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I,

Kopukassa.
Kowa onni oli kohdannut Suomen maata. Herra oli

ankaralla kädellä sitä kurittanut. Maamiehen armottomin
wihamies oli saanut tuhojansa tehdä. Halla oli niittänyt,
mitä toiwo ja ahkeruus kylwi.

Syksy on kulunut. Kylmä, kolkko talwi, kuten kato-
wuosina ainakin, on kulumassa talwi, jonka kamalat muis-
tot eiwät milloinkaan latoa kansamme waiherilkaan historian
lehdiltä.

Te wiljawuoden lapset, te, joillekaiken hywän Lahjoittaja
on suonut puutteettoman elannon, seuratkaa minua eräänä
katowuoden talwipäiwänä muutamaan, maamme mitä mäki-
ritkaimpaan ja kentiesi warakkaimpaankin seutuun.

tzywästi rakennetut kartanot ilmaisemat warallisuutta
ja loiston halua. Paremmin luulen kuitenkin, että wiimeinen
arweluni on oikea; ainakin möisi sen päättää noista kaksi-
kerroksisista tupll-riweistä, joita siellä täällä kohtaa, ja joita
ei suinkaan saata sanoa tarpeen maatimiksi.

Pistäydymme erääsen taloon tiheässä kyläryhmässä.
Pihassa täwelee tahi, paremmin sanoen, horjuelee sairaan
näköisiä, kalpeita ihmis-olentoja, miehiä, waimoja, wanhuksia
ja lapsia. Tämä lukuisa, kurjan näköinen ihmisjoukko kentiesi
teitä hämmästyttää, se tun un näin yhteen paikkaan kotoutu-
nut, ja semminkin kun yhä uusia saapuu paikalle. Älkää
hämmästykö! Nämä tässä omat niitä paikkakunnan kurjimpia
raukkoja, joita katowuoden kowat kourat ankarimmin kupristelee;
he owat niitä, jotka aikoja ennen olisiwat jo ehdottomasti saa-
neet heittää köyhän sielunsa Jumalan haltuun ja ruumiinsa
maan matosille, ellei kunnan waiwaishoidon hallitus olisi pitä-
nyt woimainsa mukaan huolta heidän toimeentulostaan.



Meistä hätää poistaaksensa oli mainittu waimaishoidon
hallitus katsonut sopiwimmaksi keinoksi asettaa kyliin keitto-
huoneita, missä keitettiin welliä ja leiwottiin leipiä jaettawaksi
lowinta puutetta karsimille, oman paikkakunnan asukkaille.

Semmoisen hoitolan, tahi kuten kansa semmoisia
laitoksia näillä seuduin sanoo Kopukan pitäjillä oli kullakin
määrätty maksunsa ja määrätty osasto waiwaisia elätettäwänä.

Siinäkin talossa, jonka kartanolla tapaamme tuon, mitä
lurjimmassa tilassa oleman ihmisjoukon, oli semmoinen hoito-
laitos.

Talon päärakennuksen wieressä on pieni, mökkiläis-
tuwan näköinen hökkeli, jota parempina aikoina oli käytetty
wiinllnpoltto-huoneeksi; nykyään on se mainiaishoitolan keitto-
huoneena.

Kuinka monen sielun ja ruumiin turmio oli ennen samo-
jen seinäin sisältä lähtenyt! Nyt lewisi sieltä siunausta ja
ruumiillista eloa.

Awatlllln keittohuoneen owi; se on merkki, että ruoan
jakaminen alkaa. Talon isäntä tuli sinne ensimmäisenä ja
alkoi jakamisen, sillä hän toimitti aina itse tämän tehtäwän.

Pienessä huoneessa syntyi tungos. Kaikki pakkausiwat
etupäähän; jokainen tahtoi ensimmäisenä saada astiansa täyte-
tyksi. Kymmeniä käsiä kurotettiin yhtä aikaa, kaikkien anoessa
ja huutaessa.

»Minulle ensin, hywä isäntä; minulla-on kiire! Lapseni,
kotona odottaessaan, kuolemat nälkään ja wiluun, ja matkani
on pitkä", huusi eräs nainen, jonka kalpeissa taswoissa näkyi
jo osaksi kadonneen kauneuden wiela selmiä jälkiä.

„Älä pidä, sinä siellä, niin suurta ääntä ja kiirettä",
torui ja hälisi eräs wanhanpuoleinen jotenkin liukaskielinen
eukko. „Et sinä ole Kopukassa rahtuakaan meitä arwokkaampi!
Saisitpa tosiaankin häwetä ylpeilemistäsi siihen aikaan, kun
miehesi kanssa naimisiin menit, joitakuita wuosia takaperin.
Olit silloin muka rikas. Häh! Missä nyt tawarasi jarikkau-
tesi? Kaikki olet tuhlannut ylpeällä elämälläsi. Missä nyt
kahwipannusi ja nisusi, hywä ryökynä? hah haa! Sanoppas,
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että ne owllt menneet juurihuliklnan. Hah haa! Kukapa
olisi siihen aikaan uskonut, että me yhdessä Kopukassa näin
pian olemme?" Ia toruja, joka wielä oli hywissä woimissa,
torjui jykewillä käsiwarsillaan muita syrjään. Muuan nuoren-
lainen mies sai muijalta samassa jokseenkin tuntuman sysäyksen
kylkeensä.

„Sinäkö, lemmon tynnyri, tässä kaikkein herra olet
oleminasi!" huudahti tämä, „ja wiela kehtaat soimata muita
ihmisiä, joiden on täytynyt tähän armoleivään turwautua!
Sinulla on jo ollut ainakin wiisikymmentä muotia maailmassa
aikaa ansaita toimeentuloa itsellesi .. ." Uusi woimallinen
sysäys eukolta, olisi marmaan kaatanut woimattoman mies-
rukan, ellei tungos olisi sitä estänyt.

„Woi hywät ihmiset, miksi tappelette ja riitelette keske-
nänne, ja silla wihoitatte öh, öh wihoitatte öh
wielä pahemmin öh,'öh, öh Herramme. Ettekö ole
mielii saaneet kylliksi öh kärsiä syntiemme täh . . öh,
öh tähden. Oih yh" ja tuskallinen yskä ja
woimattomuus lopetti rauhoittaman waimon puheen.

„Pllnkaa minulle ensin."
„Mihin sulla kiire?"
„Täiillä on, isäntä, minun astiani, ottakaa."
Näin huudettiin ja Miteltiin yhä. Woimallisimmat

tunkeusiwat esiin; toisien täytyi naimattomuutensa tähden
pysyä ulkona, kun eiwät uskaltaneet mennä tungokseen.

Woi kuinka surkeata oli nähdä noita, kylmästä wärisewiä
raukkoja, jotka, enemmän haamun tapaisina ja ainoastaan mar-
joina entisestä, seisoiwat keittohuoneen owen ulkopuolella!

Sitä myöten kun kukin sai osansa leipää ja well«, lähti-
wät he pois.

Waan minkälaista oli tuo leipä! Musta, tun palanut
karsi konsanaan, sillä siihen oli sekoitettu hienoksi jauhettuja
olkia, joka paistaessa oli palanut ja karsistunut kamalan
näköiseksi.

Welli taas ei suinkaan ollut liiaksi ruokahalua kiihoitta-
waa; sillä omituisen mustan sinertäwä wäri teti sen kaiken



muun, paitsi suuruskeitoksen näköiseksi. Siihenkin oli, näet, jat-
koksi jotain sekoitus aineitakäytetty. Niukka wairoaiskassa ei sie-
tänyt suurempia uhrauksia, arweltiin. Mutta parempi jotain
kuin ei mitään, ja parempaa pettusekainen kuin paljas pettu.

Tästä pienestä awusta oli kuitenkin se etu, että moni-
kin, joka oli nääntymäisillään, sai tämän nojalla pidetyksi hen-
kensä kewääsen saakka, jolloin aina on, tawalla tai toisella,
helpompi tuin kylmän talwen aikana kormata puuttumaa ra-
wintoa. Moniaat kurjimmat onnen hylkyläiset oliwat saa-
neet sijoittua talwen ajaksi hoitolaan asumaan.

Kuten sanottiin, lähti kukin, osansa saatuaan, hoito-
lasta. Kenellä omaisia oli, kiiruhti kotiinsa wiemään näille
hoitolaitoksen welliä ja leipää. Katselkaamme joukkoa.

Tuossa eräs wiisi henkisen perheen isä, joka on aika-
naan nähnyt parempiakin päiwiä, kantaa kädessään astiallisen
welliä ja leiman. Surullisesti silmäilee hän leipää, wihdoin
kohottaa hän sen suuhunsa ja haukkaa siitä kappaleen. Kar-
kea maku ei näytä suuta määrään wetäwän, melkein purematta
soluu se alas kurkusta. Ihmetellä täytyy liikutuksia nälkäisen
miehen kaswoilla ja koko olennossa, hänen nieltyään tuon en-
simmäisen palan. Kyyneleitä wierii hänen silmistään. Hä-
nellä näyttää oleman suuri tuska hillitessään himoansa tuon
leipäkannikan suhteen. Wihdoin himo ja nälkä woittawat.
Nälkäisen pedon taivalla alkaa hän pureksia leipää. Syödes-
sään on hän niinkuin huumauksen mallassa. Wihdoin walui
wiimeinenkin murunen alas watsaan.

Nyt tatsahtelee hän kauhistuneena tyhjää kättänsä,
ikäänkuin himoiten wielä monta äskeistä suupalaa. Tekonsa
seuraukset selwiäwät nyt hänelle, ja kauhistuneena huudahtaa
hän: „Oi lesus!" Tuskallisesti wääntelee hän käsiään ja puh-
tee taas sanomaan: „Mitä wien nyt »vaimolleni ja lapsilleni,
tun ei tällä kertaa annettukaan kun yksi leipä? Oi woi!
Tuon wellin täytyy mun wiedä. Woi kun maan saisin hi-
moni hillityksi, tunnes kotiini pääsen, että sekään edes heille
jäisi!" Tämän sanottuaan alkaa hän kiirein astelin käwellä,
mikäli heikot woimansa suinkin sallimat.
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Eräs nainen taluttaa kädestä ulos keittohuoneesta
pientä tyttöä. „Äiti, antakaa minulle welliä, mun on niin
nälkä", kuuluu tyttö sanoman. Äiti ottaa lapsen syliinsä, aset-
taa welliwadin syrjän hänen suuhunsa. „Iuo!" sanoo äiti.
Tumattomalla halullanielee lapsi tuota rumaa keitosta. „Wielä,
äiti", sanoo tyttö, kun waimo äkkiä keskeyttää hänen ateriansa.
„Ei", wastaa äiti, „täytyy säästää isälle, Tiinalle ja Matille."
Sywä huokaus pääsee lapsiraukan rinnasta. Äidin poskelle
wierähtää kuuma kyynele.

Isäntä sulkee keittohuoneen owen. Puolikaswuinen poika
tulee itkien, nyhkyttäen hänen luoksensa.

„Mitä sinun on?" kysyy isäntä jyrkästi.
„Woi, hywä isäntä, antakaa minulle wielä wiihän ruo-

kaa, että saan wiedä wanhemmilleni. Minä en huomannut-
kaan, kun söin äsken kaikki, mitä sain. Minun oli niin nälkä;
en minä uskalla mennä kotia" ja poika purskahti uu-
destaan katkeraan itkuun. -

Moni, joka ei ollut mielii pihasta pois lähtenyt, katseli
mitä tuosta seuraisi.

Isäntä huomasi sen ja näki myös, että monella oli jo
astia tyhjänä kourassa. Nämä näyttiwät oleman walmiina te-
kemään samoin kuin poika, jahka maan olisiwat nähneet hä-
nen onnistuman.

