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I ll ll K K V.

Wähäinen köyhä tölli suuren, suuren metsän rinteessä
oli hänen kotinsa. Pieni ja pimeä oli mökki, pienet ja rikki-
näiset oliwat akkunat, huono ja wanha oli lattia, mutta hy-
win miihtyi hän siellä, hän oli tottunut köyhyyteen ja koh-
tuulliseen asuntoon. Hänellä oli hywä ja rehellinen isä sekä
helläsydäminen ja työskentelemä äiti. Sitä paitsi oli hänellä
nuorempi weli ja kaksi pientä sisarta. Lapset oliwat leikkineet
monta iloista hetkeä kesän aikana rannalla ja metsässä, tai-
mella mökissä päresoihdun walossa jonka äiti oli pistänyt sei-
nänrakoon. Silloin kehräsi äiti, isä westeli ja Musti makasi
penkin alla, mutta kissa istui pankolla ja lämmitteli. Monta
kertaa oli tiukka leivästä, mutta Meidän Herramme lähetti
uina amun aikanansa ja ihmiset tekiwät työtä ahkerasti. Kilpi
ja Jaakko kaswoiwat ja waurastuiwat, he alkoimat wähitellen
auttaa isäänsä halonhakkuulla ja ajamisella sekä heinäniityllä.
Mutta tytöt oliwat wielä hywin pieniä.

Isä tuli kipeäksi moneksi wiikoksi, moneksi kuukaudeksi.
Lähimmäisen naapurin se asui hywin kaukana täytyi
toisinaan tulla auttamaan taloon, mutta hän oli paha ihmi-
nen ja otti suuren palkan työstänsä tältä köyhältä joukolta.
Wihdoin tuli isä terweetsi ja alkoi tehdä työtä. Ruispelto
huojui ihanana auringon paisteessa, perunat kaswoiwat ja re-
hoittiwat, lehmät ammuiwat tyytywäisinä metsässä, ja heinät
kukoistiwat wihllntina niityllä. Silloin tuli pitkällinen kui-
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wuus. Aurinko paahtoi, taiwas oli pilwetön, maa oli kuima,
ruoho kellastui, kostea wiheriäinen niitty oli kuima ja turmel-
tunut. Pienet tytöt itkiwät.

„Woi, mitä Kukkanen ja Muurikki syömät taimella!"
walittiwat he.

„Niiden täytyy tyytyä oltiin", mastosi äiti sywällä huo-
kauksella.

Niin tuli syksy. Huonolta tosin näytti ruis pitkällisen
kuiwuuden perästä, mutta kumminkin oli se sytsypuoleen ko-
honnut aika lailla. Isä kämi joka päiwa sitä katsomassa. Se
oli hänen ainoa toiwonsa taimen märäksi. Mutta tämäkin
toiwo petti. Hirmuinen hallayö häwitti niin hywin rukiit kuin
kauratkin. ILaaleana kyyneleettömälla katsannolla katseli tämä
köyhä mies peltojansa, ja waimo itkeä nyyhkytti. Jaakko, wan-
hin poika, oli ainoa lapsista, joka oikein käsitti onnettonuuden.
Niin lauman kuin lehmät käwimät ulkona, eli tämä köyhä perhe
maidolla ja perunoilla. Isä teki päimätyötä siellä ja täällä
kylissä. Mutta nyt tuli syksy. Myrsky riehui ja sadetta tuli
lakkaamatta, ruoho lakastui, heiniä ja olkia ei ollut kuin
muutamiksi Miikoiksi. Kun nämä loppuimat sanoi isä:

„Huomena meidän täytyy myödä lehmät; en woi nähdä
heidän nääntymän nälkään, eimätta ne anna maitoakaan ilman
ruumatta.

„Woi isä, isä!" huudahti pikku Katri, „lähetätto sinä
Me pois meidän kauniin Muuriklimme ja meidän siewän
Kukkasemme?"

Isä kääntyi surullisena pois, mutta äiti sanoi:
»Armas Katri, meillä ei ole ruokaa niille; ethän sinä

marinaankaan tahdo nähdä heidän nälkään kuoleman."
Lasten hywät ystämät myötiin sitte rikkaalle talonpojalle.
Kun isä tuli kotia rahojen kanssa, sanoi hän mainiollensa:
„Minun täytyy nyt mennä pois sinun luotasi. Täällä

en minä ansaitse mitään. Minä jätän nyt sinulle nämä rahat.
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Perunoita on sinulla wielä kuopassa ja wähän jauhoja aitassa.
Jumala olioon sinun ja lasten kanssa. Jos minä olen terwe
ja saan työtä, niin lähetän sinulle rahoja."

Äänetönnä ja murheissaan ojensi waimo hänelle kätensä
ja itkien kärhentelimät lapset hänen nuttunsa liepeissä.

Niin meni hän. Äiti teki työtä kuin orja ja Jaakko
auttoi häntä woimainsa mukaan. Mutta hän oli wielä nuori
ja wähäkuntoinen. Hän koetteli syödä niin wähän kuin mah-
dollista, mutta kumminkin hän näki kuinka jauhot aitassa ja
perunat kuopassa wäheniwät päiwä päiwältä. Silloin makasi
pieni Jaakko monta yötä kowalla muoteellansa ja itki pienuut-
tansa ja rukoili Jumalan antamaan hänelle jotakin neuwoa.
Wihdoin älysi Jaakko mitä hänen oli tehtäwä. Hänen oli
mentäwä muuanne työhön niinkuin isänsäkin ja lähetetiäwä ra-
hat äidille ja sisarille. Ia jos ei hän saisi työtä, niin rupeisi
hän kerjäämään. Tämän kertoi hän äidillensä eräänä aamuna.

„Woi, lapseni, sinä olet wielä liian nuori", wastasi äiti.
«Saanhan kumminkin koettaa", sanoi poikanen, „ja minä

otan Kilwen matkaani, kyllä minä teen työtä hänenkin eteensä,
niin sulle ei jää muuta kuin tytöt huolehdittawaksi."

„No mene sitte Jumalan nimeen", sanoi äiti. „En woi
nähdä teidän nälkäänkään nääntymän, emmekä isältäkään ole
mitään saaneet. Hän on warmacmkin kipeä taikka ei ole saa-
nut työtä. Minäkään en saa nyt enää työtä täältä. Hätä on
kowa kaikkialla."

Nyt pesi äiti molempien poikiensa ehyimmät paidat, paik-
kasi heidän kuluneet takkinsa, kuroi kiinni suurimmat reijät hei-
dän kengistään ja pani leipäpalaset heidän taskuihinsa. Hän
olisi myös antanut heille wähän rahaakin, mutta Jaakko sanoi:

„Ei, äiti, pidä sinä ne, sinä woit tulla kipeäksi ja suu-
reen pulaan. Kyllä me autamme itsemme eteenpäin. Joku
armelias ihminen antaa meille kyllä työtä tahi leipää. Ia hy-
wästi nyt äiti!"
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Poikaraukka nojasi päänsä äitinsä rintaa wastaan pii-
loittaaksensa kyyneleitänsä.

Äiti silitti hänen päätänsä ja kaswojansa sekä sanoi:
„pidä Jumala silmäisi edessä, ole rehellinen kuin isäsikin äläkä
anna minkäänlaisen hädän mielellä itseäsi pahuuteen. Pa-
rempi on kuolla nälkään kuin tehdä syntiä. Muistatko tä-
män?"

„Kyllä äiti", nmstasi Jaakko yksitotisesti.
„Ia pidä huolta pienestä Kilmestä; sinä olet nyt hänen

äitinsä ja isänsä."
„Kyllä äiti", wastasi Jaakko.
Tämä oli wähää ennen joulua. Päinmn toisensa pe-

rästä waelsiwat nämä pikku poikaset raskailla askeleilla. Joka
kylään, joka taloon poikkesimat he ja Jaakko pyysi työtä. Paljoa
ei woinut kaksitoistawuotias poika toimittaa, mutta ihmisiä kum-
minkin säälitti tuon pienet, roaaleat kasmot ja antoimat hänen
milloin hakata halkoja ja harouja, milloin lapioida lunta taikka
myöskin hakea mettä ja kuoria perunoita. Kaikki toimitti poi-
kanen kerkeästi ja kunnollisesti ja kun hän sai leipäpalasen tai
kupin liemikeittoa palkaksensa, niin ojensi hän aina ensiksi lusi-
kan pikku weljellensä; hänhän olikin luwannut äidille pitää
huolen hänestä. Kun oli kylmä ja pyryilma, sattui usein niin,
että Kilpi itki kylmyydestä ja Väsymyksestä. Silloin antoi
Jaakko hänelle kintaansa ja käwi itse edellä tehden tietä. Kun
he saiwllt nuhteita ja komia sanoja ihmisiltä, lohdutti hän
pientä meljeänsä ja kehoitti häntä rohkeuteen ja toimoon.
Usein weti hän Kilpeä pienessä kelkassa, jonka he kotoa oliwat
ottaneet matkaansa, ja kun myötämaki tuli, niin rupesi Jaakko
taakse ja silloin meniwät he niin että lumi pölisi. Tämä oli
heidän ainoa huwituksensa. Monta kertaa saiwat he kulkea

koko päiwän leiman palaa maistamatta. Hätä oli suuri kaik-
kialla tänä wuonna. Ia monessa paikassa oli kulkenut niin
paljo kerjäläisiä, ett'ei ihmiset woineet auttaa kaikkia.
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Niin tuliwat he eräänä päiwänä suureen metsään. Aa-
musella oliwat he saaneet pienen tuohisen kylmiä perunoita
jossakin torpassa ja Jaakolla oli muutamia kuparirahoja hy-
wästi kätkettynä Vanhaan sukkaan ja piiloitettuna takin alle;
siinä oli kaikki mitä he omistiwat. Päiwä oli kylmä ja tuuli-
nen, tie rairoaamaton ja lasten jalkineet huonot. Heitä paleli
hirweästi ja he mäsyiwät pian. Puolipäiwän aikana otti
Jaakko kylmät perunansa käsille ja nautti ne yhdessä weljensä

kanssa.
„Illllksi ehdimme kyllä johonkin kylään tai taloon", sa-

noi Jaakko lohduttaen. „Silloin saamme ehkä lämpimän ilta-
sen ja yökortteerin ehkäpä kylpyäkin, jos mäki kylpee."

Tämä ajatus kehoitti heidän jatkamaan matkaansa riwa-
kammilla askeleilla.

Lyhyt päiwä rupesi jo käymään loppupuolilleen, mutta
ei taloa eikä kylää, ei edes pienintäkään mökkiä tullut näkymiin.
Kilpi oli niin wäsynyt, että hän kerta toisensa perästä pyysi
saada laskeutua lemahtamaan lumelle, mutta Jaakko oli kuullut
että sillä tllwallll woi helposti paleltua kuoliaaksi ja koetteli
kaikilla keinoin saada weljeänsä etemmäksi. Wihdoin luuliroat
he näkemänsä rakennuksen ja kiiruhtiwat sinne. Silloin lan-
nistui Jaakonkin rohkeus. Hän heittäytyi itkien lumeen wel-
jensä wiereen. Mitä oli nyt tehtäwä. He oliwat eksyneet
tässä suuressa metsässä, ja pimeässä oli heidän mahdoton osata
sieltä pois marsinkin kun oliwat niin hirwean wäsyksissa.

„Minä tahdon kuolla tähän", sanoi Kilpi puoleksi sulje-
tuin silmin.

„Ei, et sinä kuole", sanoi Jaakko, „mutta meidän on
tehtäwä itsellemme suojus ja lewättäwä siinä huomiseen asti."

Nyt rupesiwat he haloista ja Hannusta rakentamaan
pientä majaa, niin suurta että he molemmat woiwat
sopia sinne makaamaan; niin kaiwautuiwat he lumeen ja nuk-
kuiwat molemmat.
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Warhain seuraaman päiwän aamuna tuli renki lähim-
mäisestä herrastalosta hakemaan puita metsästä ja löysi sil-
loin nämä lapsiraukat heidän pienestä majastaan. Hän kie-
toi heidät hewoisloimeen, pam heidät rekeensä ja ajoi kiiruusti
kotiinsa. Siellä mieliin heidät lämpimään tupaan, hierottiin
lumella ja hoidettiin kaikella tapaa. Sitte saiwat he runsaan
aamiaisen ja luwan saada olla siellä koko päiwän. Jaakko
tointui pian ja pyysi saada auttaa renkiä päreiden kiskomi-
sessa, mutta pikku Kilpi makasi mäsyneenä ja waaleana lämpi-
mällä uunilla puolinukuksissa koko päiwän. löllä sai hän lo-
man kuumeen, joka pyörrytti niin hänen päätänsä, että hänen
oli mahdotan matkustaa etemmäksi. Herraswäii teetti hänelle
tilan tuman peräkammariin, ja kanamuori rupesi hoitamaan
sairasta pienokaista. Jaakko seisoi äänetönnä ja murheellisena
weljensä muoteen wieressä. Hän näki hywin että hänen wä-
häiset työnsä oli tarpeettomia tässä talossa, sillä paitsi woutia
ja täysikaswuisia renkiä oli tässä renkipoika ja kaksi paimen -

poikaa, jotka ennen oliwat olleet palweluksessa ainoastaan ke-
sällä, mutta nyt oliwat saaneet luwan jäädätalweksi, koska heillä
muutoin olisi ollut mierontie edessä. Nämä tekiwät nyt pie-
nempiä töitä eikä mitään jäänyt wieraalle pojalle. Kerjäläi-
siä käwi täällä myös noin 29, 39 ja 59 päiwässii. Hän otti
sen wuoksi kolmantena päimänä hajallisen lakkinsa, telkkansa
ja pienen pussinsa ja warustautui poislähtöön. Mutta ensiksi
meni hän isännän luokse.

„Weljeni ei näytä tuleman paremmaksi", sanoi hän, „ja
minä en woi jäädä tänne; minun täytyy etsiä työtä. Mutta
jos herra tahtoo olla niin hywä että hoidattaa häntä siksi kun
hän tulee terweelsi, niin koettelen minä maksaa mitä hän on
kuluttanut. Minä aijon nyt lähteä Helsinkiin; siellä kuulumat
ihmiset oleman rikkaampia kuin muualla, kenties siellä woin
ansaita jotakin, niin tulen minä takaisin hakemaan Kilpeä, jos
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Herramme sallii hänen elää. Monta tuhatta kiitosta ja hy-
wästi nyt."

„Sinä olet oima poika", sanoi isäntä ystämällilesti.
„Weljeäsi hoidetaan hywin ja hän saa jäädä tänne siksi kun
sinä tulet takaisin; sen lupaan minä. Mene nyt Jumalan
halttuun. Tässä annan sinulle kolme markkaa, niin että pää-
set alkamaan, koska cnjot lähettää apua äidillesi."

Jaakko kiitti kyynelsilmin ja käytyänsä wielä kerran mel-
jensä luona, joka ei ollenkaan häntä tuntenut, läksi hän ras-
kaalla sydämellä herrastalosta, jossa hänelle osoitettiin niin
suurta hymantahtoisuutta. Hymä rouwa oli antanut hänelle
parin ehywiä saappaita ja lämpimän röijyn, niin että köyhä
poika luuli olemansa oikein rikas. Jos maan weli olisi nyt
ollut terwe!

Jaakko läksi Helsinkiin. Pitkä ja maimaloinen oli matka.
Tammikuu tuli kowine pakkasineen ja yhä korkeammaksi kaswoiwat
luminietokset. Mutta täällä oli ihmiset jo hiukan Varakkaam-
pia; hätä ei ollut niin suuri täällä, ja työnansiota woitiin
kumminkin toisinnan saada, maikka Vähäisestä palkasta ja ai-
noastaan lyhyeksi ajaksi.

Eräänä iltana tapasi Jaakko toisen kerjäläisen, aikamie-
hen ryysyisen ja surkuteltavaan näköisen, ja tämän kanssa päätti-
wät he kulkea yhdessä, sillä mies aitoi myöskin Helsinkiin ja
sanoi tuntemansa tien. Iloisena ja luottamana yhtyi poika hä-
neen ja kertoi lapsellisuudessaan hänelle niistä kolmesta mar-
kasta jotka hän oli saanut herrastalosta ja että hän sitä paitsi
wielä oli ansainnut 50 penniä kaikellllisilla pikkuloilla. Jön
wiettiwät molemmat matkalaiset suuressa talossa, jossa emäntä
antoi heille mädin jauhopuuroa illalliseksi ja olkikuwon saunan-
lattialle. Jaakko nukkui sywään ja raskaasti, sillä hän oli wä-
synyt ja wiluissaan. Mutta esitteleppäs itsellesi hänen su-runsa ja harminsa, kun hän seuraamana aamuna huomasi
kumppalinsa olewan poissa ja hänen kanssansa wanhan sukan,
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jossa oli koko hänen wähäinen säästönsä. Itkien kysyi hän
talon mäeltä kerjäläistä. He oliwat nähneet sen menemän
puis jo päiwän loittaissa, mutta eiwät woineet sanoa mihin
hän meni. Jaakko kyseli häntä kylässä. Niin, rääsyisen yksi-
silmäisen miehen olimat he kyllä nähneet suoman miinaa erään
waimon luona, joka myöskenteli kahmia ja olutta matkusta-
waisille, mutta muutoin eiwät he tienneet, minne hän oli men-
nyt. Niin harmissaan ei hän wielä ennen koskaan ollut koko
pitkällä surkealla matkallaan kotoa. Iltapuoleen meni hän pie-
neen, siemään tupaan tien wieressä. Walkean roihu loisti
aina kylmille kinoksille asti ja sisällä istui räätäli ahkerassa
työssään. Jaakko seisoi hetken ulkona akkunan edessä. An-
nettaisiinkohan hänelle yösijaa täällä? Peloissaan kolkutti hän
owea. Pieni tyttö tuli awaamaan ja kun Jaakko ujona jäi,
seisomaan owen wiereen, käski räätäli häntä ystämällisesti astu-
maan peremmäksi ja istuutumaan tuliroihun wiereen. Jaakko
teki niin ja katseli räätälin työtä lämmitellessään." Tämä ky-
syi nyt häneltä, mistä hän oli ja mihin hän meni. Jaakko,
hywissään miehen ystäwällisestä puhuttelusta, kertoi hänelle
koko pienen historiansa sekä wanhemmista että sisaruksista,
Muurikista ja Kaunikista sekä Kilwen sairaudesta ja niistä
kolmesta markasta, jotka hänen piti lähettää kotiansa ja hä-
jystä kerjäläisestä, joka oli ryöwännyt hänen pienen aarteensa
ostaaksensa miinaa. Tämän ajalla nyyhkytti hän katkerasti, ja
sääliwä räätälikin kuiwasi kyyneleen, jonka ohessa hänen pieni
tyttärensä itki seuran wuoksi.

„Etkö jää minun luokseni mahaksi aikaa auttamaan mi-
nua kaikellaisillll askareilla?" kysyi räätäli mihdoin. „Waimoni
makaa kipeänä eikä pieni tyttäremme moi mitään tehdä. Rimalla
poika, niinkuin sinä näytät oleman, moi tehdä yhtä ja toista,
ja niin tyhmä et sinä kumminkaan liene, ett'et opi neulomaan,
jos minä panen neulan käteesi. Tahdotko jäädä?
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Jaakko ylenonnellisena lupasi jäädä. Nyt huomasi hän
myös laihan käden pistämän esiin esiripun takaa huoneen toisessa
päässä ja siellä makasi se kipeä waimo ja katseli häntä lem-
peiden kuopalle käyneiden silmiensä ystäwällisillä katsannoilla.

„Paljoa en moi sulle luwata", sanoi räätäli, „sillä nyt
on huonot ajat, mutta 19 penniä puimalta ja ruu'an kyllä
saat, jos olet ahkera."

Jaakko laski kerkeästi sormillansa. Kymmenen penniä päi-
wässä, 60 penniä wiikossa, 1 markka 20 penniä 2 wiikossa. Hywä
Jumala! Tällä tumallahan hän moi tulla rikkaaksi, lähettää
rahoja äidillensä ja lopettaa heidän puutteensa! Kuinka on-
nellisena, kuinka kiitollisena nukkui köyhä poika tänä yönä Van-

halla matolla lieden wieressä. Kaksi kertaa luki hän „isä mei-
tänsä" iloissaan ja lisäsi sitä paitsi: „minä kiitän sinua hywä
Jumala ja Isä! Siunaa hywää räätäliä ja koko hänen huo-
nettansa."

Nyt alkoi onnellinen elämä Jaakolle. Hänellä oli työtä
kylliksi, selwä ruisleipä ja lämmin liemikeitto joka »«alimaiseksi
ja matto uunin mierässä yöllä. Kun lauwantcn tuli, antoi
räätäli hänelle wnkkopalkkansa ja sen pisti Jaakko wcmhaan
nahkllkukkaroon, jonka räätälin waimo oli hänelle lahjoittanut.
Kukkaron ripusti hän nauhaan kaulansa ympäri; ja nyt ei
hän enää ollut olema niin lapsellinen ja kertoma joka muuka-
laisella aarteestansa, sen lupasi hän itsellensä. Mitä neulomi-
seen tuli, niin käwi se aiwan hywin. Räätäli neuloi par-
haasta päästä talonpojille, ja Jaakko oppi pian paksumpia neu-
leita, wetämään pois kurttausrihmoja, panemaan rihmaa neu-
lan silmään, painostamaan ompeleita ja paikkamaan wanhoja
wlllltteita. Hän oli yhtä ahkera kuin tarkkaamakin ja säälli-
nen. Sillä wälin hakkasi hän halkoja ja kantoi mettä, kuori
perunoita ja wieläpa moi keittää jauhopuuroakin. Räätälin
joukko piti paljon tästä siiwosta pojasta. Ia tämä olisi tun-
tenut itsensä oikein tyytywäiseksi ja onnelliseksi, jos ei Kilwen
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ajatus olisi häntä raskauttanut. Jaakon oli mahdotcmta jät-
tää hywä paikkansa palataksensa weljensä luo; hänen täytyi
ensin ansaita maha enemmän rahoja, lähettää ne äidillensä ja
sitie wasta mennä etsimään Kilpeä ja hänen kanssansa kulkea
etemmäksi. Wiisi miikkoa oli Jaakko ollut tämän hywän rää-
talijoukon luona ja kolme markkaa oli hänellä tallessa nahka-
kukkarossansll; ei yhtään penniä ollut hän kuluttanut, maikka
hänen housunsa oliwat niin kuluneet että ne tuskin werhosiwat
häntä enää. Räätälin waimo oli nyt terwe. Pahaa teki
hywalle räätälin joukolle että he oliwat pakoitetut lähettä-
mään Jaakon pois luotansa, mutta he oliwat itse köyhiä
eiwätlä woineet pitää useampia henkilöitä ruu'assa kuin
tarpeellista oli. Waimo oli ehtosilla Jaakon maatessa,
laittanut wanhoista miehensä housuista pojalle housut, ja
kun hän läksi heidän luotansa antoi tämä ne hänelle
sekä muutamia leipiä ja puolen tusinaa silakoita. Jaakon täy-
tyi luwatll käydä heitä katsomassa paluumatkallaan ja niin
eroisiwat he.

Nyt ei ollut pikku waeltajalla enää kuin neljä peninkul-
maa Helsinkiin. Päiwät rupesiwat tulemaan pitemmiksi, jos
lohta talwi wielä olikin ankara, niin paistoi kumminkin au-
rinko lämpimästi ja köyhät marpuset miserteliwät iloissaan
teillä ja pihoissa. Sellaisena kylmänä ja kirkkaana päiwänä
tapasi Jaakko eräänä päiwänä pienen joukon waltamaan-
tiellä. Köyhä kipeä waimo weti nuorinta lastansa suuressamasussa kelkassa. Neljä pientä poikaa, repaleisissa mcmtteissa
ja wllllleana, kulkiwat siwulla itkien kylmyyttä ja nälkää. He
oliwat pysähtyneet korkean mäen alle. Äidin woimat oliwat
loppuneet. Silloin tarttui Jaakko kelkan jukkoon ja weti sen
yhtäkyytiä mäen päälle ja kantoi sitte nuorimman jälkimäisen
pojan käsissänsä ylös mäen päälle. Wäsynyt äitiraukka siunasi
sydämestänsä häntä. Kun Jaakko näki heidän tyhjät pussinsa
ja kuuli pienokaisten pyytämän leipää, otti hän heti kaksi pa-
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lasta ja muutamia silakoita pussistansa ja jakoi ne nälkäisille
pienokaisille. Äiti ei tahtonnt ottaa mitään itselleen, mutta
Jaakko pakoitti häntä siihen, sanoen, että hänen tuli kerätä
woimia lasten tähden. Nyt tutkimat he yhdessä koko päiwän;
Jaakko antoi wälistä yhden wälistä toisen lapsista istua kel-
kassa pienen sisarensa wieressä, ja itse oli hän hewosena»
Nasta seuraamana päiwänä jätti hän heidät herrastaloon,
jossa tuo pieni perhekunta sai lewätä renkituwassa. Itse kulki
hän eteenpäin, pyrkien heti päästä Heisinkin, jossa hän toimoi
woiwansa lisätä wahäistä aarrettansa ja sitte lähettää sen ko-
tia, mutta sitä ennen joutui hän wielä yhteen seikkailuun.

Muutamien wirstojen päässä kylästä näki hän hienon
rouwasihmisen seisoman keskellä maan tietä pitäen uljasta he-
wosta ohjaksista, reki oli kaatunut kumoon, aisat oliwat taittu-
neet ja lumella makasi kuski tunnotonna werinen haaroa ot-sassa. Hämmästyneenä seisahtui Jaakko ja katseli tapausta.
Mutta rouwasihminen kertoi kiiruusti että hewonen oli pilttou-
tunut, taittanut aisat ja jättänyt hänen neumottomaksi maan-
tielle, sittekuin kuski kaaduttaessa oli loukannut' päänsä kiween
ja kadottanut tuntonsa. Hän pyysi pojan juoksemaan takaisin
kylään apua hakemaan, siitä saisi hän hywän palkinnon.
Jaakko kääntyi heti takaisin ja juoksi minkä jaksoi. Kylästä
sai hän miehen ja parin uusia aisoja ja niin kiiruhtiwat he
takaisin. Kuski nostettiin rekeen, hewonen waljastettiin ja
mies istui kuski laudalle ajamaan. Kun rouwasihminen kuuli
Jaakon aikoman Helsinkiin, käski hän hänen istumaan rekeen
ja seuraamaan mukana. Jaakolle ei tarwinnut tätä sanoa
kahta kertaa. Ia nyt lähdettiin. Tieltä kylään oli Jaakko
löytänyt kukkaron, jossa oli hopearahoja ja seteleitä. Kun he nyt
oliwat walmiina lähtemään matkaan, ojensi Jaakko kukkaron

rouwasihmiselle ja kysyi häneltä oliko se hänen. Niin olikin
ja rouwasihminen otti heti 10 markkasen sieltä ja antoi sen
pojalle loytäjäisiksi.
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Niin tuli Jaakko Helsinkiin oikein uhkauljaana. Mutta
ihmiset eiwät olleetkaan siellä niin anteliaita kuin Jaakko oli
luullut taikka eiwät olleet ne niin rikkaita kun hän oli kuullut
puhuttaman. Monta kertaa kirottiin ja tyrkättiin häntä, wie-
läpä pidettiin epllluulonalllisena mariauteen ja walheeseen,
sillä tässä suuressa kaupungissa oli kerjäläisiä hymin paljon ja
niiden joukossa monta walhettelijaa ja marasta, onnetonta lasta,
joilla ei ollut yhtä rehelliset manhemmat kuin Jaakolla. Pieni
suomalainen 'poikamme tuli tutuksi monen kanssa näistä ja
kiusatuksi moneen paheeseen, mutta hän muisti äitinsä sanat:
„parempi kuolla nälkään kuin tehdä pahuutta." Siitä saakka
kun hän oli tullut Helsinkiin oli hänellä ollut piiämaalina
saada lähettä rahansa äidillensä. laakkoraukalla ei ollut aa-

kuinka tämä kämisi laatuun, ja sen wuoksi etsi
hän wllnhaa herraa, jonka hän tiesi asuman Helsingissä ja
jonka hän kesällä oli nähnyt kotipijässään. Tämä herra olisi
kyllä Manhan tuttawuuden wuoksi antanut hänelle hywän neu-
won. Mutta kuinka moi saada hänestä tietoa, kun Jaakko ei
tiennyt hänen nimeänsä? Hän kyseli sitä monessa paikassa,
mutta niissä joko ei ymmärretty suomea, tai naurettiin yksin-
kertaiselle pojalle, jota suuressa kaupungissa etsi miestä, jonka
nimeä hän ei tiennyt. Muutamat kyllä sääliwät häntä, mutta
eiwät kumminkaan woineet auttaa häntä tässä suhteessa.

Eräänä aamuna istui hän suruissaan porttikäytäwässä
miettien mitä hänen olisi tehtäwä rahojensa kanssa, jotka hän
pelkäsi kadottamansa, ja joita hän tiesi äitinsä hymin tarwit-
sewan. Silloin meni siitä nuori lyyrylakkinen herra ohitse.
Hän näki pojan ja puhui hänelle ystäwällisesti suomea. Jaakko
tuli iloiseksi kuullessaan puhuttaman suomea ja nousi yhtäk-
kiä ylös.

„Woi, herrakulta, ettekö moi minulle sanoa missä se
herra asuu, joka kesällä oleskelee Pyhäjärwella?"

„Waikea on sitä sanoa, kun et tiedä hänen nimeänsä."
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„Ei, M en tiedä", sanoi Jaakko alakuloisena
„Mita sinä hänellä tekisit?"
„Minulla olisi tärkeätä asiata hänelle, jota en woi uskoa

tellenkään muulle", wastasi poika.
mikä wirka hänellä on?"

„Minä luulen hänen oleman maanmittarin."
„No, tule kanssani wähän matkaa, niin 'näytän

sinulle maamittauskonttoorm, ehkä sieltä saat jotakin tietoa
hänestä."

Jaakko seurasi iloissaan ja kiitti sydämellisesti ylioppi-
lasta, kun tämä jätti hänen suuren kauniin huoneen luo, ja käski
hänen mennä sisään. Hän pysähtyi ujona eteiseen ja kumarsi
sywään, kun wahtimestari tuli häntä wastaan. Mutta tämä
sanoi tylysti:

„Korjnll luusi täältä, poika, ei tänne saa kerjäläisiä tulla.
Herroilla ei ole aikaa."

Jaakko rukoili saaduksensa tietää oliko täällä herraa joka
kesillä asui Pyhäjärwellä, mutta wahtimestari ei tahtonut
kuulla häntä. Silloin näkyi juuri owella sama herra ja
Jaakko huusi:

„Woi, herrakulta, sallikaa minun puhua sana teidän kan-
sanne! Ettekö tunne minua?"

„En", wastasi herra, „kuka sinä olet?"
„Minä olen Jaakko Saaren torpasta Pyhäjärwelta."
„En muista sinua nähneeni", sanoi Vanha herra ystä-

wällisesti, Pyhäjärwellä on monta torpparin poikaa, mutta
jos sinulla on asiaa minulle, niin sano maan mapaasti."

Jaakko kertoi nyt hänelle äidistänsä ja rahoista, joita
hän aikoi hänelle lähettää. Vanhalle herralle tuli kyyneleet
silmiin kuullessaan pojan yksinkertaista kertomusta tästä waiwa-
loisesta matkasta ja huomatessaan kuinka uskollisesti Jaakko
koki auttaa äitiänsä.
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„Minä olen nyt juuri kotia lähdössä", sanoi hywä man-
hus, „tule kanssani, niin puhutaan enemmän asiasta."

Siellä sai Jaakko puolisen, jemmoista hän ei koskaan en-
nen ollut syönyt, ja kerrottuansa enemmän kodistansa, Veljes-
tänsä ja kaikista, sai hän seurata wanhaa herraa postikonttoo-
riin. Siellä pantiin Jaakon rahat kirjeeseen, jonka hywä herra
oli kirjoittanut Pyhiijärwen papille. Sitte painoi postimestari
wiisi suurta sinettiä sen päälle ja sen tehtyä pani hän sen suureen
kirjellljään laatikkoon. Köyhä Jaakko oli niin onnellinen ja
iloinen, kun kaikki oli toimitettu, niinkuin hän itse olisi saanut
rahoja, maikka hänellä itsellään ei ollut niin penniäkään. Hän
sai jäädä yöksi manhan herran luokse, mutta sitte tahtoi hän
heti lähteä etsimään Kilpeä. Pitkän waelluksensa ja suuren
hädän perästä tuli hän wihdoin herrastaloon, jonne hän oli
jättänyt pikku weljensä.

Mutta siellä ei häntä enää tunnettu. Satoja kerjäläi-
siä oli siellä käynyt sen perästä, kymmeniä oli maannut ki-
peinä, he eiwät muistaneet kaikkia eiwätkä woineet sanoa mi-
tään Kilwestä. Jaakko istuutui kynnykselle ja itki. Missä
olikaan hänen welirauttansa? Oliko hän elämä wai kuollut?
Silloin näki hän isännän itsensä pihalla. Jaakko meni hänen
luoksensa.

„Armas herra, nyt olen tullut takaisin kuulemaan wel-
jestäni Kilwestä, jonka jätin kipeäksi teidän tupaanne. Te
lupasitte pitää häntä siksi kuin tulen takaisin. Missä hän
nyt on?"

Isäntä ivastasi: „Minä muistan sinut hywin. Pikku wel-
jesi makasi kipeänä yhden wiikon ja sitte otti Herramme hänen
luoksensa. Älä ole suruissasi", lisäsi hän, kun Jankko takkinsa
hihalla kuiwasi kyyneleitänsä, „älä ole suruissasi, taiwaassa on
hänen hyroä olla, ei hän tarwitse kärsiä puutetta ja hän on
nyt autuas enkeli."
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Nyt ei ollut Jaakolla muuta neuwoa kuin kääntyä takai-
sin Helsinkiin, kenties woisi hän kumminkin saada työtä ke-
wääksi tai kesän ajaksi.

Eräänä päiwänä maaliskuussa seisoi Jaakko suuren ak-
kunan edessä kadulla ja katseli kuinka muudan rouwasihminen
neuloi koneella. Köyhä poika ei ollut koskaan ennen nähnyt
sellaista konetta ja hämmästyneenä katseli hän sellaista ihmettä.
Wihdoin meni hän sisään suuresta owesta ja pyysi saaduksensa
lähempää katsella tuota taidokasta laitosta. Huone oli suuri
kauppapuoti, ja herrat antoiwat hänelle muutamia kuparira-
hoja ja käskiwät hänen mennä tiehensä, mutta Jaakko pyysi
wielä kerran saada lähempää katsella konetta. Nyt astui puo-
din omistaja sisään ja kuultuansa pojan pyynnön, myöntyi hän
heti siihen, sillä hän oli hymäntahtoinen mies. Jaakko seu-
rasi rouwasihmisen liikuntoja tarkkaamilla silmäyksillä.

„Kuinka paljo woi neuloa päiwässä?" kysyi hän.
5 Kyynärän minuutissa", wastasi tämä.

~Woisiko sen saada ostamalla?"
Puotipalwelijllt rupeisiwat nauramaan, mutta kauppias

wastasi ystäwällisesti:
„Meilla on niitä koko joukko, mutta ne oroat kalliita,

poikaseni. Ne maksamat 100 ja 200 markkaa."
„los minulla olisi tuommoinen", sanoi Jaakko, „niin

menisin sen hywän räätälin luo, joka asuu 4 peninkulman
päässä täältä W . . ssä, hän leikkaisi ja minä neulasin."

„Mutta suurta taitoa waaditaan hoitamaan sellaista ko-
netta", sanoi kauppias.

„Kyllä minä oppisin", sanoi Jaakko päättäwäisesti. „Opin-
han minä keittämään jauhopuuroann, maikka se ensimmältä
käwi huonosti."

Kauppias hymyili. „Mutta tämä on paljo waikeampaa,
sitä paitsi eihän sinulla ole rahojakaan."
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„los maan te antaisitte minulle sellaisen koneen ja rouwa
tuolla opettaisi minun neulomaan, niin moisin minä wähitellen
työlläni maksaa sen", sanoi poika.'

„Mutta se kestäisi monta wuotta, ennenkuin sinä saisit
kokoon tämän summan, ja mitä makuutusta minulla olisi si-
nusta että sinä todellakin tahtosit maksaa sen?"

„Sllnani", sanoi poika yksinkertaisesti ja tähysteli luotta-
maisena kauppiasta.

Tämä tuli niin liikutetuksi että hänen täytyi kääntyä
pois peittääksensä kyyneleitänsä. Köyhän pojan olento miel-
lytti häntä niin, että hän päätti tehdä tämän kummallisen kau-
pan. Hän oli rikas ja jos hän kadottaisikin ne 200 markkaa,
niin ei hän tulisi siitä sen köyhemmäksi.

„No hywä", sanoi hän, „minä annan sinulle sellaisen
koneen silla wälipuheella, että sinä wuosittain maksat minkä
woit, kunnes koko welia on maksettu. Sano minulle nimesi
ja kotipaikkasi sekä räätälin, jonka luo sinä aijot, nimi ja,
asuinpaikka."

Jaakko teki niin. Ia nyt walitsi kauppias sopiman ko-
neen hänelle. Rouwa alkoi heti opettaa, ja Jaakko oli tässä
yhtä tarkkaama ja ahkera kuin hän oli ollut räätälin luona
N—ssä. Rouwasihminen, joka asui samassa talossa, salli
hänen tulla joka päiwä luoksensa ja antoi hänelle wielä päi-
wallisenkin joka kerta. Hänkin oli mieltynyt tähän siiwoon,
ja uutteraan poikaan.

Kun Jaakko nyt katsottiin kyllin taitamaksi, niin pantiin neu-
lomakone lllllditkoon, kauppias antoi hänelle suuren mankan kel-
kan, ja niin matkusti Jaakkomme W—hen runsailla emäillä,
hywillä wlllltteilla ja oli hänellä wähän rahojakin, joita puoti-
palmelijat oliwat hänelle keränneet, sillä he katuiwat että oli-
wat nauraneet köyhällä pojalla.

Woi, kuinka hämmästyneeksi tuli se hywä räätäli kun
hän näki Jaakon laadikkoineen! Sekä hän että waimonsa ja
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heidän pieni tyttärensä ottiwat hänen ystäwällisesti wastaan
ja kuunteliwat hämmästyksissään kertomusta neulomakoneesta.
Räätäli oli kyllä nähnyt sellaisia, mutta ei koskaan hänellä
ollut waroja sen hankkimiseen jamielellään suostui hän nyt teke-
mään työtä yhdessä. Kaikki käwi erinomaisen hywin. Työtä
saiwat he niin paljo luin he tahtoiwat, ja Jaakko nousi ylös
auringon noustessa ja neuloi koko päiwän. Pitäjän herras-
miehet saiwat kuulla historian neulomakoneesta ja alkoiwat
teettää watteitansa täällä, ja kun räätäli oli hywä leikkaaja,
oliwat he tyytywäisiä työhön. Mutta wuoden lopussa moi
Jaakko jo lähettä wähäisen osan melastansa hywälle kauppiaalle.

Kun miimeinen osa oli maksettawa, meni Jaakko itse kaupun-
kiin. „Tässä on nyt loput rahat", sanoi hän, „ja tuhansia
kiitoksia hywyydestänne. Nyt woin elättää itseäni kunniallisella
tawalla ja auttaa köyhiä manhempiani. Jumala teitä palkit-
koon!"

Nyt työskenteli Jaakko joulun aikaa erään taitaman rää-
tälin luona Helsingissä oppiaksensa myöskin leikkaamaan, ja
ahkerasti käwi hän iltakouluissa oppiaksensa kirjoittamaan

lukua laskemaan. Kohta moi hän kirjoittaa kirjeen äidil-
lensä. Wähän ajan perästä tuli wastaus, pappi oli sen kir-
joittanut. Isä oli tullut takaisin terweenä ja tuonut mahan
rahaa. Torpan woiwat he pitää, nälkäwuoden perästä oli
seurannut monta hymää wuotta, ja nyt oliwat he hywällä ja-
lalla. Mielellään olisiwat he tahtoneet nähdä rakkaan poi-
kansa, mutta matka oli pitkä.

Kun Jaakon oppiaika oli kulunut, ripusti hän laukun
selkäänsä, pani neulomakonelaadikkonsa kelkkaan ja läksi Pyhä-
järwelle, kiitettyänsä ensin tuhatkertaisesti kauppiasta, räätäliä
ja kaikkia jotka oliwat olleet hywiä häntä kohtaan.

Suuri ilo syntyi kotona, kun hän eräänä iltana astui
tupaan eikä kukaan muu kuin äitinsä tuntenut häntä enää, kun
hän niin pitkänä ja suurena seisoi heidän edessänsä, hywin

2
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Vaatetettuna jakonelaadikko wieressänsä. Illallinen oli pöydällä:
wati täynnä lämpimiä perunoita ja muutamia suolasin särkiä
sekä suuri kauraleipä.

Jaakko otti malan kelkastansa, jasieltä wäänsi hän aika käm-
pilleen sian lihaa, woipytyn ja wehnäleimän, jotka kaikki hän
pani pöydälle. Kahmia ja sokeria toi hän äidillensä ja koko-
naisen tartuusin isällensä. Katrille ja Annille kummnllenkin
antoi hän kirjawat lämpimät willnhuiminsn.

Iloinen iltanen tuli nyt. Malien takassa oli jo kuu-
man nilaa sammunut, ennenkuin Jaakko oli lopettanut kerto-
muksensa kaikista setkniluistnnsn.

„Niin äitikulta", sanoi Jaakko wiimein, „minä lupasin
huolehtia pikku Kilwestämme ja sen teinkin minä rehellisesti,
mutta Jumala otti hänen pois meiltä."

Jumalan tahto", wastasi äiti hiljaa kädet
ristissä.

Jaakko asettautui nyt asumaan kotipitäjäänsä aiwcm lä-
helle wanhempiensa torppaa ja sai runsasti työtä.

Hän jakoi ansionsa manhemmillensa ja sisarillensa sekä
kiitti Jumalaa, joka niin armollisesti oli ojentanut kätensä
hänelle.



Satu.
Oli kerran poika, joka aikoi mennä naimisiin, mutta ei

ollut helppo tietää mistä hän löytäisi oikein hywän ja sopi-
man mainion. Niin sai hän kuulla kaukana suuren metsän ta-
kana afuwan oikein rikkaan ja kauniin tytön, ja sitä päätti
hän kosia. Hän maljastutti parin kauniimpia walkosia hewo-
siansll kultawaunujen eteen, ja niin matkusti hän pois. Ensin
tuli hän koinmmetsään, siellä lauloiwat linnut joka oksalla,
aurinko paistoi ja kaste kimalteli helminä ruohoissa. Sitte
tuli hän mäntymetsään, jossa oli wiileä ja hywä olla ja jossa
kanerwat kukkimat. Mutta kuusimetsässä oli paha suo, ja siinä
ei tahtonut tie koskaan tulla oikein hywäksi. - Siellä oli kuop-
pia ja ruoppuja ja waunut kaatuiwat yhtäkkiä kumoon,
ja poika makasi keskellä katajapensasta. Siellä lajotti hän ja
hewoset juoksiwllt waunuineen pois niin että kawiot iski tulta.
Mitä oli nyt tehtäwä? Poika nousi ylös hnwin häpeissään ja
läksi käymään takaisin kotiinsa, „sillä", sanoi hän, „jalkasin ei
moi kukaan kosija kulkea." Metsässä hyppelewä harakka nau-
roi näille sanoille, mutta poika pui myrkkiä hänelle j'a sanoi:
„naura sinä maan, paha elämä, onhan minulla wielä hopea
maunut jäljellä kotonani, mutta jos minulla nyt olisi hywä
pyssyni, niin antaisin sinulle aika laukauksen." Wähän pahoillaan
oli hän, poika raukka, mntta heti lohduttautui hän taas, alkoi
wihellellä ja laulaa sekä kulkea nopiasti. Kotona waljastutti
hän kiiltomustat hewosensa hopeaisten waunujen eteen, ja heti
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läksi hän taas samllll tietä. Aurinko paistoi ja linnut lau-
loiwllt; kanermat kukoistiwat ja hawumetsä tuoksui. „Nyt pi-
dän minä warani suolla", sanoi poika, mutta istuissansa ja
lljatellessansa rikasta tyttöä, unhoitti hän pois kuopan ja suon,
ja taas kellotti hän katajapensaassa, ja hewoset juoksiwat pois
waunuineen, niin että liwet tulta iskiwät. Nyt möisi minua
kowasti harmittaa", sanoi poika, „mutta kosissa pitää minun
käymään, waikk'ei minulla enää muuta olisikaan kuin ebenholt-
siset waununi, ja niin kääntyi hän taaskin kotia. Harakka
nauroi täydestä sydamestänsä, ja poika pui hänellä nyrkkiänsä
ja sanoi: „niin naura sinä maan, onhan minulla wielä mitä
kauniimmat hopeanwäriset hemoseni jäljellä ja niillä teen minä
tämän matkan wielä kerran, mutta jos minulla olisi hywä pys-
syni, niin antoisin minä sinulle aika laukauksen,"

Hopeanwäriset hewoset tanssimat uljaina ebenholtsisten
waunuin edessä, kuin poika kolmannen kerran ajoi metsän läpi.
Aurinko paahtoi kowasti ja linnut makasiwat ruokalepojansa,
mutta kanerwat heloittiwat maaleanpunaisinll ja metsä tuoksui
hywältä. „Tässä on nyt suo", sanoi poika, ja sillä hetkellä
oli hän niinkuin ennenkin katajapensaassa. Nyt täytyi hänen
nauraa. „Tämä on kaunis historia! Nyt olen päässyt yhtä
kauwaksi kuin ennenkin, mutta nyt ei minulla enää ole Mau-

nuja kotona. Kumminkin, kun oikein asiata ajattelen, on se
kenties runsainta, että menen jalkasin kosiomatkalleni, niin saan
nähdä ottaako tyttö minun itseni tähden, wai omatko ne wau-
nut, jotka loistaa hänen silmissään."

Wiisas poika waelsi niin eteenpäin, maikka se tuntui wä-
hän wllikealta siitä, joka oli tottunut ajaman kulta- ja hopea-
waunuissa, mutta hywä on koettaa kaikkea.

Kun hän oli kulkenut jonkun matkaa, näki hän köyhän
ämmän, joka oli kuoppaa kaiwamassa. Wäsyneeltä ja waa-
lealta näytti hän, ja hänen wieressänsä oli kirstu jonka hän
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tunsi omaksi ewäskirstuksensa, joka oli pudonnut wcmnuista,
kun hewoset pilttoutuimat.

„Hywää päiwää, mitä teette ja kuka olette, wanha
mummo?'' teiwehti poika kohteliaasti.

„Woi, minä kaiman kuoppaa piiloittaakseni tätä kirstua
jonka olen löytänyt. Raskas on siitä kantaa, ja minä kätki-
sin sen, siksi kun saan selwän sen oikeasta omistajasta. Re-
hellinen on minun nimeni."

„Mutta sinä näytät kipeältä ja wiheliäiseltä, et koskaan
jaksa kaimaa kuoppaa", sanoi poika.

~En minä olen kipeä", mastasi mummo, „nälkä waan
minulla on wähäisen."

„No sehän on ewäskirstu, awaa se ja syö siitä."
„Ei ennenkuin sen oikea omistaja tulee ja antaa luwan

siihen", wllstasi mummo.
„No minä olen sen oikea omistaja. Tässä on awain,

syö kyltiksesi ja pidä loput."
„Tuhllnsia kiitoksia", sanoi ämmä, „minulle ei ole mi-

tään muuta sulle annettaman kuin hywä sananlasku matkallesi.
Muista: ei ole kaikki kultaa kuin kiiltää."

,Kiitos", sanoi poika, „se on hywä sananlasku, hywästi!"
Wähän loitllmpllna näki hän pienen pojan hyppäämän

yhdellä jalallansa maantiellä.
„Miksi sinä noin hyppäät?" kysyi kosijamme;,,onko sulla

kipeä jalka?"
„Ei", mastasi poika, „waan minulla on uudet kengät

enkä tahdo niitä kuluttaa aiwan heti, sen wuoksi käyn minä
wuoron perään aina toisella ja toisella jalalla."

„Kylläpä sinä olet koko welikulta! Nouse selkääni, niin
kannan sinua wähän matkaa. Mikä nimesi on?"

„Nimeni on Säästäwäinen."
He käwiwät hnwän matkaa yhdessä ja tuliwat wihdoin

pellolle, jossa mies kuokki ja lapioi ahkerasti.
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~Tuolla on isäni Toimellinen", sanoi Säästäwäinen,
„tässä laskeudun minä alas. Kiitoksia kyydistä. Muuta ei
ole minulla sinulle annettawaa kuin hywa neuwo matkallesi: pa-
rempi laiha sopu kuin lihawa riita,"

„So on hywä sananlasku, kiitos siitä!"
Nyt tuli mies pellolta ja kysyi niihin matka piti
„Olen kosiin menossa", ivastasi poika.
„Wai niin, se on tärkeä matka", sanoi mies, „siweä

waimo on parempi kuin kaikkein kalliimmat helmet."
„Pankllll tämä mieleenne", sanoi poika, „hywästi."
„Nyt kulki poika etemmäksi, kunnes hän tuli pieneen tu-

paan. Ulkona istui tyttö ja neuloi sulkaa, sen ohella luki hän
myös läksyänsä ja heilutti jalallansa kätkyttä.

„Sina olet ahkera, sinä", sanoi poika.
„Aika on lyhyt", mastasi tyttö, ~mutta uuttera käsi tekee

rikkaaksi ja laiska köyhäksi."
~Sen panen minä mieleeni", sanoi poika, „mikä sinun

on nimesi?"
„Ähkera on minun nimeni", mustasi tyttö

Poika kulki etemmäksi. Niin tuli hän wihdoin rikkaaseen
taloon. Niityllä oli satoja lehmiä ja hewosia, ja lampaita oli
keskellä apilasketoja. Tallissa oli marmoriset soimet ja piha
oli hienoimmalla posliinilla laskettu. Mutta ei siellä kummin-
kaan näyttänyt hauskalta sen takia. Huolimaton oli pehtorin
ja Haluton moudin nimi. He istuiwat kumpikin kiwellansä
ja polttiwat piippuansa työwäen kuleksiessa missä waan tahtoi.
Talouden hoitajatar Kamala juoksi aitasta kellariin ja keittiöstä
tupaan, että muka emäntä luulisi hänen oleman ketterän
ja luotettawan, mutta oikeastaan ei hän tehnyt mitään muuta
kuin piileili alinomaa pimeissä koppeloissa, jossa hän joi kah-
mia ystäwäinsä ja tuttawiensa kanssa. Hänen pieni poikansa
Tuhlaawllinen kaatoi suuren pussin wehnäjauhoja porsasten al-
taaseen, Mailaa kuin isoisä Ahnas seisoi portilla ja suurella
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oksasella saumalla ajeli pois kerjäläisiä, maikka ne olisiwat olleet
kuin wiheliäisia ja apua tarwitsewia tahansa. Poika puisteli
tyytymätönnä päätänsä ja ajatteli: semmoinen herra, sellainen
renki, mutta kun hän sai nähdä kauniin tytön jota hän tahtoi
kosia," unhoitti hän koko maailman, niin kaunis oli hän. Sa-
mettiin ja silkkiin oli hän puettu ja monta oli hänellä kulta-
sormusta, ,'ranne- ja korwarenkasta, jotka walähteliwät aurin-
gon paisteessa. Hän oli työtännä akkunan wieressii ja puheli
neulojattarensa Laiskottelijan kanssa, joka istui pehmeällä soh-
wlllla ja nakerteli pähkinöitä, sill'aikaakuin pieni koira, Juoru
nimeltänsä, haukkui tuttuja ja tuntemattomia.

Poika astui sisään ja terwehti kohteliaasti.
„Mitä sinulla on asiaa?" kysyi tyttö yksitoikkoisesti.
„Olen kuullut että sinä olet kaunis ja rikas ja olen sen

wuoksi tullut sinua kosimaan", wastasi poika.
„Wai niin kosimaan? Ia minua?" lausui tyttö. „Ei

kiitoksia, minä en heitäkään itseäni joka kulkemalle ritarille.
Nykyjään meni tästä ohitse kultaiset, hopiaiset ja ebenholtsiset
waunut; niiden omistajan minä tahdon, mutta sinulle olen minä
liian hywä."

Poika hymyili, sillä hänen waununsa ne oliwat olleet,
mutta hän ei sanonut mitään.

„los tahdot rumeta rengiksi talooni, niin woit sinä siksi
päästä, ja sitte, jos sinä olet siiwo ja ahkera, niin woit ken-
ties saada jonkun kyökkipiijoistani waimoksesi, kun wuosi on
lopussa."

„Kyllä, kiitoksia", wastasi poika, „sopiihcm tuota koet-
taa," Itseksensä ajatteli hän: „kun hän kerran näkee, kuinka
ahkera ja taitama minä olen, niin muuttaa hän heti ajaktul-
sensa, ja minä tahdon palwella häntä uskollisesti."

Poika teki työtä kahden edestä; päiwä toisensa perästä
Hului, mutta yhtä ylpeänä pysyi tyttö. Ia paha hän oli, niin
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paha että se oli oikein hirmuista. „Ei ole kaikki kultaa
kuin kiiltää", ajatteli hän.

Tässä suuressa talossa oli pieni työkkipiika, jonka nimi oli
Uskollinen Rakkaus. Hän oli niin ahkera kuin muurahainen,
niin hurskas kuin lammas ja niin iloinen kuin lintu. Hänen
sinijuowainen liinahameensa oli aina puhdas ja sileä. Häntä
kohtaan oli emäntä kaikkein ilkein, ja poika sääli tuota
pikku raukkaa. Hän hakkasi sille puut kyökkiin, kantoi meden
sisään ja auttoi häntä monella tapaa. Uskollinen Rakkaus
palkitsi häntä lämpimimmällä kiitollisuudella.'

Wihdoin wäsyi poika pahaan emäntään ja pyysi hä-
neltä hymästiänsä. „Parempi laiha sopu kuin lihawa riita",
sanoi hän.

Mutta tyttö ei tahtonut häntä laskea. Hän näki kyllä
että hän oli uuttera ja rehellinen sekä huomasi hywin, että
talo oli saanut kokonaan toisen muodon kuin ennen. Poika oli
itsepäinen ja niin sai hän luwan jättää paikkansa. Pihalla
oli juoksupoika, jonka nimi oli Ketterä. Sen lähetti poika
taloonsa salaisesti wiemaän sanaa, että he siellä ottaisiwat sel-
wän niistä hänen kolmisin mannuistansa ja lähettäisiwät ne
hänelle. Niin tapahtuikin.

Kauniina päiwänä, kun rikas tyttö niinkuin tawallisesti
ainakin istui akkunassa, meni poika siitä ohitse. „Uuttera käsi
tekee rikkaaksi, mutta laiska köyhäksi", ajatteli hän ja puisteli
päätänsä. Samassa ajettiin kulmilla mannuilla ja malleilla,
mustilla ja harmailla hewosilla pihaan.

„Laiskottelijll", huusi tyttö, „nyt tulee oikea kosija. Anna
heti minun silklihuiwini ja uusi rannerenkaani. Woi, kuinka
olen iloinen.

Hän meni ulos portaille ottamaan wastaan kosijaa, mutta
waunut oliwat tyhjät.

„Kenenkä oliwat nämä kauniit waunut ja nämä kauniit
hewoset?" kysyi hän ajajalta.
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„Ne omat minun herrani metsän toiselta puolen. Hän on
täällä ja om käskenyt meidän tulemaan noutamaan häntä
kotia."

„Mutta hän ei ole täällä", sanoi tyttö hämmästyksissään.
„Tässä hän onkin", sanoi poika ja kohotti kookasta war-

taloansa, „ja nyt lähtee se täältä."
Tyttö seisoi silmänräpähdyksen äänetönnä hämmästyksestä

ja wihasta. Mutta heti hymyili hän mairittelemalla ja sanoi:
„ lähdetkö sinä pois? Ei, jää tänne minun mieraakseni. Jos
olisin tiennyt kuka sinä olit, en minä olisi sallinut sinun ren-
kinä olla. Kamala, missä on Kamala! Laita heti hieno puo-
linen, ja jouduta, meillä on harwinainen wieras."

„Ei tarwitse laittaa", sanoi poika, „minä olen jo kyö-
kissä syönyt tllwallisen atrian, homeista leipää ja wähän mai-
don heraa; nyt en enää ole nälkäinen. Mutta minulla olisi
yksi rukous sinulle."

„Pyydä mitä tahdot", sanoi tyttö mielinkielisenä.
„Sinä lupasit minulle jo ensimmäisenä päiwänä yhden

kyökkipiijoistllsi waimoksi. Anna nyt minulle. Uskollinen
Rakkaus."

„Ota ne kaikki tyyni", huusi tyttö unhoissaan, juoksi
sisään ja paiskasi omea kiinni niin että akkunat helisimät.

„Keittiössä seisoi Uskollinen rakkaus takai: wieressä. Hän
oli itkussa silmin ja hämmensi puuropataa, kyynelten wieriessä
helminä, hänen pyöreiltä poskipäiltänsä. Pahasti käwi hä-
neen pojan matkustaminen, sillä hän oli ollut ainoa koko ta-
lossa, joka oli ollut hyroii häntä kohtaan.

„Pikku Uskollinen", sanoi poika ystäwällisesti ja tarttui
hänen käteensä, „tahdotko tulla kanssani jarumeta minun wai-
mokseni?

„Kyllä", wastasi Uskollinen Rakkaus ja hymyili kyynel-
ten takaa.
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Mutta kuka moi kertoa hänen hämmästistänsä, kun hän tuli
ulos portaille ja näki kolmet maunut ja sai kuulla, että ne
oliwat pojan ja että hän sai istua hänen wieressansa kulta-
maunuissa. Niin matkustimat he. Matkallansa ottiwat he
mukaansa Toimellisen ja Rehellisen, Ahkeran ja Säästäwäi-
sen ja pääsimät onnellisesti perille kertaakaan kaatumatta. Toi-
mellinen tuli pehtoriksi. Hänen waimonsa Rehellinen tuli
taloudenhoitajattareksi. Ahkera tuli neulojattareksi, ja Säästa-
wäinen auttoi yhtä ja toista. Niin eliwät he onnellisina kuole-
maansa asti ja Uskollinen Rakkaus tuli paremmaksi mainioksi
tuin poika olisi uskonut.

Hän oli jalompi kuin kalliimmat helmet.
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Suuren herrastalon awarassa renkitumassa istui myrs-

kyisenä tlllmi-iltanll kaksi ämmää niin lähellä leimuamaa wal-
keaw takan mieressä kuin mahdollista. Molemmat oliwat ry-
pistyneitä ja harmaapäisiä, molemmat oliwat kehnosti waate-
tettuja ja nayttiwät hywin kurjilta ja surullisilta. He oliwat
waiwllisia ja oliwat saapuneet nykyjään herrastaloon, johon he
jäiwät ruotuun. Tumassa oli myöskin talon rengit, tehden
mikä mitäkin pikku työtä jutellessaan ja poltellessaan tupakkaa.
Tallipoika istui uunilla ja kiskoi päreitä imeksien pieniä sika-
rinpätkiä, joita hän oli löytänyt sylkiastioista wierashuoneessa
sytytellessään walkeoita sieltä. Ulkona oli kireä pakkanen ja
myrsky winkui ja suhisi uuninpiipuissa, mutta täällä sisällä oli
lämmin ja hymä olla, niin että miehet istuiwat paitahihasil-
laan tuo rakas lakki kumminkin päässä.

„Menes wähän tuonnemmaksi, wanha mummo", sanoi
muudan nuori iloisen ja mailattoman näköinen renki, „kohen-
naite wähän, että saan sytyttää piippuani."

„Kas niin, kas niin", walitti ämmä, „nyt ei saa edes
wähääkaän lämmitellä, waikka paleltuisi aiwan kuoliaaksi täm-
möisenä iltana."

„Pidä suusi ämmä", wastasi nuorukainen ankarasti, „en-
hän minä tässä koko päiwää seiso. Emmekö ole jättäneet par-
haimmat paikat teille, waiwaiset?"

„Waiwllinen olet itse", tiuskasi ämmä, „minä olen näh-
nyt parempia väiwiä kuin sinä."
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„Se on wahinko sinulle", jatkot nuorukainen, „sitä katke-
rammalta maistuu armoleipä."

„Katterata se tosin on", huokasi ämmä, „enkä minä kos-
kaan, en koskaan luullut elämäni lopun oleman näin kurjaa,"

„Niin", sanoi wanhll renki, joka paikkasi kenkiänsä,
„kyllä minä muistan kun sinä, Tiina, olit rikas tyttö ja kuin
sinä menit naimisiin kylän rikkaimman pojan kanssa. Mutta
sitte jouduitte te rappiolle."

„Niin mainen", huokasi ämmä'ja ojensi mapisewia kä-
siänsä wlllkeaan, kyynelten mieressä alas hänen kaswoiltansa
muistellessa entisiä hywiä päiwiä.

„Ei, kuulkaas nyt! Tämä rupee käymään liian surulliseksi",
sanoi nuori renki, „marss, Janne, ja juokse joku tilkka palo-
miinaa lansonskalta. Komin kylmä on tänä iltana, tarwitsee
saada jotakin sisäänsä, ja nuo ämmät istuu sitte täällä ja wa-
litteliwat, niin että aiman sydämestään tulee kipeäksi."

„Mnä luulen että sinulla on tarpeeksi lämmintä", sa-
noi yksi toisista rengeistä, „ja sinä tiedät että isäntä on kieltä-
nyt Jannea hakemasta meille palowiinaa."

Tiina joka istui lähinnä tallipoikaa, nykäsi häntä hiljaa
jalkaan ja sanoi puoliäänen:

„Mene, poikaseni, niin saan minäkin ehkä jonkun tilkan;
minulla on niin hirweän kylmä!"

Mutta tallipotka weti jalkansa pois ja sanoi äkäisesti:
„rupeatto sinäkin nyt? Minä en saa mennä."

,Mkä saa olla menemättäkään", sanoi yksi rengeistä,
„sillä muutoin saat sinä selkääsi meiltä!"

Tallipoika oli juuri astumassa alas uunilta, epätietoi-
sena mitä hänen oli tehtäwä, kun tuli sana että illallinen on
malmis. Kyökkipiika tuli sisään suuren höyryämän kiwikupin
kanssa, jossa oli lämmintä hernekeittoa wanhoille ämmille ja
pani sen rahille uunin wiereen.
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„Kas niin", sanoi hän äreästi", syökää nyt kulliksenne,
sitä ette ole tainneetkaan saada tehdä kaulaan aikaan!" Sitte
meni hän ulos ja tuli takaisin suuren olkikuwon kanssa, toi
myöskin parin tyynyjä ja nahkaiset. „Työtä olisi ollut en-
nestäänkin tarpeeksi", sanoi hän ja heitti waatteet nurkkaan
lattialle, „ja nyt tuliwat nuo wielä lisäksi. Minä olen mel-
kein liian hywä passaamaan ruotulaisia, sanon minä."

„Waro maan ett'et joudu itsekin samaan paulaan", sanoi
Ruotu-Tiina, „sinulla näyttää oleman hywä alku siihen."

~Minun pitää saada rikas mies", wastasi kyökkipiika,
„niin en tarwitse itse tehdä työtä enkä olla muiden wastuk-
sina."

„Etkö tahdo minua, Regina?" kysyi nuori renki pil-
kallisesti.

„Ei, kiitoksia! Parempia! Kauman taitaa kestä ennen-
kuin sinä tulet rikkaaksi, ja niin sinä ryyppäät."

„Niin wälistä jonkun tilkan."
„Ia wälistä kaksi. Kas niin, tulkaa nyt illalliselle!

Itsekukin katsokoon asioitansa ja ajatelkoon wanhuuttansa."
Wäki meni nyt pois, ja wcmhat ämmät jäiwät yksinään.
„Min,. niin ajatelkoon wanhuuttansa", walitti Tiina

pistäissänsä lusikklltansa keittowatiin, „jos olisi niin wiisas kun
on wielä jotakin!"

„Kuinka olet tullut niin köyhäksi, kun olet ollut niin
rikas?" kysyi nyt toinen ämmä, joka koko illan oli istunut
hiljaa.

„Wiina, wiina, wiina!" wastasi Tiina. „Kirottu wiina
teki minun köyhäksi. Olin rikas ja kaunis ja kosijoita oli mi-
nulla kymmenittäin ja minä otin kaikkein rikkaimman. Mutta
hän joi eikä katsonut talonsa perään ja Jumala paratkoon enkä
minäkään tehnyt sitä . . . meillä oli suuri suku ja paljo wie-
raita ja rahoja meni kuin ruohoja. Rikkautemme häwisi. Niin
meni talo. Me ostimme tuwan, johon kuului perunamaa ja
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laidunta yhdelle lehmälle. Mutta waikea oli tehdä työtä, kun
siihen ei oltu totuttu, ja suruissaan joi mieheni wielä enemmän.
Kun minä huomasin hänen unhottaman koko maailman pul-
lonsa ääressä, niin koettelin minä samaa keinoa, ja oli päi-
wiä . . . Jumala antakoon anteeksi meille syntisraukoille! . .

oli paiwiä, jolloin emme nähneet selwää hetkeä kumpikaan."'
./Entäs' lapset, ja työ?" kysyi toinen ämmä.
„Niin lapset nuoleksimat lasija ja pääsiwät makuun, he-

kin, ja wälistä laatoin minä itsekin heille pisaran, haihduttaak-
seni heidän nälkäänsä. Työt, niin . . . jäiwät tekemättä, tie-
tysti. Lapset joutuiwat Me maailmaan, niinpiankuin woi-
wat ansaita leipänsä ja sitte tuli meille helpompi . . .

mutta me itse tulimme kiwuloisiksi molemmat. Ihmiset sanoi-
wat sen tulleen juomisesta. Eila mikään tahtonut laswaa.

Lehmä kuoli, se oli elänyt oljilla ja juuteilla koko talwen. Ia
kaikki meni alaspäin. Niin kuoli mieheni, eikä sitte kauwan
miipynyt kuin minä jouduin ruotuun."

„Entäs sukulaiset ja lapset?" kysyi toinen.
„Sukulaiset, Riittakulta, söiwät ja joiwat meillä, niin-

kauankuin meillä oli jotakin tarjoomista, mutta, kun me tu-

limme köyhiksi, unhottiwat' he meidät heti. Pitäjä on tosin
welwollinen elättämään köyhänsä, sanotaan, ja sen moi se tehdä-
kin. Ia lapsemme! Niin, herra Jumala! Sananlasku sanoo,
että „äiti moi pitää huolta kymmenestä lapsesta, mutta kym-
menen lasta ei moi pitää huolta yhdestä äidistä", ja se on
totta. Lapset omat ympäri maailmaa, eikä yhdelläkään heistä
ole pienintäkään nurkkaa wanhalle äidillensä. Ne omat köyhiä
ja luulen .

. . että he kaikki ryyppääwat. Rikkaudellamme ei
ole ollut minkäänlaista siunausta. Hohoi! Rikkaan miehen
lapset kuljeskelemat renkinä ja piikoina ympäri maailmaa ja
turwautuwat niinkuin minäkin toisen miehen nurkkaan."

Kammarista, renkituwan päästä, oli kuulunut koko illan
hiljaista wärttinän surinaa. Nyt seisahtui wärttinä, ja sie-
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wästi puettu waimo, ijaltään noin wähän yli wiisikymmentä
muotia, seisoi owella. Hänellä oli terweennäköiset ja punaposki-
set kllswot ja ilo loisti hänen silmistänsä. Se oli Kutoja-
Liisa, joka usein oli työssä herrastalossa. Hän istuutui wal-
kean ääreen, ämmien wiereen ja sanoi heille ystämällisesti loh-
duttaen: „ehkä lapsenne ottamat oppia wanhempiensa onnetto-
muudesta ja tulemat uutterimmiksi ja ymmärtäwäisemmiksi."

„Niin, jollei wjinaa olisi", sanoi Tiina maljusti, „ki-
rottua miinaa, jota ei ilman moi olla, kun on kerran pääs-
syt sen makuun. Woi, jos saisin edes yhden ainoan pisaran
miinaa!"

,Mkäa puhuko niin jumalattomasti, Tiina", sanoi Liisa,
„wllst'ikään kirositte miinaa ja nyt tahdotte te taas saada sitä
kumminkin. Olkaa nyt siimoja, niin annan teille kupin kah-
mia sen sijaan. Se maistuu hymältä hernekeiton perästä.

Liisa toi kammarista pienen kahwipannun, parin kuppia,
tahwitötterön ja muutamia sokeripalasta ja pani pannun mettä
täyteen hiilokselle.

„En aina woi pitää kahmia itseni waralla, mutta toisi-
naan käy se päinsä, ja nyt woitte nähdä, Tiina, mitä se aut-
taa kun wiinahlllu tulee." Näiden kolmen mainion istuessa
ja kuunnellessa kahwipannun porinata, sanoi Riitta: „en tiedä
kuinka lienee maailmassa, mutta ei työkään aina auta. Olen
tehnyt työtä kuin orja kymmenwuotiaasta saakka, jatässä istun
kumminkin, raukka, jota kuljetetaan talosta taloon, soimataan
ja tyrkitään sinne tänne, ja tuokin kehno paimenpoika pitää
itseänsä parempana kuin minua, sillä hän ansaitsee leipänsä
ja minä syön armoleipää."

„Olette tehneet työtä", ftmoi Liisa, mutta oletteko myös-
kin säästäneet? Älkää wihastuko, jos minä kysyn, kun kerran
olemme rumenneet puhelemaan näistä «sijoista, niin . . ."

„Miksi minä wihastuisin? Usein ei saakaan kuulla ystä-
wallisiä sanoja. En en mitään ole säästänyt, ei koskaan
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ole kestänyt kuumempaa kuin kädestä suuhun. En ole juonut
eikä minulla ole ollut miestä eikä lapsia, mutta kaikki on men-
nyt niinkuin ne omat tulleetkin."

„Oletteko ollut sitte kiwuloinen?"
„En, sitä en woi sanoa, paitsi nyt manhuuden waimak

omat jo tulleet. Mutta kun alkaa kahdella tyhjällä kädellä,
niin ei loppukaan taida tulla paremmaksi, jolleionnea ole myötä.

~Tämän talon isäntä alkoi myöskin paimenpojasta, ja
nyt hänellä on suuri herrastalo ja on naimisessa lukkarin tyttä-
ren kanssa. Minä tunsin heidät molemmat ennen maailmassa.
Katso, hänellä on ollut onni."

„Se on totta, mutta oletteko myös kuulleet kuinka hän
on elänyt?"

„En, sitä en tiedä, mutta kyllä kai hän on ollut ahkera
ja juomaton."

„Niin on ollutkin, siihen woitte luottaa! Hän ei ole kos-
kaan maistanut miinaa eikä oluttakaan, sillä hänen isänsä kuoli
miinaan, ja hän päätti muroa itseänsä siitä. Ia uuttera on
hän ollut. Paimenessa ollessaan, kuori hän puunwarpuja, teki
wispilöitä ja mastoja, masuja ja tuohiteoksia, poimi marjoja
ja möi niitä. Joka pennin minkä hän niistä sai, piiloitti hän
ewäspussinsll pohjalle. Rengiksi päästyänsä, säästi hän palk-
kansa, pani rahansa säästöpankkiin ja tyytyi kaikkein mähim-
pään. Nähdessänsä nuorien tyttöjen käymän tansseissa, ajat-
teli hän: „ne ei kelpaa köyhän miehen waimoksi" ja odotti
tunnes sai nähdä jonkun oleman ahkeran, säästäwäisen, taita-
man ja yksinkertaisen. Hän haki itsensä maanwiljelys kouluun,
tuli ensiksi moudiksi ja sitte pehtoriksi tähän taloon ja nai luk-
karin tyttären, joka oli kunnon tyttö juuri semmoinen, joka
kelpaa waimoksi. Kun herrastalon omistaja kuoli, tuli peh-
tori arenttimiehelsi, ja nyt on talo hänen omansa eikä hänellä
ole enää paljo welkaa maksettawana. Tosin on hänellä ollut
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onnea myötänsä se on: hänellä on Jumalan siunaus, ter-
weyttä ja ymmärrystä. Mutta lopun hän on tehnyt itse."

„Mutta kuinka on teidän laitanne, Liisa? Ihmiset sano-
mat, että teillä on jonkunlainen eläkeraha tai millä te elätte/

„Niin", wastasi Liisa hymyillen, „eläkeraha, jonka minä
itselleni olen hankkinut."

„Mutta olettehan jo olleet leskenä kymmenen wuotta
ja teillä on ollut neljä, jollei wiisi lasta. Ia sitä paitsi on-
han teillä nyt lapsenlapsikin josta te pidätte huolta hänen
wanhempiensa kuoltua."

„Se on totta, mutta minulla on myöskin ollut onni
kanssani, sama onni kuin isännälläkin: Jumalan siunaus, ter-
weys ja ymmärrys. Tahdotteko kuulla kuinka minun laitani on
ollut?"

„No kerra nyt", sanoi Riitta areästi, „olisi hauska tietä
kuinka teille on käynyt."

„Pääsin ensin lastenhoitajattareksi herraswäelle. Silloin
olin mielä hywin lapsellinen, mutta minulla oli hywä emäntä.
Hän opetti minun ompelemaan, neulomaan, silittämään ja
tekemään kaikellaisia töitä. Sitte pyysin minä lasten kirjoi-
tuslirjoja, joita he eiwat enää tarwinneet, sain myöskin roan-
han kirjoitustaulun ja pieniä kiwikynän päitä ja niin opin
kirjoittamaan."

„Mutta mitä siitä sitte?" kysyi Tiina.
„Hywä on taitaa kaikkia", mastasi Liisa. „Kun minulla

oli nyt huone, puita, ruokaa ja waloa, niinkuin muillakin pal-
welijoilla, niin tarroitsin hymin wähän palkkaani. Minulla ei ol-
lut koskaan enempää kuin kaksi maatteusta. Kun jokapäiwäinen
hameeni kului, otin minä pyhä-hameeni arkipäiwäiseksi ja ostin
uuden. Koko kesän käwin minä paljas jaloin, eikä minulla ollut
plliwanwarjojll eikä muita puuhkioita. Willaset kintaani oli-
wat kyllä lämpimät, ja auringosta olen aina pitänyt. Muiden
tyttöjen puhellessa sulhasista ja naimisista, ajattelin minä, mi-
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nulla ei ole siihen kiirettä. Jos en saa kunniallista, ahkerata
ja kunnon miestä, olen ennen ilman. Mutta minä löysin
Jumalan kiitos minä löysin yhden. Samana väiwänä kuin
tulimme uuteen kotiimme, wertasimme säästöpankkikirjojamme ja
päätimme, niin kauwan kuin mahdollista joka wuosi, lisätä
niitä wahäisellä sutimalla. Mieheni oli suutari. Kun hän oli
ainoa juomaton pitäjässä, sai hän työtä enemmän kuin kerkesi
tehdäkään. Silloin otti hän oppipojan, ja minäkin autoin
missä woin neulomalla koneella, ja sillä wälin kudoin jakehrä-
sin sekä neuloin maatieita talonpojille ja kirjoitin kir-
jeitä heille ja sain sillä tamalla kaikellaisia pieniä tuloja. Mutta
sitte ihmestyi lapsia perheeseen, yksi toisensa perästä, millistä
maattiin kipeänä ja silloin tuli aika täperäksi, ja ruokaa sekä
waatteita tarwittiin pienille. Monta kertaa sattui niin ettei
meillä ollut rooin murua palasellemme eitä kahwikuppia mo-
neen kuukauteen, mutta joka wuosi pantiin kumminkiin pieni
summa pankkiin. Msinkertaista oli ruokamme, mutta mahmaa
ja hywää, ja sillä pysyimme me termeinä. Kun lapset kaswoi-
wat, taiwutettiin heitä työhön niin pian kuin he woiwat pi-
tää neulaa kädessänsä ja pestä lusikkata; suuremmat hoiteliwat
pienempiä, ja sillä tawalla oli niistä hyötyä ruokansakin edestä
paitsi sitä että minä sain istua rauhassa työn ääressä. Sitte kuoli
mieheni ja se oli koroa isku, mutta Jumala auttoi siitäkin su-
rusta. Lapset meniwät palwelukfeen ja toiset pääsiroat oppiin
käsityöläisille, ja kaikki omat tulleet Jumalan awulla ja hy-
wällä esimerkillä hywiksi ihmisiksi. Paljoa en tcirwinnut nyt
enää oman henkeni eläkkeeksi, mutta minä ajattelin manhuuttani,
sitä aikaa jolloin en enää jaksa tehdä työtä. Sen wuoksi
olen yhä edelleen säästänyt ja tehnyt työtä, roaikka jo joita-
kuita wuosia olen saanut korkoa rahoilleni. Jos nyt tulen sai-
raaksi tai muu onnettomus kohtaa, niin en tarwitse olla muit-
ten ihmisten Vastuksina. Mutta nyt on kahwi walmis ja se
on juotawa heti, jos siitä on olewa hyötyä.



Liisa kaatoi sisään, ja wieraat soimat wuorotellen kukin
kuppinsa, jonka tehtyä he laskeutuiwat olkiwuoteelle nurkkaan,
kiitettyänsä ja siunattuansa Liisaa hänen hymäntahtoisuudes-
tansa.

„Niin", sanoi Riitta, wetäessänsä nahkaisia yllensä, Ken-
ties olisi minullakin woinut olla säästörahoja jos olisin ollut
huoltapitämäinen. Mutta nyt on se myöhäistä, sillä minä en
ajatellut Vanhuuttani."
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Todellinen MstöKirjll.
„Fredrik, nyt olemme wihdoinkin saaneet sopiman pal-

welijattaren", sanoi nuori rouwa Wirtanen, tullessaan eräänä
päiwänä miehensä työhuoneeseen. „Katsos maan tätä päästö-
kirjaa: taitama ruuanlaittamisessa ja paistamisessa, silittämi-
sessä, pesussa ja ompelemisessa."

„No, sepä on oiwallistll", wastasi herra Wirtanen, „nyt
olemme etsineet ja koetelleet kauwan aikaa, ja wihdoin tulee
onni omalle kynnyksellemme. Ota hänet heti."

„Hän näyttää niin säädylliseltä sitä paitsi", sanoi rouwa
ja meni keittiöön.

Siellä oli palmelustyttö, mahan yli kahdenkymmenen
wanhll. hywästi waatetettu ja siewännäköinen. Rouwa Wir-
tanen keskusteli hänen kanssansa palkka-ehdoista ja hänen tule-
mista tehtäwistänsä, ja asia ratkaistiin molempien mielihy-
wäksi.

Ensimmäisenä päiwänä marraskuuta tuli ja samana päi-
wänä rupesi Ewa Ahonen uuteen palweluspaikkaansa. Hänen
ensimmäinen tehtäwansä oli siiwota tuo likainen ja ruokoton
keittiö.

„Täällä on ennen mahtanut olla koko epatto", sanoi hän
itsekseen, awattuansa keittiökaapin ja nähtyänsä puhdistamatto-
mat kasarit sekä joukon luutturättiä ja likaisia käsiliinoja, ruos-
teisia weitsiä ja kaikellaisia romuja. „Nyt pitää täällä tulla
toinen järjestys."
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Ia Ewa piti sanansa. Oikein ilo oli nähdäkuinka keit-
tiö päiwä päiwältä tuli komeammaksi, järjestetyksi ja puhdiste-
tuksi tultamme kasanneen ja lumimalkoisine puuastioineen.
Herra ja rouwa Wirtanen saiwat sitä paitsi iloita hywin laite-
tusta ruu'asta ja hywästi silitetyistä waatteista. Ewa «li
siewä ja taitama, ja herrasmäki piti häntä oikein palwelijan
esikuwana. Tosin tapahtui, että pikkukatuja katosi silloin täl-
löin, milloin pesusta, milloin keittiöstä, mutta sitä tapahtuu
kyllä joka huoneessa, ajattelimat he, eikä sitä moida auttaa.
Wanhempi ja tottuneempi emäntä olisi ehkä huomannut, että
muutamiaruokatamaroita meni tawattoman paljon, mutta rouwa
Wirtanen ei pitänyt epäluuloa mistään, maan oli tyytywäi-
nen saadessaan istua kauniissa huoneessansa, tehden käsitöitä
tahi soittaen ja lukien ja antaen Ewan pitää huolta taloudesta.

Niin kului lähi kolme muotia. Herra Wirtanen sanoi
tosin, että heidän elantonsa maksoi nyt enemmän kuin koskaan
ennen, mutta sitä ei ole woitu auttaa, ajatteli hän, ja rouwa
sanoi, että nyt oli hänellä ollut hupaisat muooct ja että hä-
nestä oli nyt kaikki niin mukawaa ja hywiiä.

Eräänä puimana piti herraswäen lähteä wieraisille, ja
rouwa awasi llllldikkonsa ottaaksensa sieltä koruneulansa, jonka
hän aikoi panna rintaansa. Mutta neulaa ei löytynytkään.
Hän etsi ihmeissään hetken aikaa, mutta kun kello oli jo paljo
ja hewonen jo waljastettu, otti hän toisen neulan sen sijasta,
ja niin lälsiwät he. Seuraamana päimänä päätti hän kum-
minkin ottaa selwän koruneulastansa, sillä se oli hänen äitinsä
antama lahja ja siis hywin rakas muisti. Nuori rouwa etsi
ei ainoastaan tämän laatikon maan wielä kaikki muutkin, hän
etsi kaapin ja pöytälaatikot, mutta neulaa ei kumminkaan löy-
tynyt.

„Warmllllnkin olet sen pudottanut jonkun kerran ulkona
ollessasi", sanoi hänen miehensä.

„Niin, niin on mahtanut käydä", wastasi rouwa, „se ei
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ole woinut häwitä minun laatikostani. Ätutta hywin ikäwää
on että olen ollut niin huoleton", ja häneltä pääsi itku.

Emä oli rouwan etsiessä kulkenut muutamia kertoja huo-
neen läpi, ja häneltä oli myöskin kysytty neulaa, mutta hän
ei sanonut siitä tietämänsä mitään.

Jonkun ajan perästä, kun Eroa jonakin päiwänä oli pe-
sulla ja rouwa yksinään askaroitsi keittiössä, otti hän esille
muutamia käsiliinoja suuresta arkusta, joka oli keittiökamma-
rissa, lähettääksensä niitäkin pesuun. Peratessaan arkkua ko-
pahti jokin kowll hänen käteensä. Hän työnsi waatteet syrjään
ja löysi suuren pahwirasian, jota hän myöskin lauman aikaa
sitte oli klliwannut. Ihmetyksissään awasi hän sen, ja mikä
ensiksi kiilsi hänen silmäänsä, oli tuo rakas, kadotettu neula,
joka oli siellä muutamien kaulusten, hienojen nenäliinojen ia
parin pienen silkkikuiwin kanssa, jotkakaikki oliwat nuoren rou-
wan. Hämmästyneenä, melkein halruattuna, seisoi hän awattu
rasia kädessä, kun miehensä, joka oli tullut häntä etsimään,
astui sisään.

„Katsos tätä Fredrik", sanoi hän wihdoin, waaleana
mielenliikutuksesta. „Mitä luulet tämän merkitsemän? Tämän
olen löytänyt tämän arkun pohjalta, käytetyn maatekasan alta."

„Neulasi!" huudahti mies, „luinka se on tänne' jou-
tunut?"

„Niin, kuinka? Se on marinaankin warastettu, eikä ku-
kaan muu ole woinut sitä tehdä kuin Eroa."

„Oletko ennen huomannut häntä epärehelliseksi?"
„Woi, en koskaan ole ajatellutkaan sitä", sanoi rouwa hai-

keasti. Olen uskonut kaikki awaimeni hänelle, kaikki laadik-
koni owat olleet hänelle awonaiset. Hän on käynyt aitassa ja
kellarissa, wieläpä on saattanut ottaa rahaa minun kukkarostani."

„Etkö ole kaiwannut näitä kappaleita, jotka tässä nyt
owat sekä neulaa?"
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„Olen kyllä ja pakjo muutakin, mutta en koskaan ole
woinut ajatella niitä warastetuiksi, olen luullut niideu kadon-
neeksi pesussa tai muulla taivalla hukkuneeksi.

Nyt «mattiin omi, ja Ewa astui yht'äklia sisään. Hän
oli tullut hakemaan käsiliinoja, joista rouwa jo oli puhunut ja
tuli suoraan pesutuwasta hame lamallista ylemmäksi nostettuna
ja käärityin käsiwarsin. Nähtyänsä herraswäkensä lyörkikamma-

rissa ja tuon awatun rasian, tuli hän malieatsi kuin palttina
ja otti kiinni owipielestä ett'ei kaatuisi lattialle.

„Ewa", sanoi hänen emäntänsä, „en minä luullut sinua
warkaaksi. Selitä paikalla kuinka nämä tawarat owat tänne
tulleet!"

Eivä oli sukkelasti tehnyt päätöksensä ja puolusti itseänsä
niin paljo kuin woi. „Huiwit olen ostanut ja kaulukset olen
neulonut", mustasi hän ynseästi, „ja määrin on herrasväeltä
tehty että se nuuski minun laatikottani.

„Tämä arkku ei ole sinun maan minun eikä tämä rasia-
kaan, kauluksissa ja nenäliinoissa on minun nimeni, ja neula
on sama jota olen etsinyt jo useampia wiikkoja."

Tyttöraukka koetteli wielä walhetella ja puolustaa itse-
änsä, mutta hermswäki ei tahtonut enää kuulla häntä, maan
jätti huoneen ja otti rasian mukaansa. Ewa riensi takaisin pesutu-
paan; wihll, hiipiä ja epäilys maltasi hänen. Kauwan olihan
marastellut, milloin yhtä, milloin toista, mutta ei ollut tullut
keksityksi, nyt oli hän häwäisty martaaksi, nyt tuli hän kenties
poisajetuksi, pahaan huutoon ja pilkatuksi. Mitä oli hänen
nyt tehtäwä: Tyttöraukan! Ei silmänräpähdystäkään ajatellut
hän mitä Jumala tästä pitää. Han maan ajatteli mitä ihmi-
set siitä sanomat. Ei minkäänlaista katumuksen tunnetta he-
rännyt hänessä, ainoastaan häpeä ja harmi siitä että se oli
tullut keksityksi. Monen tuskallisen ajatuksen ja monellaisten
tuumailujen perästä, päätti hän tunnustaa kaikki ja pyytää
anteeksi sekä rukoilla herraswäkeä pitämään asian salassa eikä
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puhumaan siitä kelienkään. Tämän teki hän wielä samana
päiwänä, mutta rouwa kaski wihoissaan Ewan muuttamaan
ensimmäisenä päiwänä marraskuuta, hän ei tahtonut pitää Ma-

rasta talossansa.
Päästökiijaa kirjoitettaessa tahtoi rouwa siihen panta-

waksi että Ewa oli epärehellinen, mutta herra Wirtasen mie-
lestä oli siinä kylliksi rangaistusta että hän tuli pois ajetuksi
ja lisäsi:

„los minä nyt kirjoitan että hän on epärehellinen, niin
ei hän saa enää toista palweluspaikkaa. Ei kukaan ihminen
huoli warasta taloonsa."

„Niin, mutta se on aiwan oikeuden mukaista", sanoi
rouwa; „miksi hänen pitää warastaa? Ia määrin on, että hä-
nen entinen isäntänsä kirjoitti määrän päästökirjan."

„Hän kirjoitti hänen olewan taitaman ruuanlaittami-
sessa ja kaikellllisissa askareissa, ja sehän on totta", sanoi herra
Wirtanen nauraen.

~Niin, mutta hän ei kirjoittanut että hän on epärehelli-
nen, ja siinä teki hän määrin, sillä nyt olemme luottaneet hä-
nen, ja hän on warastanut meitä kolme wuotta. Nyt myös-
kin huomaan mihinkä rahani omat joutuneet. En koskaan enää
saanut menoja sopimaan yhteen tulojen kanssa, mutta luulin
unhoittaneeni ne kirjoittaa ylös, tai luulin määrin laskeneeni."

„Olkoonhan nyt", sanoi herra Wirtanen, joka oli hywä-
luontoinen mies. „Hän on pettänyt meitä, ja se on tosin hy-
win paha, mutta mahdoton on minun turmella koko hänen
tulewaisuuttansll ja sanoa koko maailmalle, että hän on waras.
Sillä tawalla woi hän nääntyä nälkään. Näin minä kirjoi-
tan: Ewa Ahonen on palwellut minun luonani 1 päiwästä
marraskuuta 1865 1 päimään marraskuuta 1868 ja on nyt
wapaa minun palweluisestani.

Fredrik Wirtanen.
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Katsos niin, nyt en ole kiittänyt enkä moittinutkaan
häntä. Koetelkoot nyt muut taas onneansa ja katsokoot pa-
remmin eteensä kuin me."

Nuori rouwa, joka niin suuresti oli erehtynyt tämän
muutoin erinomaisen palvelijattaren suhteen, ei ollut oikein
tyytywäinen, mutta kun ensimmäinen wihan puuska oli men-
nyt ohitse, ajatteli hänkin oleman liian ankaraa lähettää nuorta
turwatonta tyttöä awaraan maailmaan epärehellisen maineella.
Sekä herra että rouwa oliwat sitä paitsi hywäsydämisiäkyllä ettei-
wät puhuneet tapauksesta kelienkään, ja niin läksi Ewa puh-
tailla paperilla" heidän luotansa ja moi pystyssä pain etsiä
palwelustll missä tahansa, kenenkään woimatta aawistaa että
hän Warkauden tähden oli eroitettu palweluksestansll. Jos hän
nyt olisi tuntenut syntinsä, niin olisi ehkä tämä hänen her-
rasmäkensä hywyys mahdollisesti woinut saattaa hänet paran-
nukseen ja katumukseen, mutta hän ei tuntenut sitä, maan oli
ainoastaan iloinen että hän pääsi siitä niin mähällä. Tosin
tunsi hän hywästijättöhetkellä wähän katumusta että hän niin
huonosti oli palkinnut herraswäkensä ystäroyyttää ja luotta-
musta ja wuodatti muutamia kyyneleitä, mutta tämä katumus
ei ollut kylliksi sywä mlltkllllnsllattamaan todellista parannusta.

Ewa oli saanut hywän paikan rikkaasta rusthollista sa-
massa pitäjässä ja ilortsi pääsystään useimpien muiden tome-
rien kanssa yhteen. Mutta rusthollin emäntä oli kokonaan
toisellainen emäntä kuin nuori rouwa Wirtanen. Hän käwi
itse katsomassa kaikkia, antoi itse jauhot ja suolat, lihat ja
woit, piti kahwit ja sokurit lukitussa rasiassa ja rahlllaadik-
konsa hywässä tallessa. Siitä huolimatta oli hän hywä emäntä,
sekä huoltllpitämn valwelijoistansa että ystämällinen niitä koh-
taan, mutta hän oli järjestyksellinen ja säästäwä, sitä paitsi
oli hän myöskin wanha kokenut waimoihminen j« oli saanut
nähdä kaikenkaltaisia palwelijoita; hän tiesi ett'ei kaikkiin woi-
nut täysin luottaa eikä hän katsonut oikeaksi panna köyhiä,
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taitamattomia ihmisiä niin suurille kiusauksille alttiiksi. Luon-
nollisesti antoi hän kumminkin, kun tarrois niin waati, awai-
met muillekin eikä pitänyt turhaa epäluuloa, mutta kun hän
hyruin tiesi kaikki mitä talossa oli jaymmärsi mitä meni tarpei-
siin, ei häntä ollut helppo pettää. Ei siis lauman kestänyt
ennenkuin hän huomasi uuden palmelijattarensa oleman epäre-
hellisen. Eroa ei ollut tullut wahingostll wiisaaksi, waan niin-
piankuin hän oli tottunut talon tapoihin ja tähystellyt missä
mitäkin säilytettiin, rupesi hän wähitellen omistelemaan yhtä
ja toista. Nyt oli hän kumminkin paljon roarowaisempi kuin
ennen, sillä hän huomasi heti ett'ei rusthollin emäntää ollut
niin helppo pettää kuin nuorta huoletonta rounm Wirtasta,
mutta sen sijaan luotti hän siihen, että hän, kun siellä oli
useampia palruelijoita, helpommin rooi syyttää muita. Kun
rusthollin emäntä huomasi ett'ei Eroaan woinut luottaa, piti
tämä tarkan roaarin hänestä, ja ensi kerran saatuansa warman
todistuksen siitä, kutsui hän tytön huoneeseensa ja puhui roa-
kllllsti hänen kanssansa. Eroa koetteli kuten ainakin kieltää,
mutta emännällä oli niin roarmat todistukset, ett'ei se autta-
nut. Silloin pääsi häneltä itku ja hän lupasi parantaa it-
sensä, ja emäntä antoikin mielellään anteeksi. „Sinä olet mielä
nuori", sanoi hän, „jos tahdot, niin woit mielä parantaa it-
sesi. Kuule nyt minun neuwoani ja ole rehellinen tyttö, muu-
toin tulet sinä onnettomaksi, sillä warkaus on suuri synti Ju-
malan edessä ja samoin roalhekin.

Eroa lupasi kaikki ja pysyikin wähän aikaa lupauksessaan,
mutta kun tilaisuus tuli, lankesi hän jälleen entiseen syntiinsä.
Nyt alkoiwat toisetkin palmelijat huomata tämän ja wihastui-
wat kowasti että Eroa alinomaa oli syyttänyt heitä. Eroa oli
usein kehunut olemansa taitawampi ja siistimpi kuin muut;
nyt maksoiroat he hänelle uhkaamalla ilmoittaa kaikki mitä tiesi-
wät isäntäroäelle. Jonkun ajan kuluttua, waroitti emäntä toi-
,en kerran Ewaa ja sanoi: tahdon aikanansa sinulle ilmoittaa
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että rusthollari aina antaa todellisia päästökirjoja palwelijoil-
lensa, silla hän pitää petoksena tehdä toisin. Jos et luowu
Varastamisestasi ja walhettelemisestasi, niin pannaan se päästö-
kirjaasi, kun lähdet täältä, siihen woit luottaa. Nyt olen wa-
roittllnut sinua.

Ewa peljästyi ensin koroin tätä, mutta sitte rauhoittui
hän ja ajatteli ett'ei se ollut niin määrällistä, entiseettaän isän-
tänsä eiwät olleet maininneet mitään hänen epärehellisyydes-
tänsä, maikka he kyllä oliwat sen tienneet. Jonkun aikaa piti
hän maransa, mutta kuuman ei sitä kestänyt, ja wuoden lo-
pussa eroitettiin hän palweluksestaan rusthollissa. Paastökir-
jall antaessaan kysyi isäntä häneltä: „osaatko lukea kirjoi-
tusta?"

„En, en osaa", wastasi Ewa ynseästi.
„Minä luen siis päästökirjasi sinulle: Ewa Ahonen on

palwellut luonani ensimäisestä päiwästä marraskuuta 1868 en-
simmäiseen päiwään marraskuuta 1869. Sillä ajalla on hän
täyttänyt welwollisuutensakunnollisesti, on taitama ruuanlaitta-
misessa, pesussa ja silityksessä y. m., mutta on epärehellinen
eikä häneen moi luottaa. Karl Selcmoer. Rusthollari."

Ewa oli tullut sekä punaiseksi että mankaksi tätä päästö-
kirjaa luettllissa, nyt purskahti hän itkuun ja huusi wihoissaan:
„minä manuutan rusthollarin keräjään sellaisesta wääryydestä!
Mitä tyhmyyttä se on, . . . koska olen warastanut. . . koska
olen walhetellut . .

. enkö ole ollut ahkera ja säännöllinen
koko wuoden, ja eikö emäntä aina ole ollut tyytywäinen työ-
höni, ja tämän palkinnoksi saan tuommoisen päästökirjan."

Rusthollari wastasi rauhallisesti: Tosin olet ollut ah-
kera ja säännöllinen, ja sen muoksi onkin se pantu paästökir-
jllllsi, mutta olet myöskin ollut epärehellinen ja walhetellut,
maikka sinua on monta kertaa siitä waroitettu ja muistutettu.
Miksi pitäisi minun mainita sinun hywiä puoliasi ja jättää
wirheesi mainitsematta? Minä tekisin silla tapaa itseni osalli-
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seksi sinun syntiisi ja pettäisin sen isännän, jonka luo sinä
wast'edes tulet. Mitä siihen tulee, että sinä manuutat minun
taräjään, niin tiedät sinä hywin että täällä on todistuksia ja
wieraitamiehiä sinua wastaan, ja sinä tulet ainoastaan julki-
sesti rangaistuksi kotiwarkaudesta. Päätä ennen tästä lähtien
olla rehellinen, niin moi seuraama todistuksesi tulla parem-
maksi."

„Niin", sanoi Ewa hywin alakuloisena, „kuka minua ot-
taisi palmelukseensa, kun minulla on tällainen päästökirja?
Woi hywä rusthollari, antakaa minulle toinen ja olkaa arme-
lias !"

„En anna", wastasi isäntä wakaisesti, „waimoni sanoi
sinulle jo kauwan aikaa sitte että minä annan aina todellisia
päästökirjoja, niin että hywin tiesit mitä sinun oli odotettawa.
Sinä et ole luopunut wiastasi, waan olet ainoastaan koetta-
nut peittää sitä. Nyt säätkin nauttia sen hedelmiä."

Kauwan kesti, ennenkuin Ewa tällä todistuksella woi
saada toisen palweluspaikan, mutta kun syksy rupesi lähesty-
mään, täytyi hänen kumminkin koetta, jollei hän tahtonut jäädä
aiwcm ilman. Hän käwi talosta taloon, lähetti päästökirjaansa
postin ja tuttawien kautta, mutta aina tuli se takaisin. Kuka
olisi uskaltanut ottaa epärehellistä ja petollista henkilöä palme-
lukseensa? Wihdoin tuli ensimmäinen päiwä marraskuuta. Ewa
pakkasi arkkunsa ja läksi pois rusthollista, tietämättä mistä hän
seuraamaksi yöksi saisi majapaikkaa itsellensä. Kotipitäjässään
ei ollut koettelemistakaan saada palmelusta, sillä hänen päästö-
kirjansa oli luettu monessa paikassa ja siitä puhuttiin kaikkialla
ja hän luuli jokaisen itseänsä kohtaaman henkilön silmäyksistä
lukemansa sanan „waras", mutta lian tahtoi koettaa naapuri-
pitäjässä, jossa hänen sisarensa oli naimisissa. Sinne läksi
hän nyt. Jo majatalossa siellä, joka oli kirkonkylässä, kysyt-
tiin häneltä eikö hän tahtoisi rumeta palwelukseen; hän otti
tarjouksen ilolla wastaan, mutta kun emäntä sai nähdä päästö-
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kirjan, sanoi emäntä kylmästi: „Wai niin, ei, kiitoksia, minä
en tarwitse sinua. Semmoisessa paikassa luin tämä on tar-
witlllln rehellistä wäkeä, sillä minä en jaksa olla walweklla
yötä päiwaä, ja yksi tahtoo kahmia, toinen miinaa, kolmaas
ruokaa, ja tässä on alinomaa rahan maihde ei, tähän et
sinä sowi." Ia niin meni hukkaan se toiwo. Kun Ewa tuli
lähimmäiseen metsään, repi hän päästökirjansa pieniksi kappa-
leiksi ja huudahti itkien: „minä näännyn nälkään, jos pitem-
mältä kuljeksin tuon mokoman paperilapun kanssa." Mutta
nyt tuli uusi waikeus. Jokainen kyseli päästolirjaa, ja kun
Ewa walhetteli sen pudottaneensa, puistiwat ihmiset päätänsä
eiwättll uskoneet häntä, ja aina oli hän epäluulon alainen,
minkätähden hän oli jäänyt palweluksetta aina leiriin asti.
Häntä ei huolittu mihinkään. Wihdoin tuli hän sisarensa luotsi
jll walitti hätäänsä.

„Mutta kuinka sinä olet jättänyt itsesi noin aina syksyyn
asti?" kysyi tämä.

„En ole saanut paikkaa."
„Mitä juttua tuo on! Taidathan sinä kaikkia sekä olet

joutuisa ja näppärä."
,Mllilka lohta, mutta se ei auta. Kotipitäjässämme ei

ollut yhtään llwonllistll paikkaa eikä kahdessa naapuripitäjässä-
kään, sentähden tulin tänne luoksesi pyytämään sinulta apua."

„No hywä, minä koettelen hankkia. Nimismies on nai-
maton ja on nyt syksystä alkaen asettanut oman talouden; hän
ei ole mielä saanut itsellensä emännöitsijää, maan eräs ma-
tami on käynyt siellä joka päimä. Se tosin ei ole mikään
sopima paikka niin nuorelle tytölle kuin sinä, mutta ethän muu-
toin moi elää, ja minulla Jumala paratkoon ei ole mitään
sinulle antamista, kahdeksan pienokaisemme tähden, ne omat
niin täytymättömiä kuin pääskysen pojat eikä niistä ole enempi
hyötyä kuin niistäkään. Jumala heitä siunatkoon! Hätäwara-
pllilka un nimismies Brandtilla, mutta katso että olet siellä
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wakainen, ja hae itsesi pois sieltä niinpiantuin moit, sensanon minä!"
Jo seuraamana päiwänä läksi Ewa raskaalla sydämellä

nimismieheen. Hän oli nuori, iloinen mies, ja kun Ewa sa-
noi pudottaneensa päästökirjansa, puisti hän pilallisesti pää-
tänsä ja sanoi: moi, moi tyttöseni, sepä oli koma onni; nyt-
hän möisi luulla että se oli niin huono, ett'et sinä ilkiä sitä
näyttää; kenen luona wiimeksi palwelit?"

„Rusthollari Selanderin."
„Aha", nauroi nimismies, „se jolla on tapa aina antaa

todellisia päästökirjoja. No, sinun siis lienee tietysti ollut
hywä, ha, ha, ha! No, samapa se, koska osaat laittaa ruokaa
ja minä olen suuttunut kaikkiin matameihin, niin olkoon men-
neeksi. Oletkin kylliksi kaunis ja sopima emännäksi nuorenmie-
hen taloudelle."

Ewa punastui harmista kuullessaan näitä sanoja. Kaik-
kine wilpillisyyksineen ja walhettelemaisuuksineen oli hän kum-
minkin tähän asti ollut siweä tyttö sekä melkein kylmä nuoria
miehiä kohtaan, niin että näillä Harmoin oli ollut rohkeutta
ja halua sanomaan hänelle tyhmiä kohteliaisuuden osoitussa-
noja tai muulla tamalla lähestyä häntä. Jollei nyt tuota
onnetonta päästökirjaa olisi ollut, niin olisi hän heti näiden
nimismiehen sanojen perästä kääntänyt selkänsä ja mennyt tie-
hensä, mutta nyt hän ei uskaltanut. Hänellä ei ollut muuta
kuin puolet wiime muoden palkasta elettäwänä, ja talwi oli
edessä. Hän ei saanut halweksua niin edullista paikkaa. Niel-
len harmiansa ja häpeätänsä, wastasi Ewa siis, että hän ottaa
paikan ja läksi sisarensa luota hakemaan tawaroitansa.

Elämä, jota Ewa nyt sai wiettää, oli hywin mukawaa
ja miellyttämää. Taloudenpito oli luonnollisesti wahäistä,
nuorenmiehen asumus pieni ja helppo pitää järjestyksessä ja
isäntä iloinen ja ystäwällinen sekä aina tyytywäinen hänen
määrayksiinsä. Tosin oli monta asiaa, johon hänen oli wai-
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kea totuttautua, ja kun hänen isännällänsä oli wieraita, iloisia,
mailattomia herroja, jotka ahkerasti kallisteliwat totilasia, sai
hän luulla sanoja, jotka alussa saattoimat hänet sekä punastu-
maan että waalenemaan, mutta wähitellen tottui hän siihenki
eikä pitänyt mäliä mistään semmoisesta.

Syksypuoli tuli. Lokakuu oli tullut sateineen ja myrs-
kyineen. Nimismies oli usein poissa, ja Ewa oli yksinään
kotona. Hän oli tullut hywin wakaiseksi wiimeisinä aikoina,
näytti alakuloiselta ja lewottomalta ja itki monta katkeraa kyy-
neltä salaisesti. Wielä puoli wuotta sitten kameli hän reip-
paana ja iloisena ja käyttäytyi kuin hieno rouwasihminen.
Ihä enemmän ja enemmän oli hän rumennut malttamaan tutta-
wuutta naapuritalojen palwelijoioen kanssa ja waatetti itsensä
niin hienosti ja herramaisesti kuin mahdollista. Pientäkulta-
sormusta piti hän wasemman kätensä nimettömässä sormessa,
ja sitä hän oli wielä joku aika sitte katsellut kopeudella ja
ilolla. Nyt pudotti hän monta kyyneltä sen takia ja puristi
toisinaan kowasti sitä kättä, jossa sormus oli.

Eräänä päiwänä, isännän ollessa kotona, otti Ewa käsi-
liinan ja meni siihen huoneeseen, jossa hän istui kirjoitta-
massa, muka tomua pyyhkimään, jonka hän kumminkin jo ker-
ran oli tehnyt samana päiwänä. Tätä tehdessään heitti hän
silloin tällöin mietteellisen silmäilyn isäntäänsä, joka oli har-
taassa työssä pöytänsä ääressä. Emalia näytti oleman jotakin
sanottamaa, mutta waikea oli hänen tuoda sitä esille. Wih-
doin rohkaisi hän itsensä ja sanoi hieman mapisewalla äänellä:

„Koska herra Brandt aikoo mennä ottamaan kuuluutus-.
kirjaa?"

Isäntä käänsihe äkkiä ympäri. „Mitä tarkoitat?"
„Kysyin, koska te aijotte mennä ottamaan meille kuu-

luutuskirjllll", wastllsi Ewa.
Tämä seisoi hänen edessänsä katsoa tuijottaen alaspäin^
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ja hän huomasi, että Eroa wiimeisinä aikoina oli tullut waa-
leaksi ja laihaksi.

„Olette luwanneet mennä naimisiin kanssani, herra
Brandt", sanoi hän ja katsoi Innottomasti häneen, „Nyt on
aika mennä panemaan kuuluutuksiin jollen . . . jollen . . . .

minä tule onnettomaksi ihmiseksi."
Herra Brandt nousi yht'älkiä ulos. ~Se on mahdo-

tonta . . . aiwan mahdotonta . . . minä olen kihlattu .
. .

sehän oli maan .
.

. sehän oli maan, petossana . .
. sinä

ymmärrät ..."

„Minulla on teidän sormuksenne, herra Brandt, ja tei-
dän lupauksenne", sanoi Eroa kyyneleistä roapisewalla äänellä,
„ja minä uskoin teidän sanaanne. Teidän täytyy, teidän täy-
tyy pitää lupauksenne! Muutamien kuukausien kuluessa, tulen
minä äidiksi teidän lapsellenne."

Herra Brandt käweli edestakaisin hywin nopeilla aske-
leilla. „Se on mahdotonta! Sinun pitä heti lähteä minun
talostani taksi wiikloa sitten kihlauduin rowastin tyttären
kanssa, ja jos hän tai isänsä saa luulla sanankaan mitä täällä
on tapahtunut, niin tulee kihlaus puretuksi. Minä annan si-
nulle kunniallisen eläkkeen, niinkauwaksi .

. . niinkauwaksi kuin
taaskin kykenet menemään palroelukseen, ja minä tahdon tehdä
kaikki mitä woin sinun eteesi. Kas niin. Eroa, ole nyt ym-
märtäwäinen tyttö ja erotkaamme ystawinä. Woithan käsittää,
ett'en minä woi mennä naimisiin sinun, siwistymättömän ty-
tön kanssa, jonka sisar on naimisessa minun torpparini kanssa.
Minun mielestäni olisi sinun pitänyt ymmärtää tämä alusta
alkaen."

Ewa seisoi äänetönnä ja waaleana epätoiwoisella katsan
nolla silmissä.

Isäntä taputti häntä olkapäälle ja jatkoi: „olethan aina
ollut niin ystäwllllinen minua kohtaan, palwellut minua aiwan
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minun mielikseni, ethän tahdo tehdä minua onnettomaksi ja
koko pitäjän laulettllwaksi."

Mutta Ewa wetäysi inholla pois hänen luotansa ja huu-
dahti kuumasti: „Niin minä tahdon tehdä teidät onnettomaksi,
niin onnettomaksi kuin te olette tehneet minun! Minä kerron
morsiamellenne minkälainen te olette. Mitä minä rahoilla
teen? Niillä en moi ostaa hywää nimeäni ja kunniaani ta-
kaisin."

„Sinun hywä nimesi", sanoi herra Brandt ylenkatseelli-
sesti! „Minä moisin syyttää sinua kotomarkaudesta, sillä mmä
en ole ollut sokea tänä nmonna, maikka marsin tahallani en
ole piitannut sinun pienistä näpistelemisistäsi, ja senkin tie-
dän, että rusthollari Selander on eroittanut sinut Warkauden
tähden. Jos siis sinä toimitat eron morsiameni ja minun ma-
tillani, auttaa se sinua wähän, sillä minä en moi naida rosmoa.

Ewa painoi käsiänsä kowasti muotoansa wastaan ja jätti
huoneen mallan mielettömänä tuskasta ja häpeästä. Pantu-ansa pienen kammarinsa owen salpaan, heittäytyi hän pulmil-
lensa sänkynsä wiereen ja wäänteli tuskasta käsiänsä. Hän
lausui tosin: „woi Jumalani, moi Jumalani", mutta ei woi-
nut rukoilla, . sillä rukous samoin kuin Jumalakin oli hänelle
outo, ja niin onneton kuin hän tällä hetkellä olikin, niin ei
hän nytkään tuntenut syntiänsä. Hän ei ajatellut että hän oli rik-
konut sekä kuudennen että seitsemännen käskyn, maan ainoas-
taan että hän oli tullut petetyksi ja että kaikki ihmiset saiwat
tietää hänen langenneen. Tulewaisuus wapisutti häntä. Täältä
täytyi hänen lähteä pois, hän ei tahtonut hetkeksikään jäädä
tämän lupauksensa rikkojan luokse. Mihin hänen olisi men-
täwä? Millä elettäwä? Millä peitettäwä häpeänsä?

Jonkun aikaa tätä itkettyänsä, nousi hän ylös ja alkoi
kiiruusti kerätä tawaroitansa kokoon. Tämän tehtyänsä, tem-
pasi hän sormuksen sormestansa, pani sen pöydälle ynnä muuta-
mat muut pienet kalut, jotka hän wuoden kuluessa oli isän-

49Todellinen päästötirja.
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nältänsä saanut, ja meni sitte keittiön kautta ulos, ottaen myö-
tänsä tawaroitansll ainoastaan sen werran, kuin itse jaksoi kan-
taa. Hän ohjasi tultunsa sisarensa luokse. Täällä oli hän
wiime aitoina ollut hywin Harmoin, sillä sisarensa oli häntä
nuhdellut siitä ett'ei hän etsinyt itsellensä toista paikkaa ja
että tämä oli kowasti maroittanut häntä nimismiehestä. Nytkin
otettiin hänet täällä hywin ynseästi wastaan, ja kun sisar sai
tietää hänen lähteneen pois nimismiehestä ja tuultuansa kuinka
hänen laitansa oli, tuli hän sekä wihaiseksi että pahoille mie-
lin ja sanoi itkien: „katsos nyt kuinka olet laittanut itsellesi!
Enkö minä sitä sanonut! Minkätähden jäit siihen kuumemmaksi
aikaa? Mihinkäs nyt menet?"

Ewa sanoi: „ajattelin että moisin saada jäädä sinun luok-
sesi joksikuksi aikaa ja etsiä jonkinlaista työtä."

„Niin, minun puolestani woisit sen kyllä tehdä, sillä
olethan kumminkin minun lihallinen sisareni, mutta saadaan
nähdä mitä Antti sanoo, hän on hywin tarkka sellaisissa asioissa
ja sanoo, ett'ei meillä köyhillä ole muuta kuin hywä ni-
memme ja maineemme, ja sen suhteen täytyy meidän olla waro-
wllisia."

Torpparin maimo arwasi oikein. Kun hänen miehensä
tuli totia ja sai kuulla Ewasta, läksi hän heti nimismiehen
luo, ja puheltuansa tämän kanssa ja huomattuansa, ett'ei mi-
tään woitu toimittaa, otti hän Emän arkun mukaansa kotiansa,
waljasti hewosensa rattaiden eteen, nosti arkun siihen ja sanoi
waimollensll: „toimita nyt hywää emästä sisarellesi ja pistä
kolmimarkkanen hänen kuttaroansa ja ota sitte hywästit sisa-
reltasi, sillä meille ei hän saa jäädä päiwäksikään. Kaikki tie-
tämät että me olemme köyhiä, mutta ei kukaan ole wielä tietä-
nyt mitään pahaa meistä. Sinun sukusi ei myöskään pidä
saattaman häpiää meille."

Siinä ei auttanut mikään. Ewcm täytyi nousta rattaille
ja matkustaa pois erääseen pitäjään muutamia peninkulmia
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täältä ja hywin lähelle Helsinkiä, jakun lanko oli siellä hankki-
nut hänelle huoneen köyhän perhekunnan luona huokeata wuok-
rall wastaan, jätti tämä hänen sinne sillä kehoituksella että hän
antaisi näiden tapausten olla maroituksena tulevaisuudessa ja
pyysi häntä tarkoin ajattelemaan elämään tästälähin niin, ett'ei
hän telisi itseänsä ja muita onnettomaksi. Täällä istui nyt
Ewa Vähäisessä kammarissaan Vieraalla paikkakunnalla sydän
täynnä surua ja monta raskasta ajatusta. Ewa oli lähtenyt
nimismiehen talosta hywin mähillä rahoilla, sillä suurimmanosan Vuosipalkastansa, jonka hän oli ottanut edeltäkäsin, oli
hän käyttänyt koristuksiin ja hienoihin Vaatteisiinsa, luulles-
saan pääsewänsä herrasmiehen rouroaksi, ja muutamia penniä
yli marsinllisesta palkastansa ei hän moinut ottaa ivastaan
siltä, joka niin oli häntä pettänyt. Tosin oli hän hywin tai-
tama kaikellaisissa käsitöissä, samoinkuin hienommissa pesuissa
ja silityksissä, mutta mitään erittäin suurta tuloa ei hänellä
ollut näistä. Talonpojat maksmwat ainoastaan hywin wähän
semmoisista eikä tarwinneet sitä niin usein, ja ympäristöllä
olemissa herrastaloissa oli heillä määrätyt pesittäjättärensä ja
ompelijattarensa, joilla he ennenkin oliwat teettäneet sellaiset
työnsä, ja joita sitä paitsi oli joukottain näillä seuduin. Noidak-
sensa siis maksaa muokraansa, halkoja ja ylläpitoansa, täytyi
Eroan wähitellen myödä tamaroitansa yhden toisensa perästä ja
usein hywin alennetusta hinnasta. Joulun tullessa oli hän
niin rahoitta, ja hänen wähäinen omaisuutensa oli supistunut
niin pieneksi, että hän päätti matkustaa Helsinkiin etsiäksensä
siellä parempaa ansiota. Hän walitsi nyt pari pukua wahmoja,
hywiä waatteita ja möi loput samoinkin arkkunsakin, jossa hän
säilytti kaikkia mitä hänellä oli. Sitte pani hän toisen puwun
päällensä, ja toisen kääri hän myttyyn, ja otti sitte jäähywäi-
set isäntäwäeltänsä, maksoi lopun wuorastansa ja läksi Hel-
sinkiin.
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Myöhään jääkylmänä pimeänä talwiiltana saapui hän
wäsyneenä, kipeänä ja wilustuneena hywin pieneen mökkiin,
joka oli muutamia wirstoja ulkona kaupungin tullista. Siinä
asui köyhä, yksinäinen eukko, joka teki luutia ja huosiamia seka
taittoi hawunoisia, joita hän sitte kelkallansa meti Helsingin to-
rille myötämäksi. Täällä pyysi Ewa yösijaa, ja saatuansa ku-
pin kahmia ja lämmiteltyänsä malkean ääressä, nukkui hän sy-
wään uneen lattialle uunin miereen.

Köyhä nianhll ämmä katseli voierästä puoleksi sääliwillä,
puoleksi epäilewillä silmäyksillä, mutta asuessaan maltamaan-
tien warrella, oli hän tottunut näkemään kaikenkalttaisia ih-
misia, jotka ohitse kulkiessaan poikkesiwat hänen luoksensa osta-

maan kcchwikupin tai pyytämään yösijaa. Hänkin sammutti
pienen lamppunsa ja lasiihe rauhallisena lewolle. Koko hänen
puutteenalaisessa tumassaan ei löytynyt mitään joka olisi moi-
nut wiehättaä marasta, ja waimoraukka joka sinne oli tullut
näytti niin timuloiselta ja onnettomalta, ett'ei hänellä war-
maanklllln ollut halua rikoksen tekoon. Seurawana aamuna
oli wieras niin kipeä, ett'ei hän woinut kulkea etemmäksi, ja
ennenkuin seuraama tuli, oli hän antanut elämän pienelle
pojalle, hywin Vähäiselle ja hennolle, niin että tuskin woitiin
huomata hänen elämänkään. Nyt oli kulunut muutamia «iik-
koja, jonka ajan Ewan täytyi olla köyhän luutaämmiin luona
suureksi rasitukseksi tälle, joka ei ollut marma millä tawalla wie-
ras moi maksaa hänen waiwansa ja kulunsa hänen tähtensä.
Hän tarkasteli maatemyttyä, jonka Ewa oli tuonut kanssansa,
ja huomasi siellä oleman hywiä maatteita ja hiukan rahaa.

Kun Ewa oli siksi tullut entiselleen, että hän moi ajatella pois-
lähtöä, tuli kysymys mitä hän ottaisi eteensä.

„Niin", sanoi luutaämmä, „jollei sinulla muuta neumoa
ole, niin pitänee minun koetella hankkia sinulle imettäjän paikka
jossain paremmassa perheessä kaupungissa, mutta sitte säätkin
maksaa minulle hywästi."
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„Sen teenkin aiwan warmasti", sanoi Ewa, „mutta mi-
tenkäs minä teen tämän pikkumokan kanssa?"

„Niin", sanoi ämmä ajattelewaisesti, „sehän se nyt on
pahin. Jos minä hänen pitäisin, niin en woisi enää koskaan
mennä kaupunkiin luutineni. Te saatte maksaa minulle niin
paljo, että moin elää ilman sitä ansiota. Mutta minä olen
sitä paitsi manha enkä juuri enää jaksa olla tuollaisten parku-
joiden kanssa, niin en juuri tiedä eiköhän olisi parempi saada
häntä johonkin kaupungissa. Minä nyt koettelen kun aamulla
menen torille."

Seuraaman päimän istui Ewa yksinään pienen poikansa
kanssa, joka parkui melkein lakkaamatta. Sillä wälin tuli
ämmä iltapuoleen iloisella sanomalla, että hän todellakin oli
saanut paikan nuoren herraswaen luona, jotka tarmitsiwat imet-
täjää wastasyntyneelle lapsellensa. Eroan omalle lapselle ei
hän ollut saanut minkäänlaista paikkaa, mutta hän oli pitämä sen
itse toistaiseksi, ja Ewa moi kaupunkiin tultuansa tiedustella
hänelle parempaa hoitajatarta. Ewa kiitti ämmää mitä sydä-
mellisimmästi, antoi hänelle loput rahansa ja lupasi ensi ti-
lassa lähettää enemmän ja läksi huivissa toiwoin seuraamana
aamuna kaupungiin. Nuoren herraswaen luona kohdeltiin häntä
hywästi ja hän oppi pian hoitamaan näiden pienoista lasta.
Nuori rouwa piti paljon Emän järjestyksen halusta ja kiitti
usein hänen tapaansa lapsen hoitamisessa. Ewa näiden onnellisten-
kohtaloiden aikana sai pian takaisin entisen iloisen luonteensa
ja wähän ylpeän käytännön. Pian oli hän unhottanut nuot

haikeat walituksen, häpeän ja tuskan hetket, joita hän oli saa-
nut kokea, ja jos ne jonkun kerran muistumatkin hänen mie-
leensä, niin sysäsi hän ne kauhistuksella syrjään ja ajatteli maan
kuinka hänen nyt oli hymä olla. Tullessaan nykyisen herras-
waen luokse, oliwat nämä kysyneet häneltä päästökirjaa, mutta
kun Ewa kiertelemällä oli wastannut että hän wiime aikoina
oli ollut yksinään, antoiwat he asian olla sinänsä, kun kerran
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lääkäri oli selittänyt, että hän on terwe jakelwollinen imettäjäksi.
Eräänä pcnwänä sillä wälin tuli wieras palwelustyttö keittiöön,
ja Ewa tunsi hänet yhdeksi entisistä kumppaneistansa rusthol-
lari Selanderillll. Peloissaan että tämä mahdollisesti woisi
jotain puhua hänen käytöksestään siltä ajalta jolloin he pal-
weliwat yhdessä, riensi Eroa lastenkammariin, edes terwehti-
mättllmälään roierasta. Tyttö oli kumminkin jo sillä wälin
ehtinyt tuntea Eroan ja sanoi roumalle, joka oli tullut keittiöön
puhumaan hänen kanssansa:

„Illha Ewa Ahonen on nyt niin hienon herraswäen
luona."

~Tunnetteko hänen?" kysyi rouwa lewottomana.
„Sama, joka palroeli kokonaisen muoden minun kanssani

samassa talossa rusthollari Selanderillll T—ssä. Aika luuska,
marasti wiisi markkaa rusthollarin pöytälaatikosta ja lykkäsi
sitä minun syykseni, joka en koko päiroänä ollut käynyt koko
kammarissa, waan olin ulkona heinäniityllä. Ia wiisimarkka-
nen löydettiin hänen omasta hameensa taskusta. Mutta hän
sai palkkansa; rusthollari antoi hänelle todistuksen sen mukaan."
Rouwllsta kuului kamalalta tämä kertomus, hän sanoi tytölle
ett'ei hän tätä nykyä tarwinnut palwelijatarta ja meni mie-
hensä luotsi, jolle hän kertoi mitä oli kuullut.

Miehensä hämmästyi. „Olemme olleetkin hymin Varo-

mattomia, kuin olemme ottaneen tuntemattoman henkilön palwe-
lukseemme ilman minkäänlaista pääskökirjaa."

Mutta hän on käyttänyt itsensä hywin", sanoi nuori
rouwa, wälittäen, „enkä minä tähän asti ole huomannut mi-
tään epärehellisyyttä hänessä. Kenties tuo wieras waimo oli
hänen wihamiehensa ja tahtoi ainoastaan mahingoittaa häntä."

„Minä kirjoitan heti rusthollari Selanderille. Minä
olen satunnaisesti kuullut hänestä puhuttaman ja tiedän että
hän on hywä ja rehellinen mies. Älä kumminkaan sillä wälin
sano mitään Emälle maan pidä häntä wnralla."
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Rouwa meni lllpsikllmmariin, jossa Ewll istui makaaman
lapsen luona, niinkuin rouwasta näytti, lewottomalla katsan-
nolla. Ei hän kumminkaan mitään sanonut, suuteli maan las-
tansa ja meni taas pois.

Jonkun ajan perästä, kun herrasmäli eräänä päiwänä
oliwat olleet ulkona wieraissa, kuuliwat he kotiin tultuansa pie-
nen lapsensa katkerasti itkemän ja parkuman. Rouwa riensi
lllpsikllmmariin ja kysyi mitä oli tapahtunut. Ewa selitti, että
lapsi luultawllsti joko oli nälkäinen tahi uninen, mutta se ei
tahtonut ottaa ruokaa eikä nukkuakaan. Kun ei se useampiin
tuntiin saanut lepoa, lähetettiin hakemaan lääkäriä. Hän tutki
lasta, kyseli tarkoin hänestä ja sanoi wihdoin: „lapsen on
täytynyt loukata tai mahingoittaa itseänsä jollakin lamalla."

Ewa kielsi ja sanoi lapsen maanneen rauhallisesti, mutta
heränneen parkuen. Lääkäri riisui lapsen ja tutki sen ruu-
mista. „Mutta se on kumminkin pudonnut", sanoi hän. „Katso-
klllls punansinerwä juowa poikki selkärangan ja samallainen
takaraimossa. Tunnusta heti, että sinä olet pudottanut pojan."

En, mäsiäsi Ewa makllwasti, mutta näytti kumminkin
hywin hätäiseltä. Nyt tuli kyokkipiika sisään, manhanpuolei-
nen, rehellinen ihminen ja sanoi: „en olisi uskonut että Ewa
moi olla niin häijy ja kieltää wirheensä, fentähden en kerto-
nut heti mitä tiesin, mutta nyt täytyy minun sanoa, että keit-
tiön omi oli lluki hänen llskllroidessaan pojan kanssa ja nau-
raen jutellessaan minun kanssani, ja samassa pudotti hän po-
jan poikki puolin uunin suupeltiin, hymä ett'ei hän pudonnut
walkeaan."

Kun kyokkipiika oli mennyt pois, läksi herra pois ja tuli
mahan ajan perästä takaisin kirje kädessä. Hän sanoi Emälle:
„tämä kirje onrusthollari Selanderilla T—sta jakuuluu näin:
„Arwoisen kirjeenne 15 päiwältä tätä kuuta olen saanut ja
riennän sitä wastamaan. Ewa Ahonen on todellakin palmel-
lut minnn luonani yhden wuoden ja minun täytyy myöntää.
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että minä hänen päästokirjassansa katsoin itseni welwoitetulsi
luettelemaan hänen ansionsa ja samalla lisäämään että hän on
näyttäytynyt epärehelliseksi ja luottamattomaksi, mutta koska
on mahdollista että hän on sittemmin parantanut itsensä, en
suinkaan woi wäittää, että hän nyt enää ansaitsee samallaista
arwolausettll." Tämä wastaus kysymyksiini on minulla ollut
jo useampia wiikkoja, mutta en ole tahtonut sitä ilmaista, en-
nenkuin olisin todellakin nähnyt sinun parantaneen itsesi. Tä-
män päiwän tapaus on sillä wälin osoittanut, että sinä wielä
waellat walheen jaluottamattomuuden tiellä, sen wuoksi emme
tahdo enää uskoa lastamme sinun hoitoosi, maan nyt olet eroi-
tettu palweluksestllsi. Jos olisit parantanut itsesi, niin oli-
simme unhottaneet sinun entiset mirheesi ja pitäneet sinut pal-
weluksessamme."

Niin oli Ewa taas koditon, tietymätönnä toimeentulos-
tansa ja huonalla pällstökirjlllla, sillä hänen wiimeinen isän-
tänsä oli seurannut rusthollari Selanderin esimerkkiä ja anta-
nut hänelle todellisen päästökirjan.

Hän turwautui luutaämmään, osaisi wiedäksensä hän lle
lumattuja rahoja, osaksi siitäkin syystä, ett'ei hän tiennyt mi-
hin mennä. Luutaämmä tuli nuhaiseksi kuultuansa Ewan me-
nettäneen paikkansa ja tahtoi tietää syytä siihen. Ewa was-
tllsi kiertelemällä.

„No, niin säätkin ottaa penikan selkääsi ja mennä tie-
hesi, mutta ensiksi pitää minun saada maksu tästä ulwoojasu-
desta, joka ei ole antanut minulle yön lepoa eikä päiwän rau-
haa. Niin hywä herrasmäki, rikas perhe ja yksi ainoa lapsi
hoidettawana! Ia käyttää itseänsä niin että muutamien kuu-
kausien perästä eroitetaan palwelulsestaan!"

Ewa antoi ämmälle rahat jotka hänelle oli tulemat ja
luki sitte jäljellä olemat. Niitä oli hyroin mähainen summa,
mutta olihan ne kumminkin jotakin. Olisko hän waan tien-
nyt mitä lapsen kanssa oli tehtäwä! Hän kumartui kehtoon
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katsellaksensa häntä. Hän makasi silmät suljettuina ja huulet
tiiwisti yhteen puristettuina, maalecma ja laihana, jll pikku
rinta röhähteli raskaasti.

„Onko hän kipeä? kysyi Ema ja ajatteli huokauksella sitä
terwettä punaposkista lasta jota hän näinä aikoina oli hoita-
nut ja kuinka hieno ja puhdas sen wuode oli pehmeillä aluk-
silla jll lämpimillä huomilla.

„Tietysti on hän kipeä", wastasi ämmä Vihaisesti,
„mikäpä muu hän olisi ollut sitte synnyntänsä."

Ema otti hiljaa ja hellästi ylös pienokaisraukan ja laski
hänen syliinsä. Hän tuikutti hiljaa, awasi silmänsä ja katseli
häntä ihmeellisen raukeilla silmäyksillä. Ema istui sillä tapaa
koko illan pienokainen sylissänsä, ja monta ajatusta kämi hä-
nen mielessänsä. Kiusaaja kuiskasi: parasta olisi että hän pää-
sisi kaikesta kurjuudesta ja saisi kuolla, silloin olisit sinä ma-
plla menemään mihin tahansa. Mutta hywä henki sanoi: syn-
nissä on hän siinnyt, ja sinä olet wikapää siihen että hän on
nähnyt päimän wlllon. Jos hän kuolee, niin olet sinä hänen
murhannut, sillä hän kuolee hoitamattomuuden takia. Sinä
et ole piitannut hänen hoidostansa, jll nyt olet sinä erhetnk-
sesi kautta kadottanut toimon elatuksesta. Ema katseli mapis-
tukfella kuinka tuo pieni rinta teki työtä; pienet kädet kylme-
mmät, ja pilln laski hän pienen kuolleen ruumiin tasimarsil-
lensa. Hän tunsi itsensä niin ihmeellisen kylmäksi ja mäliä-
pitämättömäksi eitä edes tuntenut tarmista wuodottaa ainoa-
takaan kyyneltä. Mutta muutamien naimien perästä, kun pieni
arkku laskettiin maahan ja hän näki haudan peitettawän, mal-
tasi hänet hirweä tuska, ja hän heittäysi katkerasti nyyhkien
polmillensll, johon hän wielä jäi kun hnudankaimllja ja pari
katselijaa oli mennyt pois. Haudan näky, totiset sanat hautaa
luettaissll, kuoleman ja iankaikkisuuden ajatus olimat mihdoin-
kin murtaneet hänen sydämensä koman kuoren. Tässä maa-
tessansa, wirtasi koko hänen kulutettu elämänsä hänen sielunsa
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silmäin ohitse, eikä hän muuta woinut kuin puoliääneen huu-
dahtaa: „Mina wlliwainen syntinen ihminen, joka synnissä
sekä siinnyt että syntynyt olen ja sitä paitsi kaiken elinaikani
syntistä elämää pitänyt . . ." ja niin luki hän koko synnin-
tunnustuksen loppuun asti, sanat, joita hän sunnuntai sunnun-
tain perästä oli ajllttelemattomasti matkinut kirkossa ja jotka
nyt läksiwät luin epäilyksen huuto hänen sydämensä sywyy-
destä. Lopetettuansa ja juuri hänen ylösnousemaisillaan ollessa,
tuuli hän askeleita takanansa, ja käsi painui waiowaisesti hä-
nen lllkllpäällensä. Hän käänsihe ympäri ja näki papin, joka
oli lukenut haudan hänen lapsellensa.

„Oliko lapsi sinulle hywin rakas ja oliko sinun waikea
erota siitä? kysyi hän lempeästi, „oliko niin?

„En tiedä", wastasi Eroa wavisewilla huulilla, „en luule
sitä itkeneeni."

„No mikäs sitte niin symästi sinua kauhistutti, sillä minä
näen että sinä kärsit. Minä olen Herran palmelija; etkö tahdo lie-
wentää sydäntäsi minulle? Ehkä minä woin löytää Jumalan
sanan, joka sinua lohduttaa, jos maan surusi on „suru Ju-
malan mielen jälkeen."

„Olen onneton, syntinen ihminen ....ja minulla on
ollut wastoinillymisiä .

.
."

~Tule, istu tähän hautakiwelle ja kerro minulle kaikki."
Eroa istuutui. Tämä oli toukokuun lopulla. Puut rupe-

siwat lehdittymään ja ruoho miheriöitsemään, ilta oli suloinen,
ja täällä kirkkotarhassa oli kaikki niin hiljaa ja rauhallista.
Papin ystllwälliset sanat oliwat autaneet hänelle rohkeutta awaa-
mllan sydämensä, ja hän kertoi todenmukaisesti kaikki, aina en-
simmäisistä kerroista asti jolloin hän oli antautunut kiusaajan
huostaan warastamlllln ja walhettelcmaan ja kuinka hän sit-
temmin oli kulkenut synnin tietä. Hän kertoi siitä todellisesta
pciästökirjllsta, ja kuinka se siitä päiwästä, oikeana oli seuran-
nut häntä. Hän kertoi kaikki, aina lapsen kuolemaan ja ta-
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hän päiwään asti, jolloin hän oli rumennut katselemaan elä-
määnsä kokonaan uudessa walossa.

Pappi sanoi: „woitko nytkin nähdä Jumalan sormen
kaikessa tässä? Sinä sanot onnettomuuden seuranneen itseäsi,
siitä pitäen kuin sait sen todellisen päästökirjan. Se on totta,
mutta nämä onnettomuudet omat olleet oman käytöksesi seu-
rauksia. Et koskaan olisi saanut sellaista päästökirjan, jollet
olisi sitä ansainnut. Tämä esti sinun sitte saamasta paikkaa
muualla kuin semmoisen henkilön luona, johon nuoren tytön
ei koskaan olisi pitänyt rumeta. Mutta jos nyt itse olisit
käyttäytynyt hywästi, niin olisit kumminkin woinut alkaa uu-
den elämän ja mast'edes ansainnut paremman armolauseen.
Kumminkaan et sitä tehnyt, maan annoit turhuuden ja Voi-
tonhimon mietella itsesi mielii pitemmälle pahuuden tiellä. Mutta
et edes mieläkään ottanut maroitusta limuista, hädästä ja tus-
kasta, maan päästyäsi paremmalle jalalle, aloit taaskin wal-
hetella ja pettää. Wihdoin täytyi Jumalan muistuttaa sinua
ettemme aina ole pysywäisiä täällä maassa, herättääksensä si-
nua tästä synnin unesta ja «mataksensa sndäntäsi katumukselle.
Älä nyt sysää Jumalan isänkättä luotasi, joka niin mieluisesti
tahtoo sinua taluttaa, maan tartu lujasti siihen kiinni ja ru-
koile, rukoile armoa Kristuksen tähden ja woimaa waeltamaan
hänen edessänsä."

Ewa istui käsillään peittäen kaswojansa ja itkeä tirs-
lutti hiljaa. Jonkun hetken kuluttua sanoi pappi: „Mitä nyt
aijot ottaa eteesi?"

„En tiedä."
„Etkö moi mennä takaisin rustholliin; sanoithan niiden

oleman hymiä ihmisiä, ne tuntemat sinun ja kenties paremmin
uskomat sinun katumuksesi kuin oudot, jotka taaskin tahtomat
lukea sinun huonon päästökirjasi tai ottaisiwat sinun ilman sitä."

„Se on hirmuisen waiteata", sanoi Ewa kuiwaten kyyne-
leitänsä, „mutta minä koettelen. Kenties heillä on wielä kärsi-
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wällisyyttä minua kohtaan. Pahinta on kohdata kaikkia niitä,
jotka omat ennen tunteneet, mutta .

. . mitäs minä
muuta ansaitsen!"

Ewa jätti nyt hywästit hywälle papille, kiitti hänen
ystäwällisyyttään ja neuwoaan ja läksi matkustamaan koti-
ansa päin.

Kauniina kesäiltana lähestyissänsa mapisemalla sydämellä
rusthollia, pysähtyi hän laumaksi aikaa häkin taakse portin wie-
reen, ennenkuin uskalsi mennä sisään. Hiljaa ja tyyntä oli
pihalla. Tyowäki ei ollut wielä palannut töiltänsä, ja emäntä
istui yksinään portailla sukanneule kädessä. Ewa amasi portin
ja meni hiljanwerkklllln pihan yli. Muutamia silmänräpäh-
dyksiä kului, ennenkuin emäntä tunsi jälleen tämän nyt waa-
lecm, yksitotisen tytön, joka heiltä oli lähtenyt terweenä ja
iloisena ynseällä katsannolla kauniissa kaswoissa. Ewa kertoi
lyhyesti waiheensa ja kohtalonsa ja kysyi, jos emäntä wielä
kerran tahtoisi koettaa häntä, niin hän koettelisi tulla parem-
maksi ihmiseksi.

Hymä waimo oli kyyneleet silmissä kuunnellut tätä su-
rullista kertomusta. Ia Emän lopetettua, ojensi hän kätensä
ja sanoi sydämellisesti: „wirheen jota sinä olet katunnt ja ru-
koillut pois otettllmaksi tahdon minä mielelläni unhottaa, ja
nyt on sinun aljettllwll alusta Jumalan awulla. Minä olen
manna, että mieheni kernaasti ojentaa sinulle auttaman kä-
tensä. Nyt kesän ajalla tarwitsemme mäkeä kyllä, niin woit
sinä jäädä tänne." Rusthollarin tultua kotiin ja saatuansa
Vaimoltansa kuulla Ewasta, oli hän heti myöntywäinen otta-
maan hänet mastaan, sillä hän ei ollut mikään paha mies,
maikka hänellä oli tapa antaa todellisia päästökirjoja. Kun
paikkakunnalla tuli tietyksi että Ewa oli tullut takaisin ja kun
kuiskutettiin kuinka hän oli elänyt näinä wuosina, sai hän kär-
siä monta karsasta silmäystä ja pilkallista osoittelemista. Mi
ja toinen kysyi kuinka Ewalla oli halu tulla takaisin isännän
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luo, joka kerran oli antanut hänelle niin ruman päästölirjan.
Mutta silloin wastasi Ewa: olisi monelle hi)wä kuulla
totuuden sana itsestänsä, mutta minun isäntäni ei ole paha, hän
on hnwä ihminen." Ewa jäi rustholliin moneksi wuodeksi eikä
koskaan katunut että oli seurannut papin neuwoa. Hän oli
nnt emännän oikea käsi ja ansaitsi kaiken sen luottamuksen jota
hänelle osoitettiin.



KVNlnn Kohtalon talo.
Wähäisessa laaksossa, Hämeen kauniimpien järwien wie-

rustnlla, oli kauwan aikaa sitte hywin rakettu talo, todistama
seka hywinwointia että järjestystä. Pellot ja niityt oliwat hy-
wässä kunnossa, eläimet lihawia ja kauniita, työkalut ja ra-
kennukset hywässä laitoksessa, kaikki näytti hupaiselta ja haus-
kalta ja kumminkin oli talolla tuo surullinennimi „Kowa koh-
talo." Nimihän ei paljon merkitse. Edellinen omistaja oli,
kenties, antanut sen sille omistaja jolle ei käynyt niin hy-
win kuin nykyiselle näytti käymän. Mutta katsastellessa taas-
kin ihmisiä, jotka nyt asuiwat tätä ihanaa paikkaa, täytyi
malttamattomasti ajatella sen surullista nimeä ja ihmetellä
mikä siinä mahtoi olla, kun niinhywin isäntä kuin emäntäkin,
jotka molemmat wielä oliwat woimallisimmalla isällään, näytti-
wät niin raskautetuilta ja murheellisilta kuin suuri suru olisi
heitä wllimannut. Miehellä, maikka ainoastaan mähän yli 40,
oli harmahtawllt hiukset ja waimo oli maalea ja laiha. Heillä
oli jotakin arkuutta silmänluonnissa eikä he olleet koskaan ul-
kona muiden ihmisten joukossa, jollei maan heillä ollut jota-
kin asiaa. Ei koskaan nähty heidän nauraman tai laskeman
leikkiä. He käweliwät raskailla askeleilla ja kallella kypärin
ja heillä näytti oleman ainoastaan yksi ajatus: raskas, toimo-
ton suru, joka heitä seurasi wuoden toisensa perästä. Olisi
woinut luulla että he oliwat tehneet jonkun suuren rikoksen,
mutta he oliwat saman pitäjän kaswattia ja aina oliwat olleet
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suuressa armossa, maikka köyhiä, eikä heistä tietty mitään pa-
haa. Kummallinen tapahtuma heidän elämässänsä oli war-
mllllnkin herättänyt suurta uteliaisuutta, mutta ihmiset eiwät
saaneet siitä selkoa, ja se unhoitettiin Me. Mies oli nimit-
täin, itse hääpäiwänä, jättänyt morsiamensa ja kotopaikkansa
ja Vaeltanut pois, ei kukaan tiennyt mihin. Mutta 15 wuo-
den kuluttua tuli hän takaisin ja kun awiopari eli hiljaa ja
wireästi, kämi ahkerasti kirkossa, nautti ehtoollista ja luki Ju-
malan sanaa, ei heistä woitu ajatellakaan mitään pahaa, maan
he saiwat olla rauhassa yksinäisellä pienellä paikallaan. Luon-
nollisesti eiwät ihmiset woineet olla arwalematta sinne ja
tänne, mutta heidän todellinen historiansa ei tullut tunnetuksi
tuin wllsta lauman aikaa heidän kuolemansa jälkeen. Ia tä-
män historian tahdon minä nyt kertoa.

Isontalon rikas talonpoika oli ottanut pienen kerjäläis-
tytön kllsmattityttärekseen. Tämä oli kaunis milläs lapsi ja
tuli pian rakastetuksi koko talon mäeltä. Msin wanhan ruu-
tiukonkin, joka istui takan wieressä ja kiskoi päreitä, täytyi
hymyillä, kun tuo wallllton Alina teki keppostaan. Hänen oma
äitinsä oli, tytön päästyä niin hymään hoitoon, lakannut ker-
jäämästä ja asui nyt, yhdessä toisen wanhan ämmän kanssa,
pienessä saunassa, muutamia mirstoja Isosta-talosta. Hän sai
kehruita taimeksi, ja kesällä oli hän pellolla ja niityllä, niin
että hän eli jokseenkin huolettomasti. Malista tuli hän Isoon-
taloonkin terwehtimään lastansa, mutta maikka hänet siellä
otettiin wastaan ystäwällisesti ja sai sekä kahmia että ruokaa,
istui hän tawallisesti kädet ristissä sylissä, huojui edestakaisin,
itki ja ruikutti ja oli lukeminaan rukouksia ja siunauksia itsek-
sensä. Iloinen Alina oli ensi alussa itkenyt tietämättä minta-
tähden, mutta pian kyllästyi hän Men, ja niinpianluin hän.
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emännän käskystä, oli tuonut ruokaa äitinsä eteen, juoksi hän
ulos jälleen leikkimään jahoitamaan pikku askareitansa. Isota-
lon emäntä oli kelpo ja ymmärtäwäinen waimo ja niin rikas
kuin hän olikin, teki hän työtä ahkerasti ja opetti siihen kas°
wattitytärtänsäkin. Kun Alina oli noin wiidentoista wuoden
wanhll, pestasi Isotalo uuden rengin, nuoren pojan joka myös-
kin oli ollut kasmattilapsena, mutta köyhällä waimolla, jonka
wanhemmaksi tultuaan, täyttyi antaa hänen mennä palweluk-
lukseen. Nuori Ancmias oli löydetty pensaan takaa walta-
maantien nmrrelta, eräänä sunnuntai aamuna, kun mäki maelsi
kirkkoon. Köyhällä waimolla, joka ensiksi oli kuullut hänen
huutonsa, oli itsellään useampia lapsia kotona, mutta hänen tuli
sääli tätä raukkaa, hän otti tämän syliinsä jakantoi hänen kirkolle.
Täällä kertoi hän papille mitä oli tapahtunut, pappi kuuluu-
tutti useimmissa kirkoissa löydetystä lapsesta, mutta kun ei
woitu saada selwää kenen se oli, kastettiin se, sillä se oli wielä
hywin pienoinen, ja sama waimo, joka hänen oli löytänyt,
päätti pitää hänet. Ananias kaswoi reippaaksi ja sukkelaksi
pojaksi ja hänestä rupesi pian olemaan hyötyä. Nyt tuli hän,
kuten sanottu, palwelukseen Isoontaloon. Hän jäi siihen wii-
deksi wuodeksi. Isäntä piti hänen wakawana ja luotettawana
nuorukaisena ja kohteli häntä kuin omaa poikaansa. Sillä mil-
lin oli Alinalla ollut paljonkosijoita, sillähän oli sekä kaunis että
iloinen, ja isäntä oli lumannut lahjoittaa hänelle pienen hywän
tilan myötäjäisiksi sekä komeat kapiot. Mutta kosijat saiwat
rukkaset, yksi toisensa perästä. Alina nauroi ja sanoi, ett'ei
hänellä ollut kiirettä naimiseen, ja siihen se jäi. Jonakin päi-
wänä oli hän taaskin käskenyt pois kosijan, nuoren rikkaan
tilanomistajan. Silloin kysyi kaswatusisä wihdoin wähän äre-
ästi ketä hän sitte odotti, kun ej pitäjän rikkaimmatkaan mie-
het hänelle kelwanneet. Hän oli nyt kahdenkymmenen wanha
eikä siis enää mikään lapsinulilka. Alina tuli punaiseksi kuin
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mansikka ja hiipi nopiasti ulos tumasta maitokammariin, jossa
kaswatti-äiti oli kirnuamassa.

„Mikä nyt on? kysyi emäntä ystawällisesti, „kadutko jo
että lähetit pois Uotilan Heikin?"

„En", wastasi Alina joutusasti, „mutta minusta tuntuu
niin pahalta ... isä on niin nuhainen ett'en häntä ottanut
...en tahdo mennä ollenkaan naimisiin . . . „Ia nyt purs-
kahti hän katkeraan itkuun.

~Rakas lapsi", sanoi emäntä rauhoittaen, „M itke niin
turhia kyyneleitä! Isä wähän toruu, mutta ei hän tahdo si-
nua pakllittaa. Kyllä kai kerran menet naimisiin, mutta siihen
ehdit wielä. Kuiwaa nyt kyyneleesi ja mene aittaan hakemaan
minulle suoloja. Woi on kohta walmis, ja minä tähtösin jou-
duttaa kirnumaitoa puolipäiwäiseksi."

Alina kuiwasi kyyneleensä, mutta iloinen kaswojen muoto
ei tahtonut enää tulla takaisin. Hän nousi kumminkin ylös ja
meni aittaan. Pihassa tapasi hän Ananian, jota harawa olalla
tuli heinäniityltä. Alina kiiruhti alaspäin katsoen hänen ohit-
sensa, mutta Ananias meni hiljanwerkkaan hänen perästänsä
ja asettausi aitan owelle, Alinan ottaessa suoloja.

„Sinä olet itkenyt, Alina", sanoi hän. „Onio totta
että . . . että täällä taaskin on ollut kosija?"

„Ollut ja mennyt", wastasi tyttö poiskäännetyillä kas-
woilla.

Ananias hyppäsi korkean kynnyksen yli ja seisoi hänen
simullansa. „Alina", sanoi hän totisena ja ystawällisesti, „minä
olen nyt pitänyt sinusta wiiden muoden ajan . . . Jos meni-
sin Wenäjälle tai Ruotsiin ja koettelisin kerätä rahoja . . . .
niin tahtoisitko odottaa minun ja sitte . . . sitte tulla minun
mainiokseni?"

„Kylla tahdon", wastasi tyttö ja ojensi hänelle kätensä
Samassa kuului tyowcien ääniä ulkoa, ne tuliwat heinä'

5
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niityltä. Ananills kiiruhti talliin ja Alina juoksi sisään suo-
loineen.

~Kaumanpll wiiwyitkin", sanoi emäntä, nuoren tytön
tultua sisään, mutta tuskin oli hän heittänyt silmäyksen kas-
wllttityttärensä silmiin, ennenkuin hän huudahti:

„No mikä nyt sitte on?! Sinähän olet oikea aprillinarri,
parhaillaan kun itket niin naurat sinä."

Alina pani suolaton penkille ja seisoi tulipunaisena emän-
nän edessä. „Äiti", sanoi hän, „Ananias tahtoo minua wai-
mokseen."

„Wai niin, senkö tähden sinä oletkin lähettänyt kaikki ko
sijat pois?"

„Niin."
„No", sanoi äiti ajattelewaisesti, „saa nyt nähdä mitä

isä siihen sanoo. Ananills on köyhä renki."
„Hän matkustaa Venäjälle tai Ruotsiin ja kokoo ra-

hoja", kiiruhti Alina säistamään.
„Niin, se woi kestää kymmeniä wuosia."
„Mitä se tekee?"
„Ia sillä wälin tulet sinä wanhaksi."
„Mitä se tekee?"
„Hm, saas nähdä."
„Eikö hän ole parempi kuin kaikki nuo muut, äiti, eikö

hän ole? Hän on niin hywä, niin ahkera ....isä pitää
hänestä.

„Kyllä kai, renkinä."
„Puhukllll hänelle siitä, rakas, armas äitikulta, minä en

uskalla!"
~Kyllä puhun. Mutta tiedäthän, wanhin poikamme, joka

kerran on saama Isontalon, on kosinut sinua etkä sinä tahto-
nut häntä."

„Niin, kun minä pidin Ananiasta", ivastasi Alina hil-
jaa ja pureskeli ujoissaan kaulahuinnnsa nurkkaa.
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„No saadaan nähdä. Joudu nyt panemaan puuroa pöy-
tään. Minä tulen heti."

Kun emäntä jälkeen puolisen, joukon mentyä taaskin
heinäniitylle, meni marowaisesti selittämään tukalaa asiatansa,
tuli hän komin hämmästyneeksi kun miehensä ei ollutkaan niin
taipumaton kuin hän luuli.

„Katsos maan tuota pikku marakattia", sanoi hän nau-
raen, ~meidän Jonasta ei hän tahtonut ja Uotilan Heikki sai
mennä niinkuin moni muukin hänen edestänsä, mutta tuo köyhä
renkipoika kelpaa."

„Hän aikoo mennä Wenäjälle tai Ruotsiin työn etsin-
golle."

„Mitä juttua se on! Olenhan minä lumannut tilan Ali-
nalle, ja sen hän saa. Ilola tuolla järwen rannalla on nyt
myötäwänä, se ei ole ison iso, mutta jos semmoinen mies kuin
Ananias siihen tulee, niin laittaa hän sen paraimmiksi pitä-
jässä. Ananias on niin hymä poika kuin joku muukin."

„Mutta hän on maan renki", sanoi emäntä.
„Niin kyllä, mutta hänkin on ollut kerjaläistyitö, ja

heti heidän tultuaan wihityksi on Ananias talon omistaja."
„Se on totta."
Iltasella, oli juuri kaunis perjantai-ilta kesäkuussa, kun

wäki iltasen syötyä aikoi lähteä toiseen tupaan käydäkseen le-
ivolle, sanoi isäntä: ,Ananias, jäappäs tänne."

Nuorukainen, joka luuli isännän tahtoman puhua kans-
sansa huomisen töistä, katsahti ylös.

„Koska aijot pappilaan?
Ananias seisoi maaleana ja peljästyneenä isäntänsä edessä.

Hän ei woinut käsittää mitä tuo merkitsi. Poikaraukka heitti
pikaisen silmäyksen Alinaan, joka hehkumin kasmyin seisoi ja
pureskeli liinansa nurkkaa.

„KaswatustrMreni on sanonut sinun tahtoman käydä
naimisiin hänen kanssaan", jatkoi Isotalo ystäwällisesti.
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~Minulla ei ole mitään", sammalsi Ananias, „ensin täy-
tyy minun ..."

„Kuules poikaseni", sanoi isäntä, tavuttaen hän olka-
päälle, jos lupaat minulle olla yhtä juomaton, ahkera ja sääs-
täwäinen kuin tähänkin asti, niin et tarwitse matkustaa sinne
etkä tänne. Minä lahjoitan Alinalle talon, jossa säännöllinen
mies woipi ei ainoastaan tulla hywin toimeen maan wieläpä
tulla rikkaaksikin. Lupaatko?"

„Woi, isäntä, miksi en lupaisi! Te olette niin hywä ..

en ole ansainnut .
. ."

„Sinä olet ollut wiiden wuoden ajan paras palwelijani", sa-
noi isäntä mukaisesti; „Alina on ollut minulle rakas kuin oma
tyttäreni, minä annan sen huolettomasti sinun hoitoosi. Kas
min, ottakaa nyt toinen toisianne kädestä. Sunnuntaina kuuluu-
tetlllln ensi kerran, ja kolmantena kuuluutuspäiwänä on teidän
häänne. Ia wielä yksi asia. Minä en kärsi että teistä sa-
nottaisiin pienintäkään sanaa pahaan päin, sen nmoksi menee
Alina huomenna minun kälyni, Heilalan emännän luo, ettekä
näe toisianne ennenkuin hääpäiwänä."

Nuoret oliwat tähän tyytywäiset, ja niin meni itsekukin
lewollensa.

Koko tämän keskustelun oli kuullut talon muu mäki, joka
owen ra'osta eteisessä oli kuunnellut tätä. Tämä suuri uuti-
nen lemisi siis pian laitolle ja tuli siihenkin pieneen pirttiin
jossa Alinan äiti asui. Ämmä oli hywin kipeänä hermokuu-
meessa ja köyhä mainio, jonka kanssa hän asui, hoiti häntä.
Kun sairas sai kuulla, että Ananias ja Alina meniwät naimi-
siin, nousi hän istuallensa ja huusi: „ei, ei, ei, ei! Se ei saa
tapahtua! . . . Tuimaan Jumala, se ei saa tapahtua!"

„Kas niin, ole nyt hiljaa. Maijakulta", rauhoitti häntä
toinen, „Ananillshan on niin hywä poika ja . .

."

„Ei, ei", huusi sairas, „päästä minua heidän luoksensa
lähetä Alinaa hakemaan . . . moi, herra Jumala
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minä tulen hulluksi! . . ." ja hän raukka kaatui takaisin wuo-
teellensa houreissaan.

„Hän on wähän ylpeä itsestänsä", mutisi hoitajatar hil-
jaa askaroidesslllln tumassa, „hän olisi warmaankin tahtonut
saada Isontalon pojan tahi Uotilan Heikin wäwykseen, mutta
ei aina käy niinkuin tahdotaan. Ia minun mielestäni woi
hän olla tyytywäinen näin kuin nyt on."

~Sillä wälin houraili sairas lakkaamatta, heitteli itse-
änsä sinne tänne muoteellansa ja puhui ymmärtämättömiä sa-
noja. Muutamien päimien perästä häiden jälkeen heräsi hän
horroksistaan ja oli silloin niin heikko, että hän tuskin woi
puhuakaan. Hetken aikaa maattuansa, huomasi hän että kump-
palinfll, wanhll Reetta, myöskin makasi sängyssänsä.

„Kuule", sanoi hän, „ olenko uneksinut että . . . että
Alina menee naimisiin . .

. Ananian kanssa?"
,M, kyllä se on totta", mastasi Reetta.
„Herra Jumala, herra Jumala! Mitä nyt teen? Riennä,

Reetta! Mene, käske Alinan tulla heti tänne! Pian, pian, ne
ei warmllllnkalln ole wielä naimisessa?"

„Eiwät ole wielä, mutta sunnuntaina on häät!'-
„Io sunnuntaina! Mene pian ja käske Alinan tulla

tänne!"
„Sinä lörpöttelet, Maijakulta", sanoi Reetta wäsyksissä,

„Alina on toisessa päässä pitäjää Heilalassa, ja minä olen
niin kipeä että luulin kuolemani yöllä. Minä olen saanut
hermoiuumeen, minäkin . . . Makaa hiljaa ja kiitä Jumalaa
tyttärestäsi. Isotalo antaa niille Ilolan tilan eikä kerjäläis-
kakarat joka päiwä saa sellaisia myötäjäisiä.

Maija kääntyi seinään päin ja itki katkerasti. Sitte
nousi hän ylös ja koetteli käydä, mutta heti sängyn mielessä
kaatui hän pyörtyneenä maahan. Kun hän jälleen tuli tun-
toihinsa, kuuli hän Reetan puhuman käsittämättömiä sanoja
ja huomasi että tämä hourasi. Hän laskeutui jälleen wuo-
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teellensa ja ajatteli: „kenties joku tulee katsomaan meitä kurjia,
silloin woin wiela lähettää hakemaan Alinaa tai Ananiaa.
Mutta ei kukaan tullut. Isossatalossa oliwat kaikki häiden
laittamispuuhassa. Emäntä oli luwannut Reetalle hywän pal-

kinnon, jos hän hoiti Maijaa säännöllisesti, oli sitä paitsi lä-
hettänyt heille maitoa, kahmia ja ruokatawaroita useammiksi
pitimiksi eikä tiennyt ollenkaan että Reettakin oli laantunut tau-
tiin. Pirtti oli jokseenkin yksinäinen, kaikki ihmiset olimat ul-
kona heinäniityillänsä päiwäi päästään, eikä kukaan sattunut
käymään sllirasraukkojen luona. Kun sunnuntai-aamu oli tul-
lut eikä kukaan ihminen ollut käynyt, nousi Maija ylös, puki
päällensä suurella waiwalla, otti lepin käteensä ja kompuroi
ulos tumasta. Hän hinasi itseänsä hiljalleen wähäiselle, po-
lulle, joka metsän läpi meni suoraan Isoontaloon, ja waelsi
askel askeleelta huokauksilla ja kyyneleillä. Päästyänsä jonkun
matkaa, täytyi hänen istuutua alas ja lemahtaa. Aurinko pais-
toi lämpimästi, kärpäset surisiwat iloissaan ja puut hiljaa su-
hisiwat. Wäsynyt maeltajatar nukkui heti makeaan uneen lämpi-
mille sammalille. Herättyänsä, nousi hän hämmästyneenä ylös
ja katsoi aurinkoa, puolipäiwä on jo lähellä. Kun hän ei
maan tulisi liian myöhään! Hän waelsi taas hiljaa ja kom-
puroi eteenpäin. Wihdoin seisoi hän Isontalon portilla. Ei
yhtään ihmistä näkynyt pihalla, mutta suuren juhlatuwan omi
oli puoleksi auki, ja sisällä oli mäkeä tungokseen asti, pyhä-
maatteisslllln ja hiljaa. Maijaraukan juuri astuessa kynnyksen
yli, kuuli hän papin korkealla äänellä ja selwästi sanoman
„amen." Seurakunnan piti juuri hiljaa itseksensä lukea siu-
naus, kun hirweä huuto tmjutti tupaa. Kaikki kääntyiwät oween
päin, morsiuspari nousi yhtäkkiä ylös ja hälinä ja melu syn-
tyi, awun huutoa ja malitusta kuultiin. Isäntä ja emäntä
tunkeutuiwat joukon läpi ja löysiwät Alinan äidin, jonka he
luutimat makaaman kipeänä pirtissänsä, tunnottomana lattialla.
Emäntä kannatti hänen heti suureen wiileaän aittaan pihalla,
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jossa hänet pantiin hywälle wuoteelle, ja lähetettiin hakemaan
Alinaa. Nuori morsian seisoi peljästyneenä ja itkien kuolon-
kalpean äitinsä wuoteen wieressä eikä tiennyt mitä hänen piti
tehdä. Emäntä ja muutamat muut roaimot toiwat mettä ja
etikkaa sekä koetteliwat saada tunnotonta eloon. Wihdoin au-
lasi hän silmänsä. Kun hänen filmauksensa kohtasi nuoren
tyttären morfiuspuwussaan ja wihkimäsormus sormessa, ru-
pesi hän jälleen maikeroimaan ja huusi että kaikki muut meni-
siwät ulos ja morsiuspari jäisi hänen luoksensa. Kun Ananias
astui sisään ja owi oli suljettu, heittäysi sairas polmillensa,
nosti kätensä ylös ja sanoi: „tiedättekö mitä olette tehneet'.
Jumala armahtakoon minua. Viheliäistä syntistä! . . . tie-
dättekö mitä olette tehneet? Te olette sisarukset!"

Tuo mahwll nuori mies waipui kuin ukkosen lyöma alas
rahille, ja morsian seisoi maaleana ja hämmästyneenä oikein
ymmärtämättä mitä hänen piti uskoa ja ajatella.

Kului muutamia minuuttia, jolla aikaa kuultiin aino-
astaan wanhan waimon nyyhkytyksiä ja walitushuutoja.

Sitte nousi Ananias ylös, tarttui woimallisella harppauk-
sella hänen olkapäihinsll, puisteli häntä tuimasti ja sanoi ra-
justi tuijottamilla silmillä: „Kerro ....tunnusta heti, ki-
rottu

. .
."

„Hiljaa, hiljaa", sanoi waimo, „olenhan minä sinun
äitisi!"

Nuoren miehen kädet roaipuiwat alas ja hän istuutui
taas maaleana ja äänetönnä.

„Minä tahdon tunnustaa kaikki", walitti roanhus, „minä
olen kadotettu, tuomittu olento .

.
. eihän minulla ole ollut

yhtään ilopäiroää sen perästä . . . kuin sinä synnyit muuta-
mien kuukausien perästä isäsi kuoleman jälkeen . . . olin sil-
loin kerjuumlltklllla wieraassa pitäjässä . . .

köyhiä olimme
aina olleet, mutta kun isäsi kuoli, niin tuli loppu kaikesta

Kesäpäiwänä, sinä olit silloin kolmen wiikon wanha, kastama-
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ton etkä missään wielä kirjoissa . .
. silloin tuli kiusaaja. .

.

ja minä panin sinut pensaaseen kirkkotien wiereen . . . Sitte
riensin pois, aina etemmäksi ja etemmäksi poikkeematta mihin-
kään. Kaksi wuotta myöhemmin syntyi Alina .

. . synnin
lapsi on hän . . . Mutta hänet otettiin Isoontaloon .

.
.

Se oli kyllä onni . . . mutta omantunaontuskat kalwoi minua
hirmuisesti! Sitte sain kuulla sinun löydetyksi, ja luulin että
kaikki oli hywin , . . mutta joka kerta kuin näin tyttäreni,
tuli tunnon tuskat entiselleen ja ajattelin . . . kenties olisin
moinut tehdä työtä pojan edestä. Mutta siitä en uskaltanut
puhua kelienkään. Sitte tulit sinä Isoontaloon. Olin iloinen
että sinä sait niin hywän paikan. En koskaan, en koskaan, en,

koskaan tullut ajatelleeksi että te woisitte . . . että te ... .

moi herra Jumala, herra Jumala! Ei kukaan ole tetstä puhu-
nut ... se käwi niin sukkelaan ...ja minä olin niin ki-
peä .. . kyllä olisin lähettänyt Reetan, mutta hänkin oli ki-
peä enkä uskaltanut sanoa mitä se oli .

. . ja minä kurja,
kirottu olento!" Ia taaskin heittäysi hän lattialle, puhuen se-
kawia sanoja ja tuijottaen rajusti ympärillensä.

Alina riensi nyt esiin, nosti onnettoman äitinsä wuo-
teelle ja koetteli puhua ystämällisiä, rauhoittamia sanoja hänelle.

„Pyydä papin tulemaan luokseni", kuiskasi sairas wih-
doin.

Alina kiiruhti tupaan ja toimitti mapisemilla huulilla
asiansa. Mutta kun pappi tuli wuoteelle, ei sairas jaksanut
muuta sanoa kuin: „minä kadun, minä kadun." Pappi no-
jautui häneen päin ja sanoi juhlallisesti: „joka syntinsä tun-
nustaa ja niitä rukoilee anteeksi, hänelle ne omat anteeksi anne-
tut." Sairas puristi kätensä yhteen, liikutti hiljaa huuliansa
ja kuoli. Pappi luki rukouksen hänelle ja sulki hänen sil-
mänsä. Sitte kääntyi hän ympäri ja katseli nuorta äsken
Vihkimäänsä pariskuntaa. Morsian oli polwillansa nyyhkyt-
täen nuoteen wieressä ja mies istui kuin kimettnnyt rahilla.
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purren huuliansa ja puristellen käsiänsä. Kun kumpikaan ei
näyttänyt oleman taipusll ilmoittamaan tahi kertomaan mitä
oli tapahtunut, meni pappi taas hiljaa ulos.

Ananias istui sillä wälin mykkänä ja liikkumatonna.
Wihdoin nousi hän ylös, ojensi kätensä Alinalle ja sanoi: „nyt
lähden. Kenties emme enää koskaan tapaan toisiamme täällä
maassa, mutta lähteä minun pitää."

„Lähdetkö?" kysyi nuori morsian hiljaa.
„Niin, mitäs muuta moisin!" ivastasi hän surullisesti.

„Amio-pari emme moi olla ... ja kuinka on laitamme
emme moi sanoa .

.
. kelienkään ihmiselle. Minä menen Venä-

jälle työhön ...jos jonkun kerran palaan takaisin .
. . niin

tapahtuu se wasta monen wuoden perästä . . . jolloin moimme
tawatll toisiamme .

. . sisaruksina . . . Jumalan kirous . .
."

„Ananills, Ananias!" rukoili Alina itkien.
„No hywä lumlllll sinua siunatkoon ijcmkaikkisesti ja

lamatkaamme toisiamme taimaassa hymästi!"
Hän läksi makllwillll askeleilla aitasta.
Hääwäki seisoi siellä täällä joukottain, toiset tumassn toi-

set pihalla. Alakuloisuus oli tullut kaikille, kaikki kuiskailiwat
keskenänsä ja ihmetteliwät minkätähden morsiuspari wiipyi niin
klluwan sairaan luona. Tehneekö hän kuolemaa? Miksi laa-
hasi hän itsensä tänne kun hän oli niin kipeä? Hän on mar-
inaankin haurauksissaan lähtenyt kotoaan. Nyt näkyi Ananias.
He juoksiwat hänen ympärillensä kysymään kuinka siellä sisällä
oli laita, mutta hän meni heidän ohitsensa hiljaa katsoa tui-
jottaen alaspäin ja läksi pappilaan.

Se kerrottiin emännälle. Hän kiiruhti aittaan. Täällä
istui Alina maaleana kuumin, kuiroin silmin äitinsä kuolinwuo-
teen wieressä.

„ Missä on Ananias?" kysyi kaswatti-äiti.
„P°issa."
Mitä sanot? Nastaa minulle? Eikö hän tule takaisin?"
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„Ei!"
„Oletko kadottanut järkesi, tyttö? Mitä tämä merkitsee?"
Nuori waimo katsoi ylös kaswattiäitiinsä tuskallisella kat-

sannolla. „En woi kertoa mitään .
. . woi, ällää kysykö mi-

nulta!" Rukoili hän. „Hän on mennyt .
. . kenties ei hän

tule koskaan'takaisin . . . äitini, äitini, äitini!"
Isontalon emäntä riensi tupaan hän ei ymmärtänyt

mitään kaikesta tästä. Hän kertoi miehellensä ja papille mitä
hän oli kuullut, Alina kutsuttiin sisään, mutta ei mustannut
mitään muuta kuin mitä hän kasmatti-äidillensälin oli sanonut.
Wihdoin rukoili hän tuskallisesti: „älkää kysykö minulta
en kumminkaan woi wastata antakaa minun mennä Ilolaan
jossa me tulemme asumaan, ja kenties kenties tulee Ana-
nias takaisin."

Täällä ei ollut mitään tekemistä. Wieraat istuiwat hil-
jaa alakuloisina runsaan puolispöydän ympärillä, morsian oli
mallien ja mykkä, sulhanen oli mennyt tiehensä ja appimuori
makasi kuolleena pihalla, ne oli surkeat häät. Heti puolisen
jälkeen läksiwät wieraat pois ja morsian wietiin Ilolaan, jossa
kaikki jo oli järjestyksessä, kauniit myötäjäiset, arkut jakaapit,
heinät latoissa, ruokatamarat aitoissa, eläimet laitumella, ja
kelpo nuori piika seisoi punaposkisena jailoisena eteisen owella.
Kun kiesirattllllt ajoiwat pihalle ja Alina katseli ympärillensä
wastarakennetuita, iloisia huoneita, sanoi hän: „Ilola! Ei
Kowa-kohtlllo on olema talon nimi, se sopii paremmin."

Useimpiin wiilkoin ei puhuttu mistään muusta kuin tästä
merkillisestä tapauksesta. Sitte unhotettiin se. Alina oli sillä
wälin muuttunut iloisesta, mailattomasta tytöstä! wakaiseksi,
ajllttelewaiselsi waimoksi. Hän otti luoksensa setänsä, köyhän,
mutta kunnollisen ja ahkeran miehen, hoitamaan taloa yh-
dessä piijan ja renkipojan kanssa. Itse teki nuori emäntä
työtä kuin orja auringon noususta sen laskuun. Mutta ei
koskaan nähty häntä muiden ihmisten parissa, paitsi kirkossa.
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Niin kului wiisitoista nmotta. Silloin palasi Ananias. Hän
näytti ulkoapäin kuin hän olisi ollut 60 wuoden wanha mies,
kymäräselkäinen ja harmaapäinen. Hiljaa astui hän tupaan
kesäiltana, ja jäi sinne sitte olemaan. Setä Mti talon taas-
kin, ja Ananias otti itse hoitoonsa. Kaikki käwi heille
hywin, mutta kuten sanottu: suuri, toiwoton suru painoi heitä
kuin raskas musta pilmi. Renki ja piika kertoi, että isäntä
ja emäntä aina puhelimat keskenänsä kohteliaasti ja ystäwälli-
sesti, mutta että talossa oli kaikki hiljaa jarauhallista. Jona-
kin päiroänä tuli Alina kotia kylästä. Hän oli hywin autta-
wainen kaikkia sairaita ja köyhiä kohtaan ja oli juuri nyt käy-
nyt nuoren äidin luona joka oli kuollut ja jättänyt jälkeensä
useimpia lapsia suurimpaan kurjuuteen. „Ajattelin", sanoi
Alina arwelewaisesti, „jos me woisimme ottaa nuorimman luok-
semme, siitä olisi apua isälle, ja me olemme rikkaita." Niin,
ota maan kernaasti", wastasi mies hiljaa. Niin tuli pikku
Johannes uuteen kotiinsa. Ihmisten mielestä oli tällä pie-
nellä pojalla ollut erinomaisen hywä onni, sillä luultawasti
oli hän perimä kaswattiwanhempansa, joilla ei ollut omia lap-
sia. Koma-kohtlllo oli talolla sillä wälin nimi nyt wieläkin,
mutta pieni kaswattipoika ei tietysti ajatellut surullista nimeä
eikä edes tiennytkään että sitä ennen oli kutsuttu Ilolaksi.
Kun Johanneksen ensi kerran piti käydä Herran Ehtoolliselle,
sai hän seurata kaswatti manhempiansa kirkkoon. Jumalan
palweluksen loputtua, kun wäki jo rupesi hajoilemaan teille
ja poluille, seisoi mies ja waimo sakastissa ja pyysiwät
päästä erityisesti papin pakeille. Ne oliwat Ananias jaAlina.
Ne oliwat siellä lauman aikaa, mutta kun he tuliwat sieltä
ulos, oli heidän kaswonsa ikäänkuin kirkastetut. He lankesi-
wat wielä kerran voimilleen alttarin edessä tyhjässä kirkossa
ja meniwät sitte kotiinsa niin leweillä sydämillä ett'ei he 30
wuoteen olleet nähneet niin iloista »äimää. Alusta pilwi oli
poistettu ja raskas kuorma oli kewennetty.



Kutsumatoin ntiernz.
Sywimmän salomaan keskellä Ewoisten kruununmetsää

oli kerran pieni puutteenalainen mökki, jossa asui köyhä leski
kahden pienen lapsensa kanssa. Kesällä oli tuman päiwänpuo-
lella perunamaa ja mähäinen kolmikulmainen maakappale, jo-
hon oli kylmetty nauriita, mutta ympäristöllä oli korkea ja
synkkä männikkö, ja maa oli peitetty kanerwilla niin pitkältä
kuin silmä kantoi. Mökin ainoasta pienestä akkunasta moitiin
nähdä mähäinen jarwi, jota ympäröitsi helteiset, suokanerwia
ja karpaloita kaswawat rannat. Tässä eli köyhä leski yksi-
nään lastensa kanssa kesänsä ja taimensa ja elätti itseänsä
osaksi kehruulla ja kutomisella, osaksi leikkuulla ja heinänteolla
kylissä ja suuremmissa taloissa. Äidin ollessa poissa, usein
auringon noususta myöhään yöhön asti, oliwat lapset yksinään
kotona. He leikkimät taimella tumassa, kesällä metsässä, poi-
mimat karpaloita kewäällä ja puolukoita syksyllä sekä oliwat
tyytywäisiä ja iloisia pieniä lapsia. Wälistä sattui niin että
äiti oli niin lauman poissa, ett'ei hän moinut tulla kotia yöksi.
Silloin sysäsi ymmärtäwäinen pikku Leena teljen owen eteen
pimeän tultua, sammutti walkean takasta ja ryömi ylös lämpi-
mälle uunille pikku weljensä kanssa. Syötyänsä kowan leipä-
palasensa, lukiwat he iltarukouksensa ja nukkuiwat rauhallisesti.

Sellaisena yönä, Leena taisi silloin olla kahdeksan ja
Tuomas wiiden wuoden wanha, heräsiwät lapset kun omi yht-
äkkiä temmattiin auki ja kylmä tuulenpuuska hirweän rankka-
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sateen kanssa ryntäsi sisään tähän pieneen tölliin. Peloissaan
ja unentörryksissä nousiwat he ylös ja tuijoittiwat pimeyteen.

„Onko täällä yhtään ihmistä? Sytyttäkää heti walkea",
huusi karkea ääni.

Leena ryömi wapisten alas ja kopeloi takan luo, jossa
hän poron seasta pengosteli ylös muutamia wielä hehkumia
hiiliä, puhalsi niihin ja muutamien lastujen sekä tuimien ka-
nerwien annilla sai hän maliian palamaan. Nyt katseli hän ym-
pärillensä ja huomasi kauhistuksekseen, suurikasmuisen, parrak-
kaan, wangin Vaatteisiin puetun miehen seisoman keskellä, lat-
tiaa katsellen häntä karsailla silmäyksillä tuuheiden kulmakarmo-
jen alta. Pikku tyttö pani laihat pienet sormensa ristiin ja
katseli rukoileman näköisenä mierasta. Hän oli juuri muuta-
mia päiwiä sitte kuullut äitinsä puhuman että jokin wanki oli
karannut Hameenlinnan maniilasta, ja kun siihen aikaan oli
hywin tllwallisesti että rosmot ja karanneet wangit ottiwat pa-
konsa näille salomaille, oli lapselle tuttuja kaikki historiat näistä
onnettomista ja hän tunsi myöskin wankien maatteiden ulko-
muodon.

„No", sanoi wanki, „ota nyt heti tänne ruokaa äläkä
seiso siinä ja. ällistele, minä olen nälkäinen kuin susi ja syön
sinut itsesi, jollet tuo esiin mitä parasta talossa on."

Leena nousi ylös penkille ja otti laudakolta alas pari
leipäpalasta, kiwiwadin jossa oli muutamia kylmiä perunoita
sekä wähän suoloja tuohisessa ja pani ne kaikki pöydälle.

„Onko tässä kaikki?" kiljui wieras hirweällä äänellä.
„On", wastllsi pienokainen hiljaa.
Wanki katseli ympärillensä tupaan, etsi lautakon, lukitse-

mattoman kaapin, olet sängystä, mutta ei löytänyt mitään.
„Eikö teillä ole aittaa?" kysyi hän epäilewäisesti.

„Ei", wllstasi tyttö. „Oli täällä tosin isän eläissa, mutta

se oli niin wanha että se rymähti alas, ja äidillä ei ole ollut
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waraa rakentaa toista. Mutta äiti sanoo ett'ei sitä tarnnta-
kaan, kun kaikki mitä meillä on mahtuu tähän tupaan."

Vieras oli istuutunut pöytään ja syödä hotkelsi tätä yk-
sinkertaista ruokaa. „Missä on isäsi wcmtteet?"

„Ne omat aikoja sitte myödyt leiwän tähden", wastasi
lapsi yksinkertaisesti.

»Oletteko sitte niin köyhiä?"
„Olemme. Mutta äiti sanoo, että meidän tulee kiittää

Jumalaa siitä hywästä, jonka hän on meille antanut. Monta
on joilla ei ole kattoa pään päällä, je meillä on kumminkin
se. Ia äiti on terwe, hän tekee työtä."

„Pane enemmän puita malkaan, olen märkä kuin koira
ja wilustunut. Miksi teillä waan on paljaita pärtyjä ja ri-
suja, maikka asutte keskellä metsää?"

„Me asumme kruununmetsässä", wastasi tyttö roiisastele-
waisesti, „eikä meillä ole lupa ottaa muita kuin kuiwia oksia
ja pärtyä joka on kaatunut maahan."

„Ahllll, minä ymmärän, asuuko metsäwartija lähellä?"
sanoi wanki rauhattomalla katsannolla.

„Ei, kaukana täältä, mutta äiti sanoo että Jumalan
silmä näkee meidät."

Wanki heitti aran silmäyksen pienoiselle, wiattomille kas-
woille hänen edessään. Tyttö näki kuinka leipäpalanen toi-
sensa perästä katosi, ja kun kaikki oli lopussa, yksin suolatkin
tuohisesta, purskahti hän katkeraan itkuun.

„Mikä nyt on?" kysyi wanki.
„Woi", nyyhkytti Leena, „itken sitä että kaikki ruoka on

lopussa. Äiti luuli että sen piti riittää meille muutamiksi päi-
wiksi, ja nyt mulla ei ole edes aamiaistakaan pikku Tuo-
maalle."

Tämä käwi wankiin niinkuin ruiimeinen leipäpala olisi
tarttunut hänen kurkkuunsa, hän sanoi lempeämmällä äänellä
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kuin tähän asti: „lieneehän teillä perunoita tähän aikaan wuo-
desta ?"

„Ei ne paleltuiwat, ja äiti on saanut aina jonkun ka-
pan työstänsä.

„No hywä", sanoi wanki ja otti kiiltämän hopearahan
taskustansa, „tästä saat maksun ruu'asta. Tällä markalla woi
äiti ostaa paljo enemmän kuin minä nyt olen syönyt tänä il-
tana. Se on wiimeinen joka minulla on, mutta se on sama,
löytyneehan rikkaampiakin taloja joista woin paremmalla omalla
tunnolla ottaa ilman edestä."

„Woi ei! „sanoi pikku tyttö ja pani kiiruusti hopeara-
han takaisin wangin käteen, „paljo ennemmin kuolemme nälkään
ennenkuin otamme teidän wiimeisen rahanne. Jumala ruokkii
linnut taiwaan alla, hän ei unhota meitäkään, ettekä te saa
warastaa enää, hän ruokkii teidätkin, siitä olen makuutettu.^

Wahwll wapisi tuon pikku tytön edessä. Nyt kohotti
hän nyrkkiin puristetun kätensä, puisti sitä ja sanoi: „en
enää marasta, maikka kuulisinkin!" Sitte heittäysi
hän penkille, peitti silmänsä käsillänsä ja purskahti lomiin nyyh-
kytyksiin. Hämmästyneenä ja neuwottomana seisoi pikku Leena
hänen edessänsä. Mt'äkkiä nousi manki ylös, pani jykeän kä-
tensä lapsen pään päälle ja sanoi mapisewalla äänellä: „sano
termeistä äidillesi päärosmolta Turmalta, sano myöskin hänelle,
että jos hän woi opettaa teidät yhtä kunniallisiksi, ahkeroitsi
ja Jumalaa pelkaämäisiksi kuin hän itsekin on, niin . . . niin
.

. . ei hänen koskaan tarwitse nähdä poikaansa raudoissa ja
wanginwaatteissll. Hywästi!" Hän meni, mutta pysähtyi
owella, otti ylös särkyneen teljen, aukaisi naulan ja löi sen jäl-
leen sisään. „Sulje nyt, lapseni", sanoi hän ystäwällisesti,
„ja nuku sitte Jumalan nimeen."

Uusia kummallisia tunteita liikkui miesraukan rinnassa,
kun hän jelleen seisoi ulkona pimeällä yöllä jääkylmässä syksy-
sateessa. Hän llsetiausi räystään alle ja nojausi seinää was-
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ten lljlltellaksensa mitä hänen nyt pitäisi tehdä. Hän oli use-
ampia wuorolausia harhaillut rauhatonna metsissä ja salomailla,
eksynyt suurissa sammalikoissa ja ollut wähällä hukkua suohon,
nähnyt wilua ja nälkää seka kärsinyt.

Hän oli ymmärtänyt ett'ei tässä Viheliäisessä mökissä
woinut olla rahoja, mutta hän oli kumminkin päättänyt sam-
muttaa edes nälkäänsä tässä ja hankkia itsellensä waatteita
woidakseen uskaltaa lähteä metsätietä asutuille seuduille. Silloin
oli pillu lapsen wiattomuus, luottamus ja makuiset sanat wal-
loittanut hänet paatuneen sydämensä, ja ajatukset köyhän äi-
din ahkeruudesta ja kärsiwällisyydestä, jumalan pelosta ja hy-
mistä opeista oliwat syyttämättä omana tuntona hänen edes-
sänsä, ja himeä halu päästä marastamisesta ja murhaamisesta
liikkui hänessä. Silloin kuuli hän selwasti pikku tytön äänen
awonllisesta reijästä tuman seinässä. „Tuomas nukutko jo?
Lukekllllmme mielä kerran iltarukouksemme, niin emme ole niin
peloissamme. Kiitos, hywä Jumala, suojelemastasi hirmuisilta
rosmoilta ja pahoilta ihmisiltä! Anna meille taaskin leipää
äläkä anna meidän nälkään nääntyä! Siunaa tuota wanki-
raukkaa ja auta häntä pitämään lupaustansa, ruoki häntä niin-
kuin sinä ruokit profeeta Eliasta erämaassa." Sitte luki hän
„isä meidän", ja kun hän tuli sanoihin: „anna meille meidän
syntimme anteeksi niinkuin mekin anteeksi annamme meidän wel-
mollisillemme ja älä johdata meitä kiusaukseen", laskeusi pa-
hantelijäraukta polioillensa, nojasi päänsä märkään maahan ja
rukoili sydämensä pohjasta kyynelten wirratessa hänen kaswoil-
lensa, ei enää katkeria ja nuhaisia kyyneliä niinkuin sisällä tumassa,
maan lempeitä ja hywäätekewiä kuin kesäsade.



0

Seppä Kummallinen.
Sywärannan kylässä asui räätäli, jolla oli yksi ainoa

poika, Johannes. Tämän olisi pitänyt oppia isän käsityöhön,
mutta hänellä ei näyttänyt siihen olewan halua eikä taipu-
mustakaan. Kummallinen poika oli hän, jakylän lupparitiina
oli ennustanut, että hänestä tulee jokin merkillinen. Hänen
syntyessä, joka tapahtui kewättalwella, oli koko joukko ämmiä
keräytynyt räätälin saunan ulkopuolelle, jossa he innokkaasti
keskusteliwat mitä olisi tehtäwä, kun huhu käwi, että räätälin
waimo oli saanut kuolleena syntyneen pojan. Jutellessa yhtä
ja toista täällä ulkona ja ehooteltaissa milloin yhtä, milloin
toista keinoa saaduksensa poikaa henkiin, liikkui monen uskoma
ja taitama Kupparitiina sisällä tanmllisella marmuudellaan ja
otti mittojansa ja askeleitansa silmänräpähdystäkään epäile-
mättä. Pienessä rasiassansa, jossa hän säilytti kuppisarwensa,
kuppiweitsensä, sekä kailellaisia woiteita ja lääkkeitä, oli hänellä
kappale liinawaatetta, jonka hän oli ottanut nmlekuolleen laari-
liinoista. Siitä repäisi hän pienen kappaleen, sytytti sen pala-
massa kynttilässä, kastoi sen lampaanihrassa, ja mytistessään
käsittämättömiä sanoja, piti hän tätä palamaa tilkkua lapsen
nenän alla, joka katkerasta sawusta alkoi heti tirskua ja he-
räsi eloon kimakasti parkuen. Heti sen perästä pestiin jakapa-
loitiin pienokainen tarpeenmukaisesti, ja nyt arvattiin wihooin
omi, joka tähän asti oli ollut suljettuna, ja uteliaat ämmät
ryntäsiwät sisään katsomaan ja onnea toiwottamaan.
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„No, eläähän se", sanoi muudan.
„Niin, miksi ei hän eläisi?" mastasi Kupparitiina terä-

wästi ja katseli puhujaa kulumilla mustilla pienillä silmillään.
„Kyllä hänestä mies tulee ja merkilliseksi mieheksi tuleekin hän,
sanon minä."

„Merkilliseksi? kuinka niin? Mistä sen tiedätte?"
„Minä sen nyt maan tiedän", wastasi Kupparitiina sala-

kähmäisesti.

Kllsmawastll pojasta odotettiinkin jotakin merkillistä,
mutta ei mitään muuta moitu huomata, kuin että hän oli tu-
mallista äänettömämpi ja hiljaisempi poika, joka, enimmäkseen,
kameli allapäin tai istui ryömyllään suurella kimellä tuwansei-
nän takana ja mietiskeli sekä piirusteli pöytiä ja penkkiä kai-
keltaisilla kumilla. Katkismuksen oppi hän pian, ja saatuansa
jonkin kirjan tai sanamalehden käteensä luki hän sen päästä
päähän, mutta neula ei häntä miellyttänyt. Kun isä pani
työtä hänen käteensä, neuloi hän niin nurin ja niin hitaasti
kuin mahdollista, ja kun isä hetkeksi läksi ulos huoneesta, hyp-
päsi poika ulos akkunasta ja meni metsään tai kapusi rakkaille
kiwillensä, ojensi säärensä, ja pani leukansa niitä wastaan ja
mietiskeli. Sekä kuria että nuhteita oli hän saanut runsaassa
määrässä, mutta ei nekään tahtoneet auttaa. Jonakin päiwänä
kun isä taaskin oli riidellyt hänelle, sanoi poika:

„Ei se kelpaa mihinkään, isä, että te tahdotte minua
räätäliksi, siksi en kumminkaan koskaan tule."

„Mita sinusta sitte tulee, pöllöpää?" kysyi isä un-
hoissaan.

„Gn tiedä, mutta antakaa minun mennä kouluun ja
ja piiriustllll, uin luulen että minusta tulee jokinkelwollinen."

„lahllll, herraksi aijot tulla? Ia katsella isääsi o Ikävääsi,
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yli? Kas tässä on neula ja sormistin ompele sisustin tähän
hihaan taikka muutoin näytän sinulle missä herrasi istuu."

Poika puri hammasta, hän luuli olemansa melkein liian
suuri itkemään ja istuutui kuuliaisena pöydälle. „Ia kum-
minkin pitää minusta tulla jokin", ajatteli hän itseksensä, kyy-
nelten mastoin hänen tahtoansa tippuessa alas hänen työllensä.

Eräänä päiwänä awasi wihdoin räätälinwaimo sydä-
mensä Kupparitiinlllle ja walitti pojan wastahakoisuutta.

Ettekö moi lukea jotakin hänelle, että hän saisi parem-
man halun ammattiin taikka että edes hänen jäykkä mielensä
tulisi taiwutetuksi?"

„losko minä woin! huudahti Kupparitiina, „woisin
saada koko kylän miehet, seka wanhat että nuoret, räätäleiksi
jos maan tähtösin mutta ..."

„No, herra Jumala, Tiina, no tehkää nyt taikojanne; te
tiedätte ett'ei minulla paljo ole, mutta kyllä Kalle neuloo tei-
dän topatun sielikkonne kaikkein ensiksi maikka, minä seisoisinkin
hänen takanansa uuninluuta kädessä, eikä se maksa penniäkään
teille."

„Nono, nono, anna nyt ihmisen puhua! Ensiksi on tie
dustettllwa onko hän määrätty räätäliksi . .

."

Määrätty?! ~. ."

„Niin, ei kaikkein onni ole tulla räätäliksi maikka he
kyllä olisiwatkin hywiä miehiä. Meidän tulee ensinsitä katsastaa."

„Tule -sitte meille", pyysi räätälin waimo, „he omat nyt
molemmat lautamiehessa neulomassa."

Mlltälinwllimo pani kahwipannun tulelle, ja Kuppari-
tiina lewitteli korttiansa pöydällä.

„Se on nyt niinkuin se on .
.

." sanoi hän ajattele-
waisesti, „täällä on musta mies tiellä sille asialle ...moi
käydä .

.
. mutta .

. , mutta . . . huu, niin . . . niinkuin
sanoin . .

. jotakin «n tiellä .
. . Onko teillä täällä hänen

wanhoja paitojansa?"
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„On, tässä on yksi."
„Hnwä. Joko olette panneet selwikettä kahwiin?"
„En."
„Kaatakllll sitte pisara tähän kuppiin. Onko täällä yh-

tään semmoista neulaa, jolla hän tawallifesti on neulonut?"
„On, tässä on yksi."
„Hywä, anna nyt minun olla joku hetki rauhassa, ja

sitte saamme nähdä."
Kupparitiina otti paidan, neulan ja kahnnpannun ja sul-

kentui pienen tuwan peräkammariin.
Hetken kuluttua tuli hän takaisin ja sanoi: no, jollei

hän nyt saa rälltlllihalua, niin ei hän saa sitä koskaan."
„Sepä oli nyt oikein hywä, Tiinakulta, tule nyt otta-

maan kuppi kahmia."
„Niin, kiitoksia, eipä tuo taida tehdäkään pahaa. Paras-

tani olen koettanut, mutta edeltäkäsin sanon jo, että jotakin
on tiellä joka on makeampi kuin minä. Jollei hänestä tule
räätäli, niin se ei ole minun wikani, mutta sitte tulee hä-
nestä jokin muu."

Mikä nyt oli wäkewämpi kuin Kupparitiina, ei ole kos-
kaan saatu tietää, mutta warma on, ett'ei räätäli halu tahto-
nut tulla. Kun Johannes oli noin 15 wuoden wanha, hankki
hän lupaa wanhemmiltansll päästäksensä kylän sepän oppiin.
Isä, joka oli wäsynyt ja Nwystynyt torumiseen ja Varoitta-
miseen, suostui siihen, ja niin tuli Johanneksesta seppä. Se
ei tosin ollut se josta hän oli uneksinut ja toiwonut, mutta
olihan se kumminkin parempi kuin räätäli, ajatteli poika. „Ia
minusta kumminkin kerran wielä tulee jokin", ajatteli hän lieh-
toessaan paletta, talvessaan patjalla tahi kantaessaan hiiliä
pajaan. Joutilaana ollessaan kameli hän kädet taskussa ja
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ajatteli niinkuin ennenkin taikka piirusteli kumioita lautapala-
siin, seiniin ja onnin. Oikeastaan ei mestari ollut oikein tyyty-
mäinen oppipoikaansa. Poika oli köntys ja hajamielinen ja
sitä paitsi oli hänellä kaikellaisia kummallisia ajatuksia. Muun
muassa tahtoi hän aina panna koristuksia ja kaunistuksia yk-
sinkertaisiimpinkin kaluihin, ja jollei hän niitä saanut tehdä,
niin piti hänen kumminkin saada kirjoittaa niihin wuosiluku ja
sepän nimimerkki kirmespohjaan tahi johonkin paikkaan auran
sahroihin tai lapioon.

Jonakin iltana istui Johannes rikkinäisellä tynnyrillä
pajan nurkassa ja katsoa tuijotti hehkoon ahjossa. Mestari
oli lopettanut päiwän työnsä ja mennyt tupaan. Johannes
mietiskeli suruissaan kuten tawallisesti millä tawalla hänestä
„tulisi jokin." Mt'llktiä hyppäsi hän ylös: „Minä kokoon ra-
hoja ja lahden Helsinkiin", huudahti hän suurella äänellä.
„Siellä täytyy löytyä jokin keino minulle."

Tästä päiwästä tuli hän ahkerammaksi ja tarkka-oppisem-
maksi. Mestari moi mähitellen uskoa hänelle waikeimpiakin
töitä ja antoi hänen myöskin jonkun kerran laittaa niihin
koristuksia maikka sellaiset turhuudet naurattiroat häntä. Johan-
nes ei ollut koskaan uskonut kelienkään tulewaisuustuumiansa,
mutta wuosi wuodelta työskenteli hän pannaksensa niitä toi-
meen. Rahoja oli hän tosin koonnut, mutta aina oli jotakin
tiellä hänen Helsinkiin matkustamiselleen. Ia sitte meni myt-
tyyn koko tuumat. Sepällä oli tytär, isokaswuinen, punatuk-
kainen tyttö, joka reippaasti ja näppärästi hoiti isänsä taloutta
ja oli yhtä taitama kangastuoleilla kuin woikirnun ja leipoma-
pöydänkin ääressä. Johannes oli aina salaisesti ihaillut tuota
kelpo tyttöä ja hiljaisella mielellä kärsinyt hänen pisto- ja
pilkkasanojansa, sillä hänkään ei ymmärtänyt tätä uneksimaa,
ihmeellistä poikaa enemmän kuin muutkaan kylässä. Wihdoin
huomasi hän pitämänsä mennä naimisiin, ja Katriinan kanssa.
Katriina oli tosin monta kertaa sekä kironnut hänen welttout-



taan että nauranut hänen aatteilleen ja kummallisuuksilleen,
mutta kuinka lienee ollutkaan, hän tunsi kumminkin itsensä ma-
han liikutetuksi nuoren sepän kainolta rakkaudelta ja antoi hä-
nelle myöntäwäisen wastauksen. Mestari murahteli wähän
tästä asiasta. Hän ei ollut warma että Johannes woisi elät-
tää waimoa ja lapsia, mutta Katriina makuutti ihan warmasti,
että se kyllä käwi laatuun. Johannes oli tekemä työtä isän
Pajassa ja yhdessä hänen kanssansa, ja olihan koti walmis,
sillä luonnollisesti asuisiwat he isän luona. Niin antoi wan-
hus myönnytyksensä. Johanneksen wähäiset säästörahat meni-
wät korean silkkihuiwin ostoon morsiamelle ja uusiin «aattei-
siin itsellensä selä muutamiin sepän- ja talouskaluihin. Tosin
huokasi hän puutteesta pannessaan mummeista penniä, sillä
nythän ei woinut tulla Helsinkiin matkustamisesta mitään, mutta
olihan hänellä nyt Katriina, hänestä oli tulema kunnollinen
seppä eikä mikään muu. Wähän aikaa tyttären naimisen pe-
rästä kuoli wanhll seppä, ja nuoret saiwat periä niin hywin
pajan kaikkine katuineen kuin tumankin kaikkineen mitä siinä
oli. Tämä oli oikein hywä alku ja kunnollisempi mies olisi
menestynyt oikein hywin siinä, mutta Johannes oli taaskin
rumennut mietiskelemään. Waimo nuhteli ja oli unhoissansa
hänelle, talonpojat uhkasiwat kääntyä jonkun muun sepän puo-
leen, kun he eiwät koskaan saaneet takeitansa walmiiksi oikeaan
aikaan, mutta ei mikään auttanut. Wälistä, kun Katriina oli
ollut liian suurisuinen ja pilkallinen, hiipi Johannes wanhalle
rikkinäiselle tynnörilleen pajassa ja ajatteli: „tyhmästi tein
kun nain; nyt olisin woinut olla Helsingissä ja tulla joksikin."

Eräänä päiwänä sanoi Katriina: „tässä asumme aiwan
maantien wieressä ja meillä woisi olla hyötyä matkustamai-
sistakin, kun maan sinussa olisi miestä tekemään työtä, ja sinä
moisit panna kyltin portillemme niinkuin kaupungeissakin on
tapana pitää."

86 Seppä Kummallinen,
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Tuo hywäluontoinen mies hymyili. Hän oli usein kuul-
lut ihmisten kutsuman itseänsä kummalliseksi, ja muutamien
päiwien kuluttua, ihmisten aamusella rumetessa liikkumaan,
näkiwät he wasta maalatun kyltin sepän portilla. Siinä oli
kirjoitettuna: „Seppä Kummallinen." Mies sekä nauroi sille
että ihmetteli sitä, ja Katriina oli sekä pahoillaan että hämil-
lään, mutta kyltti oli maan paikallaan.

Jonakin kirkkaana ja kauniina kesäiltana seisoi Johannes
alasimensa ääressä ja korjasi rikkinäistä lukkoa, sillä hän oli
taitama kaikellaisissa hienommissakin teoksissa. Silloin pisti
Kupparitima päänsä owenraosta ja sanoi mielissään: „no, nyt
olen tuonut sinulle pojan."

Johannes jäi seisomaan lukko toisessa kädessä ja wiila
toisessa.

„Niin niin", pitkitti Kupparitima, „tule maan katsomaan
häntä."

Johannes pani pois työkalunsa hywin ajatuksissaan ja
seurasi ämmää saunaan.

Aiwan oikein. Siellä olikin pieni olento makaamassa
pärewllkassll, ja juuri kun nuori isä kumartui häntä katsomaan,
llwasi se parin suuria, mustia silmiänsä ja ojensi pientä laihaa
nyrkkiänsä.

„Tässä on nyt oppipoikasi", nauroi Kupparitima.
„Ei!" sanoi Johannes juhlallisesti, uusi ajatus juohtui

hänen mieleensä. „Seppä ei hänestä ole tulema . . . jokin
suuri pitää hänestä tulla."

„Kyllä kai, kyllä kai", sanoi Kupparitima mairittelewai-
sesti, mutta lauteilta kuului pilkallinen ääni:

„Kumpllhan hänestä maan tulisi uuttera ja kelpomies,
niin on sepänammlltti yhtä hywä muukin."

„Se on aiwan totta", myönsi Tiina, heti walmisna
pitämään toisenkin puolta. „Mutta näetkös, Katriina, kum-
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mallista on tässä maailmassa, wälistä tulee sepän pojasta
suutari ja räätälin pojasta seppä, niinkuin Johanneksestakin.''

„Niin, hänestä kun piti tulla jokin merkillinen", sanoi
Kristiina pilkallisesti, „Niinhän te, Tiina, edeltäpäin "sa-
noitte."

„Niin sanoinkin, ja me saamme nähdä wielä. Kaikissa
tapauksissa on hän nyt hywä seppä ja hänellä on poika . .

."

„No, kyllä minä pojan työhön opetan, sen lupaan
minä", sanoi Katriina jälkipainolla.

Tämän keskustelun aikana istui Johannes hiljaa pikku
poikasen wuoteen wieressä ja ajatteli kuinka tuo pikku käsi suu-
reksi kaswettuaan piteli lyijypiirrintä ja kirjoituskynaä, kuinka
hän lämi koulua ja tuli suureksi mieheksi ja toteutti kaikki isän
unelmat ja tulewaisuuden tuumat. Mutta siihen tarroitaan
rahoja, ja nuori seppä riensi pajaansa semmoisella kiiruulla
kuin näitä rahoja olisi jo tarwittu huomispinmänä. Hän teki
työtä koko wllloisan kesäisen yön, ja ihmiset sanoiwat että
„paholllinen oli mennyt seppään", mutta yksi ja toinen ym-
märtäwäinen ihminen sanoi: „hänhän on nyt saanut pojan ja
ajattelee sen wuoksi tästälähin tulla ahkerammaksi."

Silta todellakin näytti. Nyt ei ollut aikaa mietiskele-
misille. Palkeen liehdonta ja patjan paukekuului päiwät pääs-
tään pajasta, wieläpä wälistä hywin myöhään' yölläkin, ja
työtä oli yltäkyllin. Tähän aikaan rakennettiin suurta herras-
taloa läheisyyteen, ja seppä Kummallinen, joka oli tullut tunne-
tuksi hienoista ja kauniista takeistaan, sai walmistettawakseen
koko joukon lukkoja, saranoita, ripoja, käsipuita jasatoja muita
kaluja. Ihmiset puhuinmt että Johanneksen olisi pitänyt tulla
rikkaaksi kaikista näistä, mutta yhä käwi hän wanhoissa kulu-
neissa «aatteissaan, ja waimo nurisi että hän sai niin wähän
rahoja. Ei kukaan tiennyt mitään roahäisestä aarteesta, jonka
hän oli kaiwanut pajan nurkkaan ja joka oli aijottu pikku po-
jan koulunkäyntiä warten.
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Pikku Pärttyli kaswoi isoksi. Hän oli mustakiharainen
ja mustasilmäinen niinkuin isänsäkin seka hiljainen ajattelulli-
nen lapsi. Niinpiankuin hän kykeni omin woiminsa liikku-
maan, ryömi hän nokisen kynnyksen yli pajaan ja istui siellä
airoan hiljaa ja siiroosti lattialla katsellen kipinöitä ahjosta ja
leikitellen kuono- ja rautapalasten kanssa. Kun äidillä oli
paljo tekemistä ja kun tämä toisinaan puhutteli pienokaista
kowalla äänellä, hiipi se hiljaa lempeän, hiljaisen isänsä suokse ja
näytti oleman hywin tyytywäinen hänen seuraansa. Kuinka
monta ajatusta oli tullut Johanneksen päähän hänen ahkerasti
heiluttaessaan paljaansa, silloin tällöin heittäessään silmäyksen
poikaansa! Pärttyli oli saanut weljen ja sisaren, molemmat
pieniä walkotukkaisill, lihawia ja mailattomia mukuloita, mutta

niitä näytti Johannes tuskin huomaamankaan. Hän eli ja
teki työtä ainoastaan manhimman poikansa eteen, hänen, josta
„piti tulla jokin." Tosin täytyi hänen nyt, kun perhe oli tul-
lut suuremmaksi, antaa enemmän rahoja mainiollensa, mutta
aina löysi kumminkin osa tuloista tiensä kuoppaan pajan nur-
kassa.

Kuuswuotillllna osasi Pärttyli jo lukea selwästi kirjaa ja
auttawllsti kirjoitella kirjaimia. Woi kuinka ylpeä oli isä hä-
nen taidostansa! Hänestä oli ihan warmaan tulema jokin suuri.

Ei! Hänen ratansa maassa tuli hywin lyhyeksi, sillä
ihminen päättää ja Jumala säätää. Koroa kaulatauti teki hy-
win äkkiä lopun kaikista toiweista, ja kolmen wuorokcmden ku-
luttua makasi pikku Pärttyli kylmänä ja waaleana arkussansa.
Isäraukka seisoi äänetönnä ja murheissaan sen wieressä. Hau-
taisten perästä otettuansa yllensä työnuttunsa ja mentyänsä
pajaan, istuutui hän wanhan tynnörinsä päälle, peitti käsillään
kaswonsll ja itki katkerasti.

Kolme tai neljä pientä walkotukkaista tirkisti silloin täl-
löin owelta, mutta wetäytyi taaskin peloissaan takaisin. Ne
oliwat hänen omia lapsiansa, mutta niistä hän ei Välittänyt.
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Pärttylistähän piti jokin tulla, mutta nyt hän makasi haudan
sywyydessä ja kaikki toiweet hänen kanssansa.

Katriina rupesi taaskin tulemaan huolelliseksi miehestänsä.
Kaikki työhalu oli kadonnut. Wanhoja uhkauksia, että olisis
muka muitakin seppiä, kuultiin taaskin lausuttaman, ja puute
alkoi tulla tuntumaksi kotona. Nuo neljä pientä suuta tarwit-
siwat ruokaa ja tulot oliwat wähäiset. Waimo torui ja itki,
ja päiwäksi tai kahdeksi woi Johannes ryyhtyä taaskin työhön,
mutta oikea työhalu oli poissa. Niilistä, kun hätä pakoitti,
meni Johannes pienelle kuopallensa pajan nurkkaan ja otti la-
pion käteensä kaiwaaksensa aarrettansa ja antaaksensa siitä ta-
louteen, mutta siihen ei hänellä kumminkaan ollut sydäntä.

Eräänä päiwänä tuli hän pajaan ja jäi seisomaan uu-
den re'en eteen, jota hänen juuri piti raudoittaa.

„Kuka tätä on tehnyt!" huudahti hän lomalla äänellä ja
tähysteli hiilellä tai nokisella sormella piirrettyjä kuuna maa-
laamattoman re'en perästä.

Ei kukaan wastannut, sillä paja oli tyhjä eikä Johan-
nes huomannut pienokaista, joka wupisten oli ryöminyt »van-
han tynnörin taakse ja nyt istui hiljaa kuin hiiri peläten isän
wihaa. Seppä katseli tarkemmin kuwioita re'essä. Ne oliwat
tosin hywin waillinaisesti piirrettyjä, mutta selwästi woitiin
huomata, että ne oliwat esittäminään pyöriä ja wääntiöitä
sekä kaikellaisia maanwiljelykseen kuulumia tarwiskaluja, joita
Johanneksella nykyjään oli korjattawana. Hän kiiruhti tupaan.

„Onko kukaan ollut pajassa. Kuka on piirrellyt uuteen
rekeen? kysyi hän kimakasti.

Lapset, jotka luutimat isän oleman hywin wihaisen, wai-
keniwat pelästyneinä ja feisoiwat sormet suussa hänen edes-
sänsä. Mutta waimo mäsiäsi wihaisesti: „no ei se nyt taida
olla niin määrällistä, woihan ne pestä pois ja sitä paitsi kyllä
tai se maalataankin."
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Seppä meni takaisin pajaan. Silloin näki hän oman pienen
poikansa, seitsenwuotiaan Simon, seisoman re'en edessä, kii-
maasi: syljeskelemän piirretyille kumille ja Me koettaman pyyh-
kiä niitä pois pienellä nokisella paidallansa.

„Sinäkö näitä olet piirrellyt?" kysyi isä liikutetulla
äänellä.

„Älkää lyökö minua!" rukoili poika itku silmissä, „koette-
lenhan minä pestä pois niitä."

„Mutta oletkos sinä ne piirtänyt?"
„Olen."
Onnellinen isä otti pikku poikansa syliinsä ja nosti hä-

net korkealle ylös. „Sinäio se siis oletkin? ! Sinä Ju-
malan llwulla? Hywä ett'en antanut pois aarretta."

„Ia nyt „meni paholainen seppään toisen kerran", niin-
kuin ihmiset sanoiwat. Johannes teki työtä reippaasti eikä hä-
nen waimonsa eikä suosittelijansa tarwinneet enää Valittaa
hänestä.

Wnsitoistll muotia myöhemmin pysähtyi kyytirattaat seppä
Kummallisen poriin eteen. Nuori hienosti puettu herrasmies
hyppäsi alas rattailta ja meni tupaan. Huhu lewisi kuin kulo-
walkea pitkin kylää, että sepän poika, insinööri, oli tullut ko-
tiin terwehtimään Vanhempiansa. Heti kokoontui joukko ute-
liaita ämmiä ja lapsia kylän läpi kulkemalle tielle ja pihalle,
ja rohkeimmat tunkentuiwat aina juhlatupaan asti.

Täällä näytti kaikki paljon paremmalta kuin entiseen ai-
kaan. Aina paremmin ja paremmin oli käynyt seppä Kum-
malliselle. Hän oli puhdistanut wanhan tuman, rakentanut
huoneita lisäksi ja saanut suuremman pajan. Insinöörillä oli
jo lauman ollut oma huoneensa kotona ollessaan. Aika ajot-
tain lähetti hän sekä rahoja että lahjoja Vanhemmillensa ja
sisaruksillensll.



92 Seppä Kummallinen,

Kun wanha isä istui punaiseksi maalatun pöydän ääressä
juhlntuwassa ja tyytymäisenä katseli leweärintaista poikaansa,
sen paksuja walkeita kiharoita ja iloisia sinisiä silmiä ja kuun-
teli kuinka tämä milkkaasti kertoili töistänsä Helsingissä, ulko-
maanmatkastansa, johon hän oli saanut apurahoja, jakun hän
wähän wäliä, selwittäaksensä kertomuksiansa, piirusteli kaikel-
laisia kummallisia kappaleita isällensä, silloin muisti Johannes
hywästi omat unelmansa ja toimeensa sekä ajatteli: „lumala
on saattanut kaikki hywään päätökseen!"

Mutta wastapäätä porttia istui wanha Kupparitiina kyn-
nyksellään auringon paisteessa ja kertoili naapureille kuinka
hän oli tiennyt kaikki edeltäpäin ja kuinka hän aina oli en-
nustanut että jokin suuri tulee sepän pojasta.

„Mutta sepästä itsestäänhän sinä sanoit tuleman jonkin
merkillisen miehen", säisti muudan ämmä.

„Niin", wastllsi Tiina sukkelasti", toisinaan käy ennus-
tus toiseen polween, aina lapsiin ja lasten lapsiin. Mutta
kyllä minä tiesin sen edeltäpäin.



Sunnuntai lnuVllntllinll.
Talonpoika Mikko Syrjänen oli kunnollinen, uuttera ja

toimellinen mies, mutta hänellä oli jäykkä ja itsepintainen
luonto, joka teki, että hän niin hywin kylässä kuin kotonakin oli
enemmän pelätty kuin rakastettu. Hänellä ja hänen waimol-
lcmsll oli ollut koko lauma lapsia, joista manhemmat kummin-
kin jo oliwat naimisissa ja poismuuttaneetkotoa. Nyt hoiti hän
taloa yhdessä maimonsa ja renkien kanssa ja piti myöskin
kahta nuorta tyttöänsä, joista toinen oli wielä melkein lapsi,
sekä ainoata, kaksitoista muotiasia poikaansa, lomassa työssä.
Isännän ankaruus ja käskemä tapa oli tullut laajalta tunne-
tuksi ympäristöllä, ja sen wuoksi kerrottiin, suurella hauskuu-
della, historiata kuinka hän kerran oli tullut näyryytetylsi, kun
hän tahtoi pitää lauwantaita sunnuntaina.

Ukko Mikon oli eräänä päiwänä kowasti kolottanut sel-
kää ja hänen oli, niin wastenmielisesti kuin hän tahtoikin jät-
tää tärkeän työnsä uudiswiljelyksellä, kumminkin säätämä sän-
gyn omaksi. Tässä makasi hän hywin kärsimättömänä, ähki
ja puhki, torui lapsiansa ja potki alinomaa mustaa kanaa,
joka oli tehnyt wuoteensa sängyn jalkopäähän, kunnes se kaa-
kattaen lensi ylös ja juoksi pöydän alle, jossa se ärsytettynä
ja peloitettuna wielä lauman aikaa hääräsi edestakaisin kaa-
kattaen ka, ka, klltansa. Sillä wälin oli lähetetty hakemaan
Kupparitiina, ja kiitos hänen taitamalle hieromisellensa, sillä



94 Sunnuntai launmntama.

isäntä nukkui iltapuuleen ja heräsi seuraamana aamuna hywin
kerkeäna ja reippaana.

„Hän on yhtä taitama kuin kaupungin lääkärikin, tuo
Tiina", sanoi Mikko, mielissään Voimallisia käsiään kattoa
kohti oikoessaan ja haukotellessaan, „mutta paljo parempi on
olla tekemisessä hänen kanssansa, silla kaupungin lääkärille pi-
tää olla rahat paikalla näppiin, waikk'ei hän muuta tekisi kuin
katsoisi jonkun kieltä, ja sitte pitää hänen kirjoitella paperilap-
puja, ja niiden kanssa juosta sitte apteekkiin ja taaskin tar-
witaan rahoja. Nyt tulee sinun, Leena, pitää eukkoa
hywanä, sillä todellakin on hän talla kertaa tehnyt minulle
suuren palweluksen."

„Hän on jo saanut kahmia tänä aamuna", wastasi waimo,
„ja kohta on aamiainen malmis."

„Niin, niin, mutta sitä paitsi pitää sinun antaa hänelle
kappale sianlihaa ja pari kappaa perunoita."

„Hän saa."
„Tiinan aitoessa aamiaisen perästä lähteä kotiinsa, sa-

noi isäntä:
„Kiitoksia nyt hywästä hoidostasi, Tiina, olen terwe ja

se oli hyroä, sillä työt tuolla niityllä oliroat tärkeät saada pois
tieltä ennenkuin lunta tulee."

„lumallllle kiitos siitä, isäntä", roastasi Tiina ja nyykisti
polwiansa, „pitäkää kumminkin waaria, ett'ei se tule takaisin. Ei
ole hywä juoda kylmää mettä tuolla ulkona, ollessanne hies-
tynyt ja hengästynyt, maan käskekää rengin ottaa kaljaa mu-
kaan ja sitte . . . „nyt lähestyi Tiina isäntää ja sanoi hiu-
kan alennetulla äänellä: „pitäkää sen käden kinnasta nurin,
jossa pidätte kassaraa."

Syrjänen lupasi sen ja sanoi: „Leena antaa sinulle ma-
han emästä matkaasi, ja jos tarwitset hewosta kirkkoon huom-
menna, niin tule maan tänne."
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Tiina näytti ensin wähän kummastuneelta, silla tänä-
pänä oli perjantai, mutta toimeutui heti, kiitti nyökäyttäen
polwiansa eikä sanonut aikomansa kirkkoon huomenna. Hän
waroi tarkasti muistuttamasta että huomenna oli lauwantai,
silla hän tiesi hywin että Mikko Syrjänen ei pitänyt hywää
wastaansanomisista, sen wuoksi nyökäytti hän polwiansa wielä
kerran, antoi isännälle kättä ja meni ulos pihalle, jossa emäntä
kohtasi hänet kantaen luwattuja lahjoja, sianlihaa ja perunoita.

Kun isäntä puolenpäiwän rinnassa kulki kodan ohitse,
jossa emäntä pesi puu-astioita, sanoi hän ankarasti: „miksi fau-
nan uunissa ei ole jo tulta, aijotko tarjota meille, „kylmää-
kylpyä" tänä päiwänä?"

„En aikonut lämmittäätaän saunaa tänä päiwänä", sa-
noi waimonsa hiljaa.

„Eikö! No, onko Mikko Syrjänen nyt tullut niin köy-
häksi, ett'ei hänellä ole waraa kustantaa itsellensä kylpyä lau-
wllntllina, tahi ehkä sinä maan pelkäätkin waiwaasi."

„Mutta isä, perjantaihan tänään on", säisti waimo ih-
metellen.

„Lauwantai nyt on", huusi miehensä wihoissaan, „ja
toimita itsesi pian saunaan. Ei maksa waimaa wastustaa mi-
nua." Sitä tietänsä hän meni.

Emäntä jätti heti työnsä ja teki kiiruusti walkean sau-
nan uuniin. „Ukko ei ole tottunut olemaan työttä kokonaista
päiroää", sanoi hän itsekseen, „ja eilinen päiwä oli sen wuoksi
niin pitkä kuin kaksi."

Heti sen perästä tuli nuorin tytär Inka etsimään äitiä.
„lahaa, sinä lämmität saunaa, äiti", huudahti hän iloissaan,
„sepä on hauskaa, mutta minkätähden perjantaina?"

~Isä tahtoo", wastllsi äiti lewollisesti pitemmittä seli-
tyksittä.

„Namä sanat, „isä tahtoo", oliwat olleet tunnussanana
tässä talossa koko hänen awioliittonsa aikana, joka nyt oli
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kestänyt 25 wuottll. Hän oli heti alussa huomannut, että
ainoa keino rauhan säilyttämiseen oli peräänantaminen ja
kaikki lapsensa oli hän opettanut wastustamatta tottelemaan
isäänsä. Palwelijat, jotka näkiwät emännän hiljaa ja nurise-
matta ojentautuman isännän toisinaan hywin luonnottomien
wlllltimusten mukaan, tekimät tietämättänsä samalla tapaa,
maikka he eimät lauman jaksaneet sitä kestää, maan tawalli-
sesti wuoden kuluttua jättiwat palweluksensa. Mutta emäntä
ei woinut jättää paikkaansa, silla hän oli liimannut rakastaa
häntä myötä- ja wastoinkllymisessä ja hänellä oli yhdeksän
lasta hoidettawanll ja usein kyllä niiden suojelemista isän anka-
ruudelta. Lempeässä mielessään ajatteli kumminkin tämä hywä
waimo: „hän on raitis, uuttera ja rehellinen. Noinhan minä
olla tyytywäinen, kun hän niin hywin pitää huolta minusta
ja lapsista eikä tee kelienkään ihmiselle määrin ahneudella tai
petoksella."

Tänä samana päiwänä josta nyt olemme puhuneet, meni
isäntä ruokalepojen aikana karjakartanolle ja talliin katselemaan
oliko kaikki niinkuin piti olla. Hän tirkisti myöskin pieneen
heinälatoon pihalla ja huomasi sen oleman melkein tyhjän.

„Matti!" huusi hän jykeällä äänellä.
Renki, joka juuri seisoi portailla ja meteli sawuja pii-

pustansa, wastllsi: „tääll' olen."
„Tule tänne! Enkö minä sanonut sinulle, lurjus, että

sinun tänä päiwänä piti hakea heiniä metsäladosta, kun heinä-
warasto täällä kotona ei piisaa sunnuntain yli? Nyt tulee heti
pimeä ja lato on wielä tyhjä."

„Isäntä käski minun hakea heiniä lauwantaina", mäs-
iäsi renki.

„Mikäs sitte tänäpäiwänä on?" iirjäsi isäntä.
„Perjantai", mustasi renki ihmeissään, mutta samalla

sai hän korwapuustin, joka pani hänet horjumaan.
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„Kyllä minä opetan sinua wastustamaan isäntääsi", sanoi
Mikko, „waljastll hewonen ja mene metsäladolle."

Rengin silmät iskiwät tulta, mutta hän oli wielä nuori
Poika ja sen wuoksi painoi hän lakkiaan sywempään ja meni
talliin, jossa hän jokseenkin säälimättömästi kohteli hemoista
ja tempasi heinähäkin suojuksesta niin että sen saumat rutisi-
wat. Mennessään sytyttämään piippuansa kodasta, näki
hän walkean faunan uunista ja emännän lewittäwän olkia
lauteille.

„lahllll, emäntä lämmittää saunaa tänäpänä", sanoi hän,
„onko isäntä wielä kipeänä?"

„Ei", mastasi emäntä witkaan, „mutta hän tahtoo nyt
kumminkin kylpyä."

Renki huomasi heti, että isäntä yhä edelleenkin luuli ole-
man lauwantain jllhän hymyili itseksensä, samalla kumminkin surku-
tellessaan emäntää tuon pahanilkisen miehen tähden. Hän
pani pois piippunsa ja kantoi suuren sylyyksellisensa hymiä
loimusin halkoja ja pani ne saunan kiukaan wiereen ja meni
sitte wihellellen tiehensä. Emännän hiljainen ja ystäwällinen
olento oli kokonaan karkoittanut hänen pahan luontonsa.

„ Sama minulle", ajatteli Matti mennessään röylkyläistä
metsätietä ladolle, „fama minulle on. Kyllä kai minä woin
hakea heiniä yhtä hywin tänäpäiwänä kuin huomennakin, mutta
enemmän hyötyä olisi hänellä kumminkin ollut minusta nii-
tyllä. Ia sauna! Ha, ha, ha."

Nyt sai hewoinen laiskayksen, ja Matti rupesi laula-
maan:

„los tänäpäin olis lauwantcik'
Ia huomen' olis pyhä.
Niin saisin kultani kohdata
Ia mielen' olis hywä."

7
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Jälkeen puolisen awasi emäntä tuwan owea ja käski
manhimmcm tyttärensä tulemaan kantamaan wettä saunaan.

Tyttö istui kangllstuolilla ja mastasi wähän mihaisesti:
„mikä perjantaikylpy nyt on? Ajattelin saada matot walmiiksi
tänään!"

Isä, joka oli tullut sisään hakemaan kassaratansa ja taas-
kin lähtemään työhönsä, kuuli tämän ja jäi pitämään kiini
omenrimasta. „Mitä sinä uskallat jupisia? Pidä suusi kiini
ja tee niinkuin äitisi käskee." Sitte meni hän ulos ja pais-

kasi owea mutistessaan: „luulen kaikkien ihmisten oleman hul-
luja tänäpäiwänä."

Niin tottunut oli tämä itsepintainen mies itsellään pitä-
mään oikeutta, ett'ei hän edes ajatellutkaan erehtywänsä. Sitä
paitsi oli hän nyt niin kiintynyt tärkeään työhönsä, joka hänen
olisi pitänyt saada lopetetuksi tänäpäiwänä, että hän unhotti
kaikki wihastumiset.

Seuraamana aamuna nousi isäntä ylös tamallista myö-
hemmin, niinkuin hänen tapansa oli sunnuntaisin, puki pääl-
lensä pyhäwaatteet ja istuutui pöydän päähän, polttaen le-
wollisesti piippuansa roeistelemisen sijasta, kuten hänentapansa
muutoin oli tehdä pimeinä aamuina syksyllä ja taimella.
Emäntä, joka huomasi sunnuntain pitämän olla tänäpäiwänä,
koska eilen oli lauwantai, antoi kieltämän merkin Ingalle, joka
unisena ja kampaamattomana aikoi ottaa esille sukanneuleensa.
Inka, pysähtyi keskellä haukottelemistaan ja tähysteli häm-
mästyneenä äitiänsä. Mutta tämä katsoi sopiman tilaisuuden,
mennessään maitorainnan kanssa hänen ohitsensa, kuiskata:

„Etto huomaa, isä luulee että tänään on sunnuntai.
Kampaa ja pese itsesi ja lakaise tupa puhtaaksi ja katso että
kahwipannu kiehuu."

Äidin ja manhemman tyttären tehtyä aamu-askareensa
karjakartanolla ja kodassa, puhdistiwat hekin itsensä ja istui»
tuiwat tupaan aiwan joutilaina niinkuin sunnuntai-aamuna
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ainakin. Matti, joka oli ollut tallissa hoitamassa hemoisia,
tuli juuri tupaan kysymään töitä, mutta nähtyänsä wärttinät
syrjähän sysätyksi, tuman lakaistuksi, ihmiset pyhäwaatteissaan
ja isännän lukeman wirsikirjaansa, ymmärsi hän heti kuinka
asian laita oli. Weitilkamainen nauru wetäytyi hänen kas-
soillensa, mutta heti sen perästä pyysi hän hymin malaisena
pesu-astiata ja saippuapalasta Ingalta. Tyttö, joka oli sekä
hämillään että harmissaan tästä naurettamasta sunnuntaista,
antoi hänelle pyytämänsä, mutta kun hän samalla tuli katsasta-
maan rengin silmiin, joista taaskin lystillinen nauru ilmaisi,
purskahti hänkin hiljaiseen nauruun ja juoksi sukkelaan eteiseen,
ett'ei isä huomaisi hänen iloisuuttaan.

Wähä myöhemmin jälkeen puolenpäiwän tuli yksi nai-
duista tyttäristä, joka asui lähellä, jollekin asialle äidin luokse.
Hän oli tietysti arkipäiwäisessä purnussaan ja laski, terweh-
dittyänsä pienen hywin lauwantakimaiseen paitaan puetun poi-
kansa lattialle, johon pienokainen jäi seisomaan likainen sormisuussa.

„Eikö äitisi ole kylroettänyt sinua eilen ja antanut si-
nulle puhdasta paitaa?" kysyi maari nostaen päätänsä wirsi-
kirjasta.

Naineella tyttärellä oli jotakin tulemassa huulilta, että
muka nyt oli lauwantlli eikä siis ollut niin kummallista jos
oli wähän likainenkin, mutta äidin silmäyksistä ja sisaren wiit-
tauksistll tuli hän tarkkllllwaiseksi, ja katsasteltuansa ympäril-
leen tumassa ja nähtyänsä isän wirsitirjan ja juhlawaatteet,
huomasi hän että jotakin outoa oli tapahtunut. Hywin tun-
tien isän anklliuude ja yksipaisyyden, waikeni hän ja wil-
kutti ainoastaan äitiä tuman nurkkaan, jossa hän kuiskuttaen
pyysi lainata karttoja ja samalla kysyi myöskin mitä se mer-
kitsi, että he wiettiwät piMpaiwää laumantaina.

„Luulin isän oleman uudiswiljelyisellään", sanoi hän
wihdoin.
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„Niinhän se on", sanoi äiti, hankin wähän hämillään
tästä erhetyksestä, „mutta isä oli kipeänä yhden päiwän ja se
warmaankin tuntui hänestä niin pitkältä luin kaksi, ja nyt
luulee hän oleman sunnuntain tänäpäiwänä. Tiedäthän, ett'ei
maksa waiwaa häntä wastustaa. Herra Jumala, woimmehan
nyt juuri lewätäkin yhden päiwän, eihän siitä mitään wahin-
koll tule, ja työt lopetettiin niityllä jo eilen."

„Entäs huomenna? kysyi tytär, „ ette suinkaan woi tehdä
työtä sunnuntaina?"

„No, huomenna saamme nähdä, ehkä isä fitte huo
maa . .

."

Hän ei kerinnyt lopetta ajatustansa, sillä isäntä sanoi
hämmästyneenä; „mikäs nyt papilla on, kun kirkkoaikana on
ulkona matkustamassa?"

Kaikki riensiwat akkunaan. Aiwan oikein. Ajokalut oli
portaiden edessä, ja niistä nousi seurakunnan pastori, nahta-
wästi aikomana tupaan. Emäntä kiiruhti puhaltamaan hil-
losta takassa ja panemaan muutamia tikkuja ja kalikoita siihen.
Inka lähetettiin hakemaan wettä kahwipannuun ja naimisessa
olema sisar puhdisti pikku poikansa nenää muistuttaen häntä
antamaan kauniisti kättä papille, kun tämä tuli häntä ter-
wehtimään. Pastori astui sisään, terwehti ystäwällisesti kaik-
kia, ja istuutui sitte esiintuodulle tuolille.

„Minä tulen sairaan luota täältä läheltä", sanoi hän,
„ja aijoin poiketa teidän luonanne, Syrjänen, puhumaan siitä
ruotulaismuoristll josta te wiimelsi kerroitte." „Oikein ila-
huttawllll on", pitkitti pastori katsellen mielissään ympärilleen
tumassa, ~tulla näin järjestettyyn ja hupaiseen kotiin kun
tämä on."

Ukko Syrjänen aikoi muistuttaa, että kumminkin sun-
nuntaiksi tawallisesti köyhemmässäkin kodissa koetellaan laittaa
kaikkia siistiksi, jollain kaikki työt woidaan sysätä syrjään, mutta
hän oli niin hämmästyksissään nähdessään seurakunnan ainoan
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papin matkalla keskellä kirkkoaikaa, niin ett'ei hän osannut sa-
noa sanaakaan. Pikainen erhetys ett'ei tänään ollut sunnun-
tai lensi myöskin hänen aiwojensa läpi ja sai weien Kehkumacm
hänen poskillansa, muistaissansa kuinka hän eilen oli pakoitta-
nut koko talonwäen pitämään sitä päiwää laumantaina.

„Sanotaan", jatkoi pastori puhettansa, „ett'ei talon-
pojilla suurimmassa osassa Hämettä ole oikein siistejä ja kun-
nollisia huoneita, mutta hupaista on nähdä poikkeuksia ole-
man."

Emäntä, joka osaksi tiesi ett'ei hänen huoneensa tawalli-
sesti likimainkaan ollut siisti ja tunsi että tämä oli ansaitse-
matonta kiitosta, osaksi pelkäsi miehensä lausuman jotakin josta
pappi huomaisi päiwän erhetyksen, seisoi allapäin keskellä per-
mantoa eikä tiennyt mitä wastata, wihdoin sanoi hän:

„Missä on maan ylsi huone, jossa täytyy tehdä kaikki
työt, niin ei sitä aina moi pitää niin siistinä."

„Se on totta", myönsi pastori, „mutta suuri eroitus
on kumminkin huonella jota jokapäiwä puhdistetaan ja huo-
neella joka koko wiikon on samallaisessa siiwossa. Näen wirsi-
kirjan pöydällä. Minua ilahuttaa, että te alotatte päiwänne
Jumalan sanalla. Jokaisen perheenisän tulisi ottaa esimerk-
kiä teistä ja mäellensä lukea wirrenwärssy tai lyhyt rukous
joka aamu. Sillä olisi sauri siunaus myötänsä, eikä siihen
menisi aitaa kuin muutamia minuuttia."

Emäntä kuuli nyt kahwipannun kiehuman yli ja riensi
sen muoksi uunin eteen. Inka ja Henriika juoksiwat edesta-
kaisin aitan ja tuman, pöydän ja kaapin wäliä hakemassa ker-
maa, hakkaamssa soturia ja asettelemassa kuppia, naimisessa
oleman tyttären juostessa kotoaan hakemassa mehnäistä, kun
kotitalossa ei ollut.

Juotuansa kahmit ja keskusteltuansa isännän kanssa
asiasta, matkusti pastori pois. Mutta nyt tuli tuskallinen
hetki talon wäestölle. Ei edes nuorisokaan uskaltanut nauraa.
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Matti seisoi selin huoneesen, pani pippuunsa. Inka rupesi
kampaamaan pikku weljensä päätä, ja Henriika meni ulos saatta-
maan wanhempllll sisartansa joka, kartat saatuansa, läksi kii-
ruusti kotiinsa, peläten oikeata ultosenilmaa, kun isä huomasi
erhetyksensä ja soimauksilla kohtelisi talon mäkeänsä niinkuin
hän tawallisesti teki «lihaiseksi tultuaan. Emäntä aroasi waate-
lllklunsa ja oli etsiminänsä jotakin, hänkin odotti myrskyä.
Isäntä istui äänetönnä ja allapäin pöydän ääressä. Sellaista
nöyryytöstä ei hän elinpäiwinänsä ollut saanut kokea. Liian
ylpeä oli hän sanoilla tunnustamaan erhetystänsä, mutta tu-

mattoman fämyisellä äänellä käski hän Matin maljastamaan
nuoremman hewosen, hän muka lähtisi kauppiaan luo kirkon-
kylään jolla oli lypsylehmä myötäwänä. Istuutuessaan ajo-
kaluille, sanoi hau:

„Woit hakata loput niistä hawuista joita wiikolla toit
ja mene sitte seppään toisen hewosen kanssa, se on kengi-
tettämä."

Matti kumarsi hywin totisena niinkuin ei olisi ikinä alka-
nut päiwllänfll sunnuntaina, mutta kun ei isäntää enää näky-
nyt, awasi hän leweän suunsa sydämelliseen nauruun ja läksi sitle
työhönsä. „Turhaan pesinkin itseni", sanoi hän, „mutta sa-
mapa se, kiittihän pappi puhtautta." Ia sitte nauroi hän taas.

Sisällä suriwat rukit ja Henriika kutoa helskytti kan-
gasta, iloiten launisjuomaisista matoista, jotka hän huomenna
sai lewittäa permannolle pikku kammariin tuwan perässä.
Emäntä ei wirkkanut sen enempää isän erhetyksestä, mutta jä-
lestä puolenpäiwan rupesi hän molempien tyttöjen kanssa pese-
mään ja puhdistamaan sekä tupaa että kammaria, roiemään
pois kaikkia tarpeettomia kaluja, romuja ja rikkinäisiä astioita,
likaisia waatteita ja tyhjiä wakkoja. Pastorin ansaitsematon
kiitos oli tehnyt häneen hywän waikutuksen, ja hänelle tuli tar-
mis koettaa eikö käwisi laatuun pitää kotia siistimpänä.



Kun isäntä sitte iltasella tuli totia, huomasi hän saunan
wielä kerran lämmitetyksi, hawut hakatuksi, hemosen kengite-
tyksi, tuwan niin siistiksi ja puhdistetuksi kuin se muutoin oli
ainoastaan suuriksi juhliksi laitettu ja hywän kauraryynipuuron
höyryämän mädissä pöydällä, tunsi hän hiljaisen mielihymän
wirtllllwan koko olentonsa läpi, ja ensi kerran 25 wuoden ku-
luessa liikkui hänessä tunnustamisen jakiitollisuuden tunne hil-
jaista hywää emäntää kohtaan, joka niin kauwan oti ollut hä-
nen kuuliainen orjattarensa.

Mutta historia lauwantai-sunnuntaistll lewisi yht'äkkiä
paikkakunnalla. Matti ei woinut olla sitä kertomatta tutta-
willensa, ja jokainen joka tunsi Mikko Syrjäsen, piti sitä oi-
wallisena rangaistuksena hänen itsepäisyydelleen ja wallanhi-
molleen.

Kaksi hywää asiaa oli sen ohessa tämä merkillinen sun-
nuntai aikaansaanut. Syrjäsen tupa oli warmaankin siitä päi-
wästä saanut komeamman näyn ja isäntä säwyisemmän taroan
perhewäkeänsä kohtaan.

Semmoinen oli se historia.
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AnnllLiisll.
„Wähän päällä olit sinä

uskollinen."
Math, 2l.

Anna-Liisa oli majatalon piika. Se ei ole juuri korkea
tahi ylhäinen paikka tässä maailmassa eikä se ole niin kadeh-
tittawakaan, mutta siinäkin on welwollisuuksia, joita moi täyt-
tää hywin tai huonosti, ja sillakin alalla woi toimittaa jota-
kin jos tahtoo. Anna-Liisa oli itse ansainnut leipänsä mel-
kein siitä asti kun käymään kykeni. Ensin kerjäläisenä, sitte
paimentyttönä ja lastenpiikana, ja seitsentoistawuotiaana tuli hän
Kaukolan majataloon, johon hän sitte jäi moneksi muodeksi,
sillä hän sanoi pääasian oleman olla työtä ja sama minkälaista
työtä, kunhan se maan oli kunniallista. Ei hänellä ollut niin-
kään hywät päiwät, mutta Anna-Liisa ajatteli että „jonkun
pitää olla majatalonkin piikana, ja silloinhan hän woi olla
yhtä hywin sinä kuin joku muukin." Hän olikin tyttö, jota ei
kukaan emäntä päästänyt luotaan, jos waan hän itse tahtoi
jäädä.' Hän oli wahwa ja terwe, ahkera ja wäsymatön, niin
kunniallinen kuin kulta ja niin kärsiwällinen ja hywäluontoi-
nen kuin waan woitiin toiwoa. Hänellä oli raskas työ päi-
wällä ja hywin wähän lepoa yöllä. Alinomaa häntä huudet-
tiin ja lähetettiin, wälistä piti hänen leipoa, wälistä keittää
juomaa, wälistä jouduttaa kahmia matkustawaisille, wälistä
hankkia kyytihewosia. Ia kun hän ehtoolla oli kerinnyt nuk-
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kua paraimpaan uneen, niin kolkutettiin oween. Silloin täy-
tyi hänen nousta ylös, sytyttää päre ja aroata owi, sytyttää
kynttilä ja etsiä päiwäkirja. Mutta ei tässä mielä ollut kaikki.
Niilistä, kun oli sateinen syysyö ja kylmä talmi-ilta, tahtoi
matkustawainen saada ryypyn wahwistuksekseen tahi wähän
ruokaa taikka tulennoksen, ja kauwan aikaa wiipyi ennen kuin
hän taas matkusti. Kun Anna-Liisa sitte taas, miluisena ja
unisena, etsi korvan olkiwuoteensa ja mielihywissään weti nah-
kaiset päällensä, moi tapahtua että kaksi tai kolme rekeä ajoi
pihaan. Niissä oli ehkä wanhoja, taheita herroja jotka tah-
toiwat totia, wiluisia rouwasihmisiä jotka tarwitsiwat tulen-
noksia ja koko joukko unisia, kartysia lapsia, joille oli laitet-
tawa wuode, ja kaikki piti tapahtua heti. Msi tahtoi pesu-
wettä, toinen moileipää, yksi pyysi kynttilätä ja toinen papy-
rossia. Kello oli jo kaksitoista ja yksi, ennenkuin kaikki pää-
siwat lewolle ja ennenkuin tuo Väsynyt tyttö pääsi lepää-
mään.

Majatalo oli aiwan lähellä kirkkoa, ja usein kyllä sun-
nuntaina sai siis Anna-Liisa tilaisuuden pistäytyä sinne, jos
ei kauwemmaksi aikaa niin kumminkin saarna-ajalsi, mutta yhtä
usein tapahtui myöskin, että hän oli niin kiinnitetty herrojen
passaamiseen, ett'ei hänellä ollut aitaa mennä Jumalan huo-
neeseen. Silloin piti hän waralla ensimäisen joutohetlen jonka
hän sai ja hiipi huomaamatta pikku kammariin saunan perässä,
jonne hän woi kuulla wirrenweisuun kirkosta ja jossa hänellä,
arkussansa, oli wirsikirjansa jakatkismuksensa samoinkuin muutkin
tawaransa. Ensin luki hän aamuwirren, sitte päiwän ewangelion
ja muutamia kirkkorukouksia, ja lopuksi jonkun kappaleen katkis-
muksesta. Kun tämä oli tehty, otti hän käsim roanhoja sano-
malehtiä, jotka matkustawaisilta oli jäänyt wierashuoneisiin.
Näissä oli woi- ja sianlihapilkkuja tai haisiwat ne silliltä, sillä
ne .oliwat olleet ewäswakoissa, mutta toisinaan oliwat ne wielä
puhtaita ja uusia. Näitä luki köyhä tyttö ahkerasti. Sellaiset
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wähäiset hetket saunakammarissa oliwat Anna-Liisan ainoa ilo
wiiion ajalla ja ikäänkuin antoiwat hänelle uusia woimia uu-
destaan alkamaan paljotöistä elämäänsä.

Joku hänen tuttawansa herrastalon neitsy oli kerran
sanonut: „en minkään edestä maailmassa tahtoisi olla piikana
majatalossa. Ensiksi on se niin orjallista elämää ja toiseksi
ei niistä moni ole kunniallinen.

Anna-Liisa suuttui Harmoin, mutta nyt tuli hän wihai-
seksi ja sanoi: Kunniallinen moni kunniallinen! Katso maan
että herrastalon neitsyet mastustamat kiusauksiansa, kyllä ininä
omistani pidän huolen."

Ia todellakaan ei ollut yhtään wakawampaa ja kunnialli-
sempaa tyttöä koko pitäjässä.

Oli aika, jolloin Anna-Liisakin oli ajattelematon tyttö,
joka töintuskin teki mikä hänen oli täytymys, mutta ei enem-
pää, ja joka ajatteli enimmän itseänsä ja omaa huiviansa. Se
oli ivanhan papin aikana. Hänellä oli pitkät saarnat täynnä kau-
niita sanoja ja wärssyjä, mutta ne ei auttaneet paljo Anna-
Liisaa, sillä hän nukkui tawallisesti heti alussa, wäsyneenä wai-
ivaloisesta työstänsä ja ivähäisestä makuustansa. Mutta sitte
tuli uusi pappi pitäjään. Hän oli wielä nuori eitä hänensaarnansa olleet hymin pitkiä, mutta kummallista oli kuinka ne
lvoiwat pitää ihmiset malmeilla. Anna-Liisa oli hymin taita-
maton, tyttö raukka, muttakaksi lausetta uudelta papilta oli teh-
nyt häneen erittäin sywän waikutuksen.

Jonakin päiwänll oli hän puhunut kristityn welwolli-
suuksista ja uskon hedelmistä, ja kuinka jokaisella on tilaisuus
tehdä hywää lähimmäisellensä, sekä täyttää melmollisuuksiansa
enemmän tai wähemmän, kun hän maan ottaa niistä waarin.
Anna-Liisa ajatteli: „niin tuo moi olla muille, tuo, mutta ei
minulle, tällaiselle köyhälle kyytihewoselle kuin minä olen. Mi-
nunhan täytyy mennä sinne minne lähetetään." Samassa sa-
noi pappi: ei mikään paikka maailmassa ole niin wähciinen
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ett'ei nämät sanat soweltuisi joka kristittyyn. Köyhinkin
palwelija on saanut leiwiskänsä hoidettawaksi ja
hänen täytyy kerran tehdä tili siitä.

Toinen muistettawa sana jonka pappi sanoi oli „kail'ki
tapahtuu meidän parhaaksemme." Jumala, joka joh-
taa meidän kohtalottamme, on niin rikas rakkaudesta ja uni-
suudesta, että kuinka synkältä meistä toisinaan näyttäisikin,
woimme me kumminkin olla makuutetut että se kaikki koituu
lopullisesti hywälsi.

Tämä antoi nyt köyhälle tytölle paljon ajattelemista.
Kotiin tultuansa kirkosta, tuntui hänestä kuin hän nyt wasta
olisi tullut palwelukseen. Kaikki oli niin uutta, katseltaissa
jokaista tointa kristillisenä welmollisuutena. Suuremmalla nöy-
ryydellä kuin koskaan ennen palweli hän matkustamaisia, jotka
tänäpäiwänä kulkiwat ja auttoi sitte emäntää karjakartanolla
riwakasti ja kelwollisesti.

Syksyllä tuli uusi renki taloon. Antti oli iloinen ja
kaunis poika ja tuli heti ei ainoastaan Anna-Liisan, maan koko
kylänkin lemmikiksi. Hän oli leikkisä ja ystäwällinen kaikkia
tyttöjä kohtaan, mutta erittäinkin näytti hän oleman se Anna-
Liisaa kohtaan. Kerran oli hän oikein kosinutkin häntä, mutta
wllllllttomalla ja ilkiwaltaisella tawalla niin että nuori tyttö
juoksi pois mitään mustaamatta. Seuraamana kesänä liikkui

rokkotauti paikkakunnalla. Anttikin sairastui siihen kowasti.
Kun hän nyt huokaillen ja woihlien tuskasta ja kuumeesta
makasi nmoteellansa, korkealla laipion rajassa hollituwassa, lii-
kutti se Anna-Liisan säälimän sydäntä, ja hän pyysi saada muut-
taa potilasta sinne pikkuseen saunakammariin.

„Täällä on niin lämmin", sanoi hän, „ja niin paljo
kärpäsiä, jaaritusta ja melua."

„Kyllä se on totta", sanoi emäntä, „mutta kuka häntä
hoitaa siellä? Täällä moi yksi ja toinen antaa hänelle mettä
juodaksensa, mutta siellä on hän yksin."
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„Kyllä minä häntä hoidan", wastasi Anna-Liisa, „minä
juoksen siellä aina wähän wäliä."

Niin muutettiin Antti wiileään, rauhalliseen saunakam-
maiiin, ja Anna-Liisa piti lupauksensa käyden häntä katsomassa
aina wähän wäliä. Hän oli kuullut lääkärin jollekin mää-
ränneen kylmässä wedessa kastettuja liinalappuja pidettäwäksi
kaswojen päällä estääksi rokon pääsemästä silmiin ja nenään.
Tätä koetti nyt Anna-Liisakin. Pitkinä kesäöinä istui hän
tuntikausittain hautomassa hänen muotoansa, taikka makasi ai-
noastaan lomalla lattialla paremmin tuuliaksensa hänen huuto-
ansa kun hän tahtoi juodaksensa. Alttiiksivanewan tytön suu-
reksi iloksi paranikin Antti. Mutta nyt tuli hänen wuoronsa.
Hänkin sai maata saunakammarissa ja kyllä siellä olikin wiileä
ja rauhallinen, mutta moi! ei kukaan hautonut hänen kaswo-
jansa, ja harwoin muisti joku tuoda hänelle edes raitista wettä.
Tuli heinäntekoaika, kaikki oliroat heinäniityllä, ja emännän,
joka yksinään oli kotona, täytyi palwella matkustawaisia, laittaa
ruokaa mäelle ja hänellä oli ainoastaan silloin talläin tilaisuus
käydä katsomassa sairasta.

„Tämakin on tulewa minun parhaakseni", huokasi Anna-
Liisa, „waikka waikea on sitä uskoa."

Kymmenen miikon kuluttua moi Anna-Liisa nousta ylös
ja ruweta helpompiin töihin. Päiwällispöydässä oli nuori
renki taaskin puhelias ja täynnä iloisia kokkapuheita kuin ta-
wallisesti ainakin. Lopulla kääntyi hän Anna-Liisankin puo-
leen ja sanoi iwallisesti: „tyttöraukka; „Et sinä ollut kaunis
ennenkään, mutta nyt olet semmoinen, että saat hewoset pel-
jästymään näyttämällä itseäsi niille."

Isäntä oli harwapuheinen mies, mutta nyt kahsahti hän
ylös ja sanoi wlllaisesti: „minun mielestäni sinun, Antti, pi-
täisi olla wiimeinen puhumaan hänen rokonarwistaan."

Antti tuli tulipunaiseksi ja kumartui ottamaan weitseänsä
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jonka hän oli pudottanut, ja muut siimat hiljaa alakuloisina,
mutta Anna-Liisan kyyneleet juoksiwat hiljaa ja tuimillaan.

Jonkun ajan kuluttua oli hän pesemässä waatteita ko-
dassa, kun hän, Harman seinän läpi, näki Antin tuleman hake-
maan mettä kaimosta, joka oli juuri lähellä.

Nllllpuritaton nuori tyttö seisoi aidan mieressä ja pu-
heli hänen kanssansa.

ItMkkia sanoi Antti: „oletko jo puhunut isällesi?"
„Niin, mutta hän sanoi yleensä puhuttaman että sinä

aijot naida Anna-Liisan."
„Mlljlltlllon piijan? ei kiitoksia! Sinustahan olen pitä-

nyt koko ajan."
„Hywä, sano se sitte isälle, hän ei usko minua. Hän

sanoo ett'ei sinun pitäisi jättää Anna-Liisaa."
„Enhän minä loskaan ole luwannut hänelle mitään",

sanoi Antti wihastuneena, „kuka tuommoisen tarhapöllön naisi
kyllä hän on hymäluontoinen, mutta . .

."

Silloin hyppäsi hän aidan yli ja katosi Anna-Liisan
näkymistä.

Kuumat kyyneleet tippuiwat alas pesupönttöön, tyttörau-
kan ajatellessa mitä oli kuullut. Mutta sitä ei woitu auttaa.
„Kyllä papin on hywa puhua", sanoi hän itseksensä. „Hänellä
on nuori, kaunis rouwa ja hauska pappila ja pieniä, suloisia
lapsia, mutta minä olen myöskin olema parhaakseni? Ei,
surukseni ja wahingokseni on se maan."

Anna-Liisan lopetettua työnsä oli jo melkein pimeä. Tu-
massa istui walkean ympärillä kyytimiehiä ja Antti, jotka mi-
helsiwät iloista laulua, sekä toinen palmelustyttö karttoineen
ja willoineen. Anna-Liisa oli hywin mäsynyt ja myöskin ma-
han miluisslllln, sillä nyt oli kylmä syysilta ja rankasti oli
rumennut satamaan. Ei kukaan näyttänyt tahtoman antaa hä-
nelle lämmintä sijaa. Silloin meni hän sänkyynsä tuman nurk-
kaan, muutti wlllltteenfa ja otti sukanneuleensa.
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Iltasella myöhään, kaikkien fyllinä ja eisiityä makuupaik-
kansa, tuli pieni kyytipoika kotia aiwan läpimärkänä itkien kyl-
män tähden. Anna-Liisan, joka juuri aikoi panna maata, kawi
sääliksi tuo pikkumies ja hän puhalsi Valkeaa uudestaan tak-
kaan. Sitte käski tämä riisua hänen paaliansa märät maat-
teensa, antoi hänelle wanhan willahameen ja lammasnahka tur-
kin käärittäwälsen ympärilleen fill'aikaa kuin waatteet kuiwiwat
ja lämmitti sitte keiton tähdettä pojalle, joka söi hywalla ruoka-
halulla ja meni kohta lämpimänä ja rawittuna uunille ma-
kaamaan.

Anna-Liisa oli nähnyt kuinka repaleiset ja huonot poika-
raukan waatteet oliwat. „Ei ole kumma jos häntä paleltaa",
sanoi hän, „kun hänellä on niin monta reikää takissa, ja tuuli
puhaltaa niiden läpi kuin seulasta."

Seuraamana iltana otti hän muutamia waatetilkkuja
omista Maroistansa ja paikkasi pojan takin ja housut, parsi hä-
nen sukkansa ja rintaansa, ja kun tämä iloissaan ja liikutet-
tuna kiitti tästä tawattomasta nstäwällisyydestä, tunsi köyhä
tyttö itsensä niin tyytywäiseksi ja sydämensä niin helpoitetuksi,
kuin olisi joku osa hänen surustansa otettu pois.

Sitte piti hän «aaria köyhistä pienistä kyytipojista,
joita hyljättyinä jn usein huonosti waatetettuna isäntänsä oli-
wat lähettäneet kyydintekoon.

Jonakin tlllwi-iltanll tuli matkustawainen herra, joka
malttamattomasti tahtoi saada hewoista ja matkustaa etem-
mäksi. KymmenwuotillllN pienokaisen wuoro tuli lähteä kyy-
tiin, wllljastaessaan hewosta pienillä kohmettuneilla käsillänsä,
itki hän katkerasti.

„Mitä itket? kysäisi Anna-Liisa.
„Peltaän niin paluumatkaa", wastasi poika, „pitkä on

wäli ja tie on kolkko, ja kerrotaan juosneen koko susilauman
tien poikki suuren mäen kohdalla."
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„Tämä hywäluontoinen majatalon piika meni herättä-
mään muita miehiä ja kysyi eikö kukaan heistä tahtoisi mennä
pojan sijasta, mutta nämä sanoiwat ett'eiwät he turhan takia
wiitsi lähteä jääkylmään, myrskyiseen yöhön, ja että poika oli
kyllä suuri pitämään omaa wuoroansa.

Silloin otti Anna-Liisa lämpimän nahkaröijyn päällensä,
kietoi suuren huimin päähänsä jaistuutui kutsilaudalle. „Mene
nyt makaamaan", sanoi hän pojalle, „minä menen sinun edes-
täsi, ja nyt hoidan minä sinun herooistasi."

Kuinka iloinen tämä pikkumies oli tästä woidaan kyllä
arwata.

Seuraamana aamuna oli taaskin kylmä ja lumipyry.
Kaikki kyytihewoset oliwat wäsyksissä, sillä mntkustamaisia oli
ollut tawllllistll enemmän, niin että kaikki wuorot oliwat kulke-
neet. Silloin tuli wielä herra joka aikoi lähimmäiseen kau-
punkiin.

„Hän mahtaa olla rikas patruuna", sanoi häntä tuonut
kyytimies, „hänellä on suuri nahkalaukku royöllä, ja kun hän
maksoi minulle, näin minä että hänen lompakkansa oli täynnä
seteliä ja hopeita, niin että se hädintuskin meni kiinni."

..Kestikievari tuli nyt sisään ja käski Antin maljasta-
maan talon hewosen ja kyyditsemään matkustawaista kaupun-
kiin. Antti läksi. Pannessaan turkkia päällensä ja sitoessaan
paslikklltll päähänsä, oli hän tumallista suulaampi ja iloisempi,
lauloi ja wihelteli, mutta Anna-Liisasta, joka aiwan ääne-
tönnä istui nurkassansa sukanneuleineen, tuntui kuin hänen
silmänsä olisiwat näyttäneet kummallisen rajuilta ja lewotto-
milta. Ia juuri ennen lähtöänsä, joi hän melkein puolilort-
telia miinaa yhdellä harppauksella lämmitelläkseen, sa-
noi hän.

Kahdentoista aikana yöllä palasi hän takaisin. Anna-
Liisa, joka oli ollut päiwllkiijllhuoneessll sammuttamassa tyntti-
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lätä, postiljoonin mentyä, oli mielii malmeilla jasytytti päreen
näyttääisensä malkeata Antille.

„Mitä sinä istut ja wartoot ihmisiä", öylMsi hän, men-
nessään hänen siwuitsensa owessa.

„En sinua ole marronnut", mastasi hän hämmästyksis-
sään hänen tamattoman wihaisesta äänestään.
läksi juuri, ja minä olin ylhäällä sammuttamassa kynttilää."

„Wai niin menikö hän?"
„Meni. Kyllä kai sinä tulit häntä ivastaan?"
„Kyllä, se on totta."
Antti istuutui rahille takan wiereen ja tähysteli ääne-

tönnä palamaan päreeseen. Hän oli maalea ja hänen huu-
lensa mllpisiwat. Silloin tällöin laski hän kätensä otsalleen,
ja lasi wapisi. Hämmästyneenä ja peloissaan katseli Anna-

Liisa häntä eikä muistanut että hänen oli maata ruwettawa.
„No mitä sinä täällä seisot?" sanoi Antti ja nousi äk-

kiä ylös. „kylla on niinkuin sanoin, sinä wartoot minua."
~Antti", sanoi Anna-Liisa hiljaa ja wapisten, „kuinka

sinulle käy, mitä olet tehnyt?"
„Waro itseäsi tyttö! huudahti Antti wihoissaan, mutta

hillitsi itsensä ja heitti sukkelan silmäyksen makaamaan talon-
wäleen, mutta ei kukaan ollut herännyt.

„Suuri Jumala, paitasi hiha on werinen? puhkesi Anna-
Liisa sanomaan, ja hänen polwcnsa horjuiwat.

Antti tarttui hänen kurkkuunsa ja sanoi hammasta pur-
ren: „jollet waikene, niin on tämä wiimeinen hetkesi . .

. .

minä olen . .
. loukannut käteni aisaan . . . hewonen, tuo

kirottu luontokappale tahtoi purra minua, puri minua wähän
mene nyt makaamaan ...älä ole wihoissasi minulle

. . . ainahan olet ollut hywä minua kohtaan . . . hoidit mi-
nua kipeänä ollessani . . . kyllähän woit ymmärtää ett'en minä
tehnyt muuta kuin wein sen herran jonkun luokse kau-
punkini."
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Anna-Liisa ei uskaltanut wastata sanakaan mutta hän
tuli yhä enemmän ja enemmän makuutetuksi että Antti oli teh-
nyt jotakin pahaa, kenties jotakin hirmuista. Hän käwi met-

kalleen wuoteellensa, pani maata, mutta ei woinut saada unta.
Antti istui wielä kauwan aikaa takan edessä ja heitti silloin
tällöin aran silmäyksen pimeään nurkkaan, jossa Anna-Liisan
wuode oli. Wihdoin, päreen loppuun palettua, meni hänkin
leivolle ja nukkui raskaasti.

Muutamien päiwien kuluttua tuli nimismies taloon.
Hän käwi siinä aikawälistä tarkastamassa majataloa, mutta
tällä kertaa tuli Anna-Liisa niin walkeaksi kam palttina, näh-
dessään re'en seisattuwan portaiten eteen.

„Kuka se oli, joka tässä muutamana päimänä kyyditsi
tuota oluenpanijaa kaupunkiin?" kysyi nimismies Anna-Liisan
tullessa arvaamaan omea.

„Onko täällä matkustanut oluenpanija?" kysyi Anna-
Liisa.

„On, se lihllwa punawoinen, toissilmäinen herra
„lahaa. Talon renki Antti kyyditsi häntä. Onko

jotakin . . . hänelle tapahtunut?" kysyi Anna-Liisa »vapise-
milla huulilla, hänen sydämensä sykytti niin että hän tuskin
moi hengittää.

„Missa se mies nyt on?"
„Hän hakkaa hawuja pihalla."
„Onko isäntä kotona?"
„On."
„Käskekää hänen tulla tänne."
Isäntä tuli. Heti kutsuttiin sisään Antti, emäntä ja

muutamia kyytimiehiä sekä Anna-Liisaa. Siltawouti tuli myös-
kin lautamiehen kanssa, ja oikea kuulusteleminen alkoi. Mat-
kustawainen oluenpanija ei ollut koskaan saapunut kaupunkiin;
postiljooni oli, miimeksi kulkiessaan, nähnyt merijäliien wie-
wän metsään tien wieressä, ja oluenpanija oli löydetty, mur-

8
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hattuna ja kaiwettuna lumeen. Hänen kultakellonsa ja kaikki
hänen rahansa, monta, monta sataa markkaa oli poissa. Kyyti-
miestä rumettiin epäilemään. Alussa kielsi hän jäykästi ja
wäitti maan wieneensä matkustajan kaupunkiin, mutta sitte al-
koi hän puhua itseänsä pussiin, tuli aina waaleammaksi ja le-
mottomllmmaksi ja rupesi mihdoin itkemään. Nyt piti Anna-
Liisankin sanoa mitä hän tiesi. Kuinka raskasta ja waikeata
oli todistaminen sitä wastaan josta hän niin paljo oli pitä-
nyt! Mutta totuus täytyi sanoa. Paljoa ei hän tosin tien-
nyt, mutta Antin lewottomuuden ja kummallisen taman, sekä
hänen werisen paidanhihansa kertoi hän. Mieluummin olisi
hän antanut leikata kielensä poikki kuin sanoa tätä, mutta to-
tuus piti tuoda esille. Wihdoin tunnusti Antti. Kohta aikoi
hän mennä naimisiin ja tarwitsi rahoja, eikä hänen tarkoituk-
sensa ollut murhata, mutta oluenpanija huomasi hänen aiko-
man marastllll nahkalaukkua jakunhan otti rewolmerinsa, silloin
antoi Antti hänelle sywcin piston puukollansa, ja niin oli se

tehty. Kun nimismies meni pois, ja Antti waaleana, alla-
päin istuutui siltawoudin wiereen ja wietiin pois mankma, pu-
risti Anna-Liisa kätensä ristiin ja sanoi hiljaa wuodattaen kuu-
mia kyyneleitä: „sekin, jonka luulin oleman surukseni ja wa-
hingoiseni, oli minun parhaakseni . .

."

Sitte rupesi hän järjestämään huoneita ja laittelemaan
malkeita uuniloihin niinkuin ei mitään olisi tapahtunut, mutta
hänen sydämensä oli raskas kuin kiwi.

Miksi piti tuon nuoren, iloisen pojan tehdä itsensä niin
onnettomaksi!

Nyt ajoi taaskin reki pihaan. Nuori lyyrylakkinen herra
nousi siitä ylös ja tuli päimäkirjahuoneeseen. Hän melusi ja
kirosi ja kutsui kaksi pulloa olutta. Anna-Liisa pani päiwä-
kirjan ja mustetolpon esille ja korjasi pöytäliinaa.

„No tuleeko sitä pian?" kysyi ylioppilas äkäisesti.
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„Kylla", wastasi Anna-Liisa rauhallisesti, „mutta mi-
nun nuelestani on herra saanut kulliksi sitä lajia. Parasta
olisi panna maata ja sitte syödä palanen silliä woileiwän
kanssa."

Silloin wihastui nuori herra ja sanoi tietämänsä mitä
hän tarwitsi, ja käski tottelemaan heti. Hän saikin puutu-
mansa.

Tunnin kuluttua, kun Anna-Liisa tuli katsomaan eikö
herra jo matkustaisi, makasi tämä lattialla, turkki päällä ja
lakki päässä, ja hänen wieressään oli taskusta pudonnut täysi
kukkaro. Pöydällä oli molemmat olutpullot tyhjinä.

~2Loi sinua polcnsta", sanoi Anna-Liisa sääliwäisesti,
„ethän sinä ole parempi kuin huonoin kyytimies, ja sinun pi-
täisi kumminkin ymmärtää paremmin."

Sitte otti hän rahakukkaron talteen, pani tyynyn makaa-
man pään alle ja meni pois.

Iltasella heräsi ylioppilas. Kun Anna-Liisa tuli kyntti-
lää sytyttämään, istui hän hymin häpeissään ja wakawana
pöydän ääressä.

„Ethän tonki liene nähnyt rahakukkaroani?" kysyi hän
alakuloisena.

„Täällä on ollut monta matkustajaa sen perästä ja herra
on maannut lukitsemattomassa huoneessa", wastasi Anna-Liisa.

„Se on totta. Waan mitä on minun nyt tekeminen,
siinä oliwat kaikki minun matkarahani."

„Niin, toiste tulee herran pitää parempi huoli matka-
rahoistaan", penäsi Anna-Liisa, „ehkä herralla on köyhä äiti
niinkuin monella muullakin ylioppilaalla, ja tässä on rahat."

„Mitä sanot? Rahani!" ylioppilas kawahti ylös, siep-
pasi rahakukkaron. „Rehellinen tyttö! Minä olin ehkä tulles-
sani epäkohtelias sinua ivastaan, anna minulle anteeksi!"

„En ole tottunutkaan juuri suureen kohteliaisuuteen",
wastasi Anna-Liisa tyynesti hymyillen.
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„Kas tässä edes juomarahoja rehellisyydestäsi."
„Ei, kiitoksia", sanoiAnna-Liisa, „pitakäa matkarahanne, en

ollut rehellinen palkinnon tähden."
Wuoden perästä tuli yksinäinen rouwasihminen majata-

loon. Oli myrsky ja räntäsade jo ilta jarupesi pimenemään,
oli hywin nuori tyttö ja monta muotia oli

hän matkustanut tätä tietä kouluun mennessä ja koulusta tul-
lessa. Anna-Liisa tunsi hänen, mutta ihmetteli kuinka hän,
joka ennen oli aina ollut niin iloinen ja puhelias, nyt oli
niin hiljainen ja waalea ja kuinka hän näytti niin sanomatto-
man surulliselta. Turhaan hääräsi Anna-Liisa hänen ympä-
rillänsä, ripusti hänen romppunsa kuiwamaan, teki hänelle wuo-
teen ja kysyi eikö hän tahtoisi jotakin lämpöistä illalliseksi. Ei,
hän ei tahtonut mitään. Anna-Liisa oli nyt tehnyt kaikki mitä
oli moinut, mutta waikea oli hänen jättää nuori tyttöraukka
yksinään ja suruiseksi. Sen wuoksi nosti hän tuolin nmlkean
eteen ja sanoi:

„R'llkas nuori neitikultani, tulkaa ja istukaa tähän, te
olette wilustunut ja roäsynyt."

Ia kun wieras oli tehnyt niin, laskeutui Anna-Liisa pol-
willensa, riisui märjät kengät, ripusti sukat uunin nuoralle ja
rupesi warowaisesti hieromaan pieniä kylmiä jalkoja suurilla,
karkeilla käsillään.

Silloin suli wieraan nuoren naisen hiljainen, raskas suru,
ja hän purskahti katkeraan itkuun.

„Woi kuinka sinä olet hywä jaystäwallinen", sanoi hän,
.kiitos, kiitos! Jumala sinulle palkitkoon!"

„No minä huomasin neidillä olewan suuren surun, ja
minä tiedän mitä suru on. Neitihän onkin matkustanut täällä
ennen monta kertaa wuodessa, niin että te olitte kuin tut-
taroa."

„Niin, kultaseni."
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„Mutta minä waan tahdoin sanoa että kaikki mitä ta-
pahtuu, tapahtuu meidän parhaaksemme. Niin sanoi pasto-
rimme ja maikka minä en woinut sitä ennen oikein uskoa, niin
tiedän minä sen nyt."

Anna-Liisa kertoi nyt oman pienen historiansa Antista
ja sanoi sitte: „kuinta hirmuista olisi ollut jos olisin joutunut
naimiseen sellaisen miehen kanssa ja jos hän olisi tullut isäksi
useimmille pienille wiattomille lapsille."

Nuori nainen sanoi: „minä tulen juuri hautaamasta
sulhastani. Waikeata on tosin uskoa että se tulee minun par-
haakseni, mutta tiedän Jumalan lähettäneen minulle tämän su-
run, ja täytyyhän minun luottaa hänen rakkauteensa. Kiitos
sitä muistuttamastasi." Nyt otti hän esiin malokuwan ja näytti
sitä Anna-Liisalle. „Sen näköinen hän oli."

Tämä oli nuori kiherähiuksinen mies ja ylioppilaslakki
kädessä. Anna-Liisa tunsi heti nuoren herran, jonka matka-
rahat hän kerran oli ottanut talteen.

„Niin, niin", sanoi hän kyyneleet silmissä, „kyllä hän
oli kaunis nuori mies, mutta ehkä Jumala huomasi hänen
teille tuottaman surua, ja sen wuoksi otti se hänen teiltä. Men-
kää nyt makaamaan, minä tuon kupin lämmintä maitoa ja
wähän korppua."

Tämän nuoren wieraan rauhoituttua, sammutti Anna-
Liisa walkean, pani hiljaa owen kiinni ja heittäysi itse matolle
uunin eteen etuhuoneessa. „Sillä", sanoi hän, „waikeata on
olla yksin, kun on suruissaan."

Niin teki köyhä majatalon piika edelleenkin hywää ja
osoitti rakkautta alhaisessa toimessansa ja koetteli tunnokkaasti
täyttää monia ruelwollisuuksiansa, sillä hän tiesi, että ne oli hä-
nen hoidettawa. Harmoin sai hän kiitosta ahkcroimisistansa,
mutta sisällinen tyytywäisyys täytti hänen sydämensä, ja siten
Vähitellen haihtui se rakas suru häneltä, niin että hän sai
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jälleen tyytywäisen mielen ja kulki hiljaa rataansa eteenpäin,
luottaen Jumalaan.

Anna-Liisan tultua Vanhaksi, oli hän säästänyt niin pal-
jon, että hän woi ostaa pienen oman tuman. Se oli niin
lähellä kirkoa, että hän siihen, niinkuin entiseenkin saunakam-
mariin, woi kuulla rmrrenweisuun sunnuntaina. Siinä eli
hän onnellisena ja lewollisena kissansa ja kanansa, rukkinsa,
wirsikirjansa ja kahwipannunsa kanssa, ja nyt sai hän lewäta
kaikista wlliwoistansa.



Minin Kosijat.
Oli kirkas talwipäiwä. Tenhiälän tulon suuressa tu-

massa istui muutamia waimoja tehden mikä mitäkin käsityötä,
jolloin komea reki ajoi pihaan ja pysähtyi tallin eteen. Reistä
nousi keskiikäinen mies, jolla oli päällänsä uusi ja kaunis turkki
monta kyynärää pitkällä punaisella wyöllä nmpäröittynä. Hän
otti suitset hewosensa suusta, sitoi marhaminnan rautarenkaaseen
tallin seinässä ja otti sitte kirjaman loimen reistä, jolla hän
peitti hiostuneen hewosen. Tällä aikaa oli tumassa suuri hä-
linä. Emäntä wäisti heti rukkinsa syrjähän ja sanoi:

„Se on warmaankin lärwenpään isäntä. Tytöt pan-
kaa kahwipannu tulelle. Niini, mene kiiruusti kammariin ja
pue itsesi hienoksi ja siistiksi. Maija, wiskcm pois nuo romut
tuosta owen edestä, täällä näyttää kaikki kuin Jerusalemin hä-
wityksessä, Tiina, juokse kiiruusti Pippa-Eewaan hakemaan
wehnaistll. 3Loi, woi minulla ei ole niin korppuakaan kotona!
Missä on esiliinani? lahaa, tuolla. Hametta en kerkiä enää
muuttamaan. No, Niini, etkö kuullut? mene kiiruusti pane-
maan päällesi."

Roin neljäntoista wuotias pitkä ja kaunis tyttö jätti
»vitkastellen kangastuolinsa ja sanoi:

„Minkätähden minun pitäisi pukea päälleni? Hänellä on
kai asiaa äidille, minä menen sillä aikaa juottamaanwasiioita."

„Et, sinä menet pukemaan päällesi. Nyt hän tulee!"
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Niini meni iireissään pieneen porstua-pohjakammariin ja
äiti Valmistautui mielittelewällä hymyllä ottamaan wastaan
tuota rikasta ja arwokasta wierasta. Pojat, jotka uteliaina
oliwat juosneet akkunaan, kiiruhtiwat nyt ulos, yksi Pippa-
Eewlllln, toinen kotaan, ruotimummon Saaran tehdessä hymaä
tulennasta ainoastaan silloin tällöin lämmitettyyn juhlatupaan,
jonne lärmenpään isäntä nyt wietim.

Jonkun hetken kuluttua tuli talon tytär kammarista ja
asettautui epäilewäisen näköisenä jokapäiroäsen tuman akkunaan.

„Se oli oikein. Niini", sanoi wanha Saara, „nyt olet
sinä hieno. Tottapahan oli minun sanani ett'ei suotta jäänyt
pitkä kekäle kammarin uuniin tänä aamuna; Jonas on Var-

maankin kosiomatkalla. Katsos roaan tuota nuorta mustaa he-
roosta ja lointa, ja tuota uutta rekeä, ja hopeaheinistä piip-
pua joka hänellä on suussa. Ohhoh Niini!"

„Mitä minulle tarwitsee ohhoitella? Minä olen nuorin
talossa. Kosijoita tänne woi tulla yhtä hywin äidille ja ty-
töille kuin sinulle ja minullekin, minä luulen että olette jouta-
wia kaikki." Tälle nauroi Niini imelästi.

„Hiljaa waan ett'ei hän kuule sinua", muistutti Saara,
semmoinen kuin Jonas ei kosikaan köyhiä piikoja."

„Miks'ei! Minun mielestäni käwisi se juuri hywin laa-
tuun."

„Ei se käy laatuun. Mutta kyllä kai kerran tähänkin
taloon kosijoita otetaan wastaan. Monta on jo poislähetetty."

Hdinkö kosijoita sitte?"
„Niin, mutta myöskin sinun."
„Minun! Mitä juttelet. Karttaa willojasi ja ole ää-

neti. Kuka minua kosisi? Enhän ole wielä ripilläkään käynyt."
„Ei se mitään tee. Huolellinen kosija odottaa siksi kun

sinä tulet walmiiksi."
Nyt tuli emäntä sisään aika touhussa. „Missä se Tiina

wiipyy! Eikö kahwi ole jo malmista? Tässä sinä seisot, Niini,
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etkä toimita mitään. Mene sisään termehtimään, sill'aikaa kuin
minä laitan kahwitarjottimen järjestykseen.

„En", mastasi Niini, „en tahdo."
„Sinä olet aina itsepäinen! Juokse sittekotaan joudutta-

maan kahmia, täss' on kahwilaadikko ja mylly, ota sokeria ar-
kusta ja tuo itse sisään kahmia. Joudu nyt!"

Niini laittoi kaikki taitamasi: ja kerkeästi järjestykseen,
mutta kun kahmi oli wietäwä sisään rupesi hän pyytämään
Tiinaa ja Maijaa menemään hänen edestänsä.

„Mitä puhut. Niini!" sanoi Maija, „minä joka näy-
tän kuin pesemätön porsas. Mene itse, sinä olet hienosti Vaate-
tettu ja sitä paitsi talon tytär."

„Tiinakultll", rukoili Niini.
~En, en minä ilkiä, emäntä käski sinun menemään, enkä

minä myöskään ole waatetettu. Mene maan itse, niin saat
ehkä nähdä isintimäsi, pitkitti tuo iloinen tyttö pilkallisesti.

Kun ei mikään auttanut, otti Niini ynseän katsannon
peittääksensä kainouttansa, ja sitte meni hän sisään tarjoitti-
mineen.

„Tuollahan talon kukka tuleekin, „sanoi lärwenpään
isäntä nuoren tytön astuessa sisään. „Hywää päiwää, mitäs
kuuluu?"

Niini pani tarjottimen pöydälle ja terwehti wakaisesti.
~Ihtenä päiwänä on hän naimaijässä", sanoi wieras

tyytywäisellä naurulla.
Niini nytkäytti wihoissaan päätänsä ja säwähti punai-

seksi kuin mansikka.
~Kyllähän nyt aika onkin saada häntä ihmiseksi", sanoi

äiti kahmia tarjotessaan, sitte rykäisi hän ajatuksissaan ja ku-
marsi, „niin, niin, kyllähän niistä lapsista on waiwaa!"

„No teillä niitä ei ole ollut min monta, emäntäkulta",
muistutti wieras.
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„Ei, Jumalan kiitos ja sen wuoksi ...sen wuoksi on-
kin woitu kerätä wähän arkunpohjalle ja pitää taloa kunnossa.
Ei mikään kuluta niin paljo kuin lasten suut. Ei, Jumalan
kiitos, meillä ole kuin uksi lapsi maan ja hän saa periä kaikki,
meillä ei ole läheisiä sukulaisiakaan." Emäntä oli silminnähtä-
wasti hywällä tuulella ja kaatoi kupin toisensa perästä tuota
hywää kahmia.

„Wieras nautti runsaasti, kuunteli tarkkaawaisesti, mutta
katseli talon nuorta tytärtä lakkaamatta ja mieltyneellä kat-
sannolla. Wanhojen sitte rumetessa puhumaan talon wiljelyk-
sesta, tuloista ja muista asioista, hiipi Niini jälleen ulos.
Wieraan mentyä pois, tuli emäntä taaskin arkipäiwätupaan.
Hän oli tumattoman iloinen ja ystäwällinen, antoi pujoille ja
ruotumummolle kaksi kuppia kahmia itsekullekin ja käski sitte
Niinin tulla kammariin, hänellä olisi wähän asiaa.

„Nyt menee emäntä naimisiin", sanoi Maija niinpian-
kuin tuman omi oli suljettu, „hän on niin hywillään kuin olisi
saanut sata markkaa."

„Sata markkaa!" sanoi Saara halweksien, „mitä sata
markkaa on hänelle? Ei, paljo enemmän —wäwynonhän
saanut/'

„Wäwyn!" toistiwat molemmat tytöt yhtä aikaa.
„Siihen olen warma."
~Niini raukka!" sanoi Tiina sääliwäisesti.
„Niin raukka", matki Maija, „suuri talo, jossa on 20

lehmää, omat piijat ja rahaa kuin ruohoa."
„Ia wanhll saituri kaupan päällisiksi", sanoi Tiina.
„Sinä ottaisit hänen huomispäimänä", sanoi Maija pil-

kallisesti.
„En, sanoi Tiina, ~tosin olen köyhä, mutta Joonasta en

ottaisi, monta on joilla on parempi oikeus häneen ja puoli
tusinaa lapsia juoksee pitkin maantietä kerjäläispussi seljassa



Niinin kosijat. 123

sen sijaan kuin heidän pitäsi istua lärwenplllln tuwan pöy-
dässä ohoh!"

Wanha Saara, karsinanurkassa, jupisi jotakin nuoruu-
desta ja hulluudesta.

„Ihmettelen miksi hän ei ole ennen mennyt naimisiin",
sanoi Maija, „hän on marmaankin jo neljänkymmenen wuo-
den wanha mies."

„Niin, hän on kerännyt ensin", sanoi Saara, „ei se
maksa wähää elättää waimoa ja lapsia."

„Ei, ei, sanoi Tiina, „sentähden . .
."

,Hiljaa tyttö! Sentähden on hän odottanut kuten aina-
kin ymmartäwäinen mies, ja nyt kun hänellä on waroja, niin
menee hän naimisiin."

Kammarissa sai Niini sillä wälin kuulla suuria uutisia.
„Nnt pitää meidän olla oikein ahkeroitu, tyttöseni",

alotti äiti, „sillä nyt alkaa todellakin sinun laittamisesi."
„No sitä wartenhan olemme jo tehneet melkein yhden

wuoden", wastllsi Niini.
„Niin, niin, mutta nyt aiwan todenperästä. lärwenpään

isäntä on pyytänyt sinua waimoksensa."
„Minun mielestäni olisi hänen pitänyt pyytää sinua, äiti."
„No, minusta ei ole kysymyskään. Sinua hän pyysi

ja sinun hän sai."
„Äiti, etköhän ivaan luwannut! huudahti Niini pe-

loissaan.
„Tietysti olen luwannut."
~Tuo wanha . .

."

„Älä puhu pahaa sulhostasi. Ei hän ole niinkään
wanha, wähän yli 49 wuotta, eikä ikä haittaa tässä maail-
massa. Hänellä on muhkea talo, rahoja ja tawaroita oikeen
Porwoon mitalla.

„Mutta minä en huoli hänestä", sanoi Niini itkien,
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„minkätähden minun pitäisi mennä naimiseen, kun en wielä
ole kännyt rippikouluakaan enkä minä moi hoitaa suurta taloa."

„Woi, kun sinä olet lapsellinen! Eihän häät nyt ole wielä
huomenna eikä wielä ensi unikollakaan. Ensisti pitää sinun
täyttää Vähintäänkin kuusitoista wuotta, ja siksi on meillä kyllä
tekemistä sinun laitoksesi kanssa. Monta kymmentä kyynärä
saamme kutoa ja monta lankawyyhteä kehrätä ennenkuin sinä
tulet semmoiseen laitokseen kuin Tenhiälän tyttären pitää olla."

„Mutta olishan äiti woinut ottaa hänet itse, minä en
hänestä wälitä."

„Sellaistll miestä ei oteta. Pääasia on, että hänen
omaisuutensa tulee yhdistetyksi yhteen meidän omaisuutemme
kanssa. Puolessa pitäjässä ei ole semmoista kosijaa luin
hän on."

„Mutta Tiina sanoo, että hän on niin ahnas."
~Tiinalla on lampaan pää. Uskotko että Joonas lär-

wenpaä on ahnas, kun kysymys hänen omasta morsiamestansa
tai mainiostansa. Ensi sunnuntaina tuo hän kihlasormuksen, ja
siitä woit olla warmll että se on puhdasta kultaa."

„Woi, woi minua lapsiraukkaa, kun minut myödään
pois niinkuin Joosepin ennen möiwiit hänen weljensä", wa-
litti Niini.

„Se ei ole niin määrällistä, kun pääsee Egyptin liha-
patain ääreen", sanoi äiti rauhallisesti.

„Minun mielestäni olisi meillä ollut lihaa ja läskiä
täällä kotona", sanoi Niini harmillisella nyyhkytyksellä.

„Kas niin, ole nyt hiljaa", huusi äiti ankarasti. Niin
käy kuin olen määrännyt. Sinulla ei ole mitään sanomista,
ja minä tiedän kyllä miten parhaiten huolehdin sinun tule-
waisuudestasi. Kas niin, marssi kangastuolille!"

Tytär ei uskaltanut enempää wastustella, mutta tupaan
ei hän tahtonut mennä sillä mäki olisi silloin huomannut hä-
nen itkeneet silmänsä, maan hän meni masikkanawettaan jossa
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hänellä oli oma pieni ruskea, walkopäinen lehmawasikka, jota
hän itse juotti jokapäiwä. Täällä istui hän hirrennenälle,
kietoi kätensä wllsikan kaulan ympäri ja itki katkerasti. Wasi-
kat nuolesiiwat hänen lasmojansa, imeksiwät hänen korwan-
lehtiänsä ja hyrysiwät hiljaa ja lempeästi. Nuoren ruokkijan
yhä edelleenkin istuessa hiljaa ja itkiessä, tuli musilla kärsi-
mättömäksi, koetti reuhtota päätänsä irti, ja tämän onnis-
tuttua, hyppeli se niin somasti, että Niiniä heti rupesi nau-
rattamaan ja hän unhotti koko surunsa leikkiessään wasikan
kanssa.

Sunnuntai tuli. Ei äiti eikä tytärkään ollut puhunut
mitään kihtasaisista, mutta kun tuo rikas tilanomistaja toisen
kerran yhden wiilon ajalla ilmestyi taloon, arwasi jokainen
että jotakin oli tekeillä, ja että se nyt saataisiin tietää.

Rengit meniwät ulos ottamaan roastaan herooista, jota
tehdessä he tumallista kohteliaammin nostiwat lakkiansa terweh-
tiessään. Piijat juoksenteliwat edestakaisin kuin hullut kanat,
ja wanhll Saara, joka seisoi eteisessä kädet esiliinan alla, not-
kisti polwiansll niin sywään, kuin hänen huouot jalkansa kan-
nattiwllt. Emäntä ja Niini istuiwat jo juhlatuwassa, joka oli
puhdistettu ja järjestetty mitä parhaimmalla tawalla. puhtaat
hurstit sängyissä ja hienoksi hakatut katajat lattialla.
Paitsi emäntää ja Niiniä oli siellä wielä pari rusthollaria wai-
moinen, kaukaisia sukulaisia Tenhiälään, ja lärwenpään kanssa
tuli hänen wanhempi weljensä waimonsa ja poikansa kanssa.
Kahmia ja wiiniä tarjottiin runsaissa määrin, joita nautittiin
juhlallisella hiljaisuudella. Sitte sai Niini kihlasormuksensa,
ja kyllä se oli „puhdastll kultaa", se oli warma. Veisattua
pari wirrenwarssyä, istuuduttiin puolispöytään. Alussa oli-
wat kaikki ää»eti tässäkin, maan kun muutamia haarikoita
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olutta oli tyhjennetty ja paljo miina juotu, alettiin wilkastua.
Sulhanen, joka luonnollisesti istui Niinin wieressä, tahtoi
panna käsiwarttaan hänen myötäisilleen, maan hän keikahti äk-
kiä ylös ja juoksi pois. Kaikki nauroiwat.

„Woit antaa olla hänen rauhassa jonkun aikaa", ke-
hoitti lärwenpään nato, „hänhän on ivasta lapsiiiepu. Hän
tottuu kyllä wähitellen olemaan morsiamena."

„Niin se käy kyllä päinsä", sanoi toinen rusthollareista,
„kun minä kosin waimoani ja tahdoin suudella häntä, puri se
marakatti minua poskeen. Ia nyt me olemme kyllä hywiä
ystämyksia, mai kuinka muoriseni?"

Lihawa rusthollarin emäntä nauroi niin sydämmellisesti
että paksut kultaperät hypvimät rinnoilla. „Niin, lapset omat
lapsia", sanoi hän säwyisasti.

Porstuakammarissa istui Niini sängyn laidalla ja Vai-
keroi hymälle ystäwälleen Tiinalle.

„Mmä olen niin wihoissani", sanoi hän, „jos se miette-
lys mielii aikoo koskea minuun, nim karkaan minä kotoa. Eikö
hän moi odottaa kunnes nuo toiset omat lähteneet. Ia jos
minun malttamattomasti täytyy olla hänen morsiamensa, niin
moinhan olla se ilman että hän koskee minuun."

Tiina nauroi. „Rakas Niini, hän tulee marinaan pyytä-
mään enemmänkin, minä olen monasti nähnyt kihlautuneiden
suutelemankin."

„Hyi, mokllma tupakkakuono! Ia miinalta hän haisee!"
Niini sylki. „Wlllln minä olenkin niin surullinen", jatkoi hän
sitte. „Minun pitää jättää äiti ja sinut ja kaunis kotini ja
KllunM."

Tiina nauroi taas. „No mitä siihen tulee, niin on
Kaunikki silloin hymä lypsylehmä, jonka marmaankin saat ottaa
mukaasi ja minä tulen piijaksesi."

„Tahdotko niin, Tiina!" huudahti Niini iloisena.
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„Ihan marinaan, josma elän, sinusta tulee warmaankin
hnwä emäntä."

„Se minusta tulee, minä en aijo torua enkä
halia koko päiwää. Sinä tulet olemaan etemin ja aina
saamaan parhaan lämpöiskakkaran sekä suuren nokareen moita
joka lirnuuksesta."

~Niin jos sinä saat hallita", sanoi Tiina ilkamoiden
„mutta isännällä on myöskin sananwaltansa."

Niini käwi totiseksi. „Ia hän on niin ahne", sanoi
hän miettiwäisesti.

Tiina ryki hämillään, sillä juuri hän oli usein puhunnt
siitä. Nyt sanoi hän: „No ehkä ihmiset maan lärpottelemät.
Rintalan Aatu kertoi nähneensä hänen tänään paneman ihan
uuden markan kappaleen waiwaishaawiin, niin että se kilahti
kuparikolikoita wasten."

„Niin, iloissaan siitä että saa minut", sanoi Niini hal-
weksiwasti, „waan minä olen niin peloissani hänestä ja tie-
dän, ettei häntä yleensä rakasteta. Woi, moi jos äiti ottaisi
hänet."

„On wielä pitkä aika häihin", lohdutti Tiina, „kuka tie-
tää mitä wielä siksi tapahtuu."

„Niin, se on totta; auta sinä, Tiina, minua pyytämään
äitiä päästämään minut koko asiasta."

„En, sitä en tohdi, ennen purisin kielen itseltäni. Waan
elä sure. Niini, joka woittaa aikaa, woittaa kaikkea,"

Neljätoistawuotiaana on helppo toiwoa ja Niini sai pian
lohdutusta tämänpäiwäseen suruunsa. Sulhanen ei maiwan-
nutkaan häntä usein. Useita «nikkoja kului hänen tulemattaan
ollenkaan taloon, sitä paitsi oli Niinillä tapana heti, nähtyään
tuon kaukaa tunnetun re'en, juosta johonkin naapuriin hetki-
seksi tai myöskin piiloutua roasikkakarsinaan tai istua kodassa
katsomassa kuinka Tiina pesi astioita. Ei äiti enemmän kuin
sulhanenkaan wälittäneet tästä menetyksestä. Molemmat oli-
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wat iloissaan kihlauksesta ja kahden iikkaan talon yhdistyk-
sestä. He pitiwät morsiamen inhoa lapsellisuutena, joka ei
merkitseisi mitään. Kun Niini siten sai olla rauhassa ja kun
sitä paitsi oli niin pitkä aika häihin, alkoi kihlauskin tuntua

wähemmän raskaalta tytön lapsellisesta mielestä ja hän tuli
jälleen iloiseksi kuten ennenkin eikä myöskään ollut niin wähän
hauskaa olla monen häntä paljoa wanhemman tytön kadehti-
mana ja sunnuntaisin saada kantaa uutta kultamaa sormusta
sekä jokaiselle wieraalle näyttää komeita silkkihuimia, kultasia
kornmrenkllita helmineen ja muita tuon rikkaan sulhasen anti-
mia. On mahdollista että nuori morsian roähitellen olisi tottu-
nut oloihin ja lopulta napisematta mennyt amiolittoon, jollei
jotakin olisi tapahtunut jota ei Niini eikä kukaan muu ollut
ajatellut.

Kauniina päiwänä maaliskuussa, tun lumi suli katoilta
ja warpuset wiserrellen hyvpiwät kaikkialla missä luuliwat
löytämänsä kauran jywän tai pienen heinänsiemenen, seisoi
Niini pihalla kaiwon wieressä ja katseli kuinka wasikat, jotka
oliwat lasketut ulos, mahan jaloittelemaan, potkimat iloissina
auringonpaisteessa. Silloin kulki reki hitaasti mäkeä ylös ja
seisattui kaimolle.

„Wai niin, sinäkö Sakeri!" huudahti Niini iloisena,
~mitä kuuluu? On warmllnnlin kulunut puoli muotia siitä,
kun sinua on nähty näillä mailla."

„laa, niille paikoin", wastasi nuorukainen, „paljon on
tapahtunutkin sill'aikaa."

„Luonnollisesti", mastasi Niini, „Hallilan wanha emäntä
on kuollut, Martti Hietalan lapsi samoin ja Seru on naimi-
sissa ja Pekka Niskamäki on ostanut Isotalon, maan tuosta
kaikestahan lienet jo kuullut."



Niinin kosijat. 129

„Olen, olen ja paljosta muustakin." Sakari oli nosta-
nut mettä klliwosta ja juottanut heroosensa. „Tulin eilen ko-
tiin . . . olen matkustanut puoli maailmaa ympäri siitä kun
miimeksi tapasimme . . . olin kahdesti Pietarissa ja Helsin-
gissa monta kertaa ...No, Niini, sinähän olet kasroanut
siitä kuin miimeksi olin täällä . . . sanotaan sinun oleman
kihloissa onko se totta?"

„On, läimenpllän Joonaan kanssa", wastasi Niini hy-
myillen, „eikö se ole naurettawaa?"

„Minun mielestäni on se enemmän surullista kuin nau-
rettamllll", wastasi Sakari ytsitotisesti ja katsoen alaspäin.

„Niini katsahti ylös hywin hämmästyneenä. Nuori mies
seisoi siinä niin waaleana, ja nyt juuri katsoi se häneen su-
rullisella katsannolla.

„Woi Niini, Niini, mitä olet tehnyt! Olin aina aja-
tellut ..."

„Mitä olit ajatellut?" kysyi Niini äkkiä.
Sakari puri niin kowasti piippunsa imuketta että se loh-

kesi. Hän sylki palaset pois suustaan ja sanoi: „minä olin
ajatellut että meistä tulisi pari. Aina lapsuudesta saakka jol-
loin leikimme. yhdessä ja poimimme marjoja metsässä ja jol-

minä autoin sinua tuohisia tehdessä olen minä sitä aja-
tellut. Sentähden alotinkin moikauppani ja toiwoin sillä ta-
paa rvoiwllni Vaurastua paremmin kuin pienen talon nuorempi
poika. Ia nyt olet sinä turmellut kaikki tyyni."

Niini ei ollut koskaan ajatellut rakasta lapsuuden ystä-
wäansll ja leikkikumppllliansll sulhasenansa, mutta kun hän
kuuli Sakarin sanat, niin walloitti hänet kummallinen suru-
mielisyys.'

„Enhän minä tahtonut, äitihän se toimitti sitä", sanoi
hän epailewäisesti.

„Etkö sinä tahtonut?" kysyi Sakari innokkaasti.
„En. Mitä minä wälittäisin wanhasta ukosta?"

u
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„Hänellä on niin komea talo."
„Talo on minulla itsellänikin", sanoi Niini ylpeästi.
„Se on juuri pahinta. Sinä olet rikas ja minulla ei

ole toistaiseksi mitään makuutta, kuinka moisin pyytää sinua
äidiltäsi!"

,Mä puhu niin, Sakari", sanoi Niini wienosti, „kyllä
minä sinusta pidän paljo enemmin tyhjin käsin kuin loonaasta
koko tiloineen."

„Teetto niin. Niini, armas tyttöseni!"
„Se on marina."
„Ia tulisit minun waimokseni, maikka minulla ei olisi

mitään rikkautta sinulle tarjottawana?"
„Eihän sitä tarwitaklllln, kun minulla on rahoja kylläksi.

Sinä tulisit tähän ja saisit talon minun kanssani, me kyllä
tarwitsemme tässä isäntää."

„Mutta äitisi? . . ."

„Hän kyllä myöntyy", sanoi Niini tyynesti.
„Hywä, siis on kaikki puhuttu. Nyt otan minä osani

talosta ja alotan oikein todenperästä woikauppani. Jollei
maan haukka wie kyyhkyistäni sillä ajalla."

„Kyyhkynen ei ole niin olettamissa", nauroi Niini.
Nyt kuului kimakka ääni portailta: „Mitä sinä Niini

siellä seisot ja et katso wasikoita, maan annat niiden kämellä
pitkin maantietä."

Niini riensi ulos portista hehkumin poskin.
„lahaa se olet sinä,, Sakari. Mitäs kuuluu? Oletko

woin ostolla?"
„Niin olen. Poikkesin tänne kysymään saisinko täältä

niinkuin ennenkin."
„Kyllä kai, aina wähäisen, mutta lehmäni omat hiukan

pettäneet minua tänä wuonna. Muutamia leinnsköitä on sen-
tään. Käy nyt sisään, niin saamme jutella."
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Sakari pani hewosensa kiini kalmolle ja istui tupaan,
jossa hän ystäwällisesti terwehti palwelustyttöjä ja wanhaa
Saaraa. Pian tuli Niinikin punaisena ja hengästyneenä, hän
oli wiimeinkin saanut wasikat sisään.

„Kun wanhll ihminen moi olla niin ajattelematon, „nuh-
teli äiti.

„Se oli juuri Sakarin syy", nauroi Niini, „hän tuli
puhuman minun kanssani, ja silloin unhotin minä elämät."

«Sinun pitää opetella pitämään ajatuksiasi koossa, sinun,
joka tulet kohta emännäksi suureen taloon."

„En ole siellä wielä", mutisi Niini wctäessään esille
rukkiansa.

„Olet kai kuullut, että tyttäreni on morsimena?" kysyi
emäntä.

„KrM olen kuullut", wastasi Sakari, kopistellessaan
piippuansa.

„Hän on tosin nuori mielä", jatkoi emäntä, „mutta ei
se haittaa.

,M, ei."
Nyt meni emäntä Maijan kanssa ulos hommaamaan

woita, ja sillä wälin jutteliwat nuoret tumassa.
Rengit tuliwat nyt kotiin metsästä ja termehtimät sy-

dämmellisesti Sataria, jonka koto kylä tunsi aina lapsuudesta
saakka. Kun puolinen oli walmis, pyysi emäntä mierastalin
syömään, ja Sakari kertoi monta asiata matkoiltansa, walistä
hauskojakin seikkailuja, jotka saattoiwat nuorison nauramaan.
Mitään erityistä puhumaan Niinin kanssa ei hän enää saa-
nut tilaisuutta, mutta kun he puristiwat toinen toisensa kättä
hymästijätötsi, tekiwät molemmat itsisfänsä lupauksen, että he
kuuluisiwllt toisillensa.
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Seuraama wuosi kului hiljaa ja rauhallisesti, lärwenpää
käwi silloin tällöin Tenhiälässä, mutta paljoa ei hän nytkään
saanut nähdä morsiantansa. Sakari tuli mielii pari kertaa
woin ostolle ja jonkun kerran muutoinkin kun hän oli kotona
weljensä luona. Harmoin tahi ei koskaan saaneet nuoret pu-
hua kahden kesken, mutta entinen lapsuudenystäwyys oli nyt.
Niinissäkin, muuttunut lämpimämmäksi tunteeksi, ja joka kerta
kuin he lohtasiwat toisensa tuli side heidän watillansa wielä
niahmemmllksi. Niini oli nyt kuudennellatoista wuodellansa.
Hän oli ahkera kuin muurahainen ja auttoi äitiänsä kaikissa
talon askareissa. Aina täydemmäksi tuliwat arkut kauniista
liinawlllltteistll, komeista millahameista ja juomikkaista sukista.
Äidin ja tyttären ajatukset näiden töiden ohella oliwat kum-
minkin hywin erilaiset. Toinen ajatteli ilolla ja ylpeydellä
tytärtänsä lärwenpllän emäntänä ja kuwitteli hänen kama-
ransa riippumassa ylisillä ja pantuina kauniisiin piirunginlou-
tiin. Toinen iloitsi saadakseen tehdä rakkaan Sakarinsa rik-

kaaksi ja ajatteli nuoruuden luottamuksella, että tämä rikkaus
uiman hymin riittäisi sekä äidille, että tyttärelle ja mäwylle.
Silloin ei hänen tarwitsisi jättää kotoansa, ja Sakari möisi
saada myödä woita omasta karjasta, ja möisi tulla wielä rik-
kaammaksi kuin lärwenM. Itämä ajatus waimasi kummin-
kin sekä äitiä että tytärtä. Niini oli useita kertoja, marsinkin
wiimeisenä muonna, pyytänyt saada purkaa kihlauksensa Joo-
naan kanssa, mutta siitä ei äiti tahtonut hänen ollenkaan kuulla pu-
humaankaan, Vastauksesi sai hän muutamia lomia sanoja, taikka
äiti selitti myöskin kuinka hymä hänen oli saada se ja kertoi
monta historiaa kuinka tyytywäisiksi tyttäret oliwat tulleet jotka
oliwat totelleet äitijänsä ja menneet naimisiin rikkaiden jakun-
nioitettuin miesten kanssa. Wälistä oli Niini wihainen, wä-
listä hän myös itki, mutta ei mikään auttanut. Ia aika ku-
lui hirmuisen nopeasti. Ukko lärwenM ei tiennyt mitään
näistä riidoista ja katseli jo melkein itseänsä sekä tytön että
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tawaroiden omistajaksi. Hän oli jo luettanut puutkin Tenhiä-
län metsästä ja laski nyt kuinka paljo hän möisi myödä hir-
siä ja halkoja. Tämä oli tullut morsiamenkin korwille, ja tämä
wihastui siitä hirweän komasti.

„Hän on niinkuin minä sanonkin", huudahti hän, „hän
on ahmatti. Laskea mitä hän moi saada meidän metsäs-
tämme!"

„No, mitä se tekee?" sanoi äiti keskeyttäen, „jos hän
tutkittaa metsän wuotta ennemmin tai myöhemmin moi olla
sama. Kyllä hän tulee hoitamaan sinun tawaraasi yhtä hymin kuin
omaansakin."

„Niin, sen minä kyllä luulen, mutta sitä ei hänellä wielä
ole. Minä sanon papille ei, jollei äiti anna sitä minun tehdä
ennen."

„Niin, niin, saammehan nyt nähdä. lärwenpää ei tah-
tone rumeta kenenkään narriksi."

Silleen jäi se sillä kertaa.
Jonakin päiwänä tuli sulhanen taaskin Tenhiälään. Hän

oli jo ennen ollut jonkun naapurin luona ja juonut olutta,
niin että hän oli jokseenkin hywällä tuulella. Juotuansa Ten-
hiälässä mielii mähän lisää, kysyi hän Niiniä. Hän tuli. lär-
wenpää meni häntä wastaan hywillään ja ystäwällisellä kat-
sannolla ja tarttui hänen molempiin käsiinsä.

„Kauniimmaksi tulet sinä päiwä päiwältä. Niini, ja minä
alan jo tulla kärsimättömäksi. Kuinka manha sinä olet? Kuusi-
toista wuotta? Mitä?

„Ei, wastll ensi kuussa täytän", wastasi Niini wihaisesti.
„Wai niin, wai niin. Ia kewäällä käyt sinä rippi-

koulun?"
Min."
„Ia sitte syksyllä wietämme me häät."
„Nyt laski sulhanen kätensä tytön myötäisille ja nojasi

punaisen, leweän naamansa häntä wastaan.
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Mutta Niini tempasi itsensä irti ja huudahti: „mene pois,
wanhll kummitus! Elä koske minuun! Minä en tahdo olla min-
käänlaisessa tekemisessä sinun kanssasi."

lärwenpää tuli niin hämilleen, että hän tuli aiwan sel-
wäksi ja sanoi wähim tuimasti: „kau>ulln olen tosin kärsinyt
sinun juoniasi, mutta nyt olet sinä suuri tyttö, ja nyt siitä
täytyy tulla loppu."

„Mutta minä en huoli teistä ollenkaan", huusi Niini
wihoiZsaan,

„Ole hiljaa. Niini, ja mene tiehesi", sanoi äiti, ja Niini
ei antanut sanoa itsellensä tätä kahta kertaa, hän juoksi ulos
ja lukitsi itsensä porstuakammariin, jossa hän sai oikein rau-

hassa itkeä.
„Ihmiset omat panneet tyhmyyksiä hänen päähänsä", se-

litti äiti, „ne omat kertoneet tuosta metsäntutkimisesta."
„No, mitä se häntä liikuttaa?"
„Ei ollenkaan", kiiruhti äiti Vastaamaan mielinkieli-

sesti, „mutta mitä semmoinen lapsinulikka ei woisi kuwitella."
„Niin, niin; no, kyllä hän roiela kesyy", lohdutti itse-

änsä sulhanen, sytytti sikarinsa, joi wielä aika kulauksen olutta
haarikasta ja läksi pois.

Kohta sen perästä tuli Niini sisään. Hän pani kihla-
sormuksen pöydälle ja sanoi: „nyt, äiti, sanon minä wiimeisen
kerran ett'en minä tahdo mennä naimiseen Joonas lärwen-
pään kanssa. Minä pidän Sakarista, ja me olemme päättä-
neet tulla mieheksi ja waimoksi."

„OH°H! päättäneet!" sanoi äiti ylenkatseellisesti, „et
taida tietää, että minä olen sinun holhaajasi."

„Se on sama, mutta Joonasta en ota."
„Kyllä minä otan sormuksen talteen hääpäiwään asti",

sanoi äiti.
„Niin ja pitää sen", sanoi tytär, „minun sormeeni ei

se tule enää."
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„Ia sinä luulet minun antaman sinun Sakarille, ym-
päriluljeksiwalle kauppiaalle, jolla ei ole muuta kuin joitakuita
seteleitä wanhassa lompakossaan/'

„Minulla on kylliksi molemmille."
„Sinä ymmärrät, sinä! Elä puhu kelienkään ihmiselle

siitä tyhmyydestä", waroitti äiti, „minä häpeisin aiwan silmät
korwat täyteen."

„Ei kenenkään tarwitsekaan tietää sitä paitsi teidän, äiti.
Ia nyt olen minä sen sanonut."

Nyt tuli kesä. Niini oli loistolla käynyt rippikoulunsa.
Laitokset oli walmiina, pestyinä, silitettyinä, ja kesätöitä teh-
tiin hywin innokkaasti, sillä ilma oli suotuisa jakaikki ennusti
hywää wuotta. lärwenpään isäntä oli melkein yhtä usein
Tenhiälän pelloilla ja niityillä kuin omillansakin. Rengit mu-
risiwat hänen sekaantumisestaan ja sanoiwat, ett'ei koskaan
rooitu tehdä hänen mieliksensä. Emäntä sowitti ja wälitti rii-
dan, tarjosi usein ylimääräistä kahmia ja palowiinaa ja koet-
teli tyydyttää kaikkia. Niinikin teki työtä ahkerasti, mutta hy-
win wakainen oli hän ja meni piiloon, niinpiankuin tuo wi-
hattu sulhanen saapui.

Jonakin lauwantaina, kun Niini oli lennttelemässä mat-
toja wasta pestylle kammarinlattialle, kuuli hän eskeleita etei-
sestä, ja käännyttyänsä katsomaan, oli se lärwenpää. Riini
oli useita wiikloja lewottomasti odottanut Sakaria ja häntä
harmitti nyt kowasti että hän ystäwänsä sijasta sai nähdä
tuon Mwän ukon.

„Olipa hywä että tapaan sinun kerran", sanoi Joonas,
„tulin juuri puhumaan pappilaan menosta . . ."

„Pappilaan menosta!" huudahti Niini hämillään, „eihän
häiden pitänyt olla ennenkuin syksyllä .

.
."
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„Niin, mutta äitisi ja minä olemme päättäneet toisella
tapaa."

„Mutta minä olen antanut sormuksen äidille ja pyytä-
nyt hänen sanomaan teille ett'en minä huoli siitä", sanoi
Niini päättäwäiftsti.

„Tahdotpa sinä tai ei, se ei tule kysymykseen", sanoi
Joonas lärwenpää, „äiti tahtoo ja minä tahdon, jase on pää-
asia." Sen perästä meni hän nauraen juhlatupaan.

Kohta tuli emäntä. Hän oli ollut liinamaalla katso-
massa ruohklllljattaria ja oli nähnyt lärwenpään kohoowan
pihaan.

„Äiti", sanoi Niini ja piti häntä hameesta, „hän aikoo
mennä pappilaan huommenna!"

„Niin, minä tiedän, mene sisään ja ota parempi hame
päällesi."

„Ei, äiti, rakas äiti, älä salli hänen sitä tehdä! En
tahdo mennä naimiseen hänen kanssansa. Kaikki sanomat että
hän on niin paha."

„Mene nyt sisään, lapseni, ja ole rauhassa. Hän ei ole
niin paha kuin luulet. Hän on hoitama sinua kuin silmäte-
räänsä."

„En huoli!"
„Kyllä sinä sitte tulet tyytywäiseksi. Anna minun nyt

mennä." Äiti irroitti hameensa Niinin käsistä ja meni sisään.
„Kuuluutettiin. Ensimäisen kerran. Toisen kerran ja

kolmannen kerran. Eikä Sakari tullut! Niini oli mallan mie-
lettömänä. Hän tiesi että kun oli kolme kertaa kuuluutettu,
niin ei sitä enää woitu purkaa.

„Wihillä sanon minä ei", ajatteli hän. „Mutta missä
wiipyy Sakari? Minkätähden hän ei ole tullut? Hän on kuol-
lut. Muutoin ei moi olla."

Keskiwiikkllna kolmannen kuuluutuksen jälleen oli häät
wietettäwät. Tiistai-iltana istui Niini suuren pihlajan alla
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portin edustalla maantien wieressä, kun hän näki rattaat tule-
man maantiellä. Ne pysähtyiwät pihlajan luo, ja Sakari
hyppäsi niistä alas.

„Missä olet ollut! Nyt tulet myöhään . .
. huommenna

on minun hääni.
„Niin kuulin juuri tuolla kylässä", mastasi Sakari ham-

masta purren." „Olen ollut aina Moskowassa ja Pietarissa
enkä woinut tulla ennenkuin sain asiani selwäksