nähnyt semmoisena
kuin se oli, ilteiwii, pahana, mustana, heitti hän
yltään peitteen, jota oli tosi-ihmisensä peittänyt jn
ilmestyi minulle oitenssn muodossnan. Nyt alkoi
kärsimiseni! Mitä tuikkia sain minä kärsiä! Mutta
peittäköön se musta huntu, jonka sisässä mieheni
matau mieruassu mnussu, mustassa mullussu, peit-
täköön se muistot tärsimisestäni! Se oli minun
ranguistulseni, Muilta en silloin sitä aikaa siksi tien-
nyt. Minä panin katkeruutta talkeruutta Vastaan,
kommitta ja totuaa lomaa ivastaan. Minä sain
maan yhn enemmän kärsiä. Neljä muotia olin ol-
lut sidottuna tähän mieheen, Msi tiitiir, teidän
äitinne, oli meidän onnettoman amioliittummc yh-
dysside, mutta se side ei kestänyt, ei yhdistänyt
meitä. Minä rakastin tytärtäni, hän roihusi häntä
samaten kuin minua. — Eräänä piimiini kulosi
hän. Minä odotin hänen tutasin-tliloansa, maan
hiin ei tullut. Kaiten omaisuuteni oli hän tuhlan-
nut. Jo oli minulle tulossa se mierus, jotu en sii-
hen aSti ollut tiennyt peljätä — hätä. Me olimme,
minä ja tyttäreni, mieraassa maussa, tuutuna Ruot-
sista. Sinne, sinne kuolemaan, synnyin-maahani
takasin halusin minä. Minä möin sormukseni, kuitti
niitä armollista minulla oli, ja lätsiu maltalle. Minä
tulin Tukholmaan takasin, isäni taloon, syntymä-
taloon. Neljä muotta oli tutunut siitä ajasta, jol-
loin sieltä läksin. Nyt tulin takasin. Pehmennyt
ei ollut sydämeni; miha kuittia lohtuun oli saanut
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mallan siinä. Minä njuttelin uudestnun rumeta
eluniäiin Ruotsi» päutnnpungissu mintuin siellä en-
nen olin elänyt; mutta nyt... tun tutin luultuu»
kotiini, nyt mustu heräsin minä nätemään kaiten
onnettomuuteni. Armoton mieheni uli myynyt mi-
nun syntyiniituloni. Naurulla otettiin minä mn-Z-

---taan niiltä, jotta nyt siinä elimiit. Minä sain »yt

tärsiii siitä ilserattaudcSta, siitä lomasta menetytseslä,
jollaolin ennen täitkin kohdellut. Hämyn jn itkun kyy-
neliä itkin minä nyt. »Pois, pois täältä" — ihmi-
sin minä itselleni, jn pinn, ennentun Päiwänsä-syö-
jäin tielettäiit huulet ennättimiit liitteelle päästä,
ennentun saimat tietoa minun tulostani, olin minä
astunut tauppalaimaan, jota Suomeen oli lähdössä".

„Nyt täiintyimät elämäni Moihect toiselle uralle.
Tähän saatta olimat minun marani riittäneet. Mutta
»yt t»» Turtliun tulin, olimut ne piu» lopussa ja
hiilä irmisteli minulle. Minä sen «uimaa en »vie-
läkään tuntenut. Multa jo ensi piiminä suin minä
tutu sen. Minä »iöin mitä inisin, »nittn Mnrut,
jotta myydyistä tuluista sain, eimät kauas riittäneet.

Kaksi päimää olin minä ruoalta, sillä kerjätä en
minä moinnt. Nyt kärsin minä, mutta micliiliiiin
en pehmennyt. Minä ajattelin surmata itseni ju
miuttomun lupseni, jota nälkäisenä itti. Minä toe-
tin lohduttaa häntä. Aurajoen rantaa pittin uloin
minä astuu ylöspäin, tun ättiä outo upsieri seisah-
tui minun eteeni. — »Tuiivuhnn Jumala!" huusi
hän. Minäkin olin seisahtanut ja häneen luonut
silmäni, Se oli Burg, mntla samalla se ei ottut
Burg, Kuitti tunteeni wctiiysimät minussn yhteen,
luihuun. Häiritsisikö hän minua miimeisessä työs-
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fiini maailniuZfu. Minä tuetin »väistää häntä.
„Röötynä .. . Rlltuvn!" sunui hän. Hänen ää-
nensä ei ollut Burgin. »Mitä te tuhdotte!" mus-
tasin niinä. »Te olette heitto, te ette moi hymin",
sanoi hän ja tarjosi minulle läsimurtensa. Minä
nyt en tiennyt, mitä minä tein. Hiin tulntti mi-
nua sanaa sanomalta umuun totiinsa. Siellä lan-
kesin minä tainnutsiin. Kuinka tunun tunnotonnu
mutusin, sitä en tiedä, muttu tun heräsin, oli mir-
Moittnmu ruotu ensimuiäistä, mitä minulle tarjot-
tiin. Pieni tyttäreni oli itkemällä ruokaa ilmoit-
tanut sulnisuuteni, jonka Aurajokeen olin aikonut
upottaa".

»Upsieri astui nyt huoneesen. Minä tukistelin
häntä. Kaikki hänessä muistutti miestäni, mutta
kumminkaan ei hän ollut mieheni. Hän näti häni-
mästykseni ja hymyili surullisesti. »Minä olen
Burg", sanoi hän ikäänkuin wastllittseksi minun ky-
symille silmiiilyksille — »se Burg, jota terran, seit-
semättä muotta takaperin, tami teidän isänne luona;
en ole se Burg, jonka nimeä le kannatte, jonka
puoliso te olette ja jota teidät petti".

»Nyt sain salaisuuden amaimen täsihint. Kaksi
kllksoismeljestä löytyi nimellä Burg. Ne olimat
nuoruudessa olleet mursin yhden-nätöiset, mutta hei-
dän kllsmaessunfu jo rumettiin miihitellen hamaitse-
malln eroitus heidän Millillään niin sisä-amujen tuin
ulkomuodonkin suhteen. Vanhempaa tuksoismeljestä
olin minä ensin nähnyt, nuorempnnn olin minärutastu-
nut, nuorempi minun petti. Vanhempi oli pian sen
jälkeen tun hänen lapasin isäni huonehessa, palan-
nut Suomeen; siellä oli hän minusta kertonut.
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Nuorempi oli silloin nauranut ja mannonut, että
hän minun «mittaisi ju kostuisi minulle tuikki ne
Puhut, mitä puhuudellnni olin mutknnn suutuit. Hän
oli onnistunut, hän oli kostunut, muttu minnn ko-
ivu sydämeni ei mielä ollut pehmennyt. Ju se ei
pehmennyt silloinkaan mielä lun minä ymmärsin,
miten pitkällisten juonien tantta olin petetty. —

Vanhempi Burg oli ollut »nimisissa. Vuoden
tututtua siitä, tun hiin Tukholmasta Turkuun pa-
lasi, oli hän silounut köyhään tyttöön, joka jätti
hänelle perinnöksi pojan, tun tähden tvuoden perästä
kuoli. Hän, milliin lnntoni, oli nyt lesti. Tämän
tuiten kertoi hiin yhtä tietä. Sitten käski hän mi-
nun käydä tarkemmin katsomassa astnitoansa. Hän
nwusi omen saliin. Oi, mitä näin minä siellä!
Ne huonekalut todiötaui, jotta olin saanut pelaöte-
iulst, ettei niitit ensi huutokaupassa ulkomaille läh-
tiessämme myyty. Ne oli hän ostanut scnnussn
tilaisuudessa, jona armaton mieheni möi isäni kar-
tanon. Ne oli hän ostanut sen muotsi, että ne
oliwat minun. Nyt altui sydämeni jää sulatu,
muttu pehmenemättä oli mielä symyydenpohju".

»Minä jäin hänen luolsecn usnmaun. Minä en
kehdannut, en moinut, en tahtonut palata ylpeiiin
sukulaisteni luo Ruotsiin. Koman sodan sodin minä
itsessäni tumminkin, ennentun Burg sai minun hä-
nen luoksensa jäämään. Ia mielä tulisemfti oli sola
sydiimesfiini, eunenkun suostuin rupeemuun hänelle
puolifolsi, hänen pojullensa äitilsi. Muttu minä
suostuin miimein, tun olin murmun muluututsen
saanut ensimäisen mieheni kuolemasta. Se uitu,
jonka elin toisen mieheni tutissa, oli minun onnelli-
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sin aikani. Rikkaita emme olleet, mutta meillä oli
tummintin sen merran tuin me tarmitsimme. Jo
altoiivllt ne mustut hunhmot, jottu isoni ju äilini
tuolinmuoteeltu olimut minua seuranneet, haihtua;
jo alkoi sydämeni pohjaa myöden sululu ja katumus
ottaa siinä sijansa, tun mieheni sairastui. Kaksi
pitkää muotta kitui hän — ja toistamiseen oli» minä
lestenä. Minun pojittimeni ja tyttäreni olimat kas-
maneet, mutta elatusta niille ja itselleni oli miutnt
mielä hankkiminen. Se miihäinen palttu, mitä mie-
helläni oli ollul, se nyt loppui, ju tuusen ultoi hätä
tmiteuta huoneeseni. Mutta minä olin jo oppinut
sitä toisella luilla, tuin lviimeiii, mustnnn ottumuun.
Minä osasin työlä tehdä. — Päimät kulumat; puu-
tetta kärsimme usein, mutta oikeata hätää ei koskaan.
Pojittimelleni opetin minä itse sen minkä taisin, ju
tun taitoni ei enää siihen riittänyt, sai hän tolnie
muotta käydä koulua kaupungin koulussa ilman mnk-
suttu. 17 muotisena elätti hän jo itsensä. Hän
oli hyivä, hellä poika ja isänsä tuma. Onni seu-

rasi häntä. Monta pienempää mirkau onnistui hä-
nen suudu, joilla hän ja me elimme jotenkin hy-
miisti. Kun hän itiähän manhemniatsi tasmuneenu
pyysi minultu tyttäreni muimotsi, en minä tuitunut
sitä tieltää, en myöskään tietänyt parempaa, jolle
olisin moinut lapseni tulemaisuuden uskoa. Kaikki
menestyi hänelle, ja pehmenneellä sydämellä, josta
miha ja kateus ihmiskuntaa kohtaan oli kadonnut,
istuin ininä, sinä Ellen sylissäni, sinua uneen
munmutellen. Minä jo tunsi» jn tunnustin rikok-
seni, jn ne hymät päimät, mitkä minulla nyt oli-
wat, ne pidin minä armolahjana Jumalalta. Vii-
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liin silloin, kuten mielä nytkin, kohosi sydämessäni
muisto loistamuuteni ujoilta, muttu pian sain minä
sen katkeruuden, minkä tämä muisto mulunnnsa toi,
tukistetuksi. Minä nöyryytin itseni ja olin kiitol-
linen siitä onnesta, jota osalleni oli tullut ja jota
en ollut ansainnut".

„Mutta toetukseni ei ollut mielii loppunut. Mi-
nun surma-yritytseni ei ollut anteetsi annettu.
Kuinka paljon sillä olin rikkonut, se tuli minun
hllwaitll. Aurajokeen olin aitonut upottaa itseni ja
tyttäreni. Aurajoteen uppousi minun pojittimeni,
minun tyttäreni mies, tun hän koetti pelastaa eräiislä
pienoista, jota sinne oli pudonnut. Minä näin
tässä Jumalan käden, mutta wieläkiiiin ei ollut oi-
ottu rikukseni maksettu. Sinä, Maurits, synnyit
sumuna päimänii, ja isäsi onneton tuntema muikutti
niin moimulliseSti äitiisi, että se huutu, joku isällesi
oli laimettu, myöskin helmaansa sulti äitisi, ennen-
tun se ummistettiin. Niin oli piimässä laitti maal-
linen onnemme kadonnut! Siinä seisoin minä yk-
sin, kaksi pienoista sylissäni, Ia samaa rataa, mitä
olin täynyt mieheni kuolemasta, sain taasen astua
uudestaan. Kuten silloin, oli minulla nyttin talsi
pienoista hoidettamana. Minä tartuin työhöni,
minä en uupunut. Suora oli seltäni, mutta lunta
oli surun pyry-ilma armaitteni haudoilta pyryttä-
nyt minun notimustiin himuksiini".

»Multa itse-rattuuteni tomin ranguisttis oli
mielä kärsimättä. Minä sairastuin, minn en moi-
titit työtä tehdä. Isänne jättämät muyiit marut ku-
lumat pian. Irmimii hätä uhtasi. Vuoteellani
makasin minä, tun Viimeinen äyri uli huoneesta
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eronnut, ja pidin tuttintoa oman sydämeni kanssa.
Isäni huonekalut olimut minullu tnllellu; ne olin
minä päättänyt teille jättää muistoksi minultn. Ne
olimat minulle pyhät. Nyt tmnmintin oli minun
niistä luopuminen. Minä en sitä tehnyt. Minä
kirjoitin «vapisemalla kädellä rikkaille sukulaisilleni
Ruotsiin. Oi, se päätös, se maksoi, se sai mi-
nulle äärettömiä tuskia, enneukun se oli täytetty.
Minä kirjoitin, minä odotin mastausta, odotin kanan,
mutta sauuakaan en mastautsetsi saanut, mielä mä-
hemmän apua, jota sanoja hartaammin odotin. Su-
kuni oli hylännyt minun; se ei tahtonut minusta
tietää! Jo olimat useat huonekaluista pantatut,
tun »vihdoin miiniei» tautimuoteeltani nousin ja
nyt .. . nyt en säästänyt itseäni, ennentun ulin lu-
nastanut takasin, mitä pantattu oli. Sinä muis-
tat, Ellen, ja »vieläpä sinäkin, Maurits, sitä piti-
miiä, jouu piirouti tuotiin takasin, ehkä hopea-tistot
sen nurkista olimat poitessa".

»Siinä on tertomus elämäni maiheistu", lopetti
munhus. »Se kertomus on teidän joululahjanne,
muulll minulla ei ole antaa. Sanokaa, oletteko
siitä oppineet jotakin?"

Vanha rouma uli kertonut lertomutsensa, oli ler-
tonnt sen Pian yhteen jaksoon. Ainoastaan puri
kolme lertuu »misto siitä, mitä hiin oli tuntenut,
tun tipeimmät lohdut hänen elämänsä maiheistu
häntä tuhtasimat, oli saanut hänen mähiitsi ajaksi
mllitenenillllN. Valkea takassa oli loppuun pala-
nut, joulu-aaton illallinen oli »valmis, mutta nyt
tun kertomus loppui, ei näkynyt kukaan muistaman
ruokaa. Ellenin ju Mnurits'in sydämissä olimat
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tunteet toinen toistaan ajaneet tvanhutfen kertoessa.
Erilaiset olimat nämä tunteet olleet tummintin. El-
lenin naissydiin oli ymmärtänyt, mitä äitinsä äiti oli
kärsinyt. Maurits sitä ivastaan oli usein kummas-
tuksella silmäillyt kertojaa, ikäänkuin olisi hän epäil-
lyt, että se manhus, jota tässä kertoi, oli itse kai-
kissa niissä ollut, niissä, joista hän kertoi. Mutta
tun kertomus loppui ja manhus kysymyksensä teki,
nousimat he molemmat ja sultimat syliinsä rakas-
tettua. Ia hänen kysymykseensä mustasi Ellen:

»Se joululahja oli parempi tuin minun un-
tumuni, purempi kuin kulliin joululahja, sillä te
sillä, äiti, olette antaneet itsenne meille. Totuutta,
ivilpittöniyyttä, tarsmällisyyttä olemme teiltä op-
pineet".

Ne juhlalliset aatteet, jotta »vanhuksen kertomus
oli herättänyt sekä Vanhuksessa itsessä että hänen
lapsensa lapsissa, olisiwat ehta wielii taitan saaneet
heidät unhottamaan illan kulkua, ell'ei Manha seinäkello
lyönnillään olisi siitä heitä muistuttanut. Ellen
hypähti älliä ylös. Hän nyt muisti, että hänellä
oli tehtäivä wielä tänä iltana. Määrätty aita oli
jo tutunut. Kello oli lyönyt 8. Milloin se oli
7 lyönyt, sitä ei kukaan heistä tiennyt, ei ollut
ainakaan kukaan sitä lyöntiä tuullut.

»Oi, minä olen puolen tuntia myöhistynyt!,, —

huusi Ellen, lun kellon kahdeksaksi hawaitsi, ja meni
tiiruhuSti kaapin luo. Sieltä otti hän esiin Vä-
häisen matan, jonka kannelle oli kirjoitettu suurilla
kirjaimilla: »Neiti Lomiisa Loo". Sitten puki
hän päällensä ja läksi joutuisasti sanoen: »minä
olen paikalla takasin".



110

»Anna minun mennä" — intti Maurits —

»niin saan koettaa uutta takkiani".
»Minä olen lumannut itse miedä lahjan" —

sanoi Ellen. — »Ihanpa tässä likellä kauppaneu-
mos asuu".

Vanha rouiva Ellenin mentyä asetti pöydälle
ruo'an. Hän oli saanut takasin entisen muotonsa.
Ei olisi kukaan siitä «voinut ormata minkä tunnus-
tuksen hän masta oli tehnyt. Ainoa, joka siitä
muistutti, oli puuro, jota oli jotenkin kuimunut
pitkän kertomuksen kestäessä. Vanha rouma, tun
tämän huomasi, hymyili ja kertoi Ellenin sanat:
»Mekin olemme puolen tuntia myöhistyneet".

Maurits koetti takkiansa. Se sopi hänelle mar-
sin hymin. Iloisena huudahti hän: »Sanokaa äiti:
Eikö Ellen ole enkeli?"

»Jumala suokoon, että hän semmoisena Pysyisi",
huokasi wllnhus.

»la, semmoisena lun hän nyt on, semmoisena
hän Pysyy", lausui Maurits walawasti.

»Rukoile sitä Jumalalta!"
Maurits ei sanonut mitään; hän ei ollut tottu-

nut »vastustamaan «vanhusta, mutta ettei hän ym-
märtänyt, miksi tähän mitään rukousta tnrmittai-
siin, se näkyi hänen silmäilytsistään, jotta eimät
suostumusta mnnhutsen lauseesen osoittaneet.

Sitten ei enää sanoja «vaihtaneet ne, mitkä huo-
nehessa olimat. Ne odottimat Ellenin tuloa. Aita
olikin hänen jo palata. Mutta Elleinä ei kuu-
lunut.

»Hän on luultllivllsti käsketty kauppaneumotsella
sisään", sanoi wihdoin Maurits — »muuten hän
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jo olisi ehtinyt kutistin kertaa tämän mätin edes-
takasin kulkea".

»Jos hän olisi käsketty sisään, ei hän olisi men-
nyt. Nyt on joulu-aatto ja tänä iltana ei tukaan
omistansa wapaa-ehtoisesti luowu. Ia jos sitä toi-
nen tetisitin, Ellen ei sitä tee. — Mene katsomaan
Maurits. Kun hän »vaan ei olisi joutunut Va-

hinkoon!"
Maurits tun tämän tästyn tuuli, ei muistanut

uutta tattiansa. Semmoisena lun oli, riensi hän
matkalle, mutta ennenkuin hän otvelle pääsi, alvau-
tui se ja Ellen astui huoneesen.

»Misjä Jumalan nimeen sinä olet ollut?" ky-
syi Vanhus. „ Kello on lohta 9. Koto tunnin olet
ollut poissa, ruokakin on Varmaan ihan jähtynyt.
Mutta mitä tämä on, mitä kummaa? Ethän ole
sittenkään saanut joululahjaa jätetytsi tauppaneu-
ivotselle?"

Roima oli oikeassa. Sama «akka, minkä El-
len oli kaapista ottanut Viedäkseen tauppaneimut-
sen luo, sama ivatta oli hänellä kädessä nyt tun
hän palasi.

Ellen oli punainen. Hän lasti Valun Vanhuk-sen eteen. »Kummia olen tänä iltana nähnyt, tum-
mempia kuullut ja tuntnillllisimpill on minulle it-
selleni tapahtunut. Se maitoinen silkki-hame, jota
matassa on, sen olen minä saanut omakseni, jos
sitä ivoin Vastaan ottaa. Minä tahdoin ensin ky-
sellä teiltä tätä; tällä ehdolla suostuin minä Vii-
mein sitä Vastaan ottamaan. Kuultaa nyt äiti ja
nenwotaa".

Mutta ennenkuin Ellenin kertomusta ja Van-
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huksen neuwoa kuuntelemme, on meidän kääntymi-
nen toiseen perheesen, toisenlaista joulu-aattoa Viet-
tämään.

Vähän mattaa siitä, missä lestirouma Burg asui,
seisoi komea, suuri kakskertainen timihuone. Siinä
asui tauppaneumos Loo. Aliterrassa oli hänellä
tässä huoneheSsaan taksi kauppapuotia, joissa mä-
keä lainehti aamusta iltaan. Ne olimattin nämä puo-
dit, kuluju kaikenlaisia täynnä. Puotien mieressä
oli kamareita, joissa myöskin paljon kuluja nähtiin.
Näissä kaulureissa istumat kuuppuneumolsen kirju-
rit, tukin kirjansa mieressä. Niissä pantiin myös
tääryihin, ja luomiin, mitä oli lähetettämää tilaa-
joille muihin taupunteihin ja maalle. Mikerrussa
usui tauppaneumos itse perheineen; ja mitä kalliim-
pia huonekaluihin kuulumia aliterrassa oli ollut, ne
olimat huoneiden koristuksina ylikerrassa saaneet si-
jansa.

Klluppllneuwos Loon perheesen kuului: hän itse,
hänen rouwllnsa ja hänen tyttärensä Lowisa.

Kauppllneumos oli wanhanpuolinen mies. Pitlä
oli hän kuin aidan seiwäs. Hänen ihonsa oli kel-
tainen ja muistutti suuresti tuimasta partist». Hä-
nen tutkansa oli musta tiheräinen; hänen pitkä
leukopartansll oli harmaa. Suuret lulta-aisaiset
lasisilmät oli hänellä nenällään, joka oli korkea ja
«vähän «viistoinen. Näiden lasisilmien läpi tuijot-
timot hänen pienet, harmaat, terämät silmänsä. Hä-
nen kaulansa oli piitä, ja aina kesän, talwen oli
sen ympärillä käärittynä «ulkoinen maltti-huimi.
Kun sanomme pään päätteeksi, että hän samaten
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aina tutti lamuittu-kuhwin Malisessa hännys-
tutissu, siniseen menemässä liiivissä ja mustissa kui-
tuisissa housuissa — niin, hymit tukiani, jos sinulla
lmvitutsen aistia on, moit sinä asettaa kappaneu-
motsen elämänä eteesi.

Mutta miehen tuma ei ole wielä ihan täysi. Li-
sätkäämme, että hänen huulensa olimat ohuet, »vä-
rittömät ja niin timeesti hänen malkoisiin hampai-
sinsa yhdistetyt, että olisi luullut edellämainittujen
halkeeman, jos olisi kauppaneimos nuuruhtanut. Hy-
myilyäkään, joko masta sanotusta tai muusta syystä,
ei muistanut kukaan nähneensä näillä huulilla, jotta
ympäröimät hänen pientä suutansa. Hän ei myös-
kään puhunut munta luin mitä hänen malttamat-
tomasti tarmitsi puhua. Hän puhui täsimnrsilluan
ju sormiensa liikunnolla. Kun hän tirjureinsa luona
oli, tnrtasteli hän heidän rätinlejään. ja hänen te-
rämiit silmänsä huomasiwat paikalla jos »virheitä
löytyi; ja jos semmoisia löytyi, tuittasi hän laihansormensa mirheen kohdalle ja iski silmänsä onnet-
tomaan rätingin tekijään. Hän oli itse kassansa
hoitaja, ja tun hän siitä maksoi ostettuja kaluja
tahi alamaisilleen paltun, punnitsi hän aina jota
rahan käsissänsä, ennentun hän sen antoi. Jos
jolu hänen kirjureistaan tarmitsi ennen määrä-ai-
taa rahaa ja tätä lauppaneumolseltu pyysi, silmäsi
hän tonttoritulenterill, jolu seinällä riippui, ja tulti
sitä tuolla samalla laihalla sormellaan tutussa ole-
masta pinmästä maksun määräpäimään saakka; siinä
pysähtyi sormi, ja se pysähdys uli tauppaneumotsen
mustaus. Konttoritalcuterista pyyhkäisi hän itse
aina, kun illalla kello löi 8, pois sisällä oleman päi-
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män, sillä kello 8 illalla suljettiin aina hänen kont-
torinsa. - Tämmöinen lamoiltaan oli tuuppaneu-
mos, muttu kumminkin pitimät ne, jotka häntä tun-
sitvat, häntä suuressa kunniassa sillit hän oli sa>
multainen itseänsätin lohtuun kuin muita: jäykkä,
matama ja suora, »Järjestys!" oli sunu, joka
useimmiten, kun ei hän moititit puhumatta olla,
kuului, ja koma järjestys mallitst hänen huoneessaan.

Joulu-auton päimä oli käsissä. Kuupftuneumot-
sellu itsellä ja kuitilla hänen alamaisillaan oli tänä
päimänä summattomlltzti työtä. Utto Loo hyöri ja
pyöri paitasta paikkaan, jokaisen töitä tarkastellen,
jottei erehdystä tulisi missään. Ostajia meni ja
tuli. Jokaisessa huonehessa oli mähäiset murktinut.
Mutta tumntintlllln ei ollut kuuppuneumos hymällä
tuulella. Jo aamulla oli hän suuttunut, sillä jär-
jestys hänen talossaan oli rikottu. Järjestykseen
tietysti kuuluu, että jokainen maksua saadun kama-
ran, ennenkuin sen mukanansa mie, Aamupäimällä
oli puodissa tuo järjestys rikottu. Kauppllneumos
oli näet nähnyt, miten eräs ämmä tuukinsa alle
oli pistänyt lllntlltääryn ja oli sillä hiipimässä ulos.
Tämän huomattuansa samosi tauppaneumos ämmän
limppuun, sai aika kiireesti lankansa talteen, ta-
lutti sitten ämmän omelle, työnsi niskasta hänen
ulos ja antoi hänelle Piiiinpäätteeksi aita potkllsun.
»Järjestys, järjestys taitissa!" huusi hän silloin.
Tästä järjestyksestä oli puodissa syntynyt taituma
nauru, mutta se ei tauppaneumosta harmittanut. Har-
missaan oli hän siitä että järjestys oli rikottu.
Mutta tähän harmiinsa liittyi toinenkin, josta lohtasaamme tilaisuuden mainita.
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Että tuiippuneuwos ei ollut saituri, jota ylläsunu-
iustu «uisi pänttää, uätyi siitäkin, miten hän pe-
rittään kohteli. Mitä itinä roumunsu ju tyttärensä
tnhtoi, sen he sumut mastustumattn, mutta ainoas-
taan sillä ehdolla, että he tauppuneumotsella sitä
pyysimiit. Hän, hän itse eitä tutuu» muu suunut
untuu, eitä tulnun, ei edes oma ronmunsutuan suu-
nut ottuu. Illulu-uuton edellisinä päiminä oli setä
roumulla eltä tyttärellä ollut hirmuisen puljun lcn-
peitu. Lista tädessä tulti tauppuiiemvus tuhden
puotipojun tunssu huonehestu huoneesen, to'oten yli-
kertaan menemiä tamaroita ja aina maan oli mil-
loin roimalla, milloin tyttärellä nusia tarpeitu. V)ts-
totisenu täytti luuppuneumos omiensu maatimulsiu.
Kello 7:stii numuUa puolipäimään asti tuimitti hän
mäsymättit näitä ja muita töitään. Nyt tummin-
lin entistä useimmin tuultiin hänen hiililaivan sy-
«ällä äänellään: »Järjestys!» ehta hänellä tähän
ei näkynyt oleman syytä. Ainn tuontuostatin sil-
mäsi hän ulos akkunasta ja silloin aina kuultiin
tuo: järjestys! Puotipojut tätä kummutsuimut, sillä
ei tostuun ennen ollut kuuppllnetmos pitänyt lukua
siitä, mitä ulkona kadulla tapahtui. Vihdoin ur-
masimat he, että tauppaneumos odotti sotukin.

Päimä oli puolessa. Kauppias oli juuri me-
nossa ylikertaan pinmiilliselle, jota hänen talosfunn
aina syötiin kello 1. Järjestystä siinäkin. Se joka
ei, kun kello löi 1, istunut pöydässä, se jäi päimäl-
lisettä.

Juuri tun hän uli menossa ruo'alle tuli posti-
poika tuoden toto joukon kirjeitä. Kauppaneuwos
silmäsi päällekirjoituksia pikaisesti. Ne oliwat nööl-
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tään kauppakirjeitä. Mutta lirjciden seassa oli yls,
joka ei näyttänyt kauppa-kirjeelle. Sen amasi hän
kohta ja luti sen kiiruhusti. »Järjestys! järjes-
tys!" huusi hän ju mumisi sitten: „Wuhinko . . .

ilma ...myrsky ... Hän tulee kumminkin tänään!"
Sitten riensi hän tiiruhitsti ylös jll ennätti juuri

sijallensa pöytään tun kello löi. Että hän nyt oli
hymillänsä, sen näti se, joka hiinct tunsi. Se, jota
hän odotti, oli tulossa. Hän oli jo päättänyt tä-
män odotetun järjestyksen rikkojaksi ja siitä oli hän
ollut harmissaan; mutta nyt oli harmi kadonnut.
Pöydässä, missä hänen kirjurinsa myöstin istumat,
ei puhuttu sanlllltuun. Semmoinen oli järjestys.
Pöydästä noustua kirjurit kohta menimät alus uli-
kertuun. Kuuppuneumos, kuten tapansa oli, jäi
nytkin roimansa ja tyttärensä luo kello kolmeen
saakka.

Roima Loo oli samassa määrässä lihama luin
tauppaneumos laiha. Se oli jotakin se! Muuten
oli hän marsin tumallinen, jotaftäimäinen mähän
tartyinen ja tieletäs. Akkunassa miistopeilinsä edessä
istui hän, uteliaana kuten »vanhat roimat ainakin,
silmäillen siihen, nähdäksensä lulla kadulla kultimat.
Tänään ei hänellä tummintaan ollut sanottatvasti
aitaa tähän. Läähöttiien oli hän työskennellyt jou-
lupuuhissa; ja että joulua oli aikomus Viettää juh-
lallisesti ja suuresti, sen sanoi ensi silmäily yliker-
ran huomisin. Siellä oli wielii puolisen aitana
laitti pian ylös-alasin. Mutta tähän tämmöiseen
epäjärjestyksen ei suuttunut tauppaneumos. Hän
tiesi, että epäjärjestys aina tällaisissa käy järjestyk-
sen edellä.
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Kun olimat kirjurit lähteneet, lähestyi ukko rou-
maansll ja sanoi: »Tulee kohta!"

»No taimas olkoon liitetty! Minä jo ajattelin ...

minä jo pelkäsin ... Kuule Lomisa! . .. Hän tulee
lohta. Mutta sano, Loo, miksi on hän miipynyt,
miksi ei hän tullut eilen ... Eilen olisi hänen pi-
tänyt tulla, niinhän oli päätetty ... mikä esti?"

»Tuli «vahinko. Oli paha ilma, myrsky. Ei
uskaltanut lähteä ... Odotti toista laimaa".

»Ia tänään tulee hän! Lomisu! Huudn pian
piiat ja trengit! Sali on kuntoon asetettama. Hän
tulee Lomisa, kuulitko, hän tulee, tyttö! Ettö ole
iloinen, Lomisa?"

Tyttö, jota lihama roima iloon tehoitti, oli nuori,
24 eli 25 muotinen. Hän oli pittä ja siten siinä
isänsä tuma; mutta mitään muu hänessä ei muis-
tuttanut isästä. Hänen tasmoistaan olisi myös
turhaan haettu sotukin, sotu olisi hänen äitinsä kul-
taiseksi moitit sanoa. Äidin tosmot olimat sään-
nölliset, ehtii niitä rumensi liitanainen lihawuus.
Lowisan tuswot olimut rumat. Hänen silmänsä
pienet ja aina metiset; hänen poskensa muikean kel-
taiset, hänen suunsa suuri ja hampaansa, mitkä aina
nätyimät, olimat mustat armaltamasti liiallisesta
herkkujen syömisestä.

Äitinsä puhetta ja kysymystä kuullessaan punas-
tut Lomisu, jos moi sitä punastumiseksi kutsua, että
malteanteltuisistu postistaan maitoinen katosi. Pie-
net metiset silmänsä tatselimat maahan ja ainoa
sana, minkä hän sai sanotuksi oli: »mamma!"
Siinä sanassa ja äänessä, millä se sanottiin, oli
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muka oleminaan naisellista ujoutta ja nuhdetta,
mutta itse asiassa niissä ei ollut mitään.

»Niin, niin! minun rakas Lomisani!" lörpötti
romvll — »Nyt jätät sinä kohtu manhnt munhem-
pafi!" ja roiman ääni lankesi, tun hän sen sanoi.
Nenäliinaa» tarttui hän ju Pyyhtiisi sillä silmiänsä
liikutettuna. »Älä unohda meitä! Mnistu niitä
neumoju, joita isältäsi ja minulta olet saanut. Ota
minut esitimnsetsi kaikissa seikoissa, mihin maail-
massa Voit joutua, niin tulet onnelliseksi ja teet
miehesi asunnon paratiisiksi, niinkuin minä olen
tehnyt Loon .. . Eikö se ole tosi Loo".

„Hm!" mumisi kauppaneumos ... »Järjestys, jär-
jestys kaikissa, sanon ma!"

„Sinä kuulet sen nyt itse Lomisa, jatkoi rouma,
joka oli »vetäinyt tällä mälin tumalliselle «vahti-pai-
lalleen akkunan «viereen, »Sinä kuulet sen, sinä
siunattu lapsi ... Mutta siinäpä sinä seisoa töllis-
telet luin mieletön! Etkö kuule Lomisa!. Hän tulee,
yltäsi tulee!"

»Mutta minä en ole häntä koskaan nähnyt!" pa-
ni siihenLomisa. Tässä lauseessa piti oleman jon-
kuloista «vastusta, mutta sitä ei siinä ollut.

»Hm! hm! järjestys!" lausui kauppaneumos. »Jos
ininä kalliita kaluja ulkomaalta ostan, olento minä
niitä nähnyt ennentun ne tänne tulemat ja omat
minun? Jos minä luotan siihen kauppahuoneesen,
jolta kalut ostan, olen minä makuutettu kalujen hy-
myydestä. Järjestys kaikissa! Minä tahdon uskoa,
että sinä luotat minuun ja pidät hymänä sen yljän,
jonka sinulle olen hankkinut . .. poh! Vaikka et ole
häntä nähnyt... Poh! Järjestys!



119

Suin anti olisiiuat lauppapojat ja kirjurit jääneet,
jos olisimat tämän taupvaneumotsen puheen kuulleet,
sillä tuutauden tutuessa ei ollut tauppaneumos niin
monta sanaa lausunut, jos ei lukuun oteta tuota
alinomaista: järjestys. Rotmatin jäi mastausta
maille alussa, niin hämmästyi hän. Mutta pian
tointui hän taasen.

»Sinä kuulet Lomiisa! Sinä kuulet" — huusi
hän — »mitä isäsi on tehnyt. Pian, suutele pa-
pan tiittä ja liitä! Oi Jumala paratkoon" —

jatkoi roima ju mei nenäliinan taasen silmillensä
— »Jumala paratkoon! Ei ole kaikilla, ei mo-
nella, tusttn ainoallakaan niin helliä manhempia
tuin sinulla! Huomenna! Tuimaan isä! Jo huo-
menna olet sinä Lomisa antanut uskosi ja ritkuun
sydämesi pois. Sinun ei enää turmitse totella isääsi
ja äitiäsi, ainoasti sitä jota sinun tulee mieheltäsi
kunnioittaa ja ..."

»Ppruuuu! Järjestys! masta ylihuomenna!" pisti
kauppaneumos «aliin.

„laa... niin ylihuomenna! Jumalan liitos!
masta ylihuomenna!" — tulmastmat fannt rouman
suusta. „Mihuomenna, isäsi syntymä- jn nimipäi-
mänä, luu tänne kokoontuu kolo kaupunki, silloinpa,
silloinpa aukenemat kaikkien silmät, kun isäsi sinua
kihlaa nuorelle kauniille Hirtsille ... Mutia tässä
sinä mielä töllistelet niinkuin et tietäisi, mitä kih-latun naisen tulee tehdä, joka yltaänsä odottnn ...
Pinn pukemaan päällesi paremmat «vaatteet, ettei
ylläsi tarmitse sinua hälvetä".

Lomisu meni, tun tämän käskyn kuuli, piun pois
kumarista. Isä ja äiti jämät sinne tuhde». Rou-
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«an kieli käwi entistä wauhtiansa. Utto Loo kulti
edes tlltllsin lattillllll. Kuunteliko hän roumansa
lörpötytstä, on muikea sanoa.

Vihdoin seisahtui hän ja katseli kelloaan. Hänen
oli aika lähteä konttoriin. Hän metäysi oluelle.

»Minä onneloin ihminen!" — huusi rouma kun
tämän huomasi. — »Löytyykö maailmassa onnetto-
mampaa ihmistä kuin minä olen! Tässä olen puhu-
nut tyttäremme tulemaisuudesta ja minun mieheni
ei edes mutsi kuunnella, mitä puhun. Oi minä
olen onnettomin kuitista, jotta alttarin edessä omat
miehen täsiin antauneet!" Ia taasen pyyhtäsi rouma
nenäliinalla silmiään.

Mutta samalla pudotti hän nenäliinan ja hypähti
ylös. Hän oli silmäillyt akkuna-peiliin ja siellä
nähnyt jotakin outoa.

„No laitti taimaau pyhät!" — huusi hän. —

»Tässä me puhumme, niinkuin ei olisi muuta tehtii-
tuiiä, jll tuussll tulee udotettu. Minä sanon, Loo,
mene pian häntä wastaanottamalln, hän jo ajaa
pihalle".

Kauppaneumos oli jo omannut omen kun tämän
luuli. Kiiruummasti luin ennen puikahti hän siitä
ulos nyt ja rapuissa kuului hänen «vastauksensa:
»Järjestys!"

Mutta ennenkuin seuraamme tauppaneumostn, odo-
tetun kosian luo, käykäämme tätä katsomassa. Mei-
dän on kääntyminen ajassa pari päimää takaperin
tullaksemme tuntemaan häntä sekä niitä seikkoja,
jotka omat saaneet hänet kosijana ilmaantumaan.
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Pari päimää ennen joulu-aattoa oli kaupungin
testikiemari-taloon tullut tuntematon mieras. Että
hän oli Ruotsista totosin, sen huomasi murteestaan.
Hän oli kaunis nuori mies, elämillä, tuiilkkymillä
silmillä. »Minä olen kauppamies, jota kauppa-
asioita kuljen ja tuten täällä miipymäiin puri päi-
mää" — sanoi hän testitiemarin isännälle, joka koh-
teliaasti otti hänet ivllstuun. »Minun nimeni on
Troberg, jos joku tuhtoifi minua tamatu".

KestilieMlltin isäntä ei tuossa mieraassa nähnyt
mitään tummuu. Vierus tuli ja meni, ja meni ja
tuli näiden lahden päimiin kuluessa. Harmoin oli
hän totona. Mutta missä hän tiimi, sitä ei saanut
isäntä tietää. Joulu-aaton aamulla kutsutti hän
luoksensa isännän. »Onko teillä ketään, jota möisi
lähettää trtiunmmouti Trobergin luo? Hän on ma-
han sukua minulle ja minä tahtoisin häntä lamata
ennentuin lähden", puhui hän. Kestitieivari tähän
myönsi ja »vähää ennen puolta päimää tuli tuo pe-
rään lähetetty mieras.

»No sen sanon!" huusi »vouti kun erinäisessä
kamarissa oli kahdenkesken Ruotsalaisen kanssa. »Si-
nä täällä, täällä Suomessa, että tule minun luok-
seni kortteriin! Ia mitä tämä nimen salaaminen
tietää, mai soiko nimi Troberg paremmalle kormis-
sas kuin oma nimesi Hirts?"

»Anna anteeksi meli!" — sanoi «vieras nauraen
— »etten sinun luoksesi kohta tullut. Sen sijaan saat
minulle tänä iltana, huomenna ja ehkäpä mielä yli-
huomennakin osoittaa Mierasmaraisuuttasi. lärjes»
tys! niinkuin kauppaneumos Loo sanoo. Miten



122

on, onko silkkihame malmis ja salaisuuteni tallessa?"
kysyi hän yhä nauraen.

»On, mutta mitä marten tämä kometia? Mitä
Herran nimeen sinä silkkihameella teet ja mitä mar-
ten on se mamselli Loo'lle onnettama? Jos olisit
ollut täällä ennen, tahi jos olisit nähnyt tuon mam-
sellimiirin, luulisinpä, että sinä kosijana ilmestyisit"!

»Kuka sanoo, etten ole häntä nähnyt?" kysyi «viek-
kaasti nuori herra.

»Sinä et ole täällä ennen käynyt; hän liioin ei
Ruotsissa".

»Mutta jos sinulle sanon, että minä ja hän Ta»
panin päimänä kihlataan, mitä sinulla on siihen sa-
nomista?"

„Ei tietysti muuta kun symään kumartaa ja loi-
mottaa onnea ... Mutta älä sano minua Tro-
bergilsi, jos minä sitä uskon tahi jos tästä «ähin-
tätään ymmärrän".

»Ei snn ole suuresti tarmis mitään ymmärtääkään,
kunhan minä, jota asia koskee, ymmärrän. Olkoon
kumminkin järkesi »valaistukseksi sanottu, että minä
olen tullut tänne täältä muassani «vieväkseni kau-
puntinne kauniimman kaunottaren".

»Järjestyksen tyttären!... kauniimman!" ja mouti
purskahti nauruun täyttä kurkkuansa.

»Älä naura, minä tulen kihlauttamaan itseäni
ja lähden pitkä-noktasena. Mutta kokkapuheet hii-
teen ... Kuule kyypari! pullo punssia!" huudahti
nuoriherra omen omaten.

Kun oli haluttu makujuoma saatu, täytti herra
Hirts lasit, nousi makamana ja lausui: »Ei sanan-
kaan, ennenkuin olen lopettanut, ja joll'et silloin ym°
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märrä enempää tuin nyt, niin sanonpa sinun tuh-
maksi. Nyt puheen aluksi: mamselli Lomisa Loon
malja, minun morsiameni malja ja se pohjaan?"

Mtämiit joimat maljan pohjaan. Vouti kumar-
tuen ja maiti ollen, mutta uteliuunu.

»la nyt tuule ja kummastele!" jatkoi mieras.
»Sinä muistut, miten ja milloin me Marstrandin
tylpölllitotsessa tutustuimme, miten siellä ystämyy-
temme perustui. Siitä ei ole sen enempää puhu-
mista, paitsi että minä tämän ystiimyyden nojassa
uskalsin sinuun lurroata tuossa silkkihame-asiassa.
Sinä täytit pyyntöni ja minä kiitän sinua. Kun
Marstrandista tulin kotia, oli minun maallinen
onni seppäin kynsistä juuri päässyt. Isäni ja taup-
paneumos Loo olimat sitä takoneet, ja minun on-
neni oli malmiinll ahjosta lähtenyt neiti Lomisa Loon
muodossa. Sinä tiedät, että kauppahuoneet Hirts
ja Loo omat jo kymmeniä tvuosia olleet kaupoissa.
Ukkojen Malilla oli ystiimyys syntynyt, maitta mah-
dotointa on minun ymmärtää, mihin tämä ystä-
myys nojautuu, kummallisia, itsepäisiä ja omituisia
tun omat molemmat. Sinä näit isäni, tunnon ukko
ja maitta tnmniallinen, tumminkaan ei niin kum-
mallinen kuin Loo, jos oiteen hänet käsitin. No
niin! minä tulen Marstrandistu, olen tustin saa-
nut termehdytset sanotuksi, ennentun minä kutsutaan
isäni luo. Kuule ju hämmästy! »Albert!" — sa-
noo isäni — »sinä olet nyt tohta siinä isässä, että
sinun sopii mennä naimiseen. Kuule loppuun! Minä
en siedä, että puhettani katkaistaan, ennentun punt-
tiin olen puhunut, sen tiedät", — cirjäsi hän kun
minä tahdoin utvutu suuni. — »Sinä olet nyt 21
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wuolinen ja walmis ja wapuu awioliiltoon. Asian
näin ollen olen hatenut ja löytänyt sinulle morsia-
men. Sinun ikuisesi on hän; hymässä perheessä
on hän tusmunut, oppinut järjestystä ju siisteyttä,
Albert, sinun morsiumesi on neiti Lomisu Loo Suo-
ntcStll. Varoissa metäii luuppuhuone Loo »vertoju
meidän huoneemme kanssa. Kun omat häät »vie-
tetyt, suat itse malita, tahdotko täällä mui Suomessa
ottuu asuntosi. Nyt olen punttiin puhunut. Kaup-
paneumos Loo on täällä. Hän rakastaa järjes-
tystä, siis tiedät niitä sinun nyt on tehtiimii". —

„ Tiedän" — mastastn minä. — »Minun tulee pul-
lalla phytää lauppllneuivlllseltll mlllsiametscni neiti
Lomisa Loo ju sen teen minä puitullu. Tultua isä!"
— Olisit nähnyt miten iloifekst isäni tiimi, tun
hän tämän tuuli. Hän, jota ei koskaan näytä mitä
rintatuorensll sisällä asuu, huusi nyt: »Ne sanat Al-
bert, ne maksamat 10,000 ritsiä. Käy lonttorissu,
niin suut ne, Humittele itsesi niillä muoden lop-
puun suutta. Silloin mietät Haitiisi, Mutta huii-
päimänä pistät sinä hulimilisuudcn sättiin, jonka
minä plombernan". — Minä olin juuri silloin, niin-
tuin tiedät, suuressa rahapulassa. Tämä Lomisa
Loo ja 10,000 ritsiä tulimat niinkuin taimaustu.
Kiiruhusti riensin minä ukko Loon luo, syleilin häntä ja
suutelin hänen pergamentti-hniiliunsn, ju puitullu. en-
nentun hän ennätti totuiSta järjestystään, olin minä
pyytänyt simeän ja tauniin neiti Lomisan minun
umiumaimotseni, rakastaatseni häntä myötä- ja mas-
tointäymisissä. Nytpä nousi ilo! Utto Loo näti
järjestyksen maaliman, että hänkin puolestansa sy-
leilisi ja suutelisi minua, loll'ei nuo 10,000 rit-
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siä olisi elänyt mielessäni, olisin purskahtanut nau-
ruun ja nauranut itseni tuoliaatsi, tun tämän sy
leilyn ja suutelon sain. Pitkät kätensä ojennettuna,
jotta oivat paremmin antturitouwiin merrattamat,
luin elämän ihmisen jäsenenä pidettiimät, tuli hän
minua tohti marssien suorana, matamana kuten ken-
raali armeijansa etupäässä, ja tun hän minun saa-
mutti, teki hän ... näin ja näin!"

Nouti oli kummastellen ja hymyillen luullut
ystämänsä kertomuksen. »Sinä, sen riiivattu!"
huusi hän, tun nuori Hirts syleilyllä ja suutelolla
näytti, miten utto Loo oli syleillyt ju suudellut.
»Sinä sen rimattu!" ja purskahti nauruun, joka
ei tahtonut loppua saada.

»Appeni malja ja pohjaan setin!" esitti Hirts.
Trobergilla ei ollut mitään tätä maljaa wastaatt.

Se juotiin siis, ja nuori Hirts jatkoi naurettawalla
wlltawmidella: »Niin olin minä kihlattu, silla neiti
Loivislltt suostumusta ei muta tarmittaisi. Minä
kumminkin olin toisesta ajatuksesta, mutta olin liian
miisus sitä ilmoittamaan. Minä kutsuin ukko Loo'ta
rattaaksi apekseni, mutta tämä soti järjestystä mus-
taan, muitta tahtoisin pannu nuo 10,000 ritsiä
äyristä menemään, että tämä järjestyksen rikkomi-
nen oli ukolle mursin mieluinen. »Vasta häitten
perästä, appi!" sanoi hän. »Järjestys, järjestys
lllitissa". Sampllnjaa tuotiin nyt sisään. Kol-
men miehen siinä juotiin niin, että jo pelkäsin jär-
jestyksen menemän hiiteen. Mutta eipä niintään,
maitta meni se tumminkin ainakin minulta, sillä tun
utot huomasilvllt saaneensa tarpeeksi, emättä lisiä
pulloja tuottaneet, kiiruhdin minä konttoriin, sain
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rahat ja teurastin kurkkuni ja tuleman amiosääthni
termeydelst toto joukon hopea-kauloja. Voit armata,
että aitani nyt oli hausta ja iloinen. Päimät tu>
tuimat niin, etten tahtonut uskoa itseäni kun huo-
masin syksyn tulleeksi. Nyt tun aita lähestyi, jona
minun tuli täyttää lupaukseni, alkoi mäliin mahan
urmelnttuu. Minä olisin kirjoittunut sinulle ja il-
moittanut tämän kmnmullisen seitun, muttu ukkojen
kehoituksesta ja päätöksestä olin paloiteltu olemaan
maiti. Asia oli näet jäämä meidän kolmen salaisuu-
deksi aina siihen piimään saakka, jolloin kihlaus tulisi
julkisesti tapahtumaan. Kuten sanoin, päimät ku-
lumat ja pian oli leikistä tulema tosi. Silloin
tuli utto Loo'ltu tirje, missä hän määräsi kihlauk-sen tapahtumaksi Tapanin piimänä. Minun tulisi
pari päimää ennen joulua saapua hänen luoksensa.
Kun isäni tämän kirjeen sai, kehoitti hän minua
antamaan jonkun kalliin joululahjan neiti Loo'lle.
Minä ostin maltoista silkkiä, parasta mitä sain, ja
lun en ollut ikinä morsiantani nähnyt, enkä siis
osannut saada sitä sopimasti ommelluksi, lähetin minä
pakan sinun luoksesi, kuten muistat, pyynnöllä, että
jollakin lailla saisit hameen malmiitsi ja morsiamel-
leni sopimaksi. Minä olin mulinnut juuri tällai-
sen lahjan hyminlliitseni uttomaariani. Se onnis-
tuikin, maittei enää rahoja lähtenyt. Utto liitti minua,
lun minä ilmoitin tahtomani lihlanspäimänäni nähdä
morsiameni siinä pimussa, niintä rakkauteni oli hä-
nelle malintiitt. — Joko nyt ymmärrät salaisuuden?"

»En, totta mar, mielä ymmärrä" — »vastasi
ystiiwä. »Sinä olet täällä, että asu appesi luona,
että uhkaakaan jouluasi Nella mieltää".
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»Kuule siis loppuun, luule ja kummastele!
Mutta sitä ennen, neito Lowisan malja, neito Lo-
misan, josta ei itinä tule rouma Hirts'iä. Vapaa
on neito Lomisa, hurraa!"

»Niin se oli" — jatkoi Hirts, lun oli mulju
juotu. — »Aila lului ja minun oli lähteminen
VllihettllMllon onneani umiosäädyn kahleiksi. Minä
en Moititit, en kehdannut sotia mustaan. Minäpä
mielä kiiruhdin lähtöäni. Vaimuloinen oli kulku
Ahmenanmeren yli joulukuun pukkusessa; minä suu-
mutin kumminkin muhingottu kaupungin, missä nuori
mies oli kahleisin pantama. Minä olin tiellä paljon
miettinyt, miten pääsisin tuosta pulastani ja »vih-
doin oli minussa syntynyt päätös. Oliko tnielestiis
siinä mitään tummaa, etten paikalla rientänyt, tänne
tultuani, tlluppaneumoksen luo? että ensin tahdoin
nähdä sen olennon, jolle olin määrätty? Intognitona,
se on salassa pitäen tuta olen, olen nyt täällä ollut
kolmatta päimää, olen tartastellul, nähnyt ja ym-
märtänyt, ettei neiti Lomisa Loo sotvi Albert Hirts'ille.
Amen, se on totinen tosi!"

»Mutta luinla armelet päästä «apaalsi hänestä?"
kysyi wouti. »Veli parta! luulenpa, että olet kut-
sunut tänne minua jostakusta tärkeämmästä syystä,
luin mielä osaan armata".

»Aiman niin! Ia kaikkien ensiksi, laita että nämä
kirjeet tulemat kauppaneumos Loo'lle. Ne owat
kauppa-asioita koskemia" — lisäsi hän nauraen —

»jn jolti ne eimät sna armoani laskeumaan, niin
en ymmärrä järjestystä . .. Vähintäin 80 pro-
sentilla! Muuta en nyt pyydä sinulta, mutta huo-
menna ja ylihuomenna «oit ystömääsi auttaa".
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»Eikö muuta nyt? Vähälläpä päitsen, alussa ai-
nakin" — sanoi moudi. »Kirjeet saat uStoa minulle.
Mutta sano, oletto neittä nähnyt, ja mimmoinen
oli hän mielestäs? Tahtoisinpa mielii lopuksi kuulla,
mitä nyt mietit ja mitkä keinot olet keksinyt wa-
paus-sodassusi?"

»Neittä olen tolmusti nähnyt. Jos hänen itke-
neistä silmistänsä moi hänen sisällisiin umuihinsa
päättää, niin on hän todellakin merrattama tuohon
syntejään suremaan Magdaleenaan j. n. e., j. n. e.
Mutta minun käsitykseni on nimun tyly, jotta tai-
taisintaan hänen limuansa muututa niin kummalli-
sella miirisetoitutsella tuin pitäisi. Summa sum-
marum: Häneen sidottuna uhkaa minua onni niin
suuri, niin taimaallinen, ettii minä, jota halpuuteni
tunnen, en ensinkään ole mahdollinen. Mitä muine
kysymykseesi tulee, niin milloin olet tuullut tahi
nähnyt, että ilmeily-näytelmissä mnmeisellä näytök-
sellä aletaan? Hillitse siis uteliaisuutesi".

Vielä «vähän aikaa juttelimat ystämät, sitten ero-
simat he. Vouti otti ollaksensa pastillon 6'gmoui',
joksi hän tointansa nimitti, kun kirjeet lukkarissa
lähti.

Ne kirjeet, mitkä kauppaneumos Loo sai juuri kun
hän puoliselle meni ... Mistä postikonttorista ne
tuliwllt, sen armannee lukija.

Kauppaneumos Loo oli ennättänyt konttorinsa
omelle, kun odotettu mierns tuli häntä «vastaan,
kiiruusti ja iloisesti. »Järjestys, jumalan nimeen,
järjestys!" huusi ukko termetuliaiseksi, kun tulema

mämynsll oli hellyyttä osoittamalla syleilyksellään
tantan hänet. Nuori herrn silloin tasaantui ja nyt,
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jos olisi »vouti ollut näkemässä, mimmoiselle ystä-
mänsä näytti, kun siinä seisoen piti kädessään kattp-
pllneumoksen laihaa, luista tältä, ei hän olisi suut-
tunut nauruaan hillitä. Jos olisi hirts parta saa-
nut järjestyksellä heitetyn kauhallisen kylmää mettä
masten naamaansa, ei olisi hän hänimästyneemmältä
näyttänyt. Hän oli näet luullut saamansa apstie-
tin paitalla, oikein järjettömän ja nyt ...nyt otet-
tiin hän ivastaan niintuin ralaS mämy ainatin.

»Tämä maa on, piru wie, noitten ... tahi on
Troberg pettänyt" — ajatteli hän. Mutta ajatut-
siaan ei hiin saattanut näyttää. Hiin oli siinä
werrattawa kortin heittäjään, joka koto onnensa yh-
delle kortille panee ja nätce tupanneensa. Vähitellen
tointui hän kumminkin, ja kun nyt ukko Loo saattoi
hänet ylikertaan, oli hän jälleen suma mieS tuin
ennenkin. Ukko Loo näytti iloiselta, sen merran
tun sitä hänessä taisi niityii. Hän olisi tosin tah-
tonut ottaa mustaan tulemuu mämyäiin konttoris-
sani!, mutta eipä hän näyttänyt paneman suuresti
pahaksi, että järjestys tällä kohdalla tuli mähiin ri-
kotuksi.

Nuori herra Hirts saatettiin kamareihin, jolta
häntä marten olimat määrätyt. Täällä nyt, sill'-
aitcill tuin hänen taptisättiäiin tunnettiin ylös, pu-
heli hän termeisiä manhulla Hirls'iltii, puhui, tu-
len kunnollisen kauppiaan tulee, hinnoista ja kama-
roista ja miellytti wanhaa tauppanetnvosta etenti
mainitsemalla joitakuita kauppa-asioita, joissa kaup-
pahuone Hirts oli ivoiltllitut summattomasti. „Se
oli minun ensi työni, ensimäinen askeleeni kaupan
tiellä", lopetti hän. »Minä isäni suoStnmutsella to-
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sin panin onnen «aiheelle pian tuko kauppahuo-
neen omaisuuden, mutta se onnistui, ja onnistui
niin hyivin, etten osannut todeksi uskoa sitä, en-
nenkuin itse näin onneni".

„ Järjestys, ennen kaikkia järjestys!" lausui siihen
kauppaneumos, »mutta »vähäinen Maromoisuuskaan
noissa asioissa ei haittaa!"

»Aiman oikeen!" ivastasi Hirts. »Ia toisti en
panekaan niin kaikki onnen nojaan tuin nyt. Mutta"
— keskeytti hän -— »ettekö tästä tiedä? Kummin-
kin kirjoitettiin teille siitä jo pari miitkoa ennen
lähtöäni".

»En ole saanut!... Ah! Posti tuli äsken, en
ole mielä ennättänyt lukea muuta kuin sinun kir-
jettäsi".

»Jumalan kiitos!" ajatteli nuori Hirts.
»Mutta järjestys!" lisäsi kauppaneumos. »Menen

toimiini! Pue päällesi". — —

Kauppaneumos meni lähemmin silmäilemään noita
kirjeitä. Mutta kun hän tuli konttoriinsa, oli hä-
nellä siellä toista toimitettawaa. Posti oli lähtemä
kello 6 ja järjestys «vaati, että postiin pantamat
kirjeet sitä ennen olimol sinne jätetyt. Kauppaneu-
»uolsella oli tapana lukea läpi kaikki kirjureinsa kir-
joittamatkauppakirjeet ennenkuin ne lähetettiin. Tästä
syystä jäimcit äsken tulleet kirjeet ajaksi amaamatta.

Sillä aitaa nuori Hirts puteusi kosia-pukuun.
Valkoinen huimi kaulassa, yllään uusi hännystakki,
joka eau de cologne'lto tuli, astui hän sitten ulos
saliin. Siellä häntä jo kauan oli odottanut Manha
lielätlls rouma. Tosin tämä saliin astuminen ma-
han loukkasi järjestystä, sillä tietysti olisi kauppa-
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neuivoksen tullut esittää Hirts'iä roumalleen, mutta
mitäpä siitä, Hirts esitti itseään.

»Te ehkä, armollinen rouma, tiedätte kuka niinä
olen, kauppias Hirts Ruotsista, samaten kuin minä
armaan teissä näkemäni kauppaneumos Loon puoli-
son", puhui hän nöyrästi kumarrellen.

»Te nrmaatte oileen" — ivastasi lihawa rouma
ja katseli ihastuksella kaunista, nuorta herraa. »Minä
olen rouma L00. .. Te olelte kauan miipyneet, hymä
herra, matka meren ylitse ei liene hupaista tölln
aikaa »vuodesta. Jäät jn myrskyt! Huu! minua
hirmittää kun sitä ajattelen".

»Äimän niin, mutta sille, joka kulkee semmoi-
sissa asioissa lun minä, ei ole mitään hirmittömuä"
— ja taasen kumarteli nuori herra symäön.

»Minä tiedän näitä asioita" — ivastasi rouma.
»Meillä, miehelläni ja minulla ei ole minkäänlaisia
salaisuuksia. Hän osaa lukea minun silmistäni, mitä
minä ajattelen ja minä myös hänen silmistään hä-
nen ajatuksiansa".

„Sitä en piru «vie minä osaa" — ajatteli Al-
bertimme. Mutta komoa sanoi hän: „Ken teidät,
armollinen rouma, näkee, osaa kohta, jos tnivnllista
järkeä on, nähdä, että teissä asuu kaikki ne amut,
jotka kaunista sukupuolta kaunistamat. Ia minä
olen onnellinen, tämänkin tähden suuresti onnelli-
nen, jos asiani täällä onnistuu".

Nuori herra Hirts, — «voimme sen lohta sanoa
— oli maittanut rouman suosion suurimmassa mi-
tassa ja tämä iviime lauseensa teli sen niin ta'atuksi,
että Hirts marmaanlin olisi hämmästynyt, jos olisi
armannut sitä.
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»Mieheni «n teitä liittänyt ju nyt minäkin moin
sunou, että tämä kiitos ei ole ylellinen", lausui

rouma, »ehkä te, kuten näen, miihän osaatte imar-
rella. Minä niinkuin sanoin tiedän asianne ja siis
heittäkäämme pois taiten liitonaisen tursastelemi-sen. Te tulette tänne ... älkää punastuko herra ...
te tulette tänne meidän tyttäremme tähden?"

„Niin!" ivastasi Hirts Hiljaan, teestennyllä äänellä
ja loi silmänsä alas ujoudesta. „Punastuinto ? se on
yhtä suuri malhe, tuin se totuus, että sinä/ ämmä,
puinut muhintäintin 4 centneriä", puhui hän itsek»seen.

„Me emme tuhdo tehdä mitään tyttäremme tuh-
toa »vastaan tässä asiassa. Hän »valitkoon tuleman
tukensa itse. Muttu, niinkuin rakastetun äidin tu-
lee, tiedän minä, että jalon tyttäreni sydän on iva-
puu, ja Moinpu, sillä minä tunnen tyttäreni, ivoinpa
hänen puolestuan mutuuttua, että semmoinen mies
kuin te olette, on määrällinen nais-sydänten rau-
halle".

Nuori Hirts kumarsi. „los, mitä tyttäreenne
tulee, minä tässä asiassa todellakin onnistuisin, niin
olisin onnellisin maailmassa".

Nyt nukeni omi ja saliin astui tuo onnellisuutta
matkaan saattama neito Lomisa Loo. Hän oli joku
sitten äitinsä tahdosta mai oman itsensä halusta
pukeutunut kauniimpaan pukuun. Hänkin oli saa-
nut tiedon siitä, eftä heillä oli «vieraana outo herra,
jota ei futaan tuntenut. Hän armasi tuta tämä
oli. Mutta ennentuin hän astui saliin, oli hän
nmain-reijästll sinne kurkistellut ja nähnyt nuoren
kosiansa ja tämä nätö sai hänen sydämensä sykli-
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mään. Hän pyyhkäsi hienolla nenäliinalla silmiään,
jotta »veden juoksua ei kohta hamaittaisi. Ia nyt
seisoi hän ujona siinä.

»Kah! tässä on hän, josta puhumme!" — huusi
wllnhll rouma, kun tyttärensä huomasi. — »Minun
tyttäreni Lomisa ja kauppias Hirts, isäsi ystämän
poika".

Nuori herra astui kiiruhusti neidon luo ja pu-
risti hellästi hänen kättään. Mutta niinkuin nuo-
rukaisen tuossa tilaisuudessa tulee, ei hän sanonut
mitään.

Neiti Lomisa Loo loi maahan silmänsä. Sanaa-
kaan ei hänellä ollut sanon.

Wanhn lihawa rouma hymyili ja Pyyhtäsi liiku-
tettuna silmiänsä. Hän muka, niinkuin sittemmin
manifesti kertoi, muisti tuossa nyt sitä hetkeä, jona
Loo oli hänen kättään ensikerron pidellyt. Hhtä
ujona oli hänkin silloin seisonut, kun nyt tyttä-

rensä tässä. Rouma muisti myöskin, että tällai-
sissa tiloissa on parasta jättää tähden testen asian-
omaiset. Hän kun siis oli alun nähnyt, nousi ja
sanoi emännän äänellä: »Mutta herra Hirts! Suo-
kaa anteeksi! Minä en muistanutkaan, että tulette
pitkältä matkalta, että teillä luultamasti on sekä
nälkä että jano". — Tämän sanottuoan hän astui
lllmpyröitsi ulos solista, «vähät huolien siitä, että
Albert nälkää jn janoa kielsi.

»Sen minä uskon! Jota armannsn «ieressä sei-soo, ei muista nälkää ja janoa", — mumisi rouma
mielihymällä itsellensä.

Siinä seisoi nyt nuori herra ja nuori nainen
ja mikä pahinta oli, molemmat tiesimät, mitä mas-
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ten he siinä seisuimnt. Muttu sumullainen mieli
ei heissä mnllinmit ja se oli kyllä paha. Albert
olisi mieluummin häilynyt Vähäisessä aluksessa tes-
tillä myrskyistä Ahmennn merta. Lolvifa sitä ivas-
taan tunsi taimaallisen esi»ia'uu tulemustn onncs-
tuun. Albert mietti, miten puhetta alkaa ja Lomisa
mitä ja miten nuoren herran kysyniykseen »uastutu.
Ju näin tätä miettiessään seisoimut he puri pitkitä
minuuttia.

Vihdoin oli imuri hirts päässyt tässä silmille.
„Se tyttö", ujutteti hii», ~jutu »äi» ilmu» mitään
antuiipi tlinteniuttomnlle, ei ule minkään armoinen,
ja siis ei lnettane miilulle syyksi, jus minä tiiniän
komedian päätän niinkuin ule» altuinit"-

Meiti Lomisa! alkoi hän hiljaisella, »vapisemalla
äänellä — te ehta tiedätte, mitä Vanhempamme
oivat meistä päättäneet. Vähät minä tässä tum-
minkin kysyn Vanhempain! tahtoa. Minä olen näh-
nyt teidät ja ensi silmäily sanoi minulle, että ilman
teidän rakkauttanne minun onneni mailmassa aina
on olema maillinaine». Tässä, tämmöinen olen,
nuori, kokematon! Sanokaa »voitteko tulemuisuudessu,
sillä nyt en taida sitä »vielä maattakaan, moitteto eli
luuletteko moimanne tull» onnelliseksi minun puoli-
sonani?" Ia mielä entistä hellemmästi puristi
Albert Lomisan tältä.

Lomisa oli »niettinyt mitä tuohon kysymykseen
»vastata, mutta nyt tu» tuli aita mustuta, eipä hä-
nellä oUnt muuta sllnomistu tun hiljainen mutta
pitkään »vedetty: „juu...a!"

Temppu oli niin muodoin tehty ja Albert ja
Lomis» olimat tihlatut. Lowisa mietti miten naa-
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p»ri, hänen tytöt ju tuitti tiittuwunfu häntä ludehtisiwat,
niite» nuoret herrat, jotta suurimmaksi osulst olimat
häntä ylenlutsoneet, suuttuisimut häneen, tun Häti-
stivät, niintä tuinnin ju »ljunn yljii» hän oli suu-
nni ju Lomisu puru» sydiin puisni eiiemnliiu luston
hiniuStn tuin rntluudeotu. Albert tnuscn puolestunsu
«jutteli »mitii pcrhnnna ininä sunon hänelle", ja
mietti mielä lisäisi pititö liitto mahmistettamait tosia-
niuiskulln.

»Enpä siitä taida päästä ...mutta jääköön se
hetki niin kauivaksi, tun mahdollista", lopetti hän
keskusteluaan omon itsensä kanssa.

Hän olisi siinä ollut tumminkin pahassa pulassa,
ellei Lomisa itse olisi häntä »vapauttanut lauseella:
»Mihuomenna on isäni syntymä- ja nimipäimä.
Isäni ja äitini tahtoo, ettei kukaan tästä meidän
kihlauksestamme saa mahoistakaan miistiä, ennenkuin
ylihuomenna, jona meillä pidetään suuret pidot.
Siis olkaamme «aruillamme, ettei kukaan huomaa
mitään, ei edes palkollisetkaan".

»Oi minun armaani, miten laidun minä niin
tuuun sulata, mitä sydämessäni asuu! Jos minä
suisin tehdä mitä sydämeni muutu, niin tuhtoisin
toto maailmalle huutuu onneani. Mutta minä jo
näen sen, sinun muhinkin tuhtosi on olema minun
lakini ju niinä toitnn osoittaa sinulle tänä odotuksen
ju tuimon uitnnu sumun merran tylmyyttö, tuin lem-
peä asuu sydämessäni. Suudelman, lenipisuudel-
mun Mundin minä pnltutseni,"

»Niin, »ii» siNni»! Diihuoinenna!", Mustusi mur-
sin». Muttu tuolinpa ulisi ollut hiineNii mitään
ivastaan antuu paltintu paikalla, jos olisi yltä sitä
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Vaatinut. »Kumminkaan" — lisäsi hän — »ei si-
nun tarwitse Manoista kylmyyttä osoittaa, sillä
Varmaankaan et kukaan saata aaiviötaa mitä näin
Vähässä ajassa on tapahtunut".

»Se nyt oli totta!" — ajatteli Albert, joka töin
tuskin uskoi todeksi, mitä hän tuntineljännelsessä
oli tuullut. Hän maun myönnytykseksi puristi Lo-
»visun kättä. Sen keinon oli hän keksinyt mnku tun-
teidensa tulkitsi ja se riitti, sillä neiti Lomisa oli nyt
niin Valitutettu tulewasta romvttudestaan luin neito
saattaa olla.

Salissa oli jo Albertin sinne astuessa ollut jo-
tenkin hämärä; nyt oli hämärä muuttunut pime-
äksi, kumminkuun ei ollut hän, eitä myöskään Lo-
misu sitä huomuuminuun. Tuollainen puolipimeys
on ainu rakaslumuisille terme tullut. Ia josko se
tästä syystä ei olluttaan Albertin mieleen, oli se
kumminkin toisesta, jota emme turminne tertun.

Kauan nilaa saimat nuoret tässä kahden kesken
istun, ennenkuin kukaan heitä häiritsi. Vihdoin
lienee roimalle aita hänen askareissaan tullut tu-
kalaksi, sillä yht'äktiä amasi hän omen. Lomisa sil-
loin lohta hypähti ylös sohivalta, missä oli ar-
maansa mieressä ja teeSlennetyllä täyssydiimisyydellä
juoksi hän äitinsä luo ja painoi kasinonsa hänen
rintaunsn musten.

»Joko se on tapahtunut?" kysyi rouma kuiskut-
taen Lomisan kortvaan, mutta kumminkin niin ka-
malla äänellä, että Albert sen kuuli.

„9o!" ennätti Lomisa «vastata, kun samalla nuori
losija tarttui rouman käteen ja lausui: »Lomisa on
minun; suokaa, äiti, meille siunauksenne!"
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Vunhu roumu leivitti sylinsä, sulki siihen mo-
lemmat nuoret ja iski lihaläistäytsen, joku muka oli
olema suudelma, setä Lowisan että Albertin huulille.

Mitä Albert siitä piti, sen annamme lukijamme
armllta. Hymäpi» oli — ivoimme sen sanoa —

että salissa oli pimeä muuten ehta olisi hänen ir-
mistytfensii kenties ofoittanut hänen rattantenfa oi-
keaa laatua.

Suliin tuutii» nyt kynttilöitä. Jouluaaton il-
tnu mnlunStimnt kuitti miettäniuii». Mite» Albert,
talunmiie» pmihuteSsu, suutettii» ruufusnlii» jn
siellä hymuuii pidettiin, se jääluu» lertonmttu, sa-
»illten luin miten suuri, tuuuiisti turintettu ju sa-
doilla kynttilöittä marnstelt» kimsi ta»n,ettiin suu-
reen saliin.

Meidän on, Mailaa lun tätä lailtea ylikerrassa
Malmisletaan, käyminen alikerrassa katsomassa mitä
siellä kauppllneumos on toimittanut ja toimittaa,
kost'ei häntä tuulu ylikertaan tulemutsi, muitta häntä
lemottomuudelln roima ja Lomisa odottamat.

Kauppaneumos on wähiisfii ajassa saanut tirju-
reinsa kirjeet luetutsi. Nyt, tun siitä toimesta on
päässyt, tiiy hän pitimältään tatsomnSfn, mitenkä
puotipojut täyttämät melmollisuntstuun. Hän ön
erittäin hylviillii tuulella, jonka hiin sillä osoittaa,
että hän aina tuon tuostakin hieroo tiistait».

Kirjeet omat amattaivat. Tämä työ on tauppn-
ncumoksen mielestä marsin tärkeä. Hän pyyhkii
lasisilmiänsä, istuitse konttorin perässä olemalle
sohivalle, kirjeet »vieressään.

Pari, kolme on hän amanniit, ne eimät sisällä
muuta tuin ilmoitulsia tauppanemvotsen tirsoitta-
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main kirjeitten perille tulosta. Nyt amaa hän nel-
jännen, ja lukee sen.

Koko hänen olentonsa muuttuu; hän pyyhki uu-
destaan lastsil»iiiiiili, ikäänkuin epäillen tokko hän
on nähnyt otteen ju lukee taasen. Hänen murtn-
lonsll käy llikoisemnillksi; hänen silmänsä istemiit tulta;
hän nousee ja käy kiireesti pari tertan lattian poilti
sattuu summattu, järjestystään ei nyt pääse hänen
suustuan. Sitte istuilse hän taasen, amaa jälellii
olemaa tutsi kirjettä, muttu niiden lukeminen näkyy
muun yhä enemmän häntä suututtaman. Sillä lun
hän ne on lukenut, puristaa hän ne kaikki kolme yh-
teen läjään ja pistää ne tukkuriinsa, pukeutuu kii-
reesti turkkiinsa, mnljustuttaa pikaisesti hemosensa
ja lähtee ajuinuun.

Kirjurit olimat kummastellen nähneet, minkä
maikututsen miimetsi luetut kirjeet isännässä tetimät.
He hatusimat uteliaasti tietoa, minnettä tauppa-
neumos aitoi. He samatkin tietää sen, sillä to-
wllsti huusi tauppaneumos ajomiehelle: „Aja testi-
tiewari-tllloon!"

»Siellä on luultamasti joku reisaamainen kaup-
pamies!" fanoiivat kirjurit loisilleen.
' Antakaamme lauppaneumoksen ajan omia aiko-
jaan ja käykäämme katsomaan, mitä nuo kummat
kirjeet sisältimät. Kaksi niistä on Ruotsista, kolmas
kauppaneumotsen omasta kaupungista. Kirjeet, jotka
Ruotsista omat, kuulumat näin. Ensimmäinen:

»Herra tauppaneumos Loo ! Surulla saan ilmoit-
taa, että kauppahuone Hirts on perikadon reunalla.
Nuori kauppias Albert Hirts, huoneen johtajan
poita, on joko isänsä suostumulsella tahi tämän tie-
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tiimatta antautunut asioihin, jotta otvut syöneet kaup-
pahuoneen kaikki Marat, jotta konkurssiin ennen jou-
lua on huone menemä. — Lähempiä tietoja masta.
Nyt maan päätteeksi ilmoitan, että eilen lolme »vek-
seliä yhteensä 10,000 ritsiä protesteerattiin Hirts'in
huonetta ivastaan. Kunnioituksella °^ **"

Toinen: »Herra tuuppius Loo! Kun oli miime
kirjeeni jo postiin puutu, tupusin minä nuoren tuup-
piaaii A. Hirtsin. Hän kehui olemansa kihloissa tei-
dän tyttärenne tanssa ja malmis lähtemään Suo-
meen Haitiinsa mieltämään. Teidän Varoillanne ai-
too hän asemaunsa parantaa. Hänen metkansa
omat niin suuret, että olen tatsonnt melmollisuti-
detseni «aroiltaa teitä liittymästä hänen kanssansa.
Muutenkin hoetaan hänestä kaikenlaisia asioita, joista
jokainen häpiisee häntä itseään ja anastan häneltä
taittein rehellisten kunnioituksen. Joku näistä ju-
tuista suuttuu oltu Valhe, muttu pelkäänpä, että hän
on syyllinen moniin rumiin seikkoihin, joista ei mielä
tiedetä. Kunnioituksella *"*"

Kolmas, joka oli samasta kaupungista, missä kaup-
paneumos asui, kuului: „Herra kauppaneumos! 3)s-
täwäni s*« kehoituksesta saan tietä antaa että
nuori kauppias A. Hirts 2t päim. Joulukuuta saa-
pui tänne ja otti asuntonsa nimellä Troberg keskie-
iuarissll. Setä eilen että toissapäimänä on hän
enimmät ajat ollut ulkona, missä en ole saanut
tietää. Minulta on hän teidän maksettamalsi lai-
nannut 409 ritsiä. Valmiina lähtemään Poriin
kun olen, en ole «voinut suusanallisesti näitä teille
ilmoittaa. Kunnioituksella N. —

—"

Näin kuulumat ne kirjeet, jotkn sniwnt kauppa-
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neuwotseii joulu-aattona »los lähtemään. Kello oli
puoli tuhdetsun, lun hän pulasi, hän oli täy-
nyt lestitiewurissu ju truununwouti Trobergin luona
ja nyt lun hän tuli latasin, oli hän jolenlin wa-
tliutetttl kirjeiden totuudesta, ehtei hiin cnsintään
tuota ja N — — äii tuntenut. Kruunmiivouti,
jolle taiippntieumos oli näyttänyt mastasaubut kir-
jeet, oli ymmärtänyt paikalla asian laidan; oli sa-
nonut »varsin mähiin luntemunsn hirts'iu, ainoastaan
terra» nähneensä hänen eräässä lylpylaitotsessa Ruot-
sissa ennenkin» nyt testikiemarissa, missä oli nuh-
dellut häntä siitä, että hän ei käyttänyt omaa ni-
meänsä, ja ivieläpit uhannut häntä tnn luuli hänen
ottaneen nimen Troberg. — »Rahaa hän minulta-
tin tahtoi lainata!" lisäsi mout--^ jonta »vähän tiimi
sääliksi tnuppllneimoksen lusta, nmtla jota kuumiin-
taan ei tahtonut ilmoittaa ystiimänsii salaisuutta,
ehta tyllit mielensä teki.

Näillä tiedoilla tuli tauppaneumos totia, tuli lui-
hun mimniussa jn ennätti tustin tontlorissu snadu
turkit yltään, ennenkuin hän kiiruhti ylös yliker-
taan. Puoti oli tello 6 suljettu ja useammat kir-
jurit, joilla ei ollut totoa laupungissa ju jotka tä-
män tähden olimut tauppuneumotsen perheesen jouluu
mieltämään kutsutut, olimut jo suureen saliin saa-
puneet.

Neiti Lowisa istui isiin astuessa sisään fortepia-
non »vieressä, pelasi ja lauloi äänellä, jota todella-
kin oli kauniimpi tuin olisi luullut. Albert, jota
seisoi laulajan mieressä, ei siis marsin liilaa sano-
nut, tun hiin morsillntansa ylisti ja kiitti. — Lo-
misa lauloi juuri utto Loon tullessa erinomaisen
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liikuttaman romansin kahdesta rakaStawaisesta, jotta
molennnat surmasimat itsensä, kun eiiviit toisiansa
saaneet.

„Woik' ihanampaa olla
Kuin kuolla kanssa armllanfa,
Ia yhtyä taas tuolla
Ijciifen ilon taiwoassa!"

lauloi hän.
„No mihdoin miimein olet sinä täällä!" huusi li-

hllma ruuma kun miehensä huomasi. »Missä Ju-
malan nimessä olet sinä ollut, mitä tärkeä syy
sai sinun tämmöisenä iltana ulos kaupunkiin, mar-
sinkin tun meillä on niin kallis mieras, sinun ys°
lämäsi poika Ruotsista".

Kauppaneumos ei siihen mastannut mitään, sil-
mäili maan pikaisesti ympärilleen ja lähestyi for-
tepianoa, jonka »vieressä Albert seisoi, Albert oli
ennättänyt mennä häntä «vastaan' muutamia aske-
leita. Lowisa taasen innostuksessa jatkoi, isästä
huolimatta:

„Ci loista lempi täällä
Tcicill' yksin sum mallitsee ,.."

„Hm!" ärjäsi isä. »Lupeta siihen! — Minulla
on mcihän sanomista teille" — lausui hän kään-
tyen Hirts'iin, »Seuratkaa minun!" In ukko Loo
kulti Albertimme kamariin.

»Korwat pystössä nyt, Albert!" puhui nuori
herra itselleen luu fauppaneuwosta seurasi.

Viita tantarissa puhumat tulisi liian pitkäksi
sanasta sanaan kertoo. Kauppaneumos, ehkä miha
ilman mitään järjestyksettä hänessä liehui ei lohta
tätä Miljaansa näyttänyt. Hän maan tarttui kiinni
siihen puheesen, jota heillä oli ollut ennenkuin hän
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meni alus konttoriinsa. Hän rupesi tiedustelemaan
tuosta smiimattomllstll woitostci, jota oli saatu nuo-
ren Hirts'itt toimella ja tun Albert nyt suoraan
tunnusti, ettei hän mielä ollut siihen nsiaun ryhty-
nyt, mutta ettii hän tohta naimisensa perästä olisi siihen
ryhtymä, sittenkuin oli saanut kuulla appensa neu-
moja ja ilmanaikojaan lystilseen oli kertonut kauppa-
asian jo tehdyksi; että hän tätä taisi tehdä, sillä asia
oli niin «armaan onnistuma, jotta rahat olimat
saatuina pidettiimiit — niin tauppaneumos iiltiä
keskeytti häntä huudolla: »Niin olet sinä malehtelia,
petturi, lonna ! Ia laitti on tosi, mitä sinusta tie-
dän ... Naimisesi perästä! ... Siitä naimisesta
ei tule mitään, ei tulemassa eitä tässä maailmassa!"

Albert oli kummastellen katsominansa taiipputieu-
mosta. „In miks'ei?" miiitti hän. „Minä olen
»voittanut neitti' Lomisan sydämen. Ettehän toti
peruuta sanojanne tuon pienen, »viattoman malheen
tähden, jota tumminkin kohta on todeksi kiiäntymii?
Itsehän te minua miimyksenne olette pyytäneet ...
Mitä järjestys tämä on?"

»Järjestys! suu kiinni! Lue nämät ja mustaa
sitten!" ärjäsi ukko.

Teeskennyllä maivistuksella otti Albert mustaan
kirjeet. Niitä lukiessaan koilti hän, ikäänkuin häm-
mästyksestä purra huuliansa, sitten iski hän silmänsä
kauppanemvokseen, mutta tun hän nämät silmät hä-
mäiisi itseensä käännetyiksi, käänsi hän omat silmänsä
lohta toisaalle. Näin teestennelleu sai häu kaup-
paneumoksen yhä marmemmiu uskomaan kirjeiden
totuutta. Ia mitä täisikään kauppaneumos muuta
uskoa, kun Albert kirjeet luettuansa siinä seisoi
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niinkuin kutistunut aiuatiu, joka ilkuritöistii on la-
mattu. Klllippaneumos ei euäii epäillyt rahtuataun.
Nuori Hirts oli suuri» tornia »iuuilmassa ja sem-
moiselleko isä untuisi tyttärensä?

Kuuppanetmos hymyili — jota hänen ennen teh-
neen ei futaa» m»istanut — hymyili, niiukuin se
hymyilee, joka uhtuumuun muuraun on ollut joutu-
niuisillaau, mutta maaran suuruutta o» omalla ne-
rollaan tullut tietämään ja on osannut sitä malt-
taa — hymyili ja katsoi nyt sanaa sanomatta tu-
tistiinutta uhriansa. Albert siinä ruiihän aitaa sei-
soi sanaa mirkkaamatta hantin. Mutta yht'ättiii
oijeus! hän murtulonun ju sunoi: »Herra tauppa-
neumos! Uskota» minua, tämä kuitti, mitä näissä
kirjeissä seisoo, on sulaa maletta altistu loppuun".
Muttu tämän sanoi hiin äänellä, jota myönsi tuikki
todetsi. Kunppuneumlls uinutin piti tiimiin puolus-
lutsen toetteenu päästä mupaatsi kanteesta, jota sel-
mimmät todistukset olimat todeksi näyttäneet.

»Jos olisit siliä toisen poika luin ystiimiini Hirts'in,
joilta tämä täytöksesi ja rikoksesi marinaankin hau-
taan mie, panettaisin minä sinun tiinni ja lähet-
täisin si»»» takasin ..

. mutta nyt, mene kunnoton,
mene minne tahdot, kunhan maan paltulla siirryt
ulos mii,»» huoneestani ..." Kauppuneimos lau-
sui tämän hänelle tyllä pitkän lauseen liitututsella,
jota kosti Alberfin sydäntä.

»Minä niinmuodoin ajetaan ulos joulu-aaltoua
teidän huoneestanne ja syynä siihen on, että enem-
män uskotte jouktin kadehtiman »valehtelijan nimettö-
miä kirjeitä tuin minua. Minä en moi tätä estää,
mutta kun on ehtinyt jotu miitto tulita, kadutte
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marinaan mitä nyt mihassa teette". Albert, kun tä-
män sanoi, oli itse liikutettu ja olisi nyt uiman
mielellään tunnustanut, että hän itse eitä kukaan
muu ollut kirjoittunut nuo tvulheelliset lirjeet. Muttu
silloiu olisi hänen täytynyt uiuiuitu, mitkä syyt hä-
nen olimat siihen saaneet ja silloin... Jumala
tiennee miten silloin olisi käynyt. Hän Mähiin mietti
tunnustaa kuitti, maan neiti Lomisa muistui samassa
hänelle ja: »ennen kuolema, kuin elää sidottuna sii-
hen kyöpeliiu" oli päätöksensä.

„Minä olen pahasti loukattu" — lisäsi hän tun
tulippunemvus ei mitään maStunnut. „I» ustukau
minuu! Tämä loutkuuS on niin suuri, etten ikinä
enää ottuisi neiti Lomisua, muikku kuinkakin mieleen
se teille olisi".

»Mieleen! Järjestys poika!" huusi kauppaneu-
mos, joka nyt oli päässyt entisilleen takasin.

„
Järjestys! sanon minä. Kauniilla puheilla ei

minua petetä. Ulos huoneestani paikalla tahi ...
Järjestys!"

„Sllnokaa mihanne ja sokeutenne syyksi, että minä
menen jnä-hymäisill äskeiselle morsiamelfeni sano-
matta" — mirkkoi Hirts ja alkoi sitoa kiinni ka-
pusättiään. — »Entisen ystämyytenne nojassa pyy-
dän, että suotte minulle hemosen lestikiemariin".

»Se odottaa teitä jo kadulla", oli kauppaneu-
motsen «astaus.

Albert nyt päätti näyttäitä närkästyneeltä. Hän
lapusäkkiään kiinni sitoessaan ei enää puhunut mi-
tään, ja tun tämä työ oli tehty, lähti hän, kapu-
sätkiä kädessä kantaen, ulos jää-hymäsiä saamatta.

„ Jumalan kiitos! että se on loppunut!" —
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huokasi hän owesta etu-huotieeseti päästyään. »En
toiste rupea tämmöisiin. En "

— Pari kolme as-
kelta oli hän cluhudneessa astunut eteenpäin, niin
jo seisahtui hän ättiä. Salin omen edessä pors-
tuassa näti hän naisen, jota tämän seisahduksen
sai aitaan, naisen, jota juuri aukaisi salin omen ja
heitti sisälle mähäisen matan.

Tämä nainen oli nuori neilo, niin kaunis, niin
ihunu, ettei ollut Albert ennen ikinä semmoista näh-
nyt. Neitonen, tun kumarin omea, joka mei pors-
tuaan, luuli llwattawun, käänsi kusmunsu Albertin
puoleen jn heidän silmäilyksensä kohtnfmnt toisiaan.
Tämä silmänluonti oli sekunnin.

»Kuulutteko taloon?" kysyi Albert, astuessaan
neitosen luo, joka samaten tuin hän itsekin oli «val-
mis rappusia kulkemaan alikertaan.

„En,!" — mastllst neito, jonka olisi tehnyt mieli
nuorelta herralta samaa kysyä, mutta tuota tekemästä
tumminkin ujoutensa hänet esti.

»Te siis oman itsenne puolesta annatte joulu-
lahjoja kauppllneimokselle?"

Neitonen ei ennättänyt mustata, sillä ihan sa-massa au'aistiin salin omi sisäpuolelta ja nyt nä-
kimät porstuassa seisojat, Albert ja neitonen, man-
han kauppaneuwoksen, joka matka kädessä astui hei-
dän luo.

»Kunnoton! mielä uskallat sinä huonettani hä-
wäistä'! Tuossa lahjasi, tyttäreni ei siitä huoli!"
huusi hän ja metäysi kiiruusti saliin takasin, heit-
täen omen jälessänsä kiinni.

Molemmat, sekä Albert että Ellen Burg — lu-
kijani on jo luultamasti neitosen armannut siksi —
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pitimät tutippaneuwlltsen lauseen itsellensä sanotuksi.
Ellen ei tätä lausetta ymmärtänyt. Albert sen ym-
märsi, — Hän ei ollut muistanut että hänen omasta
käskystään mattaan oli siltti-humeen päälle pantu
hänen oma-telemänsä suljettu kirje, johon seuraama
runo oli kirjoitettu:

Jos sa kuljet repaleissa
Tahi silkkiin puetettu,
Mulle ratas olet aina.
Onneni ja kunniani
Pciiwänn sa tämä kann»;
Niinpä tietää ontajaki
Ettei ole halpa sulle.

Tämän runon oli knuppuneumos lnlemit ju siitä
nähnyt keneltä lahja oli. Hän ei rumennut mu-
kan sisustuu sen enemmän tartllstumuun. Kuittien
salissa olemain kummuksi heitti hiin sen ulos tu-
losin.

»Ottutun mutkanne, se ei eniiii tähän taloon
ole tulema", sunoi Albert yhä mielä kummastele-
malle neidolle. »Lähtekäämme, minä tahdon teille
selmittiiii asian, sillä lahja, malassa olema silkki-'
hame, on linnulta".

Ellen siinä mähiin nitau seisoi tietämättä mitii
tehdä. Vihdoin tun nuori herra, joka Ellenin
kummaksi ties! mitä matassa oli, kertoi tehoitut-sensa lähdölle, ei nuorella tytöllä ollut muuta neu-
wllll kuin tutellu.

Albert tun tadulle tuli, heitti tapujättinsu releen
ju tiisti trengin miedä se leStitiemuriin. Itse otti

hän seuratakseen Ellen'iä. hänelle terloi hän toden-
mnkaisesti, miten hän oli hyljätty, miten perättömät
jutut olimut hänet joulu-yoniikadulle heittäneet, mutta
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että hän itse siihen oli syypää, siitä hän ei mirttanut
sanaakaan. Hän sanoi myöskin tuta hän oli, että ni-
mensä oli Albert Hirts, Ia tämän taiten kerrottuaan,
kysyi hän »lioreltu seuralumppllliltaun kuku tämä oli.
Elleuillii ei ollut syytä sitä salata. Hän kertoi mitä
tiesi MllUhcmmistllun ja maiiiitsipa mielä nyt »vel-
jensä tunssa elämiinsä munhnn äitinsä äidin luonu,
jotu oli kolosin Ruotsista. — Ellenin kodin edessä,
johon pian olimat tulleet, olimat he nämä lailli
puhuneet. Albert olisi moinut siinä seisoa toto yön,
mutta Ellen muisti mauhusta ja teti kurutta. En-
nentun hän meni, oli hänen täytynyt ottaa ivastaan,
ainakin aamuksi, tuo lahja, jota oli neiti Lomisa
Laolle aiottu, setä lumuta herra Hirts'ille, että
tämä seuraamana puimana saisi tiiydä Manhan rouma
Burg'iu luona tiedustelemassa suostuisiko manhus
siihen, että Ellen saisi pitää luhjun.

Vielä kolmasen aitaa Ellenin mentyä, seisoi Al-
bert paitllltll liikkumatta. Mitä hän siinä armeli,
on maitea sanoa. Hän siinä muun mttussn wer-
tuili Ellenia Lowifuun ja Vähitellen latosi tämä
Viimeksi mainittu häneu muistostaan, jontu Ellen
yksi» nyt unasti. Jos olisi hä» käynyt tutkintoa
oman itsensä kanssa, olisi hänen täytynyt tunnus-
taa, että Ellen oli suuresti wuituttanut häneen.
Mutta tällaista tutkintoa hän ei täynyt. Kohtaus
llluppllneuVotsen porstuassa, kadulla ja Ellenin ko-
din edessä oli niin Vasta tapahtunut, että Alber-
timme Vielä siinä cli. »Ellen Burg! Burg" ker-
toi hän itselleen, kun hän Vihdoin rupesi tultemaun
testitiemariin päin, sulunimen oli hän joskus ennen
tuullut, mutta missä, sitä hän ei moinut muistaa.
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Keskiewurin tuloon päästyänsä tilasi hän kohta
hewosen ja saawutti pian truununwoudin Trobergin,
jota asui wähän mattaa kaupungista. Siellä ystäwänsä
luona mietti hän iloisen joulu-illan tertomallll, kun
lihden lesken päästivät, mitä tilitkin häntä oli koh-
dannut klltippllnemvllksen luonu.

Seuraamana aamuna nähtiin nuori Hirts kruu-
numvoubin kanssa kirkossa. Vouti oli samaa
luonnelta luin nuori sankarimme, ehkä oli häntä
kymmenen muotta manhempi. Tämä yhben-luon-
toisuus oli rakentanut ystämyyden heidän matillansa.
Tosin oli moitti mähiin nuhdellut ystnmäänsä, joku,
niin urmeli mouti, oli pilaansa liika luweulle wie-
nyt. Mutta kun asia kumminkin näkyi onnellisesti
päättymän, ei hän suuttunut olla pilalle nauramatta.
Toinen seikka astni myös moudin huomioon jo il-
lalla ja mielä enemmän joulu-aamuna; se että hä-
nen mielestänsä suuri muutos oli nuoressa herrassa
tapahtunut. Tämä, jota ennen tustin taisi sanausanoa ilman siihen pilaa laskematta, oli nyt miet-
timäinen ja totisempi kuin ennen. Vouti ei ar-
mannut siihen oikeaa syytä, sillä Albert oli maan
simumennen kertonut yhteen-sattumisestaun neiti El-
lenin tatissa. Vouti koetti laitin lamoin hmvittaa
mierastaan, mutta se ei tahtonut onnistua, ja hän
rupesi jo armelemaan, että Hirts tatin tekojansa.
Jos olisi mouti arMllnnut, mitä muutoksen Alber-
tisso oli wllikuttanut, olisi Albert parka joutunut
oman pila-laatunsa esineeksi.

Kirkossa «li nuori herramme tarkastellut jolai-
nollll, jota sopi näteiltään, löytäätsensä eilistä tut-
tomaansll, neitoa, mutta se ei hänelle onnistunut.
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Kirtostu ulostultuulln tunkeusi hän Väkijoukkoon
ja pääsi siten, luten tahtoikin, lruununmoudilta nä-
kymättömiin. Kruunmmouti kauan odotti häntä,
mutta lun ei häntä näkynyt, ei kuulunut, palasi
hän yksin totia mumisten: »Mitä hullua hänellä taa-
sen onkaan mielessä".

Vanhan lesken, rouma Burgin, saliin astui, ku-
ten lukija muistanee, Ellen juuri silloin kuin jo
Maurits oli malmis lähtemään häntä hakemaan.
Vanhuksen kysymykseen, missä Ellen oli »viipynyt
ja miksi hän toi joululuhjan takasin, nuori tyttö
kertoi taikti toden mukaisesti. Rouma ja Maurits
luunteliwat tunimastellen tytön tertomusta. Hei-
dän oli uillhdotoin ymmärtää, miksi tauppaneumos
ei sallinut Loivisan ottau mustuun lullista lahjaa.
Mutta tun sittemmin Ellen puhui nuoresta her-
rasta ja mainitsi hänen Albert Hirts'itsi, nousi
älliä Manha roima ja kasinonsa tuossa nyt punas-
tumat.

»Hän oli Ruotsista! sanoit sinä? Kauppias!
Kysyitkö hänen isänsä nimeä ~. Mutta, se on
tosi. sitä et sinä tiennyt kysyä. Kerro, mimmoinen
oli hän muodoltaan?

»Hän on ehta teille tuttu?" kysyi Ellen kuma»
rellen, luu huomasi «anhutsen innon.

»Minä tunsin nuoruudessani erään kauppiaan,
joukn nimi oli Hirts" mustasi rouma. „ Mutta
kerro mimmoiselle hän näytti, tämä joka sinulle silkki-
hameen antoi?"

Ujostelematta «vastasi Ellen: »Hän on kaunis.
Hänen silmänsä omat suuret ja mustat, ja kun hän
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ne johonti iskee, luulisi silmäilytsen menemän sen
läpi. Aiman pitkä hän ei ole, noin tumallinen.
Hänen otsansa on korkea, hänen Poskensa punaiset.
Mutta, äiti! en minä osaa"... Ia tumma se-
littämätön tunne keskeytti Ellenin kertomuksen.

»Mustat, suuret läpitunkemat silmät!" mumisi
manhus. KoVaa lisäsi hän: „Sinun ei sila tor-
witsekaan. Minä tunnen hänen ... ei häntä, wuun
hänen isänsä. Hän, tämä Albert, un minun serk-
kuni Aksel Hirts'in poika,... tahi Pojan poika!
Ellen! se suku on hylännyt äitisi äidin, Aksel
Hirts'ille minä kirjoitin kun hätäni suurin oli;
mutta hiin, minun äitini sisaren poika, ei Vastan-
nut. Voitto sinä lahjana tältä nuorelta Hirts'iltii
ottaa Vastaan lahjaa, jota sinulle tarjotaan, syystä
ett'ei neiti Loo siitä huolinut? Voitko nyt, kun
jotenkin aikaan tulemme, ottaa Vastaan lahjaa
siltä, jonka isä ei äyrilläkään liewittänyt äitisi äidin
hätää?"

»En minä ymmärrä, rakas äiti", Vastasi Ellen,
»mitä yhteyttä isiin komuudellu ju pojan anteliaisuu-
della on. Tosin minua kummastuttaa, että hän
lahjan minulle tarjosi, mutta, kentiesi hän, lun luuli
nimeni, tiesi, että me olemme sukulaisia ... Minä
en ole hänen lahjaansa Vastaanottanut Vielä; minä
tahdoin lysyä siihen teidän lupaanne. Ia huomenna
tulee hän tänne sitä tietämään".

»Hän tulee tänne!" muniisi taasen manhus, ja
mitä mielä kukistamatonta hänessä eli, kohosi tätä
ajatusta ivastaan. »Hän tulee tänne piittaamaan
meidän köyhyyttämme, tulee tarjoomaun minulle ar-
molahjoja. Ei ... ei koskaan".
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»Sitä hän ei tee, äiti!" miiitti Ellen malamnsti.
»Hän ei tiiyttäynyt minuu kohtuun lnten taivalli-
fesli kaupungin herrat. Minä latuun, että hän
on hymä, josko isänsä olisi ollut kuinka paha tahansa.
Olipa isäni isä hymä, maittu hänen meljensii oli
puhu!"

Ronina istui lanan uituu ääneti. „Sinä olet
oiteussu Ellen!" sunni hän ivihdoin. »Sinun nuori
sydämesi osuu tuomita paremmin tuin minun, johon
wihll ja innot omat maituttnneet. Mutta
lapset, ruoka on jo jähtynyt. Käykäämme nyt jo
syömään, ja sitte leivolle, jottu huomenna jaksamme
kirkkoon".

Lapset totteliwllt manhutsen lästyä. Pöydästä
tun nousimat, ei puhuttu sunuutaan päimän tapauk-

sista. Vanha roumu nloitti joulumirren, johon
nuoret yhtyimät.

Seuraamana päimänä, joulupäiivänä, tun kirkosta
mäti tulmasi, nähtiin roulva Burgin huoneen edessä
nuoren miehen seisoman. Hän oli kahdesti koittanut
omea amata, mutta molempina kertoina huoman-
nut, että omi oli lukittu. Hän ei kumminkaan siir-
tynyt siitä pois, maan seisoi siinä odottaen.

Varsin kauan ei tarminnut hänen siinä seisoa,
sillä pian näki hän katua pitkin niiden tuleman,
joita hän odolti. Hän meni aina kulmaan saatla
heitä ivastahan ja siinä tun odotettuja tapasi, huo-
masi hän myöskin lauppaneuwoksen, jota hän ter-
mehti, mutta tämä meni suorana kuten ainakin ta-
kasin terlvehtimiittä mattaansa.

»Tässä on hän, joSta minä eilen puhuin, äiti !"

sanoi Ellen, tun nuoren herran huomasi. Mutta
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«vanha rouma oli jo nähnyt Albertin ja tämä nätö
sai hänen raskaammasti kuin ennen nojaumaan El-
lenin tasimartta »vastaan. Albert termehti Elleinä
kuten tuttua ainakin ja kertoi sitten sämeliäästi, mi-
ten hän nuorelta tytöltä illalla oli saanut liman
käydä ivanhan roumcia termehtimässä.

»Terwetullut, hywä herra!" mastas! «vanhus.
»Terwe tullut köyhän asuntoon!"

Jos olisi jotu moinut nähdä näiden molempain,
»vanhan roiman ja nuoren herran, sydämiin tässä,
olisi niissä hän tummia haivainnut. Taistelu mun-
han roiman sydämessä loukatun ylpeyden ja nöy-
ryyden »välillä ei ollut sammunut. Muisto siitä
hämuistytsestii, joutu Albertin isä oli tehnyt rou-
maa »vastaan, kun ei edes mustannut hänen tirjee-
sensii, sumustutti hetkeksi kaikki manhutsen hylviit
päätökset, semminkin kun hän luuli näkemänsä isän
tässä pojun muodossa. Sillä tämmöinen ulkonäöl-
tään, uiman tällainen oli isä nuorena ollut. Mutta
tuta enemmän rouma silmäili Albertia, yhä sitä
enemmän latosi tatteruus hänen sydämestään. Isä
oli ollut totinen, matama ja jo nuorenakin mähän
lmnmallainen; hänen poikansa oli iloinen ja suora.
Vanha roima wertuili isää ju poikaa ja »voitto
»vaaassa kallistui pojan puolelle.

Vähän tiesi Albert näistä Manhan rouMun aja»
tutsista. Albert ei roumaa suuresti muistanuttaan.
Hän näti lliuoustnan Elliniä. Jo illalla oli nei-
don kauneus häneen sattunut; muita nyt päimiin
malossa, tun hän näti Ellenin, jonka postille joulu-
namun raitis ilma uli nostanut tnuniit ruusut, nyt
ei hänellä olisi ullut sunoja, joilla lettoa luintu
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ihunu Ellen oli, joS hänen olisi pitänyt Ellenin
ylistykseen ryhtymän. Kun hän siihen lisäksi piun
huomasi/ tuinku teeskentelemätön ju yksinkertaisesti
tuSwutettu Ellen oli, tietousi hän pääsemättömästinii-
hin pauloihin, jotka rakkauden ju lemmen kutomiksi
sanotaan.

Hän oli roiman huoueesen tultua kummaksunut
niitä Manhan aikuisia huonekaluja, joita hän siellä
näki. Niitä otti hän aineeksi puheesen, jotta tai-
taisi miipyä niin kauan kuin suinti mahdollista.
Vanha ruumn lausui, että nämä huonekalut kerran
olimnt olleet hänen lapsuutensa kodissa. Siihen
lesleytyi Manhan ruuman selitys ja siinä nyt sei-
soi Albert, tietämättä mitä ottaa puheensa aineeksi.

Vihdoin sanoi hän: »Teidän nimenne on Burg;
minusta on kuin olisin kuullut tätä nimeä ennen;
mutta missä, se on minun mahdotuin sanua".

»Te olette siis kuulleet minusta puhuttaman"
— «vastasi siihen «vanhus ja entiset liikutukset, jotka
hänessä olimat heränneet, kun hän Hirts'in niinen
luuli, ne taasen saimat mallan hänessä. Hän näki
Albertissa ylenkatsojan ja tämä tunto sai hänen
ääneensä jotakin katkeran, kun hän lisäsi: »mutta
siitä ajasta, jona isänne minusta puhui, on luulta-
«nasti «vuosikausia kulunut".

»Isäni!" kertui Albert jn silmäsi pitkään ruumaa.
»Niin niteen! Isäni olen kuullut sitä nimeä mai-
nitseman, mutta jos hän teistä puhui, niin tun-
tee hän teidät ja te tunnette häntä".

Vanha roimn huomasi nyt sanoneensa jotakin,
jota hän ei olisi tahtonut. Mutta lun hän sa-massa huumasi, ettei Albert tiennyt hänen ja isänsä



154

sutulnisuudeSlll, taisi häu pinn sundu läuiän uju-
tutsen »iioriikaisessu snminumaan.

Mtä ja toista piimän asioista puhumat he sit-
ten, mutta tämä puhe tiimi puolimiitisin ja pian
huoMasi Albert aina yhä selmemmin, että hänen
siellä olonsa ei ollut roimalle mieleen. Mutta hiiu
kumminkaan ei tahtonut lähteä; hän ei mielii ollut
saanut puhua sanottamasti mitään Ellenin kanssa
ja Ellenin tähden hän juuri oli tullut. Vihdoin
oli hän täytymytsestä malmis pois lähtemään, mutta
silloin esti häntä manha roima.

„Te olette antaneet minun tyttäreni tyttärelle", sa-
noi hän, »tallisarmoisen lahjan, jota hän ei moi mas-
taanottaa, ja jota hän ainakaan ei moi täyttää, silläse hänelle ei somi. Mutta sanokaa, mikä sai teidän
antamaan sen hänelle, tun se toiselle oli määrätty?"

»Se, jolle se oli määräily, ei huolinut siitä" —

»vastasi Albert. — »Minä en siis mitään sillä tee,
ja niin ollen, kelle se paremmin sopii, tuin juuri
neiti Ellenille?" Albertin äänessä oli jotakin ru-
loilemaistll, ja hänen silmistänsä loisti ivalo, jotu
snnoi, että hän loutkuutuisi, ellei Ellen ottuisi lahjaa
mastuu». Samassa huomasi hän myös ilokseen,
että Ellen rukoilemilla silmin katseli manhusta, ja
tun hän tämän huomasi ilokseen, näti hän, että he,
Ellen ja hän, olimat tässä liittolaisia manhaa rou-
maa Mllstnnn.

Vanha roima pudisti päätään jnkatseli Ellenia.
Mutta Ellen ei sanonut mitään. Silloin lausui
manhus lylymytsen: »Vastaa itse. Ellen, moitto
mieraalta, jota ensi terran näet, ottaa tämän lahjan
maötaan?"
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»lus ei se ule teidän tahtoanne mustaan" —

ivastasi Ellen ujosti.
»Pidä se sitte!" sanoi ruuma ju jatkoi, kääntyen

Albertiin: »minä liitän teitä!"
Ellen ei nytkään sanonnt mitään, mutta selwiisti

näkyi, ettii hän oli iloinen manhutsen lupauksesta.
Ehkä hän oli kaikkea ylpeyttä mailla, ehkä tuo lahja
oli niin kallis, että Ellen hymin ymmärsi ei moi-
mnttsu sitä koskaan käyttää, oli se tumminkin hä-
nelle suuresti mieluinen. Hän oli itse ommellut
sitä, ja sitä tehdessään oli hän ajatellut: »Tuleelo
koskaan aika, jona itse saan tällaisen". Tässä aja-
tuksessa oli lapsellisuutta; sen jnuret emät tuota
edemmiitsi ulottuneet. Nyt tun tämä tallis joulu-
lahja oli hänen omansa, oli hän siitä iloinen, niin-
tuin lapsi, jota on saanut nuten. Että antaja oli
outo mieras, se ei ensinkään ajatteluttanut häntä.
Teeskennellä hän ei osannut; siis ei hän salannut,
että mielellänsä otti mastaan, mitä mieras tarjosi.

Nyt ei enää Albertilla ollut syytä iviipyii siellä,
missä hän mielellänsä olisi «viipynyt. Ia kun nyt
jäähywäisensä sanoi, ei pyytänyt kukaan häntä »vii-
pymään. Ellenin silmistä loisti ujo tiitollisuus,
tun hän jiiiihymiiiset sanoi, Manhan roiman käsi
mapisi mähin tun hän puristi Albertin tarjottua
kättä.

Hän lähti. Mutta tun hän ladulle tuli ja sieltä
silmäili sitä »vähäistä huonetta, missä Ellen asui,
lupasi hiin itselleen, etfei tämä käyntinsä olisi »vii-
meinen, Ellenin kiima, hänen lapsellisuutensa, hänen
teestentelemiittömyytensii oli symästi maikuttanut Al-
bertiin ja hän oli suututsissansa itselleen siitä, että
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hän mielestänsä niin tylysti oli läyttäinyt Elle-
nin luona.

Albertilla oli ollut mielessä lohta, kun oli saa-
nut naimiskauppansa utto Loon tyttären kanssa tyh-
jään raukenemlllln, palata Ruotsiin, Nyt kun hän
oli Ellenin nähnyt, ei hän enää lähtöä ajatellut.
Hänen ystämänsä Troberg ajatteli ja pudisti pää-
tään, ei tieten mikä Hirts'iin oli mennyt, muuttu-
nut kun tämä oli ihan toiseksi mieheksi. Albert
ei liion sanonut syytä muutokseensa. Tuskinpa
tiefi hän itsekään, että hän oli muuttunut. Hän
kulki usein ulkona, mutta missä hän kulki, sen salasi
hän.

Miten olitaan, oli kaupungissa päässyt kiertä-
mään uutinen, että neiti Lomisalla oli ollut kosia
ja tiedettiinpä mielä kuka tämä kosia oli. Mutta
miten tämä kosiminen oli päättynyt, siitä puhut-
tiin eri taivalla. Kaupungin herrat tahtomat lyödä
meittaa, että Hirts oli antanut Lomisalle rukka-
set, semminkin kun joulusta saakka kauppanetmoksen
tytärtä ei missään nähty ja »vieläpä siitäkin syystä,
että tauppaneumos oli entistä tärtyisempi. Puoti-
pojat tauppaneumotset! luona olisimat tuituneet sii-
hen kertoa kertomuksen, miten tauppaneumos, tun
jouluftäimänä tuli tonttoriinsu, siellä oli tumallista
timaammin huutanut »järjestystä", huomattuaan
että hän eilen oli unohtanut pyyhkiä pois kuluneen
piimiin konttori-almanakasta. Tätä tällaista seikkaa
ei ollut tapahtunut utolle ennen, — Kaupungin
naiset taasen pitimät Lomisan puolta, ehkä kukaan
heistä ei moinut lehua litisemmästä tuttawmidesta
tauppaneumotfen tyttären kanssa.
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Joulun ja Uudetmuoden millillä olewa wiitko oli
kulunut. Vielä oleskeli Hirts kaupungissa. Joka
päiwä nähtiin hän kadulla kulkeman. Hän oli he-
rättänyt kaupunkilaisten huomion. Hänestä puhut-
tiin paljon, mutta hänestä tumminkaan ei »varmuu-
della mitään tiedetty. Eräänä piimänä — hiin oli jo
silloin ollut kolmatta miittoa kaupungissa — tuli hän
kiiruusti ystiiiuänsä Trobergin kamariin ja nyt loisti
entinen mielas ilo hänen silmistänsä.

»Minä liitän sinua hywän totverisuuden edestä
jn sanon sinulle Mhymäiset" — altoi hän. »Mutta
minä pnfnan tänne pikemmin kuin ehkä luulet. Toi-
«otn minulle onnea, minä olen kihlattu."

Ustämä katseli kummastellen ystämäänsä, »Kih-
lattu! Neiti Loon kanssa? Minä loimotan onnen!"

»Neiti Loo! kuka lempo siitä puhuu! Ei ystä-
«äni, ei. Minun morsiameni nimi on neiti El-
len Burg."

»Vai niin!" — huusi «vouti. »Sekö se sitten
oli se «vetonuora, jota meidän tulee liittää sinun
täällä olostasi. Mutta miten ja kuinka sinä olet
tullut tutuksi hänen kanssansa, sitä en ymmärrä!
Totta puhuen: Jos hänen olet «voittanut, toimotnn
sinulle sydämestäni onnen. Minä aattelin", jatkoi
«vouti, kun Albert ei mitään «nstannut, mutta ai-
noastaan hymyhuulin häntä silmäsi — »minä aat-
telin, että syynä täällä ulousi oli pelto, ettet muka
uskaltanut lähteä isäsi luo, kun seitla Lomisan tanssn
niin onnettomasti loppui. Mutta kerro, kerro yg-
tämäni; taasen waiwan uteliaisuus minun."

»Tässä ei ole paljon kerrottaman" — mustasi
Albert — »minä tulin, näin ja moitin. Vailla
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totta puhuen woitto istui lujassa jo waitea oli mi-
nun se saada." Ia nyt lertoi hän, mitä ju tukia tie-
tää. Ia sitten tertoi hän, mitä tutin ei mielä tiedä,
miten hän toisena loulupäimänii oli mennyt Elle-
nin kotiin, miten häntä manha ruuma oli kylmästi
mustaan ottanut. Hän ei ollut tuosta tumminkaan
mitään huolinut. Hiin oli esittänyt, että Maurits
lähtisi hänen kanssansa Ruotsiin ja rupeaisi siellä
kirjuriksi kauppahuone Hirts'in konttorissa. Tuohon
esitykseen ei ollut ruuma ensinnä »vastannut mitään.
Se oli hänessä taasen herättänyt noita katkeroita
ajatuksia. Maurits, Ellenin »veli, uli ilumielisenä
kohta tarttunut esitykseen kiinni. Asiata ei taidettu
tumminkaan niin paikalla ratkaista. Se olitin
juuri mitä Albert toimoi, sillä nyt sai hän tilai-
suutta ja syytä käydä Rouma Burgin luona. Hän kämi
siellä nyt jota päimä ja moitti, ehta »vähitellen,
ivanhan roiman suosion ja,»vaikka hän sitä silloin ei
«ielä tiennyt, Ellenin sydämen. Niin oli Albert
parin miiton kuluessa ollut jotupäimäinen mieras
ronma Burgin luona, kun hän eräänä päimänii sa-
tunnaisesti tapasi Ellenin yksinään kotona. Tätä
tällaista hetteä oli Albert tauau tomonut; nyt oli
se semmoinen hetti tullut ja hymiikseen tiesi Albert
sitä käyttää. Miten ju kuinka hän Ellenille umasi
sydämensä, mitä hän puhui, minkä mastaulsen hän
tältä nuorelta teeskentelemättömältä lapselta sai, heittä-
käämme se kertomatta, kosla Albert itse, tun tästä ystii-
mälleen kertoi, aitvan simumennen maan tästä mainitsi.

»Minä olin »voittanut" — kertoi Albert, jos nyt
hänen omilla sanoillaan puhumme — »minä olin
moittanut; Ellen oli minun. Hänen huulillansa le-
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päsi minun suudelmani, hänen ujoudesta punastu-
neet poskensa minun autuudesta tykyttiimiiii sy-
däntäni muStuau. Onnellisuudessamme ei ollut ku-
kaan meistä huomannut, että manha rouma oli tul-
lut sisälle. Me istuimme, näet, tuossa pienem-
mässä lamurissn. Vuuhu roumu oli nähnyt, oli
ymmärtiiliyt. Siioraun, tlnlniatn maalimana seisot
hän siinä ju silmäsi meitä silmiiilytsiNä, joitztn minä
turhnan koetin lutcu, mitä hänen mielessänsä asui.
Ellen, tun hänen näti, mauleni, hän muisti tuossa
uyt »vuon kuinka piun, tuinta »vastustamatta hän
oli untuiiut jälkeen nuorelle, tulottomalle sydämet-
lecn, ja Hu» peltiisi »vunhutsen suutllnnistu".

»Minätin pelkäsin" — jattoi nuori kauppias
— »minätin pelkäsin, mitä tähän manhus sanoisi,
sillä minä tiesin, että Ellen oli häneen sitounut
rakkauden siteillä, jotta olimat lujemmat, kuin ne
lemmen siteet, joihin minä olen armaani kietonut.
Minä lähestyin manhnsta Hiljaan ja hän antoi mi-
nun lähestyä sanaa sanomatta. Hänen tasmoissansa
kumautin »yt, mitä hänen sydämessään liittui, mutta
minä en ymmärtänyt lutea näitä tumaulsia. Hä-
nen silmänsä syntistyimät, hänen tasmonsa niiytti-
tvät komilta, minä jo luulin niistä näkemiitii tuo-
mioni, mutta synkkyys katosi »vähitellen, lempeys ja
hellyys moitti ja »vihdoin oijensi hän kätensä ja
sanoi: »Somitus ehtii mihdoin minuutin! Herra
Hirts! mitä olette tehneet? Te olette sulciisesti
mietelleet minun lapsellisen Ellenin sydämen. El-
len rutustuu teitä, minä tiedän sen paremmin kuin
hän sitä itse tietää. Te rakastatte häntä, minä
ainakin toimon sen. Siinä on Ellen, hän on tei-
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dim. — Nyt on sydämeni pehmennyt, miha siinä
summmml!" — Ia manha romua tarttui punas-
tunutta Ellenia käteen ja heitti tämän käden mi-
nun käteeni. »Minä serttiini Pojalle, Aksel Hirts'in
pojalle, annan minun tyttäreni tyttären". — Ia
nyt Vähän ajan takaa kertoi hän, että me olimme
jotenkin litisessii sukulaisuudessa. — — Ellen on
minun ja huomenna lähden minä Ruotsiin Viemään
tämän odottamattoman uutisen Vanhalle isälleni".

Voudilla, tun tuuli tämän yStäwänsii kertomuk-
sen, oli mielessä täyttää tätä matsi ja olikin juuri
hymysuin sanoa jonkun lystilauseen, mutta lun Al-
bert oli pucheensa lopettanut ja Vouti näti miten
ilosta loistamana ystämänsä siinä seisoi, ei hän hen-
nonut sanoihin pukea, mitä mielessänsä liikkui. Al-
bertin rakkaus oli kokonaan saanut entisen lapsel-
lisen, ajattelemattoman nuorukaisen toiseksi ihmiseksi.
Ellenin tähden eli hän. Tämä tyttö oli hänelle
tnilti, sen huomasi mouti ja sen sanoi Albertin ilosta
loistamat silmät.

Kauan istumat tänä iltana ystiimiit lahden les-
ken puhellen. Pari kertaa oli mouti ottanut pu-
heeksi tauppaneumotfeu, mutta nuori, kauppias oli
ainu kääntänyt puheen toisaalle. »Älä puhu hä-
nestä; minä luulen, että ujutteleniuttomuudessuni
tein pahasti, maitta minun tulee liittää tätä ujat-
telemuttoiitmitta siitä, että nyt olen onnellinen" —

lausui hän miimein. Mutta ennen tuin ertaniroat
sanoi hän itse: »Jos isäni saa tietää, miten minä
Lomisasta pääsin, niin pelkäänpä, mitä siitä seuraa".

Lesti rouma Burg'in köyhässä asumassa oli myös-
kin muutos tapahtunut. Ellen, tuo nuori kulois-
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tawa ruusu, jota «osta itään oli lupsi, on ijiiksi
jättänyt tauksensa lapsuuden ajun. Ennen oli ko-

tinsa hänen kolo inauilinunsu, Manhan äitinsä äi-
din suosio hänen armoisin palkkansa. Pienuudesta
saatto oli työ ollut hänelle rakas, sillä häntä kiitti,
tun hän oli uuttera, mauhu rouma. Joskus kun
hän itselleen salli, »vanhemmaksi tultuaan, jonkun
lomll-hetlen, käytti hän sen samalla lailla kun täl-
lainen loma-hetti häneltä pienenä ollessa oli kulu-
nut; lapsellisissa leikeissä nuoremman lueljensii kanssa.
Mitään suurta maailmassa ei hän ollut oppinut.
Mutta hänen nerokas sielunsa käsitti pian ja aaivis-
lulseiill eli hänessä se tieto, josta hän ei ollut osal-
ltselsi päässyt. Hellyys »voitti hänessä kaikki. Täl-
lainen oli hän, kuten ivasta puhjennut ruusu, joka
piimän kemätsiiteille tuttunsa amaa. Tällainen oli hän,
lun nuori lauppias astui hänen totiinsa. Tosin
oli hän ennen nuoria miehiä nähnyt, nuorten mies-
ten parissakin ollut, mutta littaan niistä ei ollut
hänessä mitään waituttnuut; ei ollut myös littaan
niin kohdellut häntä tuin tiima muukalainen. Tämä
oli näiden kahden miitkokuiiden kuluessa muuhun
roiman kuullen selittänyt hänelle asioita, jotta hä-
nelle olimat olleet tuntemattomat, kertonut kansoista
jn ihmisistä kertomuksia, jotka oliwat laajentaneet
nuoren neidon tutsanto-alaa. Nuori kauppias oli
siihen lisäksi uskaltanut lainaksi jättää »valitullensa
toto joukon kirjoja, joita hän ei enää mautinut ta-
kasin. Näinä piiminä oli Ellen Albertin parissa
ollut omiellisempi kuin ennen. Hän huomasi sen
siitä, että hän, tun Albert oli lähtenyt, kaipasi häntä,
mieläpä itämystyi aitojaan, jos Albert joskus mii-
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pyi; siitä että hän iloitsi, jos Albert, niinkuin tu-
ivallisesti tapahtui, tuli wurenimiu. Ellen ei ilse
tiennyt mitä hänessä tapahtui; ivasta silloin luin
hän Albertin sylissä lepäsi, ymmärsi hän, miten
laitunsu oli. Kolo rilkuun nuoren sydämensä oli hän
llntunut pois, ennenltm hän sen huomusi; ju Poissa oli
pois unnettn, sen tunsi hän nyt, poissa ikuisesti.

Sanoimme jo, että Albert uinu yhä enemmän
woitti »vanhan romuun suosio». Jo ensi pinmänä
Albertin ollessa ivanhan ruuman luuna, näti tämä,
että eroitus oli Albertin ju hänen isänsä millillä.
Hän olisi halusta tumminkin kieltänyt nuorelle her-
ralle huoneensa, mutta tun esitys, että Maurits
lähtisi Tuthnlmuun, uli päättynyt suostumuksella
ivanhan roimankin puolelta, olisi tällainen kielto
ollut marsin sopimaton. Vanha rouma näti piun,
mitä Albertin tuynnit turtoittimut, ju hän huomusi
yhtä piun minkä puolustujun Albert oli muittcniut
Ellenin sydämessä. Hän oli tästä humuinnoStaun
tähdellä päällä; mutta samassa kuin hän kuivaili it-
selleen nuoren HirtZ'in semmoisena kuin hän oli op-
pinut tuntemaan häntä, »välähti kummuUineii aja-
tus hänen mieleensä, ajatus, jota hiin ensin toetti
tarkoittaa, mutta jota yhä useimmin pistäysi esiin,
ju mihdoin oli nnustumit toko muuhun romuun mie-

len. Hän päätti silloin olln muiti olemana katso-
jana, jota ei ryhtyisi näihin asioihin, waan ontuisi
niiden muodostuu tuten sallimus säätäisi, mutta tum-
minkin torttuna katsojana. Vaun tuskin oli hän
tähän päätökseen tullut, ennenkun sallimus ryhtyi
asiaun ja kerrassaan sai selluille sen. Vanha roumu
synkistyi kun hiin »äti Ellein» nojaaman päätänsä
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Albertin sydäntä »vastaan. Solmu oli tehenuyt
älkiarmllllmatta; mitä rouma oli ajatellut tapahtu-
maksi, se oli tapahtunut, mutta niin pian, niin ly-
hyen aja» kuluttua, että manha rouma ei ulisi tah-
tonut uskoa sitä todeksi, ellei hän itse ulisi ollut
läsnä olema todistaja. Hän siinä silloin, kuten
kuulimme Albertin kertomuksesta, seisoi kauan miet-
timäisenä ennmtun hä» oikein, innoista »vapautet-
tuna, pääsi aseman käsittämään. Mutta tun hän
tämän moiton oli moittanut oman itsensä yli, uli
myöskin Albert moittanut. Vanha ruuma näki
tässä tapahtumassa tuimahan tahdon, näki surujensa
luvun, näki sukusominnon ja nämä mietteet soimat
ensimäisinä sanat »somitus ehtii »vihdoin minualin!"
— hänen sydämestänsä puhkeamaan.

Seuraamana päimänn lähti Albert Ruotsiin.
Useita miittojn oli kulunut. Kaupungissa oltiin

ja elettiin kuten ennenkin. Leski-rouma Vurginasumassa ei nähty mitään ulkonaista muutosta.
Ellen toimitti askareitaan kuten ennenkin, Maurits
läwi koulussll ja »vanha rouma istui keinutuolis-
saan. Uusi puheen aine oli kumminkin Albertin
mentyä päässyt pereesen. Ia kuten arwannette,
oli Albert itse tämän puheen aine. Hän oli lu-
monnut kirjoittaa, Ellen ja mieläpä ne toisetkin
olimat tätä odottaneet, mutta kirjettä ei kuulunut.
Kittaan lumininkaan ei pahaa anmistanut, ehkä Mir-
kun Mauritsin aita »väliin tuli pitkäksi, hän kun
toimoi pianti pääsemänsä uuteen ammattiinsa.

Vihdoin miimein tuli kirje. Vouti, Albertin
ystämä, jota jo useita kertoja ennen oli Manhan
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roiman luona käynyt, toi sen. Se oli kirjoitettu
Ellenille. Se sisälsi rakkautta ja toimon; se mää-
räsi Albertin lukaisin tulon temiiimen ensi Palmiksi;se sisälti termeisiä manhalta Hirts'iltii manhalle ruu-
malle ja nuorille. Mutta ehkä hellä kirjeen henki
oli, salausi tumminlin siinä muretta ja huolta, jota
sat aikaan sen, ettei se »vaikuttanut sitä iloa, jota
etenti Ellen siitä oli toimonut. Kuitti, mitä kir-
jeessä seisoi, oli hellää, hymää, mutta tummintin...
Troberg, jota oli tirjeen tuonut sai tässä astua
lohduttajan «virtaan, ehkei kirjeessä ollut mitään,
jota olisi lohdutusta mautinut.

»Wunhullu Hirts'illä on mietteensä, joista hän ei
hemillä luomu; ei siis tummu, tun asia päättyi hä-
nelle odottamattomalla tamullu, että hän ei kohtu moi
entisistä ajutuksistanu luopua" — puhui »vouti ja
oli mielissänsä siitä, että manha rouma sanoi asian
uiman niin oleman. Ellen ei näistä selitytsistä pi-
tänyt suurta lukua ; hän luti armaansa tirjeen useam-
pia kertoja ja luki sen semmoisella mielellä, jolla
se lukee, jota ensikerran lempeä sisältämän kirjeen
saa. Mutta kumminkin aina kun hän loppuun
pääsi, tunteusi hänen mieleensä jotu pistämä tunto,
jota hän ei ymmärtänyt, ja jotu mihdoin sui kyy-
neleet nousemuun hänen silmiinsä.

Useinpa sattuu, että erityistä syylä tietämättä mieli
rastllstuu, ja alakuloisuus astuu rintoihimme —

niin samaten tässäkin. Vouti huomasi pian, että
jos hän enemmän puhuisi, hän maan saisi aseman
yhä tukalammaksi. Hiin siis jätti ivanhan roiman

asuman, liimaten toiste tuoda uutisia, semmoisia,
jotta eimät antaisi salattujakaan syitä alakuloisiin-
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teen. Mutta lun hän oli lähtenyt ja kadulle pääs-
syt, pudisti hän päätänsä ja armeli: »Saas nähdä,
miten tämä seikka päättyy. Minä soisin, että Al-
bert olisi mähemmän rakastunut, kun hän todella
on". Tuhssn tällaiseen mietteesen oli monoilla syy,
sillä hantin oli saanut tirjeen Albertilta ja tämä
tirje sisälsi enemmän tun Ellenille kirjoitettu. Se
kuului:

»Vanha ystämäni! Ensiksi tulee minun kiit-
tää sinua taitesta hywiistii, jota minulle olet osoit-
tanut, ja toiseksi ilmoittaa, että Lempo on pääs-
syt irti. Kuule minua tyyneesti. — Pitkän j»
wlliwaloisen matkan kulettuani, pääsin totiini. Isäni
oli konttorissa; minä kohta riensin hänen luo. Ensi
silmäilyni sanoi minulle, että hän tiesi enemmän,
tuin osasin ajatella. Hän ei sanonut mitään, muun
wei minua lohtu omaan kumariinsa ja siellä kulut
useita minuutteja, joina hän minua maan silmäili
mitään sanomatta. Vihdoin sai hän puhumaan
ja ensimäinen sanansa oli: »Minä toimon, että
olet saanut selmille tuta meidän huonettamme on
hiimäissyt, sillä muuten et olisi siellä niin kauan
miipynyl!" — Tässä hänen lauseessaan oli maa;
minä en tiennyt mitä ajatella. Mitä tiesi hän?...
Siinä seisoin, kuten poika, joka huonosti on läk-
synsä lukenut ja luottaa onnee», ettei tulisi luetetuksi.
Minä en »vastannut mitään, tirtistelin maahan
ivaan. Siinä tein pahasti, sillä se suututti uttoa.
Hän hyppäsi koholle ja huusi: »Poika eikö ole sullasanaa suussa!" — »Ei nyt, tun ette woi tyyueellii
mielellä minua tuulla" — oli wustuutseni. — »Ole
sitten maiti!" — huusi hän ja jätti minun lama-
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rim. Siinä seisoin tietämättä mitä tehdä. Useita
pämiii kului sitten. Silloin tällöin näin minä
isäni, mutta hän ei mitään puhunut minulle, ei
ollut minua tiäkemiiiiinsätääii. Salaisuuteni poltti
minua, mutta miten ottaa se puheetsi? Se oli,
asiain näin ollen, mahdotointa. Minä olin liiman-
nut kohta kirjoittuu Ellenille, mutta mitä oli mi-
nulla kirjoittaa! Sinä tunnet minun isäni! —

Viikko kului, sallimatta minulle tilaisuutta kertoa
hänelle, mikä mieltäni rasitti. Ain en saanut unta,
piimin tuljin tuin olisi kuume waiwannut minua".

»Silloin eräänä piimänä tein päätöksen, sillä sa-
nomattoman tukalaksi tuli minulle tämä tällainen
elämä. Minä päätin tertun isälleni totuuden aluZta
loppuun saakka salaamatta mitään, tiimi sitten mi-
ten tiimi. Tässä mielessä menin minä konttoriin.
Siellä ei ollut ketään. Se oli minulle mähiin hel-
potukseksi tuskassani. Minä istuin entiselle paikal-
leni ja aivastit ajattelematta erään pulpetti-loomistu.
Kuten ennenkin oli siellä pupereitu, fiilinkejä ju kir-
jeitä. Msi näistä sai koko olentoni liitteelle. Osaatko
armata? Se oli kauppanemvokselta ja kirjoitettu
jo kolmantena joulupiiiwänä. Minä luin, mitä
minä itse ulin tehnyt. Lyhyesti, mutta toden-
mukaisesti oli utto Luo laitti kertonut. Ia lopuksi
nuhteli hän isääni jotenkin röyhkeästi, jostu minä
päätin, että tällä kohdulla oli jolu toinen ukolle
antanut sanat. Tästä kirjeestä siis suin tietää,
mitä isäni tiesi ju niinä päätin nyt tertomutsessnni
hänelle sulata oman rikokseni. Tätä ajatellessani
otin käsiini joitakuita toisia kirjeitä loomasta, kun-
nes tuasen yksi ukko Loon kirjoittama sattui tiisiini.
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Se oli lirjuitettu samaan aitaan, juna minä Suu-
tuesta lätsin. Siinä uli toisellaisia uutisia. Utto Loo
puhuu siinä minun mielit oleman siellä ja käyttämäni
itseäni häpeällisesti. Mutta millä lailla minä oli-
sin häpeällisesti täyttänyt itseäni, sitä hän ei mainitse.
Hän sanoo myös kuulustelleensa isäni asioita ja kuul-
leensa ne hymäksi, josta syystä hän pelkää mallita
uskoneensa. Jos niin on, että isäni asiat tosiaan
omat niinkuin ennen, niin on hän, Loo, Valmis
pyytämään »järjestytsen wuotsi" anteeksi isältäni
ja antamaan minulle tyttärensä. Tähän pyytää
hän pituisen wustautjcn. — Tämän suin minä tie-
tää utto Loon toisesta kirjeestä. Ellen tuntisi taup-
pllnemvotseit tiisialna, luulisin olewuni jonkun juo-
nen esineenä, sumalluisen tuin utto Loo oli joulu
aattona, sillä mitään hänen tapaista ei löydy tir-
jeessii, jus luemme puis tuon ainoan järjestyksen.

Käy weli tiedustelemassa miltä kannalta tuuli pu-
haltaa tlluppatieinvoksella".

»Kotmuu uitua ulin istunut tonttorissa ja tar»
luotellut tuitti looivuZsu löytymut kirjeet — joissa
ei lolmuttu luupuiieiimotseltn löytynyt — kun isäni
tuli lotiu. Hän nytlnä» ei snnonut mitään, mutta
että hun mielukin oli mimille suututsissu, seu minä
huomasin, minii, joku nyt en mielä ollut päättänyt
mitii sanoa, mitä salata, hän tulli puri tertun
lllttiun poikki ja seisahtui taasen eteeni, iskien sil-
mänsä uliiinun. Minä olin juuri mulmis ulkumuun
kertomukseni, tun hän lutknristnnsu »veti esiin kir-
jeen. — »Kumutta uutisia!" - huusi hän. — »Minä
panen ainoan poikani kostoretkelle, morsian on sa-
nonut „juu" sununsu, kihlnnspldut oivat Valmiit.
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Poika oleskelee tolme neljä päimää kaupungissa,
missä morsiamensa asuu, käymättä häntä katsomassa.
Vihduin menee hän; luulee maleellista puheita it-
sestään ja lähtee tipotiehensci. Mutta palaalo hän
totia? Ei. Hän löytää erään löysän, irstaisen
tytön ja Hänen luonansa miipyy hän miitto-kausia.
Outo tertomus tosi? Sinä näet että minä tiedän
laitti".

»Isäni Vaikeni. Että hän kaikki tiesi, waitka
Varsin Vääristetyllä tawallu, huomusi». Viime
sanansa, tun hän Ellenistä puhui, sai minun wim-
maun. Minä en enää isääni pelännyt. Pelto oli
ladommt. Siitä yimniirriit, mitä seurusi. — »Al-
mun oiteen, isä, te tiedätte kuitti", sanoin minä wa-
pisemlllla äänellä. Mutta miihän puuttuu. Kaup-
patllmarana minä mhytiin. Ennentun kaupaksi me-
nin, tahdoin ostajaani nähdä; siitä syystä oleslelin
minä Turussa kolme päimää, ennentun Loon huo-
tteesen menin. Oman moiton pyyntö tahi määrä
käsitys meidän nuorten, minun ja Lomisan, tahi
ainakin minun onnestani on hieronut tiimiin kum-
mallisen taupan. Minä tulin Loon luo, minä näin
pitkiin työpelin, jota tohta oli malmis sitoumaan
tuntemattomaan nuorukaiseen. Silloin kirjoitin nuo
kirjeet, jotta hiimiusemät tauppahuone Hirttz'in
kunnian; minä kirjoitin ne itse, sillä ainoastaan
tällä lamalla oli minun mahdollista rikkoa sitä
liittoa, jonka kaksi itsekkäistä isää oli rakentanut.
Ia Jumalan kiitos, minä onnistuin. Nyt isä, tie-
dätte tailti, sillit syytös minun morsio, n tani
Vastaan lungetloon teille ikuisesti ritotsetsi; minulla
ei ole semmoiseen Vastuusta".
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»Niin puhuin minä isälleni. Arwaapas mitä
puheeni maitutti. Sitä et moi. Isäni seisoi suu
uuti »vähän uitua tukistellen minua. Sitten purs-
kahti hän nauruun ja nauroi kauan. Mutta lun
minä tästä hänen naurustaan en pitänyt mitään,
maitta se kyllä minua sekä kummastutti — että suu-
tutti, niin, tun en ainakaan ollut pitiiwänäni siitä
mitään, maan silmäsin ulos kudulle ju termehdyt-
selsi eräälle tuttuwulle, jonka näin, nyykähytin pää-
täni, herkesi isäni nauramasta. Viha moitti hä-
nessä. Hän oli nauranut, niinkuin jollekulle mah-
dottomalle nauretaan. — »Vai niin!" sanoi hän sit-
ten ja jätti minun yksinäisyyteen, heittäen kamarin
owen kiinni niin kowasti, että kajahti koko huone-
hessa, Minä annoin hänen mennä ... Ia nyt
taksi tuntia tästä kummallisesta yhtymästä istuu
minä omassa kamarissani kirjoittaen. Anna myötä-
seuraawa kirje omistajalle".

»Veli! Ota mielii asia toimittaaksesi. Käy taup-
panetmotsen luuna ju tiedustele, mitä tekeillä un;
käy myösliu silloin tällöin .. . sinä tiedät kenenkä
luonu. Tee se, moi hymin ju lennätä minulle pi-
kaisia ja täydellisiä tietoja, sillä itse en tiedä mitä
nyt minun tulee tehdä; entä ymmärrä aamistau
niitä isäni aitoo, entä myös mitä tulema tunli
Miiassansa lno. Sinun totinen yStäiväsi

Albert Hirts".
Niin kuului kirje, jonka mouti oli ystiimältään

saanut. Mden pyynnöistä oli hän täyttänyt; hän
oli täynyt romua Burgin luona, toinen oli hänellä
mielä täytettiimätiä ja se oli maiteampi. Miten
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hän tämän pyynnön täytti, näemme kirjeestä, jonka
hän miilun tututtua lähettää Ruotsiin ystämiilleen :

»Veljeni!
»Sinun kirjeesi sai minun alakuloiseksi, sillä mas-

tahakoisuuksill on kohdannut sinua. Mutta onpa
aina tahi ainakin tamallisesti tällaiset seikat, joissa
sinä nyt olet, muilta loppuneet onnellisesti, miksi
siis ei sinulta ! Toimo, sillä sinun Ellenisi on niitä,
joita ei ole kaikille suotu. Hän «oi hyivin ja, mikä
sulle ehkä paremmalta »vieläkin soi, hän kaipaa si-
nua ja hän rakastaa sinun, niinkuin nähnet hänen
kirjeestään, joka tässä seuraa ja jota minä uteli-
ailla silmillä kauan olen katsellut. Minä en puhu
tämän enempää hänestä, sillä hän tietysti puhuu
sinulle sointumainmallll kielellä itse. Siis ryhdyn
kohta kertomaan, mitä knuppaneumoksen talossa on
tapahtunut. Naiman saada tietää, mitä tästä, tie-
dän kertoa, maimaa maksoi se, mutta siis olkoot tie-
dot sinulle sitä paremmat ja minä olen palkittu".

»Kuten itse armasit, ei ole ukko Loota suuresti
syyttäminen siitä, mitä sinua on kohdannut. Hän
itse utto parka on tähän aitaan kaikkea järjestystä
»vailla. Kaitti mitä tehdään ja toimitetaan, toto
ivattu on nyt Lomisan hallussa. Tämä tyttö parta
tahtoo mäkisinkin Moittaa sinun. Hän on itkenyt ju
parkinmt siitä sualla kuin sinä läksit. Itse joulu-
aatto oli kauppaiiemvotsen talossa surun aatto. Lo-
misa on huntllnut ja partmmt, ettii hän kuolee, jolti
ei isänsä sau sinun tukusin. Vanha Loo on piun
epäilyksen uluinen. Siihen tulee lisäksi, että hän
on saanut aran kirjeen isältäsi, että hän tiroo ja
katuu pikll-uskoisuuttaan tuossa asiassa, jonka hä-
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neen istutit. Sekä isäsi että Lomisu maalimat jäy-
kästi häntä ottamaan seimiin tuosta maletirjuin te-
kijästä. Ukko toettllutin pnrustnun tehdä, mutta
uinu tun hän tulee totin, on häntä mastassa neiti
Lomisa, jota huutaa tuin rimattu, luu isä ei enem-
pää tiedä. Natisit »yt neiti Lumisiin! Minä olen
hänen tertun nähnyt. Hän on lnihtunut; hänen
pienet silmänsä omat syytyncet symälle hänen pää-
hänsä ju omutpn lliuUntseni kohtu tuimille mettänsä
jnoöseet. Tässä hänen epäilyksessään ja surussaan
ei ole kumminkaan rakknuttn sinunn, senpä ivoin
sinulle «atuuttaa. Neiti Loivisa on niitä, joihin
ei totinen tuttuus pysty. Se ottoon sinulle lohdu-
tutsetsi. Muttu mihu ju minimu hänessä riehuu
ja hän syyttää isäänsä siitä, ettei hän sinua suunut.
Sillä armututseni elää hän itse siinä uStossu, että
sinä häntä rntustit, että nyt olisit hänen, ellei isänsä
typeryys sitä olisi estänyt. Vanha roumu! hän on,
jos suinti mielä pahempi. Kaikille kielii häu, mikä
oma miimy heille oli tulossa, mutta miten mie-
hensä tyhmyys teki aikeen tyhjäksi. Täten on ta-
paus joulu-aattona kuuppuneumotsen huonehessn ja
seuraukset siitä nyt pian jokaisen suussa täällä. Ia
kuinka onnelliseksi tämä sau ivanhan netnuotsen, moit
itse utmata. — Eräänä aamuna — puhui minulle
nuori puotipoita — oli utto jo marahiu, tunti en-
nen tumallista aikaa, samonnut yliterrastu kontto-
riinsa ja huutanut tuttien sormilla korunaan: »Jär-
jestys helmetissii!" Roiman jo Lomisan äänet ja
huudot olimat silloin yliterrusta kaikuneet aina puo-
tiin saattu. - Niin omat asiut tauppaneumolfella.
Pahin kaikista tumminkin on, että setä rouma että
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Lomisa tietämät sinun käyneen ivanhan leslirouma
Burg'in luona ja siellä neiti Elleniin rakastu-
neen. Mutta kaikeksi onneksi tässä, luulee Lomisa
sinun epäilyksen alaisena mihassa tahtoneen täten
kostaa ukko Loolle. Tämä hänen, luulonsa, että sinä
maan ajanmietteeksi siellä rupesit käymään, on estä-
nyt häntä kääntämästä kostoansa syytöntä Elleinä
ivastaan, semminkin kun hänellä on isä, jota moipi
syyttää. Sillä ei rouma Loo'n eikä hänen tyttä-
rensä päähän pysty ensinkään ajatus, että sinä to-
della olisit Loivisnn hylännyt ja maliunut köyhän
Ellenin. — Olisipa yksityisiä seikkoja joitakuita, joita
tähän mielä sopisi piirtää, mutta minä luulen si-
nun jo tästäkin ymmärtämän asetun» täällä. Mitä
teetkin, niin kiiruhda, sillä kuta enemmän aikaa asiasaa olln päättymättä, sitä sefasottuisemmaksi se jou-
tuu. - Mämäsi Troberg".

Msinäiin istui eräänä piimänä manha tnuftpiaS
Hirts kamurissaan. Hänen muotonsa oli thlmä.
Mitä hän siinä ajatteli, olisi ollut maitea sauoa. Ai-
nakaan ei olisi kukaan moinut aamistaa, mitä hä-
nellä nyt uli teleillä. Hänen edessänsä pöydällä
makasi koko joukko ivauhoja kirjeitä ja sohivalla hä-
nen wieressänsii masta kirjoitettu paperi. Näitä
ivanhojll kirjeitä hän oli jo osittain lukenut, osittain
silmäillyt, mutta suuri läjä oli, johon hän ei mielä
ollut kajonnut. Hiljaisesti tarttui hän toiseen tir-
jeesen toisen perään. Tekikö hän tätä ainoastaan
ajan mietteeksi, mai hakiko hän jotakin, sitä eimät
ilmaisseet hänen koswonsa. Silloin aukeni owi jn
nuori poika astui sisään.
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»Notnlius tulee puolen tunnin perästä" — lau-
sui poika.

»Hymä!" sanoi mastautseksi «vanha kauppias
silmäilemättä sanantuojaa, ja pitkitti yhä entistä
työtään.

Näin astaroitsi hän pitkän aitaa. Mt'ättiä lei-
musi hänen silmänsä kummallisesti; hän piti kädes-
sänsä kirjeen, jonka sinetti oli rikkomatta. Hän kat-
seli sitä kauan ihmetellen. »Miten tämä on tänne
tullut!" mumisi hän itsekseen. Toiset kirjeet, niittä
hänellä uli edessänsä, näkyi hän tunteman, tämä uli
hänelle tuntematon. »Olisiko se moinut olla lii-
tettynä johllntuhun toiseen tirjeesen ja epähuomiossa
jäänyt aukaisematta?" lisäsi hän tirjeen pienuutta
miettien. Vilahtipa tässä tvähän siihen, tuin olisi
kauppias ollut tietämättömyydessä, mitä tämän kir-
jeen kanssa tehdä. Kirjeet sisälsimät tauppiaan sa-
laisen yksityisen tirjeivllihdoti; olisiko joku päässyt
niihin tiisitsi ja salaa sulkenut tämän tirjeen muit-
ten joukkoon? Vihdoin ankasi kauppias sinetin ja
ensi silmäily tirjeesen sai hänen tasmonsa kummal-
lisesti muuttumaan. Hitaasti luti hän ne muuta-
mat riivit, joita tirje sisälsi, ja lun hän ne oli lu-
kenut, pani hän kirjeen pöydälle. „ Miten Juma-
lan nimeen ou tämä kirje tänne tullut?" puhui hän
hiljaa .

. . »Missä o» hän nyt? Kuollut taiteti!
Vuositymmeniä on kulunnt siitä, tuin tämä on kir-
joitettu ... Mutta jos hiin elää mielä, niin tah-
donpa kostaa, kostaa niinkuin tapani on. Hän mur-
tui lummintin, tuo ylpeä olento!... Hänen täy-
tyi kattmaisena tulla minun tylöni ... Minä moi-
tin siis!"
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Näin puheli kauppamies itsekseen. Hän eli kau-
kana nykyisyydestä! hän eli nähtiiivästi muistoissansa,
sillä hän ei huomannut, että owi aukeni ja eräs kir-
jureista astui sisälle. Vasta silloin kuin tämä
yskimisellä ilmoitti läsnä-olonsa tcmahti kauppias
ja näti tulian.

»Tässä on päimä» posti!" snnui kirjuri ja pani
pöydälle kauppiaan eteen muutamia kirjeitä.

„Hywll!" mustasi kauppias ja nyykahytti päätään,
sillä ilmoittaen, että kirjuri saisi mennä.

Pikaisesti silmäsi kauppias tirjuri» mentyä näitä
uusin kirjeitä. Msi mistä meti hänen huomion
puoleensa, maikka Päällekirjoitus oli pojallensa. Tä-
hän tirjeesen tarttui isä iittiä ju tursuitemuttu rik-
koi hän sinetin ju umusi kirjeen. Hän luti sen,
luti sen lnhdesti; kirjeessä oli mielä tuinenti wä-
hempi. Kuuppius tuli senkin. Knisojn olisi nähnyt,
ettii, tun hän tämän wiimeiset! pani Pöydälle, hänen
huttleusa wiihiitt wapisiwat.

Hän nousi nyt sohwlllta ja tutti huoneen poikki
useita lettoja. Aina tuon tuostakin silmäsi hän Vasta
luettuja tirjeitä. Mt'iittiii tarttui hän pöydällä ole-
maan kelloon ja soitti sitä Voimallisesti. »Käske
Albert paikalla tänne!" huusi hän palwelialle. jota
kellon kutsumusta totellen astui huoneesen. Sitten
lulti hän taasen kiiruusti edestatasin kamarissaan.

Ei taiwinnut hänen kauan oduttaa, ennenkun puita,
jota hän ei miilun päimiin ollut nähnyt, astui huo-neesen. Mutta luu tämä oli tullut, kulki ukko «vielä
pari kertaa huoneen poikki, ennenkuin seisahtui Al-
bertin eteen.

»Junkkari!" alkoi hän.
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Albert ei »vastannut mitään. Hän maan katseli
isäänsä, Sisälliset riidat ja rakkaus oli mienyt ku-
koistuksen hänen poskiltaan, mutta luja päätös lei-
musi hänen silmistänsä, kun hän ne isäänsä loi.

»Junkkari !„ kertoi isä. »Milloin mietät häitäsi?"

Tämä kysymys tul! Albertille äkli-armoamatta.
Mutta se e! häneltä «vastausta mienyt. »Keivcnmen
tullessa", «vastasi hän jäykästi.

»In muutat asumaan mihin?" kysyi isä tnrjoen
hänelle paperin, joka sohmalla oli maannut.

Albertin ensi silmäys sanoi hänelle, mitä tämä pa-
peri sisälsi. Mutta se ei näkynyt »vaikuttaman mi-
tään hänessä. Hän antoi sen tuknsin ja mustasi:
»Maailma un suur! ja amara!" Sitten lisäsi hän:
»Tuon »voitte minulle tehdä, hylätä minun, tehdä
minun perinnöttömäksi, mitäpä siitä! Minä olen teitä
tähän santkn kaikissa totellut ; tässä asiassa en sitä
Moi. Te teette minun perinnöttömäksi, mutta sillä
moitan minä onneni. Vie olemme siis kuitit".

Vanhassa kauppiaassa näkyi tämä wakllwa ja
kaiketta innotta lausuttu «vastaus herättäneen eri-
näisiä tunteita. Hänen silmänsä mätiin «välähti-
wäl tyytywäisyydestä, mätiin taafen «vihasta, Hä-
nesfä futi kaksi eri mieltä, nousten laskeutuen, ku-
ten waa'asfa molemmat kupit, ennenkuu omat tasa-
painoon päässeet. Tätä sotaa ei hän tahtonut po-
jallensa näyttää. Siis oli »vastauksensa nyt Al-
bertille sama kuin entinen:

»Saat mennä!"
Tämä puhe isän ja pojan »välillä oli tummin-

kin saanut »vaa'aii loisen kupin painamaan toista
sywemmälle — niin pojassa, niin isässä. Albert
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meni. Hän oli sanonut, mitä hän aikoi, sanonut
hiimeliäiisti; se antoi hänelle luottamusta. Hän
luuli uskalletun lauseensa maikuttaneen isäänsä, sillä,
jolti ei niin olisi ollut, olisi isä toisin, kiimaam-
nillsti kohdellut häntä. Niin luuli hän. Hän oli
nyt oman onnensa seppä, ja toisin tuin ennen sil-
mäsi hän nyt asemaansa, nyt kun hänen ja isänsä
miili oli rikottu. Hän ci ensinkään epäillyt isänsä
tekemän mitä tämä oli uhannut. Mutta tlimiliin-
tin astui Albert nyt iloisemmalla mielellä tuin kos-
kaan ennen kamariinsa. Hän oli näyttänyt, eltä
rakkautensa oli totinen ja palkan tästä nautti hän jo.

Vanha tauppias tutti poikansa mentyä »seat
kerrat kamarinsa lattian poitti. Väliin seisahtui
hän ja katseli kirjeitään. Viha ja lyylywäisyys so-
luvat mielä hänessä. Vihdoin moitti tyytymäisyys
ja hän lausui itsekseen: »Albert o» niies leteillään
mitä uhtaa, hän ei muuten olisi minun poikani".

»Ia siinä tetee hän oitee»; niin minäkin olisin
tehnyt, jos sillä olisin päässyt onneni perille" —

jatloi hän towemmallll äänellä, »Hän on, semmoi-sena kuin hän on, minun poikani".
Tämän sanoi hän pitäen liidessäiin sen kirjeen,

jonka tulosta hän ci ollut tiennyt ja joka oli muosi
kymmeniä nmaumntta hänen hallussaan ollut. Tämä
kirje kuului näin:

»Serkkuni Aksel! En tiedä muistatko enää mi-
nuu, muikku on ollut aika, jona minua muistit, Näitä
manhoju muistoju en pyydä sinussa herättää. Ol-
koot unehdutsen, miltä unehdutsen omat. Tunte-
mattomatta siis lähestyn sinua. Semmoisena toh-
tele minua, Hätä osuu huonehesfani, köyhyys
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istuu taudin alaisen muoteen mieressä. Sinulla
on tilaisuutta auttaa, jos tahdot. En kahdesti pyydä.
Minun Mllstautseni terran sinun tukisti, nyt »voit
kostaa. Sillä salata en tahdo mitä itse hylvin ar-
maat, että kutistettu tämän kirjoittaa. Kirjoitettu ,..
piimänä ... serkkusi Ema Burg".

Näin kuului se kirje, joka kauppiaan niielen oli
kääntänyt ylen alaisin. — Ema, hänen serkkunsa,
oli hylännyt hänen. Hirts olisi moinut armolah-
jain antamalla koStoa, jos olisi saanut kirjeen oi-

keassa ajassa. Ema oli tulistettu, Hirts oli sitä
hänelle ennustanut. Mpeä», itseensä rakastuneen
oli täytynyt itse tätä tunnustaa.

Ne ajatukset, mitkä tämä kirje oli »vanhassa kaup-
piaassa herättänyt, olimat kääntyneet toisaalle, tn»
hän oli amannut postissa pojallensa tulleen kirjeen.
Tämän kirjeen sisällön tunnemme jo. Se ei ollut
mikään muu tuin Trobergin mastaus Albertille. In
tämä kirje selittää manhalle isälle asioita, joita hän
ei ollut miitsiliyt pojaltansa tysyii ja joita poita ci
ollut muistanut kertoa, selittää että Albertin ra-
itistettu oli Ema Burgin tyttären tytär.

Mitään tällaista ci ollut utku Hirts osannut
llllivistaa ...

Poikansa makawuuö oli saanut ivanhan ulon «vi-
haiseksi; mutta tyytymäiuen oli hän siitä, että Al-
bertin mursia» oli hänen sukulaisensa, oli Emn Bur-
gin tyttären tytär. Kun mihduin «ihn katosi ja
tyytyiväisyys sai mallan utun rinnassa, laskeusi hy-
myily hänen huulilleen. Pojallensa kosti utto hä-
nen itsepintaisuutensa siten, ettei hän huolinut
ilmoittaa, miten hänen oma mielensä oli taipunut
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pojan puoleen, siten, että hän antoi Albert paran
elää siinä uskossa, että hänen ja isän mäti oli ijiitsi
pinmiilsi rikottu. Tätä mietti hän hymyhuuli»,
hänessä tässä oli jotakin, joka muistutti hänen
inloruutensa aitoja, oli jotutin, jota manha rouma
Burg olisi tuntenut, jos nyt olisi siinä saapumilla
ollut. Mutta tämä muisto tauppiaau iloisesta
nuoruudesta latosi pian, ja taasen oli hän siinäsama kummallinen, omituinen mies kuin wast'itään,
ennen kirjeiden tuloa. Rouma Burg ei nyt enää
olisi hänessä tuntenut serkkuansa, jonka luonne juuri
hänen tähtensä oli tiitsi tummallisetsi mmittiniut,
silloin tun manha rouma hänen hyltäsi ja mieluum-
min antoi sydämensä tuolle tuntemattomalle, jota
Siiomestll tnli. Muttu tummintin olimat nuo äs-
keiset tunteet jättäneet jälteensä utou sydämeen hyö-
lylaineita, jotta saimat hänen mielensä tasapainoon,
jottu hän tyyneesti taisi ajatella ja muistuu sitäkin
poikansa tetou, jotu etutynnessii oli snunut isän
kyhäämään totoon tuon kirjasen, minkä hiin Alber-
tille oli näyttänyt — sitä poikansa tetou, jotu muleel-
lisesti häpäisi kauppahuone hirtS'in kunnian.

Ranguistutsetst pojullensa päätti manha kauppias
itse tarttua kynään ja ylimäisenä johtajana joh-
taa asiat. Vähän ajan lilluttua mieliin »vanhan
kauppiaan kamarista muiden kirjeiden seassa pus-
tiin yksi, jolla oli päällekirjoitus: »Kruuiiunmouti
Troberg".

Mitä tämä tirje sisälsi ja tuiuta julmasti isä ai-
toi pojullensa kostuu, saamme pian nähdä. Mutta
tun litimäärin muosi tutuu, ennentun uko» kosto
on täysi, ja me jo olemme ehtineet ensimäisestä
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joiiluautoslu toistu kuuluulta ajassa — saanemme
tähän lopettaa edellisen osan kertomuksestamme, jota
joulu-aattona ultoi, ju ryhtyä jättimäiseen, jotu seu-
raamana joulu-aattona loppuu. Ia kosta kertomuk-
sellamme »Kahdesta joulu-aatosta" tähän snatta on
ollut »imi »Ensimäiuen" — seuraa siis nyt

Toinen.
Alhaisessa, matalassa kodissaan eleli kaunis Ellen.

Tolmi ja temiit omat uhilse menneet; kesiin ensi-
maiset päimät omat käsissä, Aika, joka on kulunut
siitit hetkestä, jona miimctsi kauniin neitosen pnrissu
olimme, on häneen finnmullisesti wuiktittunut. Hän,
tämä lapsellinen olento, on lapsuutensa ihanasta
unelmasta herännyt elämän ivarsinaisuuleen ; mutta
tiima ivarsinaisuus, josko se ajllttelemummaksikin on
suunut Ellenin, on tumminkin »viime niloina ollut
niin ihunu, niin suloisia toimelta täynnä, että Ellen
mieluummin luu silmiänsä päimiin, miltä omat tu-
lemassa, tuin miattomaan, suruttomaan ykstotiscen
lapsuuteensa takaisin. Hänen ulko-muotoinen kauneu-
tensa loistaa nyt täydellisenä. Koto hänen olen-
tonsa suloisuus maituttaa nyt kuittiin, jotta häntä
näteiviil, mutta maituttaa toisin tuin ennen. Enää
ei hänessä ihailla taimista lasta, nyt hänessä ihail-
laan suloisinta neitoa. Rattans ja lempi, jota »val-
litsee hänen nuoressa sydämessään, on saanut aitaan
tämän äkillisen muutoksen.

Kauan on Ellen taimella saanut odottaa tietoja
sulholtaan. Kun ne miiphimiit, oli hän alakuloi-
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nen; him itki tähän aikaan usein ikäwyydessäiin ja
hänen poskensa maalistuimat. Mutta tämä aika
oli kulunut, lun lempi lemmelle ivastasi, ja silloin
latosi kyynele ja mauleus ; ju kun »e tutosimat, otti
neidon muudossu asuntousa onnellinen suloisuus,
semmoinen tuin minkä tutussa humuitsemme, lun se
myrskyn ohitse mentyä taasen hymyilee lyyneellä
pilmitlömällä säällä uuringolle.

Kesii on tullut. Ellen on onnellinen. Hän tie-
tää, että Albert häntä rakastaa; Albertin rukkaus
on hänen elämänsä. Hän tietää - ju se tieto
suu hänen mälii» nytkin surulliseksi — lietiiii syyn,
miksi hiin niin lanan on saanut olla tietämättö-
myydessä Albertista. Hän tietää, että tähän on
syypäänä ollut muuhun Hirts'in tomuus. Hän tie-
tää, että sumu tomuus mieliikin mnllitsee Munhun
Hirts'in sydämessä, ehkä kirjeet, jotka lempeä lau-
sumat, suluiseöti tultemut Albertin ju Ellenin Ma-
lilla, Vanha Hirts ei sulli nuorten rakatztamais-
tcn tumntll toisiaan, ei salli heidän maihtaa kirjei-
täkään. Jää on »vasta snlunnut, kultu Ruotsista
Suomeen un mielä maimaluinen, Albert ei siis
ole mielä toteen näyttänyt, että hänen jäykissä su-
noissuun on perää, mutta kirjeet sen sijaan kertomat,
mitii hän ajattelee, ju näitä tirjeitii tulemuZtu ei
moi »vuuhn Hirts eSliiä, semminkin tun hän ei
niistit mitään tiedä. — Tähän lisäksi on Albert
kirjoittanut Ellenille, että isiinsä miinte aitoina on
häntä kohdellut ystämällisemmiisti tuin ennen, että
Albert toimoo saumansa isiin mapau-ehtoisen suos-
tumuksen siihen umioliittoon, josta hänen onnensa
riippuu. Albert on kirjoittanut, että manhassa
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Hirts'issä on muutos tapahtunut, että hän usein
hymyilee ja oudolla miehteydellii puhuu kuluneista
ajoista. Niimii Albertin kirjeet omat saaneet El-
lenin yhä iloisemmaksi, oivat saaneet miimeisentin
surimarjou hänessä muulenemaun. Hän toimoo!

Vunhu roumu Burg on ulkomuodoltaan sumat-
lainen kuin ennenkin, mutta hänenkin sydämessään on
muutos tapahtunut. Hän on somitettu. Hän ei
enää mihllu sukuunsa. Ellenin onni on mailutta-
nut tämän, maitta manhus usein huokuu symiisti,
tmi tuulee Ellenin puhumun muuhun Hirts'in to-
muudesta. Albertin miimeiset kirjeet omat saaneet
näillä hnokaukset harmeneniaun, sillä Ellen ei enää
puhu manhun HirtS'in komuudeSta.

Näin omat asiat, tun eräänä piiiwiinii Mouti Tro-
berg, joka nyt on orpoperheen paras ja todelli-
nen yStämZ, tiirunsti astuu matalaan asuntoon.
Että hänellä on jotalin tärkeää lunsnu, sitä ei ulko-
muotonsa Moi salata. Hän ei uutisiuun suluutaan,
hänen ensimäiset sununsu omut: »munhu tuuppius
Hirts tulee tänne!"

Komeminusti tykytti Ellenin sydän kun hän tä-
män tuuli. Nyt olisi hänen tulemaisuulensa ratkais-
tumu. Hän laski kätensä Manhan ruuman kaulan
ympärille ja lausui rukoilemaisesti: »Me otamme
häntä Albertin isänä mastoun, äiti, eikö niin?"

Vanhassa roumussu näkyi tämä uutinen moi-
kuttnneen kummullisesti. Hänen munhu ruumiinsa
mupisi. Hänen ujutuksensa Palmisi tuluncisin ai-
toihin. Hän muisti muuhun Hirts'iii nuorena,
muisti miten tylmiisii hä» oli häntä kohdellut, ja
hä» »vastasi liituluksellu, »niin Ellen!".
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„11l tämä hänen tänne-tulonsa ennustaa, ettii
minä lohta saan sanon jiiii-hymäiset teille" —pu-
hui mouti. »Minä olen mnrnin siitä, että mnnha
Hirts jo niloja sitten on sydämessään suoslunut
Albertin ja Ellenin rakkauteen, maikka hiin, jiiyttä
ja itsepintainen, ei ole tahtonut ennen tunnustaa
tnppiotnnn".

Lapsellinen Ellen puristi moudin kättä. Tämä
osoitti kuinka likisessä ystämyydessä mouti oli YB-
-tämänsä morsiameu kanssa.

Voudin miimeinen lause oli totuuden kanssa
yhtä pitämä. Vanha Hirts oli maitettu, oli yksi-
näisyydessään suostunut ivastaan ottamaan nuoruu-
tensa rakastetun tyttären-tytärtä poikansa morsia-
meksi. Mutta hän e! ollut moinut tätä Albertille
tunnustaa. Kun hän oli lomana oleminansa, hymyili
hän itsessään. »Albert on minulta saapa onnensa"
— ajatteli hiin. Hän ei osannut aumistuu, että
Ellen, Albert ju Troberg olimat jo taimesta santtu
olleet liittolaisin häntä ivastaan. Jos hän se» olisi
tiennyt, olisi hän suuttunut. Nyt maitutti sukke-
luutensa — sillit seumioiseiia piti hän täytöstään —

että hänen luonteensa larkeus usein liementyi, ju
tätä muutosta hänessä selitti Albert hytvätsensii,
Vanhu ukto häpesi sunninsa peruuttamista. Hän
tahtoi tostuu Albertille ju tämä kosto oli siinä, että
hän antoi ajan tuluu untumattll suostuniuötuun.
Utto «li tässä teteminitnsä oikein. »Jos Atbert
todella rutustllll neitoa" — ajatteli hän — »kypsyy
ruktuus koetuksessa. Jos hänen ruttuutensu on löy-
sälle perustukselle rntennettu, niin unhottuu hän
sen". Tällaisilla mietteillä puotusti otto täytös-
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tään; muttu näihin mietteisin olisi sopinut lisätä:
~jn minun ei tarmitse untuu jälteen" -— jota ujutus
olikin piiäpertiSlus ukon mustustulseen.

Albert HirtS oli tämän ajan tuluessu alituisessa
tirjemuihdossa moudin ju Ellenin tunssu. Albert tiesi,
että hänellä moudissn oli todellinen ystiiivii, Ellenissä
rutustettumu morsiun. Kim hän muutotsen isässään
humuitsi, iloitsi hän ju luuli hymällii mihdoin Moit-
tumunsu, mitä mastoin isänsä tuhtoa oli uhannut.
Tästä syystä oli hantin ulallansa, semminkin tun
isä kuta enemmän aikaa tutui yhä muuttui ystä»
mällisemmiitsi. Vanha Hirts miiijyi tarkoin Albertia,
jottei tämä saisi minkäänlaista tietoa Ellenistä.
Albert hamaitsi tämänkin ja piti yhä paremmin sa-
lassa tirjemaihtonsa, Kun jöii suli ja laiwut ru-
pesimal kulkemaan, oli muuhun Hirts'in mielestä
Albert täydellisesti koetettu. Muttu miten Albert
oli liissii koetuksessa kestänyt, sitä ei manha hirts
osannut sanoa. Kun Albert ei hänen kuullen El-
lenistä sanaakaan puhunut, luuli hän Albertin jo
ehkä unhottaneen hänen, ja samalla luu hän tämän
luulon sai päähänsä, päätti hän yhdistää Ellenin
ja Albertin. Hän oli niin takertunut tähän uju-
tukseen, että se oli muuttunut hänen hartuimmuksi
toimotsensa. Mutta tumminkin, jos Albert nyt
olisi ottanut puheeksi rakkautensa Elleniin, olisi utto
loivasti pannut sitä muStuun. Semmoinen oli hän.
Ei saisi rahtutllllii osoittaa, että utto oli tappiolle
joutunut.

Eräänä päimänä, tesiin ensimäisinii, astui ullo
Hirts hyniyhuuliti lonttoriin, missä Albert parti-
taa oli työssä. Että jotakin oli tapahtunut tahi
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oli tuftllhtmvua, näti polku kohta isän tusmoistu.
Hymyssä olimat ivanhan Hirts'in huulet ju mirttu
mulo loisti hänen silmistänsä. Albert tutseli häntä
pitkään ja uteliunsti.

»Järjestys! kuten ukko Loo sanoo!" huusi hän
Albertille. »Poika, ettö ole isääsi ennen nähnyt?
mitä kurkistelet! Vai seisooko minun otsollani kir-
joitettuna, että minä huomenna lähden Suomeen?
Häh! Vihdoin on aita että täytän sanani ja yhdis-
tän sinun ja Lomisan".

»Äimän niin! Vihdoin miiniein! Minä en pa-
rempllta pyydä ja olen »valmis seuraamaan teitä",
oli Albertin mastans.

Isän naama piteni. »Mitä, häh!" huusi hän.
»Ei, munsööri nokkawiisas. Sinä istut täällä; si-
nun lähdöstäsi ei tule tällä kertaa mitään. Kun
asia on kypsä, kolmasti kuulutettu, niin silloin on
sinun aitasi lähteä".

Nyt oli Albertin «vuoro äimistyä, mutta häu ci
enättänyt mitään sanoa, ennenkun isä jo oli poi-
kessa ja poika istui siinä ajatulsissansa, jotka sinne
tänne hyöreiwät. »Olisko isä todellakin mielä pää-
töksessään ... Jos hän todellakin lähtee, joudan
parhaaksi kirjoittaa muutaman riivin Trobergille".

Seuraamana päimänä lähti mauha Hirts, ja sa-massa lamassa kulki myöskin kirje, jossa isän ja
pojan miime puhe oli kerrottu. Että Albert tässä
kirjeessä uskoi onnensa ystamänsä käsiin, jonka tu-
lisi tehdä tyhjäksi kaikki yritykset, mitä yhdistymi-
seen tauppaneumoksen kanssa tulee, emme tnrmitsesanoa. — — —

Kirje Trobergilta ystäivälleen Albert Hirts'ille:
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»Wunhu ysiiiwiini! Nyt sunt tummia tuulla
Neljä päimää tutupetin sain minä kirjeesi ja samana
piiiwiinä sain minä tietää, että isäsi oli tullut tutt-
puutiiu. Älä nyt puhuin hämmästy tun suuraansanon, että eilen ehtoolla hänet tapasin ja että hän
silloin sanoi sinun tattmun tuhnnnittusi, tun rikoit
Loon ju uton kesken tehdyn tviilipnheen naimista»-
pastusi. Hän itse, utto muurisi, lausui siihen li-
säksi muulntuin miittauksill, joita ininä selitin
niin, että sinä Ellenistä saat ...ei puolisoa, maan
äiti-puolen. Utto on hnrjapäisesti rakastunut ju
näkee purhuuksi itse torjuta teijutsesi, setä siunata
sinun ja Lomisnn yhdistystä. Olitu näissä tviit-
tautsissa todellista perää, se on minun waiteu sn-
noa; sen sunou tumminkin murmuiidella, että siitäpä
näyttää; sen sunon ju tiedä» myöskin wurmuudellu,
eltä ulto muurisi tniissu on järjestys pulunnut tuup-
puneuwotsen Pereesen, jonka selmään näkee Loo tvon-

huksen kaikista käytöksistä. lotati», jota en mielii
tiedä, on tapahtunut ukkojen »välillä kohta sen jäl-
teen tun isäsi oli »iihnhl Ellenin. — Vasla enem-
män. Islamiisi Troberg."

Mitä tämä kirje Albertissa maitutti, saamme
masta nähdä. Käykäämme katsomaan, miten asiun to-
dellinen luita on, onko mouti oikeen selittänyt Man-

han HirtS'in miittuutsiu.
Vunhu Hirts oli tullut Suomeen. Hän oli tul-

lut uiteissu, joita jo tiedämme. Hän tiimi kohtaseuraamana päimänä asiaansa lasiksi. Kun hän as-
tui rouma Bittisin alhaiseen huoneesen, oli siellä
tatniis Ellen ytsinään kolona. Vanhan Hirts'in
täytyi, lohtu tun näti Ellenin, lunnustuu, että El-
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len oli ihanin neiti, minkä hiin oli nähnyt, Hän
muuttui monta kymmentä Vuotta nuoremmaksi, kun
hän Ellenin silmiin oli katsonut. Hän luuli hä-
nessä näkemänsä nuoruutensa rakastetun elämänä
edessään. Vanha Hirts oli ollut utelias; hänen
utelillismttensll oli tyydytetty nyt. Hän tmi El-
lenin näti, ei enää muistunut, miksi hiin oli tul-
lut; hänen ujutuksensa palusimut aitoihin, joina hän
oli ollut Albertin ikuinen, joina hän oli rakasta-
nut. Ellen tunsi ja armast hunessu luhta näke-
mänsä Albertin isiin ju otti häntä semmoisena Vas-
taan, ystämiillisesti, lempeästi, niintuin olisi hän
ensi hetkellä tahtonut anastan utun sydämen. Mitä
manhan Hirts'in sydämessä liikkui, ei Ellen osannut
armota, yhtä mähiin tuin hän tiesi, mitä side oli
nuorena sitonut manhan Hirts'in rouma Burg'iin.
Vanha rouma oli tämän kohdun elämästänsä sa-
lannut Elleniltii.

»Uh! Ema! Olenko muuttunut nuoruuteni ai-
kaan takasin!" olimat ukon ensimäiset sanat, kuu hän
Ellenin näki. »Sinäkö se olet, sinä itse, sano;
«ai oletko hänen haahmonsa?

»Minun niineni on Ellen" — Masiasi tyttö
ujosti. »Minä armaan että teissä näen-äidin-äitini
sukulaisen kauppias Hirts'in. Olkaa terme tullut mei-
dän alhaiseen kotiimme. Minun äitini äiti ei ole
lautana, sallikaa, että täyn häntä tästemclssä".

»Ei! Jää tänne lapsi" — lausui ukko kiiruusti.
Hän, samassa lun kuuli iiidin-iiidistii puhuttama», he-
räsi unelmistaan, johon ensi silmäiiräpäyZ oli hä-
net saanut, mutta hän »vaipui niihin tuhtu Mee».
»Tule litenimätsi, anna minun lutsellu snnm!" su-
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noi hän ja lasti molemmat kätensä Ellenin olka-
päille ja silmäsi lempeästi neidon tauniisin silmiin.
Hän ei huomannut mitään kummaa siinä, että El-
len hänet paikalla oli tuntenut. Hiin ei osannut
acmistaa, että manha rouma muutamia minuutteja
tätä ennen oli hiineslii ja hänen tulostaan puhu-
nut, ei että hänen tulonsa, samalla tuin hän lai-
masta maalle astui, oli näitten hänen sukulaistensa
tiedossa. Hänen sydämensä oli heltynyt. Kyynele
oli nousta hänen silmäänsä.

Ellen, jota ivähin tumiuakfui, miten tuttuna utto
kohteli häntä, seisoi siinä punastuneena hänen edes-
sään. Hän katseli ensin ukon silmiin, mutta pian
loi hän silmänsä alas ja hänen poskensa punastumat
yhii enemmän ujoudesta, hän ei tiennyt mitä sanoa.

Näin seisomat he kauan Vastatusten. Vunhu
utto eleli taasen unelmissaan, joiden warsinaisnus
jo oli aitoja sitten kulunut, tunteissa, joiden yli
tllltvet olimat »vetäneet paksun, sydämen pohjaan saakka
käymän jään. Nämä tmtteet, ennenkuin ne jiiätyi-
»viit, olimut jättäneet ukon luonteesen katkeruutta;
tämä katkeruus oli nyt kadonnut; jää oli sutannut.
Kauan olisi hän moinut tässä näin seisoa, maipu-
neena nuoruutensa ihaniin toimeisin, joista yksikään
ei ollut marsinllisuudelle »vastannut — ellei Ellen
Hiljaan olisi metiiynyt takaisin, ja uton tiidet her-
motoinnll, hänen itsensä huomaamatta, pudonneet
alas. Hän silloin heräsi; nuoruutensa piimistä oli
hän taasen muuttanut manhutiteen. Sydämensä
tunteet, nuoruuden tunteet, jotta masta lainehtimat,
laskeusimut; tylmii miima tiimi niiden yli. Utto
htilltllsi symiiiin.
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Ei ymmärtänyt Ellen täiii hnoluustu, muttu hän
tunsi itsessään jututin ontuu hänkin. Uton mieh-
leys oli tarttunut häneen. Hänestä oli tuin olisi
hän elämänsä unmnsta usti elänyt tämän munhuk-sen lunssu. Hän näti, hän tunsi hänessä Albertin
isän ja tämä tunto sai hänen Hiljaan lausumaan:
»Minun Albertini isä!"

Kuten kylmänä, tyyneni!, pilmilönnä syysiltana
järmen pinta, joku mielä piimällä lainehti, mutta
nyt on sileä tuin peili, «vähitellen hyytyy ja saa
hienon jiiii-riittcen päällensä, samaten maikutti tämä
Ellenin miinie lause manhnan kauppiaasen. Hän nyt
muisti mitä marten hän oli tullut. Hän huomasi
että se lempeys, jolla Ellen oli häntä ivastaan-ot-
tanut, oli tapahlunut Albertin tähden, että hän itse
oli Ellenille iventu mieras. Tämä huomio kosti
kipeästi ivanhutseen. Hän tunsi itsensä syrjälle ly-
tätyksi, — niinkuin aina ennenkin. Hiin muisti
miten Ellenin muotoine» oli häntä hänen nuoruu-
dessaan hylännyt, ja tämä ajatus sai hänen kas-
inonsa shnkistymään, sui hänen mielensä tutteraksi,
Ellen huomasi tämän nniutotsen, johon hän ei syytä
tiennyt. Hän lutseli tummustellen tuuppiustu.

Muttu tänä piimänä oli kauppiaan sallittu tuta
tunteita, joita hän ei olisi uskonut enää itsessänsä löy-
tymän, sallittu elää elämissä muistoissa elämiinsä nuo-
ruuden uudelleen. Tuskin uli Ellenin sanat: »Minun
Albertini isä" saanut hänen miehteät ajatuksensa kyl-
menemään, ennentun manha roima astui huonee-sen ju pelusti Ellenin siitä pulusta, johon hiin syyttä
oli joutunut. Vlliihn roumu ei tiennyt tnuppiuun
liisnii-olostu; hiin ei ollut ivulmistettu häntä kohtuu-
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muun. Kauppiastaan ei nyt ollut semmoisella tuulella,
juttu sumitettmiu entisten nilojen tanssa olisi moi-
nut niitä muistaa katkeruudetta.

Muttu tällaisissa äkkinäisissä, odottamattomissa
tapauksissa on tawallisesti aina nainen se, jota en-
sin käsittää ju ymmärtää aseman. Niin tässä Elle-
nin sunnt Vuituttiivut Vielä kuuppiuussa, kun hän
mustu tulleelta tuuli nimensä mainituksi: »Atsel!"

Oli tuin ulisi kylmä käsi laSteuuut kauppiaan äs-
keisille lviehteille tunteille, tun hän tämän äänen
tuuli ja Vanhassa lestirouVassa tunsi nuoruu-
tensa rakastetun. ~Ewa!" mustust hän äänellä,
jossa suurin lummastus usui. Viimeksi oli hiin
nähnyt tämän unisen ntturenu, luuniinu ju semmoi-sena aina sitten muistanut häntä. Nyt seisoi hä-
nen edessänsä manhu, ijiikiis roimu, jonkn tunneu-
deu Viimeisetkin Väreet aika oli korjannut. ~Ewa!"
huusi hiin toistamiseen. »Herra siunatkoon, mim-
moinen sinusta on tullut!"

»Me olemme molemmat manhenneet" — «astasi
rouma wlltllwllsti.

Tämä lause sai lauppiaan muistamaan omaa it-
seänsä. Hän huokasi taasen kun hän ivastasi: "niin
se on!". Mutta hänen ajatuksiansa sai tämä koh-
taus selkenemään ja pani tarpeelliseen tasapainoon
hänen jo kyllin ajellehtuneen mielensä.

Vanha romua oli nuorena hymin luntenut kaup-
piaan. Hän osasi tämän tuntemisensu nyt täyttää,
sumulla tui» hän itse täytti itseänsä ihan toisella ta-
ivalla tuin silloin. Tämä muitutti knmmullisesti
munhussu Hirts'issii. Ei uikuuluun, ennentun muti-

hutset olimat muipuneet niihin yhteisiin muistoihin,
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jotta heillä nuoruutensa piimistä oli. Tosin losli
tämä aine usein kipeästi ivanhaan roumuun; muttu
kilmmiilkin oli tässä puheessa kuluneista ujoista
jotutin hänelle miehiittiimää. Kauppiaan kunniatsi taa-
sen ivoimme sanoa, että hän nyt, tun nnoruiitensa
ratustetun tutissa puheli, ei ensinkään muistanut sitä
tostou, jotu häntä uli lviihiin sitten iluhultnmit.
Hiin oli somitettn ja tun hän tunli, miltä kärsi-
mykset manha rouma oli kestänyt, nousi kyynele ha-
ne» silmiinsä ju hän huusi: »Viitsi et lumnlu»
»imeen kääntynyt minuun?" Tässä tuli nyt puheeksi
tuo tauun tuteeösu ollut kirje jn mnnhn roumu iloitsi
tun hän tuuli, miiitä murheen sen kuteessa olemi-
nen oli tehnyt HirtS'ille.

Kauan uli Ellen ollut läsnä Munhusten puhtiissa.
Vihdoin lii» hän huumasi, että munhutset eimiit
huntii humuinneet, metäysi hän luuhun pienempään
kumuriin. Vunhu roumu kun hänen menneeksi huo-
musi, rupesi tyttärensä tyttären tulemuisuudestu pu-
hninuan.

„Minci armaan, että nuorten tulemaisuus, sinun
poikasi ja minun tyttäreni tyttären, on Pää-syy sinun
täällä oloosi", sanoi hän.

»Niin! Se hulimili, se junkkari on sitoutunut
omia aitojansa sinun tyttäresi tyttäreen, silloin tuin
hänen olisi tullut mieltää häitä kauppaneumos Loon
tyttären kanssa. Mutta Albert poikani ei niin
pian sinun Elleinäsi saa, kuin itse luulee ... Mitä
sanoisit Ema, jos minä itse rupeisin hänen liista-
«eljeksensä?

Vanha rouma hymyili mustaamatta mitään.
Tämä ivahan närkästytti ukkoa. »Mitä luulet!
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Tosi että poikani on minua nuorempi, muttu mi-
täpä siitä, ettö luule minmikin sydämeni mielit moi-
muit rnkuZtiiu; mui luuletko se» puluneen poroksi
cräiin itsepintaisen naisen tähden Miiosikymmeniii
takaperin?"

Vanha roima hymyili mielä ja lausui: »Heitä
leikkipuheet, me seisomme haudan partaalla; nuoret
astumat meidän sijaamme".

Jo tunnemme ivanhan Hirts'in. Tämä roiman

lause suututti häntä.
»Vanhat olemme!" huusi hän, „>»utta Juma-

lan kiilos mielä olen raitis ja terme ja moisin tehdä
nuorenkin naisen onnelliseksi. Minun poikani on
suuri hulimili ja luulempa todella, että Ellenisi onni
olisi paremmassa tallessa minun huostaSsani".

»Heitä jo nämä hullutukset" — kertoi tvanha
rouma.

»Hullutukset!" huusi »vanha Hirts ja hypähti ylös
keinotuolista/' jossa oli istunut. »Hullutukset! Ju-
mal' amita, olempa puhunut miisaammasti kuin itse
osasin aamistaakaan".

Vanha rouma, joka tunsi Hirts'in nuorena, ei
tiennyt, että hänessä siitä ajasta suuri muutos oli
tapahtunut, että hänen kipeä luonteensa ei sallinut
mustaan-sanomista. Hän siis nyt katseli pitkään
lapsuutensa tomeria, ymmärtämällä todeksi, mitä
kuuli, jo samalla luonnotta leikkipuheena pitää kaup-
piaan lausetta.

»Jaa, Jaa! katsele sinä muun! Asia on kum-
minkin niinkuin sunon. Siihen lisäksi moin su-
nou, että Albert tietää armossa pitää isäänsä ja
tottelee häntä".
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Vanha rouma ei moinut pysyä wakawana kun huo-
masi ukon innon. Tämä yhä enemmän suututti ukkoa.

»Sinä naurat!" huusi hän. »Minä saan sinulle
ilmoittaa, että Albert sitoutuu neiti Lomisa Loo'hon,
ja että hän sen tekee »vapaaehtoisesti".

Hymyily roiman huulilta katosi. Hän ei en-
sinkään ymmärlänyt kauppiasta. Kolo tämä ta-
paus oli hänelle ormoitus.

»Jumalan nimeen! ..." huusi hän ~.

Vanha Hirts ei antanut hänen jatkaa. Vanha
Hirts oli joutunut »vimmaan. »Niin on se! niin
on se", huusi hän, »ja sen saat itse todeksi todistaa".
Ia tapansa mukaan, tun hän oli itseänsä mimmaan
ärsyttänyt, otti hän kiiruusti tallinsa ja läksi jää-
hymäisiätään sanomatta.

»Onko mies tullut riimatuksi" oli ainoa mitä
«anhll rouma osasi sanoa. Sitten sai hän työtä
lohduttaa Elleniä, joka pienessä kamarissa oli laitti
luullut ja nyt itkussa silmin astui äitinsä äidin luo.

Kauppias Hirts oli itsensä ärsyttänyt mihaan.
Vihapäissä lähti hän, mihau mimmassa meni hänsuoraa tietä kauppaneumos Loon luokse.

Katselkaamme miten tämä kunnon pere jaksaa.
Miten moi munha kauppaneumos? — Ei huo-

nosti, ei hymästi, noin keskinkertaisesti. Aina miime
joulusta saakka on hän ollut kiirastulessa ja laitti
hänen uhrinsa, hänen rukouksensa eimät ole wai-
luttaneet mitään hänen sieltä poisvääsemiseensä. Hän
on onneton. Hänen roumaltaan, hänen tyttärel-
tää», jota yhä mielä kulkee kihlasormukselta, on hän
aina jota päimä saanut tuulla pistämiä sanoja,
«aliin komiakin, Totta on, että utto Loo parka o»
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tehnyt mitä ihminen moi sanoaksensa rikotun amio-
liilon aikeen Albertin ja Lomisan mälillä eheäksi Me,
mutta kaikki häne» aikeensa umat menneet tyhjään.
Lumisan pllkoitus oli ollut mähän mailla saamaan
ukon matkalle Ruotsiin; mutta kun tämä matkus-
tus tuli puheeksi, huusi ukko niin loivasti: »Järjes-
tys!" — niin komasti, että Lomisa ei sitten enää
ottanut tätä matkaa puheeksi, semminkin kuu utto
sitä mainitsi yltää-kerjäömiselsi. Ukko parka oli tä-
män ajan kuluessa, jona hänen rauhansa oli ihan
luteessa, saanut järjestykseeusä uuden sananpar-
ren — »Lomisa kulta" ... »kult»" ja aina »kulta"
kuului, kun hän roimallensa ja tyttärellensä puhui,
ja «vieläpä Maliin »järjestys-kultakin".

Hän oli tänä päimänä, jona ivanhll Hirts kämi
rouma Vurg'in luona, ollut lomassa kiistassa rou-
»vllnsll ja tyttärensä kanssa. Tuon alituisen laulun:
»Sinua tulee meidän kiittää lapsemme onnettomuu-
desta", oli taasen rouma laulanut, ja Lomisan sil-
mät olimat juosseet «että entistä enemmän. Ullo
parka oli rukoillut: »Rouma kultani, Lomisa kultani!
Minä olen tehnyt pahasti ... mutta, järjestys, asia
ei enää parane; te saatte minun hautaan, uh!"

»Mutta sinun tulee parantaa asia; kuka sanoo,
ett'ei se mielä moi parantua?" intti roima.

,Kaikki hylkäämät minua nyt, ei uskalla kukaan
kosija ilmaantua, tn» te sen armoisimman, mitä mi-
nulla on ollut, niin taitetta järjestyksettä ajoitte
ulos" löpisi Lomiso.

»Lomisa tultani ,.. Sen armoisimman, mikä si-
nulla on ollut , ~ luinta monta niitä sinulla on
ollutkaan?" kysyi Hiljaan kauppaneumos.
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»Siinä se nähdään; siinä se nähdään", huusi
roumu. »Hän häpäisee omaa luZtunsn, hän häpäisee puo-
lisotaun. Oi minä muitvninen, milä olen snunut
tuulla! Sinun tähtesi, sanon-ma, si»»» tähtesi, luon-
nutun isä, ei tyttäresi c»v»t pääse nälyniiiän; sinä
niitä kadehdit, sanon ma. Sinulla on tytär, jonka
kättä et ole ansiollinen suutelemaan. Tuimuhun lu-
mulu! lopeta tuskani elää lämmöisen luonnottoman
miehen orjana. Meitä hän sortaa, tallaa jaltuinsa
alla, syötsee pois tyttäremme onnen samaten tuin
muhii» mädänneen niinimuton. Lomisu tuo minulle
hajmvettii, minä näännyn".

Kuuppaneumos hikoili ja oli juuri aikeeZsa pis-
tää sorntet kormiinsa ja juosta konttoriin, jota oli
hutien uinoa pelastus-keinonsa, tun omi aukeni ja
kauppamies Hirts astui sisään. Jos olisi tamas
auennut, ei olisi se ollut suotuisampi tuuppuneu-
mokselle kuin tämä urmaamuton tupuuS.

»Neli Hirts, meli Hirts!" huusi ka»ppane»wos
ja riensi ilolla tullutta maStaan. »Veli Hirts
täällä". Roumu ja Lomisa, tu» tämä» »imin tuu-
liwut, ällistyimät. Hujumettä ruumalle ei »yt tur-
mittu. Lumisa Pyyhki sulaa Vuotamat silmiinsä.

„Niin Meli Luo, minä olen täällä" Mustasi utto
Hirts, ... »Armuttumusti simm romvasi ju ty ~.
tyttäresi", lisäsi hän tuiinlyen nuisiin. Itsessään
lisäsi hän: »hyi pyömeli! rumut tuin lemmot!"

Roumu Loo oli, tulen sanottiin, wähiin hämmäs-
tynyt, tun kauppias Hirts »iin ättiurmunmatta astui
sisään. Muttu pittiii aitoja hän ei turwinnut, en-
nentun tointui, Ju ku» hän tointui, oli hun ihan
entisellään lause». Hän lörputti ju pepis! »ii» että
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jo alussa ullo Hirts, jota ei ollut juuri hhwällä
tuulella ennestään, yhä enemmän tuskautui ja olisi
mielettänsä sanonut: Suu kiinni ummä, tahi: pön-
titse snnatulmasi, sido leukaluusi. Vuun hänen ei
sopinut. Hän muun ihmetteli, miten utto Loo tuist
sietää, että rouma aina mustasi antumuttu luuppu-
neumotsen sunou mitään. Hän ei tiennyt, Hirts
munhus, että roumu Loo täten tuhtoi pnruntua
mitä hänen miehensä oli rikkonut. Vihdoin kylläs-
tyi kauppias ja sanoi jotenkin liimansti: »minulla
on jotakin sinun kanssasi puhumista, meli Loo". —

Ia tämän sanottua tvetiiysi hän tauppanetmotsen
lunssu kumuriin, missä miimc joulu-auttona Albert
uli saanut asuntonsu.

»Hiin un rauta ihminen" — mumisi ruumu tyt-
tärelleen, tun tämän kanssa kahden kesken jäi. Ty-
tär ci kauppiaan raakuudesta liennyt mainita mitään.
Hän maan ajatteli ju luusui mihdoin ujutuksensa:
»ei, niitähän tuuppius Hirts täällä tekee? mitä on
hänellä isälleni sanomista?"

»Luultumusti tuhtoo hän lainata rahoja", mustusi
roumu Loo. »Ken tietää, eikö isä sittentin ollut
oiteussu jn että sinä olisit joutunut kerjäläisin Mui-
motsi".

»Mitäpä siitä", mustasi Hiljaan neiti Lomisa.
»Siinä se nähdään . , siinä se nähdään. Sinä

saat liittämällömyydelläsi »vanhat «vanhempasi hau-
taan. Voi minua, mimmoinen lytäl minulla pi-
tää oleman!" ja roiman sanutnlma oli taasen
päässyt juoksemaan, mutta Lomisa pnrln oli nyt
esine, jota tohti tulma tuimasi.

Vaan Lomisa tunsi äitinsä, eitä oflnt millunsä-
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tään tämän lörpötyksistä. Hän oli niin ulclias
luin nainen, semnioinen luin hän, suuttua olla. Hun
lnlli edes tukusi» uinu yhä lähestyen likemmätsi ja
likemmätsi kamarin owea, suadutsensu kuulla sieltä
jotakin, ja roiman lörpöttiiessä tuulikin hän sanojn,
jotka saimat hänen sydämensä tykyttämään. Hän
tuuli nimen Lomisu, nimen Albert.

„Oi minä maimainen" — jatkoi rouma, »hän.
minun tyttäreni ylöntatsoo minua, hän ei miitsi
tuulla edes mitä minä puhun. Hän ..."

»Äiti, äiti!" tunsin nyt Lomisu, tullen kiiruusti
äitinsä luo, jonka puheen hän täten kutkusi. Ne pu-
humat minusta ja Albert Hirtoista".

»Mitä, moiko kuulla, mitä ne puhumat!" huusi
rouma ja nousi äkisti ehkä waiwaloiseSti keinutuo-
liltaan. Kuitti entiset oli hän unhottanut. Ute-
liaisuus uli hänenkin mallannut ja lihamuuttansa
puhaltaen lähestyi hän kamarin omea.

Siellä kamarin omen edessä seisomat he katmn,
tormat omeen kiinnitettyinä; mutta jos mitään tah-
tomat tuulla, niin pettyimiitpii melkein. Joitakuita
sanoja luulimllt he; nämä saimat heidän uteliaisuu-
tensa yhä korkeammalle. Mutta mitään järjellistä
lausetta eimät tuulleet.

Ronwll oli tästä mihoissllnsa ja pakisi hiljaisella
äänellä petettyä toimoaan, kun yht'äkkiä kauppaneuwlls
nivasi omen. Omi oli aukllistamn saliinpäin. Kauppa-
neumos ei tiennyt roimaansa maron; tämä sai siis
aika tärähdyksen Masten naamansa, jotta taatun ko-
lahti takaperin.

Kauppaneumos, jokn oli lantun hänkin, jäi sei-somaan. „lär ... jär ..." huusi hän hämmästyt-
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sissääu. Me ymmärrämme, että hänellä oli niteessä
huutaa: »Järjestys".

Kaikeksi onneksi ei rouman käynyt pahoin kun
hän kaatui, ja kun kauppaneumos näti, ettei sanot-
tamaa »vahinkoa tapahtunut, tointui hän ja metäyst
kiiruusti lameriin takasin. Hän tunsi roumansa, utto
parka, ja tiesi, eitä jos hän saliin ulisi jäänyt, olisi
hän saanut kuulla enemmän kuin hänen mielensä
teki. Seuratkaamme häntä, sillä marmanntnnn ei
lukin huoli jäädä kuulemaan, miten Lomisa raukka
saa syyn roumon onnettomuuteen, nyt kun ei ukko
itse ole soapumilla, ja miten rouma hopeissansa jn
«ihoissansa «nodaltuu kyyneleitä.

Ukko Hirts oli tullut kuuppuiieimotsen luo när-
kästyksensä innossa. Mitä hänellä oikeustaan oli
asiana, sitä ei hän itse tiennyt, ju kun hän tuuppu-
neumotsen lunssu tnhden kumuriin tuli, ultoi hän
puhuu, tietämättä mitä lopntst sanoa. Poikansa
tähden oli hun tullut; pojastansa rupesi hön nyt
puhumaan ju ukko Loo kuunteli häntä uteliaasti,
armatcn että kauppias hirts häpesi suoraan sanoa,
että tuhloi rikottua liittoa uudistau. Kauppllneu-
mos oli läStä mielissänsä, multa, kuten tviisas ai.
nakin, ei hän suuouut mitään, odottaen yhä, että
Hirts utto lopettaisi pichettuun pyytämällä Lomisua
pojullensa. Utto Hirts lopettikin, mutta odotettua
pyyntöä ei luutunut. Tämä liimmasttitti kauppa-
neumustu, jotu ei oiteen tiennyt mitä ujutettu. Pääs-
täksensä tästä pulusta, huudahti hän: "Järjestys!
täällä puhumme suun amaustukuun saumatta", ja
tiiruhli ulos suliin, sunden muttuun onnettomuuden,
joutu jo tunnemme.
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Kun hän tuli kamariin takasin, oli hän hopeis-
sansa. Hän oli kumminkin ennättänyt antaa käs-
kynsä Lomisalle, ja tvähiin ujun kuluttua olisi hän
unohtanut koko äskeisen onnettomuuden, ellei munhu
Hirts tuon tuostakin olisi purskahtanut nauruun, jota
ei moinut salata.

Tämä kauppanemvotsen rouma» tapaturma oli
saanut hirts'in unhottamaan riidan, jota hänen ja
rouma Burg'in millillä oli ollut, ja ihan hymiille
tuulelle snunut häncn. Lomisustu ju Albertista ei
nyt enää puhuttu. Kuuppu-asioihin olimat ukot ta-
kertuneet niin ettei kuuppanemvoökuan eniiä muis-
tunut odottaa, mitä iisten oti odottanut. Vasta
silloin kun ukko Hirts lähti, juuhtui tuo äskeinen
keSteentynyt puhe kauppaneumoksen mieleen ja nyt
sai hun puheen kääntymään nuoriin lutusin.

Uttu Hirts tuskin muisti, mistä uli ollut kysy-
mys, eitä siis nyt sen tomemmin pitänyt siitä lu.
kun; mutta lun ukko Loo, jonka mieleen nyt pisti
mitä «aimonsa jn Lomisa sanoisi, jos hänellä ei
olisi mitään heille sanomista — yhä jatkoi puhet-
taan Lomisasta ja Albertista ja lvihdoin kaikessa
järjestyksessä sai sydämensä ajatuksen ilmiöön, ym-
märsi ukko Hirts, mikä muoto hänen käynnilleen oli
annettu. Hän muisti nyt myös syyn, miksi hän
oli tauppaneuivllksen luo tullut ja mustasi: »Niin,
niin «eli Loo; se on minun toimoni, se että saa-
daan asia entiselleen, mutta puhellaan toiste enem-
män tästä.

Ullo Loo oli tällä tyydytetty. Hänellä oli tässä
tyydyttämciisiä uutisin autan roumnllcnsa ja tyttä-
relleen.
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Kauppias Hirts palasi hymiillä tuulella tauppa--
neumotseu tytön. Hän oli nyt entistä murennuin
päättänyt suudu Ellenislä miniän; mutta hän oli
samalla takertunut asiaan, jostu hän ei ymmärtä-
nyt miten päästä kunniuunsu loiilkuamatta - asiaan
roima Vurg'in kanSsu. Mitä lupuukseensa tauppa-
neumotselle tuli, ei hun siilii pitänyt mitään, »Sen
llsiun tyllit Albert ujuu", ajatteli hän. Ia luu hän
muisti Lomisllll, puhui häu itselleen: »En ihmet-
tele! Sillä Albert on minun poikani ja on mi-
nulta perinyt muutamia nmuja, niiden seassa seit-
ti», ettei semmoiseen tuuriin moi ratnstua".

Illullu myöhemmin ajatteli hän asemaansa ja
miten möisi yhdistää Albertin ja Ellenin, näyttä-
mättä että tämä oli hänen hartain toimonsa —

sillä jälkeen-antamaisuuttll hän ei tahtonut näyttää.
Kuta enemmän hän tätä ajatteli, sitä enemmän mas-
tutsia näti hän. Miten onkaan mahdollista toimoa
jotalin tapahtumaksi, toimoa niin hartaasti tuin utlo
Hirts, ja kumminkin olla asiaa mustaan. Tätä
mietti utto tauan, ja, tämä miete aimoissansa, tutt-
lut hän.

Varhain seuraamana autnuna heräsi hän. Hän
oli nähnyt lunniin unen. Ellenin ja itsensä oli hän
nähnyt morsiuswäketiä. Ukko tälle unelle hymyili,
sillä miliiiin tähän »uastanmuu todellista ojatusta ei
hänen sydämessään ollut. Mutta jos olisi jolu toi-
nen tälle unelmalle nauranut, olisi utto suuttunut ja
sanonut siinä ei olemun mitään nunrettamua. Mutta,
joto sitten tästä unelmasta tahi aamun raittiudesta,
jonu nilana piimästä sielun moimot oivat termeim-
miit — uton aimoihin lensi ajatus. »Niin, niin



200

minä leen!" huusi hiin. »Unelmat nmut hymät,
sunottukoon niistä mitä tuhunsu".

Tämä ukon keksintö oli melkein lummullinen. Utto
ei itse huomunnut, että jos kuitti olisikin käynyt,
niinkuin hän itselleen usiuiu menestykset kuivaili,
olisi hän seisonut juuri samultu puitullu kuin ennen-
kin ju hänen jälteen-untumuistiutensu olisi lullut
ilmi. Tätä ei utto «jutellut, eitä mhöslöän, että
»iiden »vehkeiden onnistumiseen, joihin hiin nyt ai-
toi antautu, tarmittiin erään toisenkin suostumus.
Hän näki muun ketsintönjii lopun, Ellenin ju Al-
bertin onnen, ju kostu »ämä eimiit muuta tuin on-neansa pyytäneet, piti utku onnistumisensa mur-
MllNll. Että hän käyttäisi petollisuutta niissä wä-
likaftpaleiösa, joilla aitoi usiunsu ujuu, se ei joutu-
nut ukon mieleenkään.

Näissä yjutuksissa kului häneltä tämä päimä, hän
ei sen tutuessa tiiynyt rouma Burgin eikä myös
kauppllneuivoksen luona, »Odottakoot!" nauroi hän
itsessään. Hiin termehti useita tuttuja kuuppamie-
hiä ja oli »varsin hymällii tuulella. Iltupuimiillii
tupasi hän mouti Trobergin, ja tälle, junta hän Al-
bertin ystämiitsi tiesi, puhui hän Albertista ja El-
lenistä. Mitä mouti tästä puheesta ymmärsi, sen
olemme nähneet hänen kirjeestään Albertille. Vanha
Hirts, lun myöhemmin ertuni monoista, oli iloa
täynnä; hän oli lelsinyt entiseen letsintöönsci toisen
sukkeluuden; hän oli saanut monoin uskomaan ja
nyt marmaankin Albertille kirjoittamaan, että utto
Hirts pyysi omaksensa poikansa morsianta.

Seuruumuna piimänä meni hän hännystakkiin
puetettuna, maitoinen huimi kaulassa, raiiskau hun-
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sikut kusissa, roima Burg'in luo. Hän ei tällä mat-
kallaan saattanut olla itselleen naurumatta. »Vni
sinä, manha narri!" mumisi hän hymyillen itsel-
leen. Hän tunsi itsensä niin iloiseksi, hän oli tit-
ten nuori poitu mielesfänsä. Hän tulli kiiruusti
— jo astui muuhun romuun alhaiseen huoncesen.

Sattui olemaan pyhäpiimä. Vanha rouma,
Ellen ja Maurits iötuimat suuremmassa huonehessa,
missä roima luti piimän saarnan. Kuitti olimat
pyhiiivllatteisin puetetut, laitti niin luutumat, ja El-
lenin suurissa tatmiissa silmissä wiilttyiwiit kyyne-
leet. Hän tiesi ja hän ustoi todeksi, mitä kaup-
pias eilen oli puhunut itsepäisyydeSsäiit». Siitä
hänen surunsa, joutu, roima turhaan oli koettanut
tyhjäksi tehdä. Nyt tun kauppias astui sisään,
säpsähti nuori tyttö. Hän ei nyt kauppiaassa näh-
nyt Albertinsa isää; hän näti hänessä onnensa sur-
maajan.

Kauppias ei huomannut sitä surua, jota asui
Ellenin taSmoissll. Hän, kuten manha itsekäs aina-
kin, eleli maan omissa mietteissään. Hän astui
hämeliiiiisti ivanhan rouman luo ja suuteli ennen-
aitmsellll hiiiveliäisyydellii tämän kättä. Sitten lä-
hestyi hän Ellenia, puristi hellästi hänenkin kättään
ja sanoi: »Sallitan minun puhua muutamia sanoja

kahden kesken teidän kanssanne".
Ellen luuli tietämänsä, mitä ukolla oli sanomista.

»Minulle moitte intin läsnä ollen sanoa kaikki, —

minnllll ei ole salaisuuksia" — mustasi hän.
„Tule, tule toiseen huoneesen; et osan armata-

lllan, mitä minulla on sanomista" — puhui ulko.
»Jos serkulla on sanomista jotakin samaan suun-
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taan luin «viimeksi minulle, niin on kaikki puhe tur-
haa" — lausui manha rouma makamnsti.

»Mutta jos minulla on joinkin toista sanoa!"
»virkkoi kauppias »vähän kiimaasti. Hän oli mähällä
suuttua, kun manha rouma tunkeusi hänen ja hä-
nen mietteittensä mätiin.

Ellenin silmistä loisti toimon «010. »Mitä saat-
taisi hänellä olla puhumista ellei hän Albertista
puhuisi" ajatteli tyttö, ja loi pyytämät silmän-fuonlinsa roimaan. Vanhan roimankin ajatutsii»
oli sama kysymys milahlanut. Hän ei siis nyt
kieltänyt sitä tnkstesteisyyttä, jota ntto pyysi. Ia
pieneen kamariin metöysimät manha Hirts ja nuori
Ellen.

Hiljaan puhuiivat he siellä kauan. Vanha rouma
istui keinutuolissaan odottaen heidän ulostulemiötaan.
Se miipyi. Hän sitä kummasteli. Hän luuli ukon
tahtoman, tähden testen Ellenin kanssa ollen, tie-
dustella Ellenin todellisia tunteita. Vihdoin aukeni
olvi ja kauppias astui mihaisena, suuttuneena, mutta
Ellen »vaaleana ja kyynelissä ulos.

Mitä oli kamarissa tapahtunut? Rouma ei sitä
ennättänyt kysyä, ennenkun kauppias otti hattunsa
jn mihonsa mimmassa sanoi kylmät jäähymäiset ja
kiiruusti samosi ulos.

Santana päimänä iltapuolella, jona kauppaneu-
mos Loo odotti häntä luoksensa ja Lomisan sydän
taasenkin sylki toimosta, lähti kauppamies Ruotsiin,
Loimaan astuessaan oli hänen kuultu kiroileman
kaikkea uaismäkeä, nuoria ja manhoja.

Mitä oli tapahtunut kauppiaan ja Ellenin Ma-
lilla? Me saamme tietää sen Ellenin kertoimil-
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sesta äidilleen. Kauppias uli ensinnä sunonut suos-
tumansa siihen lempeen, jota sitoi Ellenin ja Alber-
tin. Ellen tun tämän fnuli, oli iloissansa syleillyt
kauppiasta! Muttu tämä oli lisännyt: »yhdellä ui-
noullu, muttu järkähtämättömällä ehdolla, sillä, ettii
tiimit suostumukseni pidetään sulussa minun ja si-
nun Millillä siihen sauttn tuin minä totuuden ilmoi-
tan". Tähän ehtoon oli Ellen iloisesti suostunut;
mutta tuuppius uli mielä lisännyt: »Sen minä tyllit
uskon; mutta nyt mustu tulee ehto: se että sinä
tunnustat olemasi minuu morsiameni siihen saakka
kuin minä panen kätesi Albertin käteen, ju ettet tästä
ehdostani puhu sanaakaan, ei äitisi äidillekään. Al-
bert on suuri junkkari, minä tuhdon hänelle kos-
tun jn snmnlla suut nähdä rukustuuko hän sinua to-
dellisesti".

Ellen tnn ehdon luuli, hämmästyi. Hän rakasti
äitinsä äitiä, hän rakasti Albertia. Nyt tulisi hä-
nen laskea leikkiä heidän kanssaan, suostua pilaan,
jonka esineenä olimat hänen rakkaimmat. Ellen oli
miuton lnpsi. Hän ei tahtonut pilankaan päättä
Nittrehuttuu näitä, jotka olimat hänelle kalliimmat
maailmassa. Tämä mieli Ellenissä antoi ukolle kiel-
tämän mustauksen. Ei auttanut, että utto purns-
tunsu pani, ei että hän mihastni ja mihdoin wi-
hllitsa minnnussu funoi ijiiti tieltiimiinsä Albertin
ju Ellenin yhtymisen. »Pnrempi se tuin hettetsi-
tiiiin herättää murettu äidissäni" mustusi hiljuun ja
kainosti Ellen, jonka lapsellinen tunto ei sallinut
hänen ryhtyä tujeisin Munhuu roumuu maLtaan.
Tämä Ellenin kielto, joka sui tyhjäksi kuitti kaup-
piaan mietiuuöt, suututti ui!» häntä, että hän «uusia
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merellä laimassa, mallalla Ruotsiin, siitä tointui, ja
silloin kirosi oman äkkinäisyyttään.

Siitä päimästä, jona kauppias Hirts lähti —

ja tämä hänen lähtönsä tuli pian roimalle ja El-
lenille tietoon, — siitä päimästä oli Ellen parka
taasen lemoton. Vouti Troberg, jota pian sai tie-
tää, mitä oli tapahtunut ja miten hän itse oli pe-
tetty, nuhteli samaten kuin manha roumatin Elleinä
siitä, ettei hän suostunut ukon ehtoihin. Ellenillä
ei ollut juuri millä puolustaa itseään, muuta kuin
lyyneleenfä ja lapsellinen rallantensa, joka ilmausi
sanoissa: »Minun ulisi pitänyt sulata asian oikean
laitaa, te olisitte minua siitä nuhdelleet ja ken tie-
tää kuinka kauan manha kauppias olisi pilaansa
pitkittänyt".

»Oi, sinä millton lapsi!" oli wonhan rouwon
«vastaus; sillä tässä Ellenin käytöksessä ilmausi hä-
nen rakkautensa «anhaan roimaan.

Kolmantena päimänä Manhan kauppiaan lähdöstä
oli Ellen Mauritsin kanssa kohden kesken suurem-massa huonehessa. Ellen onipeli; neula kulti tii-
ruhusti, ikäänkuin olisi Ellen tahtonut työllänsä tu-

lehuttaa ne «voimaloiset tunteet, jotka lainehtimat
hänen sydämessänsä. Maurits seisoi sisarensa mie-
lessä ja silitteli hänen hienoja himuksiaan, koettaen
siten lohduttaa häntä, jonka huolellista surua hän
ei moinut ymmärtää. Hän itse, Maurits, oli näit-
ten joutllmain seikkojen kestäessä nähnyt toimonsa
päästä kauppias Hirts'in luo turhaksi. Kun tästä
oli ollut kysymys isän ja pojan mälillä Ruotsissa,
oli isä suoraan sanonut: »Meillä on kyllin kont-
torikirjureita, »vetämättä poita-nulitoitn Suomesta".
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Vunhun kauppiaan ollessa roumu Vurg'in luona
ei sattunut Maurits olemaan kotona ja roimalla
oli muuta mielessä, jotta ei muistanut Mauritsista
puhua, nyt kun manha Hirts tiesi, että poilu-nu-
litta Suomesta oli hänen omaa sukuansa.

,Mä sure. sisar lulla!" lohdutti Maurits —

»saat nähdä, että laitti mielä päättyy paremmin
luin osaat armatataan".

Ellen ei «vastannut mitään, hän «aan huokasi
sywään. »Puhu hiljemmin, ettei äiti herää" —

lausui hän sitten. Vanha rouma lepäsi pienem-
mässä kamarissa.

Silloin aukeni omi Hiljaan ja kadulta astui huo-neesen mieras. Hiljaan oli omi atvattu. Maurits
tuuli sen tumminkin ja ensi silmäitynsä ulvelle päin
sanoi hänelle, että tullut ei ollut mitään Vieras,
„Albert!" huusi hän.

Ellen oli tuskin kuullut ninien, tuskin ennättä-
nyt tääntyä, ennentun hän makasi Albertinsa sy-
lissä. Hettetsi oli kaikki unohdettu. Valo, tirtas,
semmoinen tuin auringon, piimänä jona lumiselta
taimaalta pilivet oivat kadonneet, loisti hänen sil-
mistänsä, rakkautta, iloa täynnä ! Vanhan ruuman
uni oli nyt unohdettu, Ellenin ilo, joka huutoon:
»Albert!" oli puhjennut, oli herättänyt hänen.

Ensimäisen yhteen-suttumisen ilu antoi miihitel-
len järjelletiit sijaa. Albert tiesi, että isänsä oli
lähtenyt, mutta missä mielessä, sitä hän ei tiennyt.
Hän oli samana päimänä, jona sai Trobergin kir-
jeen, lähtenyt Suomeen. Hänen sydämensä oli pa-
kahtua silloin. Isänsä oli hänen mielestänsä miime
aitoina ollut niin tununullinen. Hän ei uskonut
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todeksi, mitä Trobergin kirjeestä luti ja lumminlin
täytyihän hänen luottaa tähän ystämäänsä. Hän
ei huolinut isänsä kiellosta, hänen täytyi tamata
Elleinään, moittamaton tuli paloi hänessä. Me-
rellä olimat lamat, missä toisessa isä, toisessa poita
mattustimat, tulleet toinen toistansa ivastaan; mutta
isä ja poika emät ensinkään aamistaneet, että niin
litellii olimat toisiaan.

Albert sui pinn tietää, millä ehdolla utto olisi
ollut suostuma hänen ja Ellenin yhtymiseen. Tämä
herätti hänessä kmunillllisia tunteitu, sillä hän ei
ensinkään osunmit uumistau, niittä syyt isällänsä oli
ollut tähän ehtoon. Hän laski kätensä Ellenin
kaulan ympärille ja lausui ei ikiinänsii enöii hänestä
luoftlmn»sn.

Nuorten ratastaivaisten ilo ja onni, Manhan
roiman järjelliset mietinnöt, Mauritsin toimo, että
mihdoin »viinieintin pääsisi Ruotsiin — jättäkääm-
me siihen kuitti. Jokaisessa asui makaa toimo, että
manha kauppias mihdoinkin ehdoitta peräytyisi ja
tämä elithytti etenkin nuoria. Vielä sumuna päi-
tviinä kirjoitti Albert isällensä pitkän kirjeen, missä
hän todellisesti tertoi romaaninsa alusta loppuun
salltta ja tämän kirjeen päätti hän sillä, ettei sa-
nonut tulemansa takaisin, ennenkun isä suostuisi sii-
hen, että Ellen seuraisi häntä hänen roimanansa.

Viiton päimät kulumat siitit tuin Albert oli
tämän kirjeensä lähettänyt. Hän oli asuminansa
Voudin luona, mutta suurimmat osat päiwistä Vietti
hän ... niissä, sen armaamme. Hän oli nyt on-
nellinen, sillä hän luuli isänsä juonet nyt marinaan-
kin loppuneiksi. Silloin hänen onnensa paratiisin
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keskelle ilmausi ivanhan kauppiaan Vastaus. Tässä
Vastauksessa hyttiisi isä poikansa.

Olimutpa nyt hymiit neumot kalliit. Albert
suri, ehta hän koetti suruansa salata. Ellen suri,
sillä hänen armaansa onnettomuus uli hänen omnnsu;
munhu roumu suri, sillä sominnon ju hänen Malil-
lensa kohosi korkeutta muurina mauhun Hirts'in it-
sepintainen mihu; nuori Muurits suri, sillä hänen
toimeensa ruulesimut »yt tyhjään, ja moittikin suri,
sillä hänen ystimyytensii oli todellinen. Vanhan
Hirts'in sanat, joilla hän hyttiisi Albertin, tuului-
mat: »Ellet kymmenen päimiin kuluessa oli täällä
takasin, olet ijiiksi hyljätty".

»Käyköön miten käy, minä en enää pulua!" oli
Alberti» päätös ja tämän päätöksensä kirjoitti hän
isällensä, saamatta siihen minluänluistu mnstansta.
»Isänlin moimnlln on rajunsa" — sanoi hän tässä
tirjeesfäiin, »semminkin kun tämän moiman maitutin
on suora itsettäisyys ja itsepintaisuus. Minä olen
sauntit paita», missä alutsi moin elättää itseäni" —

lopetti hiin kirjeensä -— »minä olen tästä piimästä
kirjuri ysliimäni Trobergin »vouti-konttorissa".

Päiwcit, ioiikot jakuukaudet kuluimat sitten, joina
ei mitään erinomaista «apahtunut. Mutta että nuor-
ten iloon ja onneen koiruohon neste oli «vuotanut,
se näkyi ja sen tunslmat nuoret. Usein rukoili
kyynelissä Ellen, että Albert lähtisi Ruotsiin isänsä
luo, että hän siellä rukoilisi anteeksi hänen totte-
lemattomuuttaan. »Ehta on isäsi sydän pehmen-
nyt" — puhui hän.

»Ei. ei!" ivastasi Albert. »Minun isäni itseltäi-
syys iloitsisi mullostaan ja ainun ehto, jolla hän minua
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poitanunsu tunnustaisi olisi nyt, että minä sinusta
luopuisin. Ia pitäisikö minun siihen suostuman?"

Ellen painoi, tun tämän tuuli, päänsä Albertin
rintaa »vastaan ja itki.

Syksy oli tullut. Marrasluu oli loppumaisil-
laan. Albert oli hamainnut että työnsä, jolla hän
tahtoi ratjntllll majan itsellensä ja Ellenille, ei käy-
nytkään niinkuin hän oli ajatellut. Köyhään kotiin,
missä puutos irmistäist jota seinän ra'osta, ei hän
tahtonut miedii Ellenia ja hän huomasi nyt surulla,
että tuluisi paljon pitempi aita ennentun hän möisi
tarjota jommoisentaan kodon Ellenille, Paljon pi-
tempi aika, kuin hän oli aalvistanut. Tämä huo-
mio sai hänen alakuloiseksi, multa se ei kukistanut
hänen päätöstään. Ellen nyt tehoitti, kun ar-
maansa huolellisen muodon hamaitsi, hänlä useim-
min kuin ennen palaamaan armoa pyytämäisenii hä-
nen isänsä luo. Vanha roima ei pitänyt tum-
mankaan puolta. »Molemmat omat oikeassa" —

sanoi hän Troberg'ille.
Silloin tun ei Albert ensinkään ujutellut muutu

tuin tulten otettua rataa, työn tekemisellä ansaita,
mitä isän itsettiiisyys ei antanut hänelle — tun
muhinkin toimo isänsä mielen muutoksesta oli sam-
munut, silloin tuli eräänä piiimänii Mouti hänen
luoksensa iloisena. »Kirje Ruotsista, kirje isältäsi!"
huusi hän.

»Missä! anna tänne!" huusi Albert, jota tässä
kirjeessä luuli tuomionsa seisoman.

»Se ei ole sinulle, se on minulle" — ivastasi
mouti. »Vielä moit päästä onnen satamaan neiti
Lomisa Loon nmiomiehenä".
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»Sinulla on sydän, joka mielä moi minua pil-
kata!" sanoi nuhteella Albert. Tästä hänen lau-
seestaan näemme, että toinen on nyt se Albert,
jota luoudiu kirjurina työskentelee, toinen oli se,
jonka parissa olimme tämän tertomutsen alussa. —

»Jollei sinulla ole muuta sanomista" — pitkitti
Albert — »niin pidä tirjeest; se on jo suunut
mutkaan »vahingon; sinä olet sekoittanut minua lu-
mmilustiissllni".

»Vluttll se koskee sinua ja Elleniä" — mastasi
mouti. „Tuossa on kirje; lue itse"

Albert luki kirjeen pikaisesti. "Viktoria!" huusi
hän ja ilonsa ensimmäisessä innossa syleili hän ys-
tämätää». »Nyt Pian kaupunkiin".

»Mutta ehto ... Hiljaan, Hiljaan, hymä herra!"
„Ehdoista minä mähät! Kaikkiin, kaikkiin suos-

tun", huusi nuorukainen.
»Sekö sitten oli totu este!" puhui wntawasti

mouti. »Ia tuon mitättömän asian tähden, ivan-
han uton mielihlmituksen tähden on talsi sydäntä
suunut häilyä toimon ju toiivottomuiiden millillä
toto pitkän mitoden. Albert! sinun isäsi on itse-
pintainen tuin manha kanto, jota tulessa rätisee
tahtomatta pulua".

»Ken tietää eikö tämä toetusivuosi ole tehnyt
minulle jn Ellenille enemmän hymää, luin ymmärtää
osaamme".

»Se nyt oli miisain lause, minlä suustasi kuul-
lut olen" — snnui «vouti.

»Ia nyt Ellenin luo!"
»Mene sinä onnellinen" — puhui Troberg, kun

näki ystämänsä pihalla. »Sinä todellakin olet El-
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letusi edestä työskennellyt, niinkuin muinoin Jaa-
koppi Raakelinsa edestä".

Mitä sisälsi manhlln tauppilllln kirje?
Suostumuksen, että Albert saisi Ellenin, jos tämä

taipuisi siihen ehtoon, jonka utto oli Ellenille pan-
nut. Vanhan Hirts'in morsiamena pitäisi, tämän eh-
don mutaan, Ellen'in tohta tuleman Ruotsiin. Vanha
rouma, Albert ja Maurits seuraisivat häntä. Albertin
tulisi toto matkalla kohdella Elleinä äiti puoleiman.

Albert ei ollut niin hellätnntoinen tuin Ellen oli
ollut. Hän siis piti toko ehdon mitättömänä', sem-
moisen» tuin se todellakin oli pidettiimä. Vanha roima
ja mouti piiättimiit, että utto oli manhuuttaan lap-
seksi mmittmnaisillallti, tahi jo muuttunutkin. Niin
narrimainen oli heistä ehto.

Mutta ennentun seuraamme Ellenia ja Albertia,
juku onnellisuudessaan todellakin seuraa isänsä nar-
rimaista ehtoa, että hän punastunutta Ellenia äi-
dikseni kutsuu — ennentun heitäRuotsiin seuraamme,
ottakaamme ensiksi jiiähyminfet asianomaisilta Suo-
messa.

Piimänä ennentun siirtokunta lähti maimaloiselle
merimatkalle, sui konttorissaan tauppaneumos Loo
»vähäisen kirjeen, jossa ilmoitettiin, että kauppias
Aksel Hirts ja neiti Ellen Burg olimat kihla-
tut. Utto tun tämän tiedon sai, jäi istumaan suu
auti; sitten löi hiin hämmästyksissään nyrkkinsä pöy-
tään, että kajahti: »Järjestys lempo »vie, järjes-
tys!" huusi hän. — Hänestäkin näkyi tämä ystä-
mänsii kihlaus niin järjettömältä, että hän sitten
purskahti nauruun ja kiiruhti ylikertaan kertomaan
uutisen omillensa.
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Vanha kouppaneumos ei enää ollut marsin niin
pahassa pulassa tuin meidän häntä Viimeksi talva-
tessa. Lomisa on saanut uuden tosian ja kaikki en-
nustaa, että tiimiin kosiminen päättyy puremmin
tuin entisen. Eräs kuuppuneumokscn kirjureista, joka
tiesi mitä miime muoden tuluesfa oli tuuppuneu-
motsen huonehessa tapahtunut, on uskaltanut nos-
taa silmänsä päällikkönsä tyttäreen. Kuuppatteu-
tvos et ole suostuma tähän, mutta hän on nytkin
joutunut »vastatuuleen ju arwattuwuu on, eltä hänen
täytyy järjestyksen ju etenti ruuhun tähden untun
jälteen. Kostu on hymä poika, ahkera ja tuimelli-
nen, multa hän on — ja se on suuri mitä tuuppa-
neiMlltseit mielestä — hän on löyhä.

Kauppanemvos kiiruhti Lomisan ja roimansa luo.
Mutta hän tuli liika myöhään uutistansa kertomaan,
uutinen on jo tunnettu. Lomisa itki »vihasta, eitä
»voinut sanaakaan sanoa. Ehta hänellä oli tosia,
pisti häneen kipeästi, että Albert oli saattanut »va-
lita köyhän ompeluneidon ja hylätä rikkaan tauppa-
neumoksen tyttären. Tosin oli Lomtsalle kerrottu,
että isä — ei poika — oli kihlattu neiti Ellenin
kanssa — mutta järjen nimessä päätti hän tämän
erehdykseksi ja näti yl'iiSsi> Albertin. Kninta hän
suuttui «iättömälle Ellenille ja uhtasi kostaa —

jiiiitöön sanomatta.
Kuuppuneimos, tun tuli sisälle, ei ennättänyt sunua-

kauii sunuu, ennenkun ruuman sunantulmn ju on
täydessä »vauhdissa. Kaikki uton miiitökset, että yltä
oli isä hirts eitii poika, eimut uuttaneet. »Sinä
olet määrässä ystiimäni!" huusi rouivo. »E-inu et
ymmärrä näitä asioitu ju tehtuutko seisoa tässä ja
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malehdella! Minä maimainen ihmmen, jolla pitää
oleman semmoinen mies!"

Vihdoin sai Lomisatin ääneen, »Että yltä on
minun Albertini, se on marinaa" — sanoi hän,
»Mutta isä, minä tahdon kostaa... kostaa! En
sillä että minä mitään Albertista huolin, en. Hän
ottoon ja jääköön hylätyksi ja pysyköön moudin tont-
tori-poitana. Minä tahdon hänelle näyttää, että
minua odottaa loistumumpi, onnellisempi tulemni-
suus tuin häntä. Minä tuhdon lähettää hänelle kir-
jeen, missä minun kihlaukseni Bartolomeus Mul-
lin kanssa jnttuiSlua»".

»lärjeslys! Pyhäin nimessä..." huusi onne-
ton knuppancuivus.

Hän ei suonut jatkaa, sillä nyt oli roiman »vuoro.
»Amnn oiteeu! Oi, Loo! etkö huomaa kuinka pal-
jon neroa tyttärelläsi on? Kuka olisi muinut ket-
sin jotakin »iin sukkelaa! Sen sanon minä, Loo,
sinä el kelpaa hänelle isäksi; sinä olet yhtä tuhma
kuin hä» miisas. Oi Jumala! telisipä mieleni nähdä,
mitä tuo Albert sanoo, kuinka hän mihastuu, kun
saa tietää Lomisan kihlauksesta. Miks'et tuota en-
nen keksinyt Lomisa ...?"

»Mutta, mutta .. ." intti kauppaneumos.
»Mutta sinä menet kohta kirjapainoon ja tilnnt

ilmoituskortit että pnlaa ennentun semmoisia si-
nulla on".

»Mutta ratas ..."
„Ia huomenna on pyhä ja huomenna kuulute-

taan ensi kerta", päätti Lomisa.
Kauppaneumos ei enää säilynyt omiensa kanssa.

Hän pisti sormet törmiinsä jn juoksi ylös. "lär-
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jestys! Järjestys!" huusi hän. »Perhana «vie!
Niissä on ihmisiä laittamaan häitä talooni jo maa-
nantaina".

Kuu tauppnneumos oli mennyt, kutsuttiin kont-
toristi Bartolomeus Mulli ylikertaan kuulemaan
onneansa.

Joulu-auton ilta oli tullut. Suuressa salissa
kauppias Hirts'iu talossa palamat kynttilät kris-
talli-kruunuissa. Sali oli juhlapumussa, mutta
mieraita ei salissa nähty monta. Täällä mallitsi
kummallinen hiljaisuus.

Joitakuita täällä tuniminli tapaamme, joita em-
me ennen ole kauppias Hirts'in huonehissa nähneet.
Vanha romua Burg, neiti Ellen, nuorukainen Mau-
rits omut täällä. Voudin myöskin siellä näemme.

Keskellä sulin lutliuu on mihtimätuoli; pienissä
polmipolstcreissa olemat tolut näyttämät, että jot-
kut omat polmillunsa mihkimätuolin edessä seisoneet;
pappi, jota kirjansa panee mahognhpöydälle, näyttää,
että mihkiminen on masta tapahtunut.

Ia niin onkin, Albertin ja Ellenin liitto on
siunattu.

Vanha roima Burg astui Hiljaan, watawasti
nuorlen luo ja syleili heitä hellästi. Kyyneleet «va-
lumat «vanhuksen silmistä. Hän oli sywästi lii-
kutettu. — Tässä samassa huonehessa oli hän nuo-
rena iloinnut, täällä oli hän ensikerran rakastunut
— täällä talvannut Burgin, sen oikean, sen jonka
kanssa hänen elämiinsä onnellisimmat päimät kuliu-
tvllt. Nyt oli rouma »vanha, elämän myrskyssä oli
hän paljon kokenut. Siinä oli hän paljon oppi-
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nut. Opin kestäessä oli hän mihuimut ihmis-
kuntaa, omaa sukuansat!», Nyt, nyt »vihdoin oli
hun somilettu. Ia tämä näkyi selmiisti siitä hel-
lästä syleilystä, jolla hän sulkee syliinsä nuoret
mihityt.

Lähellä mihkimätuolia, jota nyt salista korjataan
pois, seisoo nojatuoli. Siinä istuu manha kaup-
pias Hirts, hän ei jatsa käydä nuorten luo; nuo-
ret tulemat hänen tytönsä. Hän hhmyilee tyyty-
iviiisenä. Hän on sannut tuhtonsa täytetyksi; hän
ei ole antanut jälteen.

„Wanhuus haittaa" — oli utto Hirts sanonut
kaikille, jotka nyt kysymät, mitenkä hän jaksoi.
»Vanhuus haittaa" — siinä oli hän oikeassa.
Mutta asian oikeempi laita on kumminkin mähiin
toisin tuin utto ustoittaa ihmisiä.

Kun hän tuli takasin mattultunsa Suomesta ju
sui tietää poikansa lähdöstä, suuttui hän ankarasti,
ja päätti ei timna pämiinä suostua Albertin jn
Ellenin liittoon. Hän mannoi ju kirosi. Multa
tun Albertin tirje tuli, luuli hän siinä tulemansa
Albertin tutmnutseu, ehkä jäykiistitin poika mäilti
järtähtämältomyyltään, Vuun tun hän sittemmin
huomasi, että Albertin päätös todellakin oli järkäh-
tämätön, että Albert kymmenen päimiin kuluessa
ei palannuttaan hänen luoksensa, silloin itki ukko
mihusta, johon etukynuessä oli syynä se, ettii Al-
bert oli rumennut »voutikonttorin tirjuritst. »Oli-
sihan poitll-raista minulta saanut, mitä olisi tar-
ivinnut, jos olisi pyytänyt" — muintsi utto, jota
kumminkin, jos poika olisi pyytänyt, olisi — siten
jälkeen-nntllinattonilmttllllit ilmoittaen — «asian-
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nut: »palaa takasin, luotvtt Ellenistii, niin saat mitä
pyydät".

Kun sitten aitaa lului, eitä Albert tumminkaan,
niinkuin ukko salaisesti toimoi, palannut, murti wiha,suru ja laipio hänet totonaan. »Vanhuus hait-
taa!" — sanoi hän; mutta haittana oli se, ettei
Albertista mitään kuulunut. Uton selkä koukistui,
hänen mielensä kutistui, hän muuttui ivapiseniatsi
Vanhukseksi. Hänen jäsenensä kangistumat, hänen
teriimät silmänsä kadottimat teränsä; hän muuttui
muuttumistaan lapseksi jälleen. Hän huusi mällin Al-
bertia ja tun hun muisti, että Albert oli kuulana
poissa, maiptti hän penseyteen, josta ei mitään moinut
herättää häntä. Ainoa keino hänen parannukseen on
Albertin tulo — sanomat lääkärit, mutta kun tahdot-
tiin saada uttoa tätä pojallensa kirjoittamaan, ei hän
ottanut sitä kormiittsakaan. »Minäkö antaisin jälteen,
söisin sanani! Ei!" huusi hän. Mutta kuten aita
kului, nousi ukon halu lamata Albertia, saada häntä
luoksensa yhä suuremmaksi. Lääkärit olimat nyt
hänen omasta suustaan tuulleet, miutä tähden hän
oli poikansa hylännyt, ja nähneet siihen syyksi ai-
noastaan ukon itsettinsyyden. He tetsimät teinon,
johon utto tarttui, Vanhan Hirts'in ei tarmitsisi
antaa jälteen. Ellen olisi murmuuntin tulema Ruot-
siin Vanhan Hirts'in morsiamena, jos utto mielä
kirjoittaisi joko Albertille tahi Voudille. Tähän
suostui utto kohta ja iloisesti, ja jo ennentun lää-
käri oli saanut ehdotuksensa sanotuksi, huusi ukko
paperia ja kynää. Hän kirjoitti, mutta hänen tir-
jeesen liitti lääkäri lauseen ukon tilustu ; ju että kirje
teti tehtämänsä olemme jo nähneet.



216

Utto odotti sitten siirtokunnan tulemista, kuten
lapsi joulu-aattoa odottaa. Kauan ei hänen tar-
minnut odottaa. Ne, joita hän kaipasi, ne tuimat,
ja tuskin oli utto nähnyt Albertin ja Ellenin, en-
nenkuin hän yhdisti näiden kädet ja suuteli neitoa
poikansa morsiamena. Mutta »Vanhuus haittaa",
— Ukon Voimakas aita oli ijätsi kulunut. Hänen
Voimansa olimat murtuneet. Kuten lapsi iloitsi
hän siitä, ettei hänen sittenkään tarminnut antaa
jälteen. Ia nuoret, tun tämän uton »viattoman
mielihymiin hamaitstivllt, eimät sitä tyhjäksi tehneet.
Se »varsinkin oli ukolle mieleen, että Voudin toi-
mesta oli lähetetty tieto kauppaneuwotselle Ellenin
jo hänen kihlauksesta. Sitä nauroi hän ja taputti
käsiänsä.

Mielihymissänsä siunasi ukko mihityitä, joiden tut-
tamutts juuri tänä päimänä mtiosi takaperin niin
kummallisesti oli alkanut. Utto olisi tahtonut pi-
tää otteen komeat häät; mutta mouti, joka tiesi ettei-
mät nuoret ja etenti ei mnnha rouma semmoista
tahtoneet, tiesi niin muuttaa uton mielen, että hii -

nen tahdostansa häät unetettiin kaikessa hiljai-
suudessa juuri samana päimänä, jona Albert
ens-lerran näki Ellenin.

Lapsellisessa mielessään iloitsi manha Hirts.
Vanha rouma Burg ei puhunut sanottcmasti mi-
tään tänä iltana. Muistot lilluneista ajoista eli-
tvät hänessä. Nuori Maurits, joka nyt oli astu-
nut uuteen maailmaan, oli niin onnellinen luin ih-
minen hänen ijäSsänsii moi olla. Hän on jo useita
Viillujll työskennellyt kauppahuone Hirts'in kontto-
rissa.
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Järjestys! Muistakaa, että maailmassa löytyy
toistakin ihmisiä tuin te taksi — sanoi mouti nuo-
relle pariskunnalle, joka onnellisuudessaan ei häntä
suuresti huomannut.

Mutta »vanha rouma lausui nuorille: »Te as-
tutte tielle; minä olen kohta tien päähän ehtinyt.
Sallitaan Luoja, että, päähän pöiistessänne, sydä-
menne olisi niin rauhaa täynnä tuin minun nyt on!"

»Minä en ontunut jälteen! Suattuuko lukuun
sitä sanoa, että minä annoin jälteen" — lörpölti
munha Hirts.

»Ei, sitä ei »voi kukaan sanoa" — Vastasi Al-
bert, ja wnttha ullo hymyili.