„Gi", sanoi isäntä, „ei minun ole welwollisuus jakaa
teille kahteen kertaan ruokaa; minun ei sowi" ja hän peräy-
tyi asuintupaan.

Kaikki alkoiwllt poislähtöä tehdä. Mutta, niinkuin jo
olemme nähneet, ei ollut tuo poika ainoa, joka oli syönyt koko
perheen osan. Valituksia ja parjauksia hoitolan isännän re-
hellisyyttä wastaan kuului joukosta, hän oli muka antanut
wähemmän welliä tuin hänen oli määränä.

Kentiesi oli walitutsiin syytä, tentiesi ei.
Hoitolan tumassa oliwat useat ryysyiset raukat saaneet

sijansa. Siellä oli heillä alituinen sanakiista. He taistelimat
jokaisesta suuhun kelpaamasta murusesta,



Keskellä lattmta riitelee kaksi poikaa yhdestä perunasta,
joka, mistä lieneekin, oli joutunut heidän käsiinsä. Semmoi-

nen ylellisyys tuin peruna oli silloin tawatonta.
Poikaset wieriwät lattialla, rääkäten ja repien toisiansa

tukasta, kumpanenkin tawoitellen wälillänsä pyörimän perunaa.
Kun toinen on sen saamaisillaan, ryntää toinen epätoiwon hur-
juudella hänen päällensä ja estää häntä siitä. Perunaa wältti-
wät he temmellessaän kumpanenkin, kuin kulta kappaletta,
rikkimusertamasta. Heidän rähinänsä herätti muidenkin huo-
neessa olmin huomiota. Muudan puolikaswuinen tyttö ja
eräs luurangon tapainen nainen hyökkäsiwät temmellykseen,
tawoittamaan myös tuota kallista aarretta. Nainen sai peru-
nan käteensä. Kauan ei hän sitä siinä pitänyt; hän ahmi
sen nälkäisenä heti suuhunsa.

Nyt ryntäsiwät molemmat pojat epätoiwon hurjuudella
yhteisen wihollisensa kimppuun.

„Aiti, äiti! se oli minun perunani", kiljui ja itli toi-
nen poika.

„Minunpa se oli", huusi toinen myös itkien, ja molem-
mat huuttiwat käsillään wihansa wimmassa waimoa.

„Miina, Miina, kuinka saatat syödä lasten ja mielii
oman poikasi ruoan", sanoi nuhtelewaisesti muudan tatka-
kiwellä istuma wanhus.

Waimo ei puhunut pojille, ei wanhukselle sanaakaan,
maan pakeni ulos.

Wähän ajan kuluttua lähti ukko saumaansa nojaten köm-
pimään hänen jälkeensä. Onnellisesti pääsi hän rappusille,
jotka olimat jäästä liukastuneet. Saumallaan koki hän, niitä
alas astuessaan, pysytellä pystössä, maan kuitenkin kadotti
hän tasapainonsa ja luiskahti suin päin porrasten wieressä
olemaan lumihankeen.

Samassa palasi äskenpaennut waimo tupaan takaisin.
„Auta minua täältä ylös, Miina", puhui wanhus ru-

koilemalla äänellä; „minun on niin kylmä. Armahda minua!
en minä omin woimin täältä pääse".

Jotakin itsekseen mutisten meni waimo ohitse tupaan.
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„Armoton sydän, armoton sydän!" huokasi wanhus.
Puinen sauma ei pystynyt jäätikköön, nöyrä sana ei

kowaan sydämeen. Puute paaduttaa sydämen, jäähdyttää tun-
teet; se kuolettaa welwollisuuden tunnon.

„Woi Jumalani, aimahta minua!" kuului hiljainen
huokaus lumikinoksesta rappusien wieressä, missä wan-
hus wielä ylospäästäkseen ponnisteli wiimeisiä woimiaan.
Turhaan; woima oli wanhuksen pettänyt, ihmiset hänen jät-
täneet. Talon kaksi renkiä ajoi samassa pihaan; he riisuiwat
hewosensa ja lähtiwiit tupaa kohden käymään.

„Katsopas, tuossa makaa taas yksi kimpallansa", sanoi
toinen wälinpitämattömästi, aikoen astua suorastaan tupaan,"

„Älä mene", sanoi toinen ja seisahtui makaaman wiereen;
„meidän pitäisi ottaa ja nostaa se kuitenkin tupaan."

„Tuonko raadon? Kyllähän se siinä pysyy, kunnes eh-
dimme saada wähän lämmitellä."

„Entä jos ei hän olekaan kuollut,"
„No, kuolee hän kuitenkin kohta, ja tehköön hän sen

wähän ennemmin tahi myöhemmin, yhden tekemä se; onhan
tuollaisia meillä kylliksi. Mutta yhtä kaikki, ota nyt sitten
kiinni, wiedään hänet tupaan."

Miehet kantoiwat tunnottoman wanhuksen sisään ja
laskiwat hänet loukkoon makaamaan.

Kukaan ei hänestä sen enempää huolta pitänyt.
Isäntä sattui ehtoommalla tulemaan samaan tupaan ja

huomasi loukossa makaaman miehen. „No, onko tuo äijä
kuollut, nmi kuinka hän noin makaa", mutisi hän ja astui
makaaman luo. Hän nosteli ukon kylmiä, jäykistyneitä jäse-
niä, hän laski kätensä hänen sydämmelleen; se ei tykkinyt.
„Kuollut hän näkyy oleman; täytyy nostaa liiweriin, missä
niitä toisiakin on."

Se tehtiin.
„No, nuo tuolla uunin päällä, wielätö ne eläwut?" ty°

sni isäntä taas.
„Möhcin niissä wielä henkeä liene", wastasi joku.
„Ketä tuolla ylisängyssä nyt on?"



„Siellä ne owat, Kaapo ja Kustaa."
„Owatko ne jo siinä määrässä, etteiwät kykene ylös

nousemaan?"
„Owat,"
„Kuinka monta niitä nyt taas siellä olikaan, niitä kuol-

leita, wiisikö?" kysyi taas isäntä ruumiin wiejiltä, kun nämät
saapuiwat tupaan.

„Niin wiisi, tämä oli wiides."
„tzm, nyt on tuorstai, wiime sunnuntaina haudattiin

niitä kymmenen", ja sywissä mietteissä istahti isäntä tuolille.
Waimo kahden lapsen kanssa, hataroissa waatteissa ja

wilusta maristen, astui tupaan.
„ Mistä te olette?" kysyi isäntä nyrpeämaisesti.
„Me olemme I. . kylästä", ivastasi waimo. »Pyytäi-

sin itselleni ja lapsilleni wichän elatuksen apua ja edes ma-
haksi aitaa olinpaikkaa." „Minun ei ole mallassani ottaa teitä
tähän kopukkaan. On lysyttäwä waiwaishoidon esimieheltä."

„Minä olen ollut siellä, ja hän käski minun menemään
tänne."

„loko hän kirjoitti teidät meidän Kopukkaan?"
„I°."
„No koettakaa sitten olla täällä."
Isännän ollessa huoneessa olimat nurina, walitukset ja

tora hiukan hälwenneet; maan tuskin oli hän lähtenyt pois,
niin ne taas uudistuiwat entiseen tapaan. Kurjat ihmiset!
He nurisemat waiwaishoidon hallitusta ivastaan, joka kuiten-
kin teki, mitä taisi, heidän hätänsä liewittämiseksi. tze nurisi-
siwat Kaikkiwllltiasta mustaan, joka rankaisi heitä.

Waan niinhän teemme, Jumala paratkoon, wiljawuosi-
nakin. Jos saamme laarin jnwiä täyteen, kuiskaa ahneus:
»Olisihan niitä woinut yhtähywin olla kaksi tuon wertaa!
Huono sato, huono sato, maanwiljelys ei tahdo enää kan-
nattaa."
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11.
Kujasen Antti ja hänen waimonsa.

Wähän matkaa metsään päin eräästä tiheästä mötkiläis-
ryhmästä oli Kujasen Antin asunto. Se oli yksi noita
pienempiä uutisasutuksia, joita uutterat kädet siellä täällä
maassamme kohottelewat. Antti ja Saara, mökin asukkaat,
oliwat noin neljänkymmenen wuoden ikäiset. Parikymmentä
muotia oliwat he eläneet awioliitossa, ja tällä ajalla oli lapsi-
paran heidän ympärillänsä kaswanut seitsemän lukuiseksi. Oli
kuitenkin eletty ja päästy eteenpäin, toisin ajoin wähän pa-
remmin, ja toisin wähän huonommin, aina sen mutaan, miten
aika naapureillakin oli hymä tahi huono. Mutta katselkaamme,
kuinka oli nyt asiat.

Oli Lokakuu, siis se aika wuodesta, jolloin syksy tumalli-
sen järjestelmänsä mukaan puettelee kesän kukoistaman luon-
non keltaiseen kuolinpukuunsa. Mutta nyt oli se jo aikaisin
ehtinyt toimittaa sen tehtäwänsä, sillä kokonaisen kesän ajan
oliwat syksyn kylmät henkäykset alituisilla tuulenpuuskauksilla
surkastuttaneet kesän riutumaa eloa. Jo syyskuun loppupuo-
liskolla oli saapunut lemmetön talwi ja käärinyt hyiseen, wal-
keaan »vaippaansa kesän wiimeisenkin kukkasen.

Tänä wuonna ei ollut kesä kantanut noita ruununsa
kauniimpia hetaleita. Jos siellä täällä uskalsikin jokukainosti
kohottaa hennon päänsä ylös, kallistui se taas pian surulli-
sesti alas, nähdessään ympärillä olemien siskojensa tekemän
samoin; he eiwät kestäneet niitä wiileitä tuulen henkäyksiä,
joihin eiwät olleet tottuneet, eikä niitä kalseita silmäyksiä, joilla
aurinko silmäili ennen lempimiänsä kaswattejaan.

Ihmiset oliwat tehneet kesän kaikki tehtäwät; he olimat
kylwäneet, niittäneet ja puineet, waan mitä oliwat he koon-
neet? Joitakuita keltaisia lauhan korsia latoihin ja kuusen
hawun tapaisia jywiä laarinsa nurkkaan.

Taimi tuli kuitenkin ennen tawallista aikaa, tuli kyl-
mänä ja kolkkona kuten ainakin,



Kolkko oli maa, kolkko ilma, wielä kolkompi ihmisten
sydämet.

Oli Lokakuun ilta. Kujasen asunnosta nousi paksu, ti-
terä sawu, jonka hajusta jo ulkona saattoi päättää, että sisällä
poltettiin katajan hawuja. Astumme sisään. Kentiesi ei ole
tarpeellista selittää köyhyyttä, joka wallitsee kodissa, missä
yhdeksän henkinen perhe on koolla, kukin waatimassa elantoa
yksinomaisesti perheen isän kädestä.

Antti istuu tulisijan edessä walmistellen lusikoita ja
kauhoja. Hän on rotewan wartaloinen mies, mutta laihuus
tekee hänet kamalan näköiseksi. Huolien painamana istuu hän
tuossa, hartiot kyyryssä; melkeinpä olisi ollut mahdotonta tun-
tea häntä samaksi mieheksi, jota joitakuita wuosia takaperin
yksinänsä salwoi tuon mökin järeistä hirsistä, joita hywäntah-
toiset kyläläiset oliwat hänelle lahjoittaneet. Saara paikkaelee
manhojll housu-rääsyjä; hän on myöskin laiha ja kelmeä,
mutta kaswoistansa loistaa ihmeellinen rauha, wieläpä tyyty-
wäisyyskin; niin rauha ja tyytywäisyys semmoinen, jota
hädän ja puutteen aikana eiwät tämän maailman lapset tunne.

Kuten jo sanottiin, oli torpassa lapsia seitsemän; kaik-
kiansa oli niitä ollut kymmenen, mutta kaksi wanhinta ja yksi
keskimmäisiä oli jo aikaisimmassa lapsuudessaan kuollut. Nyky-
jään elämistä oli wanhin 14 wuotias poika, nuorin makasi wielä

kätkyessä, nauttien tämän maailman eloa wasta ensimmäistä
wuotta. Jo kesällä oli manhemmista lapsista neljä lähtenyt
mieron tielle etsimään elatustansa armeliailta ihmisiltä, silla
kodin heitot marat ja wanhempain huonot ansiot eiwät enää
riittäneet perheen elättämiseen. Kuinka surullinen tämä en-
simmäinen eroaminen oli ollut, woipi ainoastaan se käsittää,
joka itse on semmoisia tapauksia kokenut. Kesän aikana oliwat
nuo raukat mieron kiertäjät joten kuten tulleet toimeen, waan
kun tuli kalmi kaikkine hirmuisuuksineen, oli lapsista kolme
saapunut totiin; huonoissa maatteissa eiwät he woineet mat-
kustella pitkiä taipaleita. Ruokaa he oliwat kyllä saaneet suu-
rimman nälkänsä sammuttamiseksi, waan maatteita ei, sillä
lukemattomia samanlaisia lapsilaumoja tierteli, samoin tuin
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hekin, ympäri maata, laikti yhtä kurjassa tilassa. Suurin-
kaan armeliaisuus ei olisi woinut riittää kaiktfen tarpeiden
tyydyttämiseen. Kotiin oliwat sentähden Kujasen lapset pa-
lanneet, että wllnhemmat jollakin tumalla heidän heikkoa maate-
tustansa parantaisiwat. Wanhin lapsista oli kuitenkin jää-
nyt kotiin tulematta, silla hän osasi jo edeltä käsin aawistaa,
että wanhempllin olisi melkein mahdoton heitä kaikkia waatet-
taa; hän oli sen tähden eronnut sisaruksistaan ja päättänyt
koettaa tulla omin neuwoin toimeen.

tziljaisina istuiwat lapset motin rahilla, paitsi pari kolme,
jotka leikitteliwät lattialla. Mutta leikistä puuttui laitti se
korkea-ääninen hälisewä rattoisuus, joka tekee lasten leikin
wanhemmillekin niin mieluisaksi ja wiehättäwäksi nähdä ja
kuulla. Heidän »vaatteensa, minkälaiset oliwat ne? Kurjan
näköiset, repaleiset. Ei ollut helppoa päättää, mistä aineesta
ne oliwat alkuperäisesti tehdyt. Paikka paikan päällä ja wie-
ressä, ja kuitenkaan eiwät ne ruumista sen paremmin suojel-
leet, kun että sieltä täältä iho esiin wälkähteli. Waan mitä-
päs waatteista, olisihan niillä toki wallan hywin woinut tulla
toimeen lämpimässä tumassa, kun wieressä olewa metsä taru-
jasi yltäkyllin poltto-aineita. Mutta ruokaa niin, siinäpä
se onkin katomuoden suurin kysymys, ruokaa, mistä otet-
tiin sitä? Oi, kuinka kernaasti olisiwat nuo hellät wanhem-
mat pitäneet lapsensa lämpimässä kodissa. Mutta mahdo-
tonta oli ruokkia niin monta. Siispä oli äidin nyt rääsyillä
rääsyjä paikkaaminen, saadakseen edes jotenkin lämpimiä waat-
teita lapsillensa, kun näiden taas oli lähteminen ruunun pit-
kältä saralta kokoamaan jokapiuwäistä leipäänsä.

Waikta Saara oli kaikissa puutteissaan ja tuskissaan
oppinut kantamaan surunsa korkeuden isälle ja tältä saanut
aina lohdutuksen, näytti hän tällä hetkellä kuitenkin oleman
kokonaan surun sortamana. Alituiseen wierähteli suuria ras-
kaita kyyneleitä hänen kellertäwille poskilleen. Tätä koetti hän
lapsilaumaltaan salata, sillä hän ei tahtonut surettaa heidän
mieltänsä näyttämällä omaa suruansa. Antti katsahti tämän
tuostakin waimoonsa, ja nuo karkeat laswot, jotka eiwät ai-



wan suuressa määrässä hellyyttä osoittaneet, wäwähteliwat
jonkun sisällisen tuskan waikutuksesta. Pari suurta helmeile-
wää pisarata wierähti alas ja katosi karkean harmaasen partaan.
Nopeasti tuimasi hän luisella kämmenellään luwattomain kul-
kiain märjän tien.

„Äiti, katsoppas, eiwätkö jäkälät uunissa pala; minusta
on kärty semmoinen", sanoi hän pitkän äänettömyyden perästä.

Saara awasi uunin luukun ja seotteli hangolla siellä
olemia jäkäliä.

»Hirmuisesti lurittaa Jumala tänä wuotenaihmis-raukkoja!
Ei suinkaan meidänkään perheestä ole enää tulemana kesänä
yksikään elawitten joukossa", puhkesi Antti taas »valittamaan.

„Älä, rakas Antti, soimaa Jumalaa liian lomaksi", lau-
sui Saara hiljaisella äänellä. „Eihän Hän ole wieläkään
rangaissut ihmisiä tuomionsa mukaan; hänen antimiansahan
omat nämät jäkälätkin. Jos ne omatkin huonompia kuin
wilja, omat ne kuitenkin jotakin. Älä nuhtele Herraamme,
sillä hän saattaa ottaa nämä jäkälätkin, mitkä kuitenkin, Hänen
antiminansa, omat miltei ainoa elomme toiwo."

„Niin sinä sanot, mutta kukas woi niin luottaa Juma-
laan kuin sinä", wastusti Antti, „Sinäkin jakaikki ihmiset,
kun on maan tahtoa, Anttiseni", wastasi Saara.

„Minä en, se on mahdotonta, aiwan mahdotonta", mu-
misi Antti. „Miksi on Jumala antanut minulle näin suu-
ren lapsijoukon, kun ei minulla ole waroja sitä elättää?"

„Antti, Antti, sinä suututat Jumalaa! Jos Hän on
uskonut meille paljon lapsia, niin on jo sekin merkkinä, että
Hän pitää meistä. Jos Hän tahtoo, että lapsemme elämät,
niin woipi Hän ne elättää tämänkin etsimyksen wuoden yli,
joka on olema heille opiksi ja waroitukseksi elämän tiellä. Jos
hän taas näkee hywäksi kutsua heidät pois tästä elämästä,
niin tekee Hän siinäkin hywän työn, kun korjaa heidät pieninä
ja wiattomina totiinsa tallelle."

„Niin, mutta woisihan Hän toisella tawalla kuin nä-
län kuolemalla kutsua heidät... On kumminkin hirmuista
ajatella, että Jumala on niin towst."
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„Sinä, rakas mieheni, samoin kuin moni muukin, huo-
maat ainoastaan Jumalan kow uuden, kun Hän joskus M
osoittaa, mutta et ensinkään Hänen hywyyttönsä ja lempeyt-
tänsä, jota Hän alituiseen jakaa. Tällainen määrä käsitys
tulee siitä, että alituisesti näemme silmäimme edessä ja ali-
tuisesti nautitsemme Jumalan hywyyttä, joka kaikki lopulta
tulee niin tumalliseksi, että luulemme ainoastaan nain pitä-
män ollakin, eikä toisin."

„Woit olla oikeassa; mutta jota on nainkin ison per-
heen isäksi joutunut eitä tiedä suuruZpalaista, millä elättää,
niin ehdottomasti tahtoo epäilykseen langeta."

„Minä myönnän sen, isä kulta, että epäilys toisinaan
saawuttllll lujauskoisenkin. Ia jos ei niin olisi, eihän peri-
syntiä sitten olisikaan; mutta älä sittenkään walita, että sinua
on suurilukuisen perheen isäksi asetettu, maan kiitä Jumalaa,
jota on sinuun niin suuren luottamuksen pannut. Näetsen,
eihän keisarikaan anna sotajouktojensa johtamista muille kuin
uskotuillensa."

Tämän kaltaisia Väittelyitä sli aiwan usein Kujasen
mökissä. Kuinka kurjaksi olisikaan 010 siellä muuttunut, jollei
siellä olisi ollut semmoinen emäntä kuin Saara oli.

Ehtoo oli jo muuttunut myöhäiseksi, kaksi wanhemmista
lapsista, tyttö ja poika, palasi Kopukasta (hoitolasta),
muassaan welliä ja jäkälänsekaista leipää *) perheelle illallis-
ruoaksi. Perhe istui pöytään, maan äiti otti wielä esiin omaa
jäkälaleipää lisäksi, sillä komin wähältä näytti tuo armeliai-
suuden laitoksesta saatu ruoan annos näin monilukuiselle at-
rioitsiajoukolle. Ruokaluwun luettua lipui tuo huono ruoka
makeasti alas nälkäisten lasten kurkuista ja näytti oleman
komin »vähäpätöinen tyydyttämään nurkuman wntsan luonnol-
lisia waatimuksia. Wihdoin olkiwuode ja repaleinen peitto
sultiwat syliinsä nämät puutetta kärsimät ihmiset.

*) Toisinaan sekoitettiin Kopukassa leipään jäkälää, toisinaan
olkijauhetta.



Oli kulunut muutamia päiwiä edellisestä, jayhä towem-
min rasitti puute Kujasen asukkaita. Päiwä oli tullut, jolloin
taas lasten niiden, jotka kykeniwät täytyi lähteä kerjuu-
pussi selässä pitkin tietä latustelemaan. Katkera murhe näkyi
walloittaneen perheen wanhempia, sillä raskaasti painoi murhe
heidän mieltänsä, kun aatteliwat lastensa kohtaloa.

Lapsista oli neljä, joista nuorin wasta wiisi wuotias,
waatetettu matkaa warten. Saara kietoi wielä rääsyistä loimi-
riepaletta nuorimman matkamiehen ympäri, yhä waroitellen
wanhempia lapsia pitämään huolta nuoremmista. Erittäin-
kin koetti hän tätä teroittaa 9 wuotiaan tytön mieleen,
sillä hän ei niinkään paljon woinut luottaa poikaan, joka oli
tätä wanhempi. Sitten koetti hän heille muistuttaa rehelli-
syyden hyweitä, ja etteiwät suurimmankaan hädän tullessa an-
taisi himon houkutella itseänsä Warkauden syntiin. Maikka
kuinkakin salassa he mielestään woisiwat sen tehdä, niin Ju-
malan taiktinäkewä silmä kuitenkin aina näkee, mitä he teke-
mät hywää tai pahaa, Antti istui käsi poskella silmäillen
lattilltll. Suru näytti kokonaan hänen walloittaneen. Nyt
tuli jäähywäisten aika. Mahdoton on kynän tuwaella liikut-
tamaa hetkeä. Epätoiwon maltaamana syleili isä lapsiaan,
sama mieliala näytti walloittaneen äidinkin. Isän woiwotuk-
set, äidin nyhkytykset, lasten loma ääninen parku luka woi
oikein mielessään tätä surkeutta kuwitella?

Lapset lähtiwät matkalle. Isä wllipui rahille, äiti seu-
rasi pienosiaan silmillään, kunnes ne katosiwat pieneen wiidak-
koon, jota eroitti mökin lähelläolewan kylän lakeudesta. Saara
palasi tupaan ja lankesi polwillensa, siinä wuodattaaksensa
sydämensä raskaan surun Herrallensa, uskoen rakkaat lapsensa
hänen haltuunsa. Sitte nousi hän ja huokasi: „Oi Herra, anna
minulle anteeksi, että olin epäilemäisilläni Sinun armostas,
joka kuitenkin suuri on." Sitten kääntyi hän miettiwäisenä
istuman miehensä puoleen ja sanoi: „Älä enää sure, isä kulta,
lapsemme on paremmassa huostassa nyt, kun meidän luo-
namme; he omat taiwaallisen isän huostassa, ja enkelit war-
tioitsewat alituisesti heitä."
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Kauan sai Saara tällä tawalla lohdutella miestänsä, en-
nenkuin tämä tahtoi lohdutusta wastaan ottaa; mutta tun joutui
ehtoon puoli, niin oli Antti sen werran tointunut, että saat-
toi ryhtyä lusitkain tekoon, joita päätti huomenna lahteä kau-
pittelemaan. Saara kämi noutamassa ruokaa hoitolasta, ja
sieltä toi hän uutisen, että waltio oli lähettänyt rahaa kun-
nalle köyhäin hädän liewittämiseksi, että näillä rahoilla oli
päätetty teettää tietä erään wetelän newan poikki, ja että
kaikki oman kunnan köyhät saisiwat siinä työ-ansiota. Tämä
uutinen oli Antille terwetullut, ja hän päätti heti, kun maan
työtä ulotettaisiin, olla siinä osallisena, semminkin kun ei hä-
nen kodistaan ollut mainitulle newalle muuta kuin noin wirs-
tan matka.

Ellilä oli kylän »varakkaimpia taloja. Isäntä oli iäl-
tään noin wiidentymmenen wanha. Hänellä, tun lato oli ol-
lut lliwan yleinen, ei tänä nmonna ollut ainoata palweliata,
maikka niitä tawallisesti parempina aikoina oli ollut useam-
piakin. Emäntä ja wielä lapsen i'ässä olema tytär saiwat
toimittaa talossa tehtäwät waimowäen askareet. Isäntä taa-

sen toimitti miltei yksin mies-wäen toimet, sillä eihän tuosta
9 wuotiaasta pojasta suurtakaan apua ollut. Waan mitäpäs
tekikään hän rengillä, kun ei taimella, wähäin heinäin wuoksi,
sopinut pitää muuta kuin yhden hewosen, jolla isäntä, joka
wielä oli rotewa ja hywäwoipainen, itse joka päiwä kämi
metsässä. Jos taas jotakin enemmän woimaa kysymää työtä
ilmestyi, sai miehiä ruoan edestä työskentelemään mailta sa-
toja. Dleisesti moitittiin köyhäin leirissä tätä Ellilän isäntää
ahneeksi ja saituriksi, ja lienee siihen ollut kyllä syytäkin.
Mutta kuitenkin tekisimme hänelle määrin, jos sanoisimme hä-
nen aina semmoisen olleen; päin mastoin oli hän ollut hy-
winkin hywanä pidetty mies entisinä aitoina. Waan kun tuli

huonot muodet, ilmautui kaikille, joilla maan oli waroja, niin
oiwallinen tilaisuus koron kiskomiseen, että hänessäkin, samoin
kuin monessa muussa, moitonhimo kiihtyi. Tämä teli hänestä
tuota pikaa köyhäin armottoman weltojan. Kujasen Antinkin



mökki oli jo jonkun aikaa ollut hänelle kiinnitettynä jywawe-
lasta, Antti kun oli wähin erin saanut wiljaa Ellilältä noin
tynnyrin määrän.

Isäntä teki paruillaan reen jukoa tuwan lattialla, tun
Kujasen Antti astui tupaan, tuohi-kontti selässä, sanoen hy-
wän päimän.

„lumal' antakoon", wastasi isäntä, „käy istumaan."
Antti käwi istumaan takkakiwelle ja otti kontin seläs-

tään.
„Kcmhainko kaupalle nyt olet lähtenyt?" kysyi isäntä,

kun näki Antin kädessä pari semmoista.
„Niin, lusikoita on minulla, täytyy jotakin yrittää, jolla

saisi ruoan apua näinä komina aikoina."
„lo'o, niinhän se on, että jotakin sitä pitää yrittää,

jos elää mielii tämmöisinä aikoina."
„Ettekö tekin tahtoisi waihettaa näistä muutamia lei-

pään, tahi mitä itse haluatte antaa?"
„Gn tiedä, taitaa meillä olla jo semmoisia kylläksi."
„No, mutta ettekö nyt hywäntahtoisesti ottaisi edes

mahan?"
„Mitll ne maksamat?"
„Eihim se olekaan nyt köyhäin mallassa määrätä tawa-

rallensa hintaa; saa kukin antaa, mitä itse tahtoo. Enimmäk-
sensä on annettu leipä lusikka-tusinasta; rahaa ei näinä aikoina
saa nähdä ollenkaan. Minulla ei sitä wiljaa ole ollut mo-
neen kuukauteen."

„No täntnneehan minunkin niitä nyt ottaa sinulta edes
tusina. Tuo, emäntä, Antille leipä!"

Kauppa tehtiin ja juteltiin mielii yhtä ja toista, mutta
Antti näytti tuleman yhä harmapuheisemmaksi. Näytti siltä
kuin olisi hän aikonut jotakin sanoa; mutta sana takertui aina
hänen kielilakeensa. Wihdoin sanoi hän: „Paha on puhua,
mutta paha puhumattakin olla; minulla oli aikomus pyytää
isännältä wielä edes wiittä kappaa joko jywiä tahi jauhoja.
Kotonani ei ole muruakaan suurusruokaa tällä hetkellä, enkä

»
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ymmärrä, mikä tässä neuwoksi tulee; näistä teoksistakin saa
niin wähä, ettei se riitä mihinkään."

„Ei, meli kulta, minun sowi enää sinulle antaa; olet-
han saanut jo tynnyrin. Entä jos kuolisit, kuka maksaisi
welkasi?"

„No, onhan teillä jo kiinnitys tupaani. Eikö kannat-
taisi antaa wielä wiittä kappaa, tahi maikkapa wähempääkin?"

»Tupasi ei tänä aikana ole minkään arwoinen", mutisi
isäntä, ja jatkoi kääntyen Anttiin päin: „No, etkö ole tuullut,
että nyt aletaan teettää tietä Wetelän newan poikki ruunun
waroilla, ja siellä tulemat saamaan työtä kaikki tämän paikan
köyhät. Mene sinne."

„Olen kuullut tuon", sanoi Antti; „mutta ennenkuin
sitä ehditään alkaa, olen minä perheineni hukassa, jos en saa
apua."

„No, saathan sinä Kopukasta apua?"
„Saanhan sieltä wähä, mutta ei se riitä meidän per-

heelle, ja erittäinkin lapset eiwät tahdo tulla sillä toimeen.
Ei se ruoka ole ollenkaan terweellistä."

„Ohhoh, wai ei ole terweellistä!" huudahti isäntä. »Oletpa
tullut komin herrasmaiseksi. Wai ei sinullekelpaa sama ruoka,
mikä muille köyhille! Häpeä puhettasi, mies! Wielä kehtaat
pyytää minulta jywiä lainaksi!"

„Woi, hywä isäntä, ette warmaan puhuisi noin, jos tunti-
sitte järjestyksen Kopukassa ja tietäisitte, millä tawalla siellä
ruokia keitetään."

„No millä tawalla siellä niitä sitten keitetään?"
„En minä sitä nyt tahdo rumeta tässä selittämään;

olkaa hywä ja hankkikaa siitä tietoa »varmemmalta taholta,
minua kun ette kuitenkaan usko."

„Waro itseäsi, mies, jos puhut turhia, perättömiä."
„En ole puhunut mitään perättömiä; missä hywänsä

moin wastata siitä, mitä olen puhunut."
„No, sano mitäs tiedät?"
„lääköön sanomatta, eipä asia sen kautta taitaisi sen

paremmaksi tulla." Ia Antti otti kontin selkäänsä ja lahti,



jäähymäiset sanottuaan, pois. Isäntä murisi jotain wihai-
sesti, eikä wastannut Antin jäähywaisiin. Syy hänen suuttu-
miseensa oli siinä, että Antti oli lausunut Kopukan hoita-
jasta, mikä ei ollut hywää, ja tämä Kopukan hoitaja oli Ellilän
sukulainen ja muuten hywä ystäwa.

Päiwä kului Antin kulkiessa talosta taloon myömässa
lusikoitansa; mutta huonosti käwi kauppa, sillä Antti ei ollut
ainoa, joka kauppaeli sitä laatua tamaraa.

Wihdoin, lun hän näki yrityksensä peräti turhaksi, päätti
hän palata kotiin, ja sitten lähteä seuraamana päiwänä myö-
mään teoksensa jollekin wlliwaishoidon hallituksen jäsenistä, sillä
yhteisellä kunnan suostumuksella oli päätetty waiwaistasslln
rahoilla ostaa köyhäin teoksia, joita eiwät nämät saaneet
muualla myödyksi. Tietysti ei waiwaiskassa korkeaa hintaa
maksanut, mutta parempihan oli huonokin ansio kuin ei mitään.

Aamulla, lun Antti kotoansa lähti, otti hän mukaansa
kirween, sillä, palatessaan oikotietä metsän läwitse kotiin, sopi
hänen samalla ottaa metsästä lusikkapuita mukaansa. Ehdit-
tyänsä paluumatkallaan metsään, jonka kautta hänen oli ko-
tiin kuljettama, oli hän kahdella päällä joko lähteä suoraa
päätä kotiin, kun oli wäsynyt ja kauppakin käynyt niin huo-
nosti, että näytti turhan päiwäiseltä enää mitään tehdäkään,
waiko astua wähän syrjään katsomaan sopimaa puuta Haka-
laksensa. Tuota miettiessään näki hän monimutkaisen tonku-
ran, kaatoi sen, ja alkoi lohkoa lusikkapuita.

Paraikaa ollessaan tuossa toimessa, sai hän takaa pain
ankaran siwalluksen, joka kaasi hänen suin päin maahan.

»Sinäkö se lurjus oletkin, joka koko taimen täällä olet
minun metsääni pirstannut!" kuului samassa wihainen ääni.

Pahoin loukkautuneenll ja hämmästyneenä odottamatto-
masta lyönnistä, nousi Antti hitaasti ja loi tuimasti silmänsä
lyöjään, Ellilän isäntään, jola nuhan puuskassa seisoi hänen
edessään. Antti taittui kirweesensä, ja silloin huomasi hän
werta wuotawan haawan, jonka hän kaatuessaan oli saanut,
satuttaessaan kätensä teräwään aseesen. Wiha loi heikon tum-
muuden hänen poskilleen, ja hän kohotti jo lirweensä koston
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«ikeessä. Kumminkin malttoi hän mielensä, taikka waikutti
sen haawa, mikä lieneekin, mutta kirweensä heitti hän kä-
destään.

»Mitä, aiotko lyödä, riiwattu!" huusi Ellilä.
»En, näettehän että heitän kirweeni maahan. Mutta

te teette minulle määrin, kun sanotte, että minä yksin olen
tätä metsäänne pirstannut. Minä olen hywin wähän tästä
hakannut, ainoastaan joitakuita tämmöisiä konkuroita, joista
ei teille ole mitään hyötyä. Tiedättehän, että mökkiläisiä on
monta, jotta harjoittamat samaa ammattia kuin minäkin."

»Niin, kyllähän susi syitä saa", arweli Ellilä, »mutta
tämä työsi, mies, tekeekin ennen pitkää sinun katottomaksi."

Antti waaleni jos mahdollista wielä waaleammaksi kuin
oli ollut ennen kahakkaa.

»Jumalan tähden", hän änkytti, »uskotteko sitten to-
siaankin, että minä olen syypää kaikkeen raiskaukseen, mitä
täällä metsässä on tehty?"

»Älä puolustakaa» itseäsi; en minä kumminkaan usko.
Waro maan, ettet enää toista kertaa tänne tule."

»Se lammas selkäänsä saa, jonka pää aidan raossa is-
tuu", huokasi Antti.

»Lähde maan hywällä mökkiisi", sanoi uhaten Ellilä.
»Enkö saa ottaa näitäkään lusitkapuita, joita olen jo

irti kiskonut?"
„Et."
„Woi, hywä isäntä", rukoili Antti; »eihän ne teille, kui-

tenkaan mistään armosta ole, mutta minä moisin niillä saada
aina jotakin."

»Korjaa jo luusi!"
»Kyllä teen sen Vähemmälläkin huudolla", ärjäsi Antti,

tähän asti huomaamattomalla äänen lujuudella, ja läksi, sen
sanottuaan, kirwes olalla, kontti selässä, pois metsästä.

»Niitä piruja täytyy wähän opettaa, muutoin ne len-
täwät silmilleni", puhui Ellilä itsekseen, torjaellessaan Antin
lohkomia lusikkapuitll. Sen tehtyään meni hän hewosensa luo,
joka seisoi wähän matkan päässä walmiine puukuorminensa



odottaen isäntäänsä. Sowiteltuansa lusiktauuut tarkoin rantain
wäliin, lähti hän kotiinpäin.

Wetelällä newalla oli tuhinaa ja roisketta. Työtä oli
siellä maltion waroilla alotettu, ja kansaa pitäjään jokaisesta
nurkasta oli sinne saapunut nälän pakoituksesta ansaitsemaan
elatustansa, johon heillä ei pitkään aikaan ollut tilaisuutta ollut,
syystä ettei työtä saanut missään. Likeisestä mäestä Vedet-
tiin kiwejä, joilla mottiin saada tie pitäwätsi newan ylitse.
Ei hewosia eikä härkiä wetämiseen käytetty, waan ihmisiä.
Mustana kuhisi rekien ympärillä laihoja, ryysyistä olentoja,
miehiä ja naisia sekaisin, ja kuormaa, jonka pari »voimakasta
miestä olisi woinut liikuttaa, tarwittiin nyt lykkäämään ja
wetämään ainakin kymmenkunta henkilöä. Jospa työ kuiten-
kin olisi tehty sowinnossa, olisi se kyllä mennyt mutiin, sillä
olihan tämä ansio löyhille raukoille terwetullut kuin wirwoit-
tawainen sade pitkän tuimuuden perästä, mutta sowintoa ei
ollut. Työn tekiät riiteliwät ja wieläpä tappeliwatkin. Tä-
män riitaisuuden synnytti kateus, sillä joukon woimakkaammat,
jotka luutimat enemmän työtä tekemänsä, tatseliwat karsain sil-
min heitkomoimaisill, jotka saiwat palkkaa yhtä paljon kuin hekin.
Päimäpaltaksi annettiin, näet, miehille kolme naulaa leipää,
waimoille kaksi. Tämä oli pahasisuisille waimoille wihaksi pis-
tämä asia, sillä he ansaitsiwat mielestänsä yhtä paljon kuin
moni mies, joka ei kyennyt enää muuta kuin joukossa ole-
maan. Ihmisraukat eiwät huomanneet, että hallitusmiehet
oliwat tässä kohden kokeneet laitin puolin noudattaa puo-
lueettomuutta. He eiwät huomanneet, ettei tässä maksettu-
kaan palkkaa ainoastaan palkan tähden, maan annettiin apua
yleisen hädän liewittämisetsi. Kohtuuden mutaista olisi ollut
antaa heikoimmille enemmän leipää, ja siitä olikin työn joh-
tajilla ollut keskustelua; mutta ettei millään tamalla osoitettaisi
puolueellisuutta, oliwat he lopullisesti päättäneet palkan mak-
sussa antaa miehille tolme ja waimoille talsi naulaa leipää
päiwässä.
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Surtuteltawaa ja samalla naurettawaa oli katsella
noita työssä puuhailemia ihmisiä. Mäellä erään kiwirouk-
kion kyljessä useampi rekikunta pani kiwikuormia. Liimail-
kaamme erästä rekikuntaa, missä on miehiä ja naisia sekai-
sin, niinkuin kaikissa muissakin. Pari kiweä heitetään reelle.
„Se piisaa minun puolestani", sanoo mies, joka on kiwen
reelle heittänyt.

„Wai niin", sanoo siihen eräs nainen, nostaessaan ki-
meä reelle-, „mai piisaa! Se on tumma, että tuollaisillekin an-
netaan kolme naulaa leipää."

„Kumma tosiaankin!" sanoo toinen nainen. „Me, akat,
saamme tehdä työtä niidenkin edestä."

„Suunne kiinni, ämmät, tahi saatte tuosta limestä,
niin että tiedätte", ärjyi mies, joka oli ensiksi puhunut.

„Ei kannata leweillä sellaisen miehen, joka tuskin kan-
gen nojalla pystyssä pysyy", huudahti taas ensimmäinen nai-
nen ja tyrkkäsi samassa miestä, niin että tämä kaatui.

„So, so, siellä!" kuului samassa erään johtajan ääni,
„mitä te siellä tappelette?"

„Kaisa tuossa käy minun kimppuuni", walittii mies.
„Kaisa, Kaisa!" sanoi johtaja, „ellet tästä lähin kiiyt-

täy mahan siiwommasti, niin saat lähtea pois joukosta."
„No tottahan saa mähän kiusata noita tuommoisia, jotta

eiwät wiitsi tehdä mitään", sanoi ensimmäinen nainen.
„Saa hywinkin", huusi toinen waimo; „ja jos ei muusta,

niin siitä, että he saamat kolme naulaa leipää, ja me maan
taksi."

„Pidä sinä, Maija, suus kiinni, eihän asia ensinkään si-
nua koske", sanoi jotu miehistä. „Ei akkamaita täällä woi-
tolle pääse, se on mahdotonta", arweli muuan läpi kuultawa
mies rutka.

„No, sinussa ei ainakaan olisi akkawallan wastustajaa",
arweli ylenkatseellisesti Maija.

„Lakatkaa jo, tahi muuten saatte törmillenne jokainen!"
sanoi joukon johtaja, joka taas loi huomionsa riitelewiin.



Kuorma tuli hywin hitaasti walmiiksi. Sitten lemahdet-
tiin iso, aika ennenkuin sitä alettiin paikalle wetaä; maan
monta askelta ei kerrallaan liikuttu, ennenkuin taas lemahdet-
tiin. Surkeata kyllä, ei hetkeäkään kulunut naiden ihmis-
raukkain yhdessä ollessa, ettei toinen tahi toinen ollut sana-
kiistassa. Wäkewämmät sortiwat heikompia, ja jos wahwempi
sattui olemaan nainen, käwi tämä sortaminen hirmuiseksi.
Löytyi kuitenkin, eikä erittäin Harmassakaan, poikkeuksia. Löy-
tyi miehiä ja naisia, jotka kowan koettelemuksen koulun oliwat
ottaneet nöyryytyksekseen ja opikseen. Nämä eiwat yhtyneet
toisten riitoihin, eiwätkä hewin pistäyneet riiteliöitä eroitta-
maankaan, sillä he tiesiwät siinä suhteessa sanojansa hukkaan
tuhlaamansa.

Paljon helpotusta köyhäin nälän hädälle tuli kuitenkin
tästä tien teosta; sillä leipä, mikä täällä jaettiin, oli puhtaasta
Wenäjän mattowiljasta leiwottu; japetutonta leipää oli tuosta
joukosta ani harwa saanut maistaa monen kuukauden ajalla.
Moneen waikutti tuo muutos terweellisesti, waan ei kaikkiin.
Sattuipa niinkin, että joku yksinäinen henkilö, jolla ei ollut
perhettä, jolle olisi pitänyt jakaa palkastansa, söi ensi ateriansa
niin himollisesti, että kuoli.

Työtä newallll pitkitettiin edellä kerrotulla tawalla niin
kauan kuin lahjoitetut matot piisasiwat. Kun ne loppuiwat,
loppui työkin. Mutta talwi ei ollut wielä silloin loppunut,
ja kansalla oli edessä sama surkeus tuin ennenkin. Tähän
aikaan lewisi huhuja summattoman suurista lahjoituksista, joita
Wenäjän waltio olisi lähettänyt, mutta samat huhut tiesiwät
että lahjat oliwat joutuneet niiden saaliiksi, joiden olisi pitä-
nyt niitä jaella eri paikkakuntiin. Moni miaton sai syyttö-
mästi karsia alhaisen kansan epäluuloa. Oliko syytöksissä
rahtuakaan perää, ei ole koskaan oikein selwille tullut. Van-
hurskas tuomari sen tietää.

Tuskin tarwinnee mainita, että Kujasen Antti oli alusta
loppuun asti ollut Wetelän newan tien ahkerimpia työmie-
hiä. Ia sen ajan, minkä työ kesti, oli hänen perheellänsä
myös ollut hiukan parempi toimeentulo; waan lohta työn
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loputtua kohtasi häntä uudelleen kurjuus entisessä muodos-
saan, wieläpä jos mahdollista kauheammassa, sillä yhä
kamalammalta tuntui puute nyt, kun se toistamiseen astui
kurjaan asuntoon.

Noin miikon päimät sen jälkeen, tun miimeinen leipä kan-
nikka oli Wetelan newan työwäelle jaettu, istui Kujasen Antti
murhemielisenä mökkinsä tattatiwellä, liikutellen lattialla wie-
ressään olemaa kätkyttä.

Saara oli juuri lähtenyt kylään jollekin asialle ja samalla
myös tuodakseen hoitolasta sen ruota-amun, mikä sieltä mielii
joka päiwä jaettiin.

Antin ollessa paruillaan sywissii mietteissään, awautui
motin matala omi, ja sisään astui kyyristyen muuan luu-
rangon tapainen pitkä mies, jota kylän kesken Kenttä Pa a-
w oksi sanottiin. Tämä ruojusteli sanaakaan sanomatta takka-
tiwelle Antin wiereen istumaan. Näytti siltä kuin ei hän
olisi kyennytkään puhumaan, silla koko hänen ruumiinsa ma-
risi wilun waitutuksesta. Wähän aikaa käänteli hän jähmet-
tyneitä käpäliään tuumassa porossa ja näytti wihdointin saa-
wuttaman jonkinlaisen lämpimyyden.

„Olethan ystlllväni", sanoi hän wihdoin Antille pu-
heen aluksi.

»Tottapa; mitä sillä tarkoitat?" kysyi Antti päätään
kääntämättä.

„Saat sen kohta kuulla, mutta sinun täytyy ensin luwata,
että suostut ehooitukseeni", lausui Paawo ja katseli tutlistel»
len toista.

„Mihin ehdotukseen?" kysyi taas Antti kääntäen enem-
män huomiota Paawon puheesen.

„Sinun täytyy ensin wastata kysymykseeni: lupaatko
suostua wai et, ennen kuin minä mitään ilmaisen."

„No, jos ei se sodi hywaa omaatuntoa wastaan, niin
saatanhan tuon nyt luwata."

Pllllwon suu wetäytyi moneen kurttuun, jonka oli mää»
ränä olla naurua, katkeraa naurua, kun hän sanoi:

2



„Omaatuntoa! Kuka sitä tämmöisinä aikoina ky-
syy? Wiljeleekö Ellilän isäntä ja muut rikkaat omaatun-
toa, häh?"

Antti pudisti surullisesti päätänsä, katseli toweriaan wielä
tummastuneempana ja sanoi:

„Laitasi ei ole enää oikein; mitä sinä tarkoitat?"
„Asiani omat niin oikein kuin niiden tulee ollakin täm-

möisenä aikana", tuumaili Paawo ja jatkoi: „lupaathan kuiten-
kin pitää suusi kiinni, jos et ehdotukseeni suostukaan."

„No, sen nyt woin luwata; mutta minä en oikein ym-
märrä sinua."

„Kuulehan wihdoinkin, mutta suu poikki", luiskasi Paawo
silmäillen ympärilleen, ikäänkuin peläten jonkun tarpeettoman
henkilön läsnäoloa. Sitten jatkoi hän: „Minä luulen sinun-
kin jo käsittämän, että meidän täytyy kuolla nälkään ennen
pitkää, jollemme apua keksi. Ajattelin sentähden sinulle il-
moittaa, että luulen awun keksineeni. Kuulehan! Ellilän aitta
on täynnä jywiä; mikä estää meidät ottamasta sieltä? Ellilä
ei tule siitä sen köyhemmäksi, jos me ainoastaan omat tar-
peemme otammekin. Sinä hämmästyt, minä sen kyllä arwa-
sinkin; mutta ajattelehan: ihmisiä kuolee kuin hiiriä, ja jywat
makaamat joutilaina aitoissa! Nellillä, minkä Kopukasta saam-
me, ei moi enää kauan elää, sillä siinä tuskin on enää puh-
taan wiljan tomuakaan. Jos näitä asioita tarkoin mietit, niin
sinä tuskin enää wastustat ehdotustani." Paawo lopetti ja
katseli kysywäisesti Anttia. Hetkisen äänettömyyden kuluttua
Antti wihdoin puhkesi sanomaan:

„Oi ystäwäni, näinkö pitkälle on päästy! Joku aika
takaperin olisi Ellilä woinut huoletta laskea aittansa awaimen
sinun käteesi."

Kyyneleitä wierähti Paawon poskille ja hän wirkkoi:
„Niin, mutta minä tahdon elättää waimoni ja lapseni;

itsestäni en niin suurta lukua pidä."
„Kyllähän tämä aika on hirmuisen kowa, mutta kau-

heaa on ajatella Warkauttakin."
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»Kyllähän se ensin siltä näyttää, mutta minä olen jo
jonkun päiwän sitä ajatellut, enkä minä woi enää päästä iva-

si allisi mietteistäni."
»Oletko ajatellut myöskin kiinnitulemista?"
„En, sillä se ei ole mahdollista, jos menemme sinne

sydänyön aikana ja läwistämme reiän lattian alle ison laa-
rin kohdalle, jonka sinä yhtä hywin kuin minäkin tiedät. Sieltä
on meidän helppo muutamassa minuutissa saada pussimme
täyteen."

Antti pudisti päätänsä eikä mustannut mitään.
„Sinä taidat mieluummin nälällä lapsesi tappaa", sanoi

Paawo iwalla.
«Warkaus on kauhea synti; jos Saara saisi kuulla, että

tämmöistä mietimme, niin hän kuolisi pelkästä surusta."
„Tarwitseeko hänen sitä tietää! Me menemme toi-

meemme, kun waimo nukkuu."
„Mutta kun hän näkee jywät, kysyy hän mistä niitä

olen saanut."
„Slllltat sanon, että olet saanut ne lainaksi."
Jalan kapse kuului ulkoa, josta miehet arwasiwat Saa-

ran oleman tulossa.
„Sano pian: tahdotko lastesi elämää wai kuolemaa?

Jos tulet, niin tule ensi yönä", sanoi Paawo hätäisesti.
„Mmä mietin asiaa. Jos tulen, niin olen tykönäsi

puoliyön aitoina", päätti Antti, ja samassa astui Saara sisään.

On puoliyön aika. Kaikki nukkumat Kujasessa paitsi
Antti. Lewottomasti kääntelee hän itseään muoteellansa. Saara
hänen wieressään hengittää tasaisesti ja nukkuu lewollista unta.

Wihdoin nousi Antti hiljaa ylös ja puki waatteet pääl-
lensä. „Oi!" huokasi hän hiljaa, „mikä hirweä ajatus, että
ihmisen pitää warastaman! Mutta lukeekohan Jumala tämän
synniksi, kun minä aion ottaa rikkaalta, jolla kyllä on, näl-
kään nääntywille lapsilleni; kun minä otan ainoastaan hywin
wähäsen, josta ei rikkaan laariin tule edes loweataan, mutta
josta meidän kurjalle elämällemme on ainakin wähän helpotusta."



Hän oli nyt walmiissa pukimessa. Hiljaa llwasi hän owen,
yhtä hiljaa hän sen taas sulki, ja nyt seisoi hän ulkona, seisoi
walmiina käymään rikoksen retkelle. Iö oli niin pimeä tuin
se Maaliskuussa woi olla. Kuuta ei näkynyt ja muuten paksu
piimi peitti koko taiwaan kannen.

Hetken seisoi wielä Antti huoneensa edessä epäröiden
lähtöänsä, kun samassa pistänsi mies tuman nurkan takaa esiin.

»Oletko walmis?" kysyi tulia, joka ei ollut muu kuin
Paawo.

„Sinäkö täällä jo olet?" kysyi Antti kummastuneena.
„Niin, sano, joko lähdetään? Meillä ei ole aikaa tuh-

lata."
„No koetetaan", äännähti Antti tuskin luuluwasti. Ia

niin kiirein askelin kuin wielä jälellä olemat woimansa suin-
kin salleiwat, alkoiwat miehet astua suorinta oikotietä kylää
kohden. Sätki oli tumpasellakin, ja Paawolla myös näweri,
jolla aikoi läwistää reiän aitan lattiaan.

He saapuiwat kylään, he kulkiwat päämääräänsä kohden,
warowasti ympärilleen kurkistellen. Kaikki tuntui hiljaiselta
ja autiolta nukkumassa kylässä. Wihdoin seisahtuiwat he
Ellilän aitan taakse. Toisen oli nyt astuttawa kiwijalan lo-
masta lattian alle. He haasteliwat keskenänsä, hiljaa kuis-
kaamalla. Lewoton omatunto wältkyi silmistä, jotka alituiseen
tatseliwat oikealle ja wasemmalle, waroen jonkun näkiän läsnä
oloa. Pllllwo kuitenkin näytti hiukan lewollisemmalta ja toi-
meensa ikään kuin perehtyneemmältii tuossa, kun tokiwat wään-
tää erästä kimeä tiwijalasta saadakseen reiän suuremmaksi.

Se oli tehty. Paawo oli jo kontannut rei'ästä sisään.
Silloin kuului sydäntä särkewä, mutta hiljainen huudahdus:
„Oi lesus!" ja Kujasen Saara rippui kiinni Antin kaulassa,
juuri lun mies parka seisoi walmiina seuraamaan toweriaan
aitan alle.

„Häh?" kysyi Paawo hiljaa pimeästä piilostaan. Antti
ei hämmästykseltään saanut sanaakaan lausutuksi.

„Mitä, mitä aiot sinä tehdä, Antti? Lähde pois, lähde
heti kanssani", luiskasi Saara hätäisesti.
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„Minä tulen", sanoi Antti wähän toinnuttuaan häm-
mästyksestään. Paawo oli jo silla wälin pistänyt päänsä au-
kon reiälle ja tuntenut Saaran.

„Pirun ämmä!" murisi hän itsekseen.
„Lähde sinäkin pois, Paawo! Minä en ota jywiä",

päätti Antti tomerilleen.
„Pirun ämmä!" mutisi Paawo uudelleen.
»Kuulitko! Paawo, lähdethän sinäkin?" kertasi Antti

hiukan loivempaa kuiskaamalla.
„Lupaatko olla tästä mitään wirlkaamatta?" kysyi Paawo.
„Senhän nyt käsität itsekin."
„No, mene sinä, minä tulen, tun kerkiän."
„Tule", sanoi Antti Saaralle, ja molemmat alkoiwat

kiireisin askelin tehdä palausmatkaa kotiin päin."
Kentiesi on muutamalla sanalla tarpeellinen selittää, millä

tamalla oli Kujasen Saara joutunut äsken mainitulle paikalle.
löllä, tun miehet oliwat lähteneet, oli Saara heti An-

tin mentyä herännyt ja huomannut suureksi kummaksensa
miehensä poissa olon. Wähän aikaa aprikoituaan, tuli hän
arweluissansa siihen tuskalliseen päätökseen, että Antti oli jou-
tunut jollekin rikoksen tielle. Waikta Saara kyllä luuli tun-
temansa miehensä luonteen rehelliseksi, tunkeusi kumminkin nyt
hänen mieleensä ajatus, että tuskittelewa ja epäilyksen mal-
lassa olema oli antaunut törkeään synnilliseen tehtäwään, ja
tämä ajatus oli hänet maahan painaa. Hän nousi kiireesti
puki maatteet päällensä ja päätti lähteä etsimään miestänsä,
pelastaaksensa häntä, jos mahdollista, rikoksen tieltä. Juuri
tuin Jumalan sallimuksesta ohjasi hän askeleensa Ellilää koh-
den, sillä mainittu jywäaitta oli wähän kartanon takapuolella,
joten sinne moi salaisuudessa marsin hywin murtautua, ja
Ellilä oli sitä paitse kieltämättä kylän warakkaimpia. Näin
saapui hän paikalle niin oikeaan aikaan, että wielä ehti ehkäise-
mään miehensä rikoksellista aikomusta.

Mitä puolisoiden wälillä äskeisen tapauksen jälkeen tapah-
tui, jääköön selwittämattä, mutta kun aamu walkeni ja Kuja-sessa ylös noustiin, syleili Antti waimoansa ja sanoi:



»Jumala olkoon kiitetty, joka minun pelasti kauheasta
rikoksesta sinun kauttasi."

Saaran poskelle wierähti ilon kyynele, ja Jumalalle lä-
hetti hän hartaat, sydämelliset kiitokset.

Kewäimen ensimäiset säteet terwehtiwät taimen kestä-
neitä, kowaa nälkää nähneitä ihmis-raukkoja ja herättiwät näi-
den sydämissä uutta elon toimoa.

Mikään aineellinen helpotus ei kuitenkaan wielä ollut
saapunut kurjuuden koteihin, maan kesän tulon toiwo elwytti
monta toiwottomuuteen waipunutta ihmis sydäntä.

Kujasen torpasta on taksi kotona olemista lapsista muut-
tanut siihen kotiin, missä ei leipää kysytä. Toisista lapsista
ei taimen kuluessa oltu suuria tietoja saatu, tze eiwät mielii
olleet totiin saapuneet, maan kuitenkin on mäki Kujasen tumassa
lisääntynyt. Mistä syystä, saamme kohta tietää.

Tauti ja sairaus Kopukoissa oli talmen loppupuolella
käynyt niin suureksi, ettei niissä enää woitu kaikkia hoitaa.
Sen tähden oli täytynyt laittaa erityisiä paikkoja, joissa näitä
sairaita hoidettiin. Kujasen Antin waimo oli walittu yhdeksi
sairaiden hoitajaksi, ja sillä tawoin oli heidän mökistään tul-
lut sairashuone. Tämä oli syynä mäen lisäykseen, ja siitä
seurasi aineellisen elannon puolesta wähän helpompi toimeen-
tulo Kujasessa, sillä Saaralla oli tästä työstänsä määrätty
palkkansa. Mutta toiselta puolen tuottiwat nämät sairaat
mukanaan uutta kurjuutta joka paikkaan, mihin niitä waan
oli sijoitettu. Kun tähän aikaan pistäysi Kujasen tupaan,
löyhkäsi sieltä kohta owessa wastaan paha, terweydelle »vahin-
gollinen haisu. Joka ei tähän ollut pitemmältä tottunut,
hänen oli melkein mahdoton tumassa wiipyä. Ia totta pu-
huen, tämä aika näyttikin oleman Kujasen kurjuuden surkein.
Olkia oli lemitettynä lattialle, ja niiden päällä makasi haamun
tapaisia olentoja. Loppumaton uikutus ja walitus kuului huo-neessa. Hellästi koki Saara hoitaa ja maalia sairaita, tzel-
leyttä ja kärsiwällisyyttä siinä ominaisuudet ja lääkkeet,
joita siihen aikaan erittäinkin sairaanhoitajalta waadittiin;waan
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Saarallapa näitä ominaisuuksia löytyikin epäilemättä enem-
män tuin monella muulla sairaiden hoitoon walitulla naisella.
Väsymättömänä hyöri hän aamusta iltaan, useinpa öisinkin,
kitumien keskellä, lokien woimainsa takaa helpottaa näiden
kärsimyksiä! Paras palkintonsa oli sairaiden kiitollisuus, sen
sijaan tuin useita muita hoitolan emäntiä kirottiin ja pane-
teltiin. Kun toisia muutettiin lepoon kirkon juurelle, tuotiin
toisia heidän sijaansa, joten sairaiden luku ei ensinkään wähen-
tynyt. Ainoastaan ani Harmat, jotka tähän aikaan taudin
maltaan joutuiwat, nousiwat »vuoteeltaan termeinä elämää
jatkamaan.

Waan loppumattomat eiwät Saatankaan woimat olleet.
Tuo alituinen myrkyllinen taudin haju, teki hänestäkin wih-
doin wuoteen oman. Nyt täytyi muuttaa muut sairaat pois
Kujasesta uuden hoitajan huostaan.

Aina siitä tapauksesta saakka, joka oli saanut Antin
rettelöihin Ellilän isännän kanssa, oli Kujasen asukkailla ali-
tuinen pelko tämän kostosta; maan mikä lieneekin ollut Vai-
kuttimena, Ellilä ei ollut kostoansa toimeen pannut. Nytpä
tapahtui seikka, joka waikutti jokseenkin hywän sowinnon wel-
tojan ja metallisen wälillä, ja joka samassa todisti, että Ellilän
isännälläkin oli sydän, jota saattoi kosketella.

Oli eräs iltapäiwä. Antti palasi kylästä. Kulkiessaan
metsän läpi, kuuli hän heikon walituksen kappaleen matkaa
tien syrjästä. Hän seisahtui ja kuunteli wähän aikaa; tul-
tuansa makuutetuksi, että walittawa ääni oli ihmisen, poikkesi
hän syrjään, katsoaksensa asian oikeata laitaa. Kauan ei hä-
nen tarwinnutkaan astua, ennenkuin hän huomasi hewosen,
jota seisoi kaatuneen puukuorman edessä. Ajaja makasi kaa-
tuneen kuorman alla eikä woinut omin woimin päästä liikah-
tamaan. Antti tunsi heti Ellilän pojaksi kuorman alla makaajan.
Wiiwyttelemättä alkoi hän purkaa puut pois pojan päältä,
waan ei poika sittenkään woinut nousta. Antti koki häntä
auttaa, mutta tuskallisesti huudahtaen waipui poika jälleen



maahan ja walitti hirmuisesti pistämän rintaansa. Antti
ajatteli nyt, että reisiluu oli poikki.

„Oi, wiekäii minua totia",rukoili poitamalittawalla äänellä.
„En tiedä uskallanko kotiisi tulla; isäsi on minulle wi-

hoisslllln".
„Oi, wieläii Jumalan tähden minua kotiini, älkää mua

tänne jättäkö", itki poika.
„No, minä saatan sinua ainatin kotimatkalle", tuumaili

Antti. Hän toimitti nyt kuitti puut reeltä pois, karsi niiden
sijaan läheisistä kuusista hawuja, joiden päälle huolellisesti
sowitteli pojan makaamaan. Sitten lähdettiin Ellilää kohden.
Matkalla walitteli poika alituisesti ja päästi tuskallisen huu-
don aina kun reti loleisella tiellä wähäntin tönkähti.

Kuinka surkeasti olisikaan pojan käynyt, ellei apua olisi
sattunut tulemaan ajoissa! Varmaankin olisi hän ennen pitkää
henkensä heittänyt rastaan painon alla. tze eiwät olleet wielä
saapuneet Ellilään, kun jo tiellä oli heitä wastassa pojan isä.
Tämä katseli hämmästyneenä tulioita.

Antti nousi reestä, antoi suitset isännälle jakertoi, mikä
onnettomuus oli poikaa kohdannut. „Katsoin welwollisuudet-
seni auttaa häntä kotiin", lopetti hän.

„Oi isä, minun on jalkanikin poikki", walitti poika.
Antti aikoi lähteä takaisin, mutta Ellilä pidätti häntä.
„No, älähän nyt niin mene", sanoi hän; «tulehan meille

asti."
Antti seurasi Vastustelematta käskyä, ja pian oltiin

Ellilän tumassa. Wanhempain hätä oli suuri, kun nätiwät
poikansa pahasti särkyneen jalan. Heti oli hantittawa henkilö,
joka oli tottunut tällaisissa tiloissa auttamaan.

Antille oliwat Ellilä ja hänen waimonsa suuresti kii-
tolliset, eitä kiitollisuutensa päättynytkään tyhjiin sanoihin.
Ottipa isäntä wiela yhtä ja toista syötäwätätin, jota antoi
hänelle kotiin wietäwäksi.

Tämä hywyyoen osoitus rohkaisi Anttia. Hän uskalsi
jo kysyä isännältä, aikoiko tämä todellakin myödä hänen mök-
kinsä ja toimittaa hänet maantielle.
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„En", sanoi Ellilä; „minä olen tästä työstäsi sinulle
niin suuressa kiitollisuuden melassa, että olen melwollinen
sitä palkitsemaan. Tule huomenna tänne, niin annan sinulle
jywätulun." Suuresti iloissaan tästä lupauksesta, kiitti Antti
ja kiirehti kotiinsa ilmoittamaan odottamatonta onnea Saa-
ralle. Tämä, joka makasi heikkona sairaswuoteella, iloitsi myös
sydämestään ja kiitti Jumalaa, joka oli asiat näin päin
kääntänyt. Jos hänelle kuolema tulisikin, oli hänellä nyt
iloinen tieto, että omaisensa saiwat pitää oman kotinsa, maitta
se huonokin oli.

Noin wiiton päiwät on edellisestä tapauksesta kulunut.
Kujasen Saara mataa sairaana wuoteellansa; hänen heikkou-
tensa on ylen suuri; hänen elinpäiwiinsä omat loppumaisillaan.
Mutta hiin on lewollinen ja tyytywiiinen Jumalan tahtoon.
Ihmeellinen sallimus on suonut, että tulleella olemat lapset
omat saapuneet totiin; eiwät tumminkaan kaikki, sillä kaksi
on tielle jäänyt. Kun koko perhe nyt oli tuossa yhteen ko-
koontunut äidin luolinwuoteen wiereen, puhui kuolema heille
painamia, mieleen pantawia sanoja. Hän tehoitti heitä,
mintuin monasti ennenkin, pitämään Jumalaa kaikkialla sil-
miiinsii edessä. Itkussa silmin tuunteliwat lapset. Heidänsurunsa ei kumminkaan niin aiwan sywii ollut; nuoret eiwät
namista mitä äidin kadottaminen on. Antinsurua sitä mastoin on
mahdotonta kuwata. Pidellen Saaran läpikuultawaa kättä
kädessään kuulee hän armaan waimonsa lausuman sydämellisiä
lohdutuksen sanoja, kuulee hänen muistuttaman häntä pitä-
mään kristillistä huolta lapsista, ja ennen kaikkea istuttamaan
heihin kristillistä mieltä ja Jumalan pelkoa, kuulee ja
lupaa hartaasti täyttää kaikki, mitä waimonsa häneltä pyytää.

Ihä heikommaksi tiimi sairas; jo tunsi hän loppunsa
lähestymän. Syleiltyiiiin mielii terran lapsiansa setä miestänsä,
erosi tuo monta lomaa lotenut sielu turjasta kärsineestä ruu-
miista ja liiteli ijantaittisen armahtawaisuuden helmaan.
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Oli ylsi rilas mies
Oli myöslin kerjääjä ..

Luuttaan 16: 19, 20.

Toiwottomana ja ilottomana koitti Uudenwuoden aamu
Suomen asukkaille. Taajaan syktiwät sydämet. Ehdottomasti
lensi mieleen toiwon ja pelwon sekaisia mietteitä. »Lieneekö
tämäkin wuosi edellisten meljiensä kaltainen; wiepito wilu
wiljan maasta, ihmisiltä elmtoiwon?" Näin aateltiin.

Wähän tiesi lyhytnäköinen ihminen, alkaessaan uutta
wuotta; paljon, sitä lopettaessaan.

Kowa oli pelko, eikä ilman syyttä, sillä kolmena wuo-
tena peräkkäin, oli pakkanen maamme asukkailta wienyt
leiman ja särpinen.

Kuten sanottiin: oli Uuden wuoden aamu. Waraktaan
Woimalan takassa loimotti koiwuisista haloista sytytetty risti-
tuli. Isäntä, jo wanhemmalla puolella olema, mutta wielä
täysi woipainen ukko, seisoi muhkeana lattialla täysissä kirkko-
pukimissaan, koirannahta turkissa ja wuoratuissa nappi-
saappaissa, näin täysin warustettuna kireän pakkasen läpi
kulkeakseen Herran huoneesen mustaan ottamaan uutta alta-
mata wuotta. Emäntä, turpea eukko, teki wiimeifiä walmis-
tuksia omissa ja nuorimman tyttärensä pukimissa, köyttäen
wiime mainitun ympärille paksuja millä saaleja.

„Hewonen on walmiina", sanoi pieni renki-poika astues-
saan ulkoa tupaan ja lämmittäessään palelemat kätensä lie-
den äärellä.

„loko nyt?" kysyi uiko, jo mannaankin wiidennentoista
kerran kääntyen muijaansa, samassa pistäen koirannahkaiset
kintaat käsiinsä ja ison wirsi-kirjan poweensa.

„Io", kuului muorin wastaus.
»Saanko tulla anturoille?" pyysi renti-poika nöyrästi.
«Mihin sitte?" kysyi isäntä.
»Tulisin katsomaan kynttilöillä »valaistua joulu-kirkkoa,

niinkuin pikku Annikin."
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„Pysy maan kotona", sanoi isäntä jyrkästi, „eikö ole
kylläksi, että sinua elätän, wai wielakö pitäis lystiä ajettuman."

„Niin, mutta minun tekee niin mieleni", jatkoi poika
itsepintaisesti ruikutustaan.

»Kaikilla sitä on mielitekoja! Haluatko, tontti, itse-
pintaisuudellasi saada leipä-eron!"

tzewonen lähti liikkeelle wieden pikku Annia ihailemaan
joulukirkkoa. Poika palasi tupaan uneksimaan siitä ja tui-
waamaan tyynellään.

Rikkaan lapsilla on aina etuja, köyhäin Harmoin.

Wanhan Martin mökki oli likellä Woimalan taloa.
Wanhan waimonsa kanssa istui hän Uuden wuoden aamuna
lietensä äärellä, missä jäisiä kuusen oksia palaa litisi.

„Onko enää jälellä eilen Kopukasta saatua leipää?" ky-
syi mies.

„Onhan sitä palanen", wastasi waimo. Sywa huokaus
pääsi tumpasenkin huulilta. Sitä seurasi hetkeksi surullinen
äänettymyys. Wihdoin katkaisi sen mies. »lalsaisinkohan
käwella wielä kirkolle? kentiesi on tämä wiimeinen kerta. Te-
teehän Jumala wihdoinkin lopun tästä kurjuudesta."

»Ulkona on niin kylmä, että huonoissa «aatteissasi
tuskin kykenet menemään", tuumaili waimo.

„Mutta minä koetan kuitenkin; haluni minut tykkä-
nään maltaa. Kyllä Jumala tekee tiimiksi hatarat waatteeni.
Jakakaamme se leipä palanen." Waimo teki miehensä käskyn
mukaan. Hartaasti siunattuaan soimat he laihan atriansa,
palasen pettuleipää, ja kostuttiwat tahmean suunsa wesitilkalla.

„Huu, kuinka kylmä on täällä huoneessakin."
Mies täytti rikkinäiset kenkänsä oljilla, waimo auttoi hä-

nen päällensä riekaleista turkkia, jonka lammasnahkaisesta muo-
rista oli jo kaikki willa pois kulunut. Kulunut wirsi-tirja
sai sijansa ukon powessa. „lumalan haltuun", sanoi Martti.

»Jumalan haltuun", sanoi waimo.



Sytytetyt kynttilät walaisiwat kirkkaasti ja juhlallisesti
kylmää kolkkoa joulukirkkoa.

Ihmiset istuimat kalpeina hiljaisina penkeissään. Tu-
mallinen joulu-ilo oli heidän kaswoiltaan pois kadonnut. Niin,
oliko sitä sydämmissäkään? Lasten iloinen hälinä ei tällä
kertaa häirinnyt kansan makaisin mietteitä, joka oli kokoontunut
Herran huoneesen wastaan ottamaan, omituisilla tunteilla,
uutta, alkawatn wuotta.

Tänään ei kukaan mennyt ilon tunteilla joulu-kirkkoon,
ja sen tähden oliwatkin lapset kotiin, jätetyt, sillä ne eiwät
käsitä elämän murheita. Ne Harmat pienoiset, jotta omat
wanhempainsa mukaan päässeet, eiwät woineet huomattaman
häiriötä tehdä.

Kansa oli hiljaa kuin haudassa, papin julistaessa
heille totuuden sanaa; toisinaan kuitenkin itsewaltaiset yskäh-
dykset kansan puolelta häiritsiwät hiljaisuutta ja herättiwät
kumeita kaikuja awarassa Herran huoneessa.

Woimalan isäntä oli istunut penkkiin lähellä owea.
Taas tuli joku sisään, ja saranain mitkallinen litinä todisti
tulian »voimattomuutta. Joku katsahti owea kohden.

Tulia oli wanha Martti.
Hän istui Woimalan isännän wiereen, laski kuihtu-

neen otsansa ristitettyin käsiensä päälle ja siunasi kauan ja
hartaasti. Wihdoin nosti hän hatarahiuksisen päänsä ylös
ja nyökkäsi wierus-kumppanilleen. Tämä wastasi kylmän kan-
keasti.

Pappi oli lopettanut tekstin selityksen; hän oli jo lue-
tellut syntyneitten jakuolleitten wiimewuotisen tilaston. Kuol-
leitten luku, werrattuna syntyneisin, oli hirmuisen suuri.
Tästä syystä puhui pappi wielä muutamia neuwon ja sa-
malla lohdutuksen sanoja sortuneelle kuuliajoukolleen, muis-
tuttaen, kuinka Herra ihmisten syntein tähden etsiskelee heitä
tämmöisillä komilla kato-wuosilla ja nälän ajoilla, jolloin kai-
kenlainen epäpuhtaus, rawinnon puutteen ohessa, tuottaa ih-
miskunnan rasitukseksi komia kulkutauteja, jotka epäilemättä
monta wiewät ennen aikaiseen hautaan.
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»Muistakaa siis, rakkaat ystäwät, jokainenkuolematanne",
lausui hän; „sillä tänään erittäin on meillä syytä siihen, kun
rakas taiwaallinen isämme on kowan nälän hädän lähettänyt
maamme witsaukseksi; muistakaa, ystäwäni, kuolematanne, sillä
niinkuin itse selwään näette, niittää kuolon enkeli eloansa tei-
dän wierestänne, edestänne ja takaanne. Ette tiedä kosla »vuo-
ronne tulee!"

Tämä lause tunki Woimalan isännän torwiin, „Se ei
kuulu minulle", ajatteli hän itsekseen; »talossani ei ole nälän
hätää wielä moneen muoteen, maikkapa katowuosia tulisikin.
Kuolema ei ole käynyt seinäini sisällä, sittenkun wanha äitini
kuoli, ja siitä on jo muosia kulunut. Itse en ole milloinkaan
ruumiissani lipua tuntenut; lapseni omat terweet ja woimak-
taat; waimoni tosin toisinaan walittaa päänkimistystä, mutta
se ei ole kuolemaksi. Niin minulle ei pastori noita sanojaan
aikonut, maan tämä wieressäni istuma ottakoon niistä tarkan
waarin, sillä hänen elinaikansa ei lienee erin pitkä."

Köyhän Martin kormun oliwat nuo papin sanat myös
sattuneet. Hän lasti taas kuihtuneen otsansa ristiin lasket-
tuin käsiensä päälle ja huokasi: „Oi Herra, opeta meitä ajat-
telemaan että meidän kuoleman pitää, että me ymmärtämät»
siksi ja mihdoin autuaiksi tulisimme. Pelasta minua ja wanhaa
waimoani tästä surun ja puutteen laaksosta tykös ijankailkisiin
rauhan majoihin. Oi Herra! minä tunnenkin jo aikani lä-
hestymän."

Jumalan palwelus kirkossa oli päättynyt. Kansa wir-
tasi ulos meluamatta, synkein taswoin kuin tullessaankin.

Woimalan isäntä toi ulos tirkkotallistaan hewosensa.
Se korskui ja polki uljaasti maata. Muiden hewoset seisoi-
wat alallaan, korwat löttässä. tzewosetlin ottiwat osaa ihmis-
ten suruun. Nälkäinen ei tanssi. Kappaleen matkaa kirkosta
ajettuaan kohtasi Woimalan kirkkowiiki tiellä Martin, joka
waiwaloisesti astuen pyrki kotiinsa päin.

„Martti! astu taaksemme kannaksille", huusi isäntä.
Niin willeläänkuin mahdollista noudatti Martti käskyä, so-

wittaen oljillatopatut rikkinäiset larwakenkensäkannaksien nokalle.



Omat, muijansa ja tyttärensä jalat oli kylmälle arka
Woimalan ukko peittänyt paksuihin loimiwillaisiin wällyihin;
semmoinen marustus ei olisi ollut suinkaan liiaksi suojaamaan
Martti rukankin kurjia töppösiä. Tämä oli kuitenkin sydä-
mestään kiitollinen, saadessaan mapaan kyydin, maikka samalla
pakkanen ankarasti hänen warpaitaan kopristelikin.

Koti lähestyi.
„lumala siunatkoon teitä, isäntä", lausui Martti läh-

tiessään totiinsa palelemia jalkojaan lämmittämään.
„Ei kesta kiittää", sanoi mustaan Woimala, maan aja-

tuksissaan ajatteli hän: „kestäapä hywinkin, kun niin hywällä
kyydillä kotiin pääsit."

Rikkaan talollaan kirkkowäti lämmitteli itseään loimotta-
man ristitulen ääressä. Köyhän miehen jalkoja hieroi hänen
waimonsa lumella.

Päimällinen Voimalassa oli »valmistettu kahteen pöy-
tään, toinen talon tumassa, toinen kammarissa. Wiime mai-
nitusta pöydästä ei puuttunut suinkaan mitään parempain
wuosien herkuista, sillä se oli isännän, emännän ja tyttärien
pöytä. Tumassa taasen eiwät ruoat olleet mitään herkkuja,
maan tawallisia palkolliswäen arkiruokia.

Saimathan palweliat rikkaassakin talossa tuntea köyhän
wuoden kouristuksia; sehän oli kohtuullista ja oikein isäntä-
mäen mielestä, maitta wilja-aitta ei suinkaan semmoista oi-
keutta waatinut.

Martti söi waimonsa kanssa atriansa: kupillisen hoito-
lasta tuotua welliä ja palasen petäjä leipää.

Rikas ja köyhä tunsiwat olemansa tyytywäiset onneensa,
kumpanenkin hehkuen elämän halusta, toinen tämän,
toinen tulewaisen.

Miikkoja muutamia on Uutta wuotta wierinyt. Tauti
ja nälkä, ankarat liittolaiset oliwat neuwonsa yhteen
koonneet, tuholaisensa Suomen rähmästä: tauti joka paikassa,
nälkä köyhäin kodissa.
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Kuolon enkeli seisoo kahden maiheella Woimalan talon
ja Martin mökin wälillä. Wäliin yhtä, wäliin toista suun-
taa wiittaa hänen teräwä säilänsä.

Paljon on se näinä aikoina tuhoa tehnyt, monta iskua
iskenyt.

Vuoteellaan makaa Woimalan ennen woimatas isäntä,
taistellen taudin rusentaman maltaa wastaan.

Wanha Martti istuu mökkinsä tatka-limellä, jyrsien lo-
maa petäjä leipäänsä.

Ainoastaan luurangon tapainen haamu on hän enti-
sestä, jokaisen haluamasta woimakkaasta työmiehesta. Hitaasti,
mutta warmaan kulutti nälkä hänen elämänsä lankaa; tenho-
ten oli kurjan rawinnon woima koossa pitämään sen hiwutet-
tuja säteitä.

«Kohta on aikani tullut", huokaa hän, lakaten jyrsi-
mästä ja surullisesti silmäillen leipäkannikkaansa. „Tämä ra-
winto, jonka taiwaallinen isä on hymyydessään minulle suonut,
ei moi enää elättää minua. Kohta raukenen ja pääsen isän
tykö, mihin Leena jo kaksi wiikkoa takaperin meni. Siellä ei
enää koi syö eikä ruoste raiskaa; siellä köyhänkin katowuodet
loppumat. Oi Herra, laske jo palwelias rauhaan menemään!"

Näin huokaili hän, ja hänen silmänsä loistiwat war-
masta autuuden toiwosta.

Rikkaan wuoteen wieressä istui joukko suremia omaisia.
„Mitä turhia itkette; ei minun aikani ole wielä tullut",

puhui sairas hiljaa kähisemällä äänellä. „Tänne wiinia",
jatkoi hän. Sitä annettiin. Sairas tosiankin näytti nyt ma-
han wilppaammaltll.

„tzän paranee", sanoi joku wuoteen wieressä, nähdes-
sään tuon wilppauden sairaan laswoilla.

Kuolon enkeli hymyili jäähdyttäwästi ja katsahti säi-
läänsä. Ihä wielä seisoi hän paikallaan ja näkyi odottaman
aikaansa.

„tzän paranee", sanoi joku taas wuoteen wieressä.
Kuolon enkeli liikkui; wilja oli kypsynyt. Parku Woi-

malan tumassa ilmoitti, että niitto-mies oli tehtäwänsä tehnyt.



Kauan ei joutanut säälimätön niittäjä wiipyä katsele»
massa tekonsa seurauksia, sillä useassa kohden oli wilja tuleen-
tunut, ja tuleentunutta eloa ei saa säästää. Eteensä tuli nyt
Martin mökki, sinne tirkisti hän ikkunasta sisään. Sääliwä
hymyily kaunisti tällä kertaa hänen kolkkoja sinisiä huuliaan.
Niittoase liikkui. Wiimeinen säe Martin elämän langasta oli
katkennut.

Wiiktto on edellisestä kulunut. On Sunnuntai. Kaksi-
tymmentätuusi mustaa ruumisarkkua seisoo riwissä tirton
werajälla.

Hlludan-kaiwajll seisoo nyrpeä mielisenä kuopan wieressii,
uhaten lapiolla jokaista, joka uskaltaa lähestyä wierittamään
multaa wasta arvattuun awaraan hautaan.

Pappi on ruumiit siunannut; ne kannetaan hautaan,
tzaudan-taiwlljll järjestää ne riwiin. Se on tehty, ja peittä-
minen alkaa.

„Pom, pom", panemat kylmettyneet hieltä telit, pudo-
tessaan Woimalan isännän kirstun kannelle.

„Pom pom", säestäwät ne wieressä, koskettaessaan Martti
wllinlljan wiimeisen lepotammion laitaa.

Martti ei enää wilusta wärise; Woimala ei enää jalko-
jaan peitä. Ihteinen peitto, yhtäläinen wuode! Hauta ei
sääty-eioitusta tunne. Jytäläisellä temmellä se powessaan ar-
mollista ja armotonta suojelee.
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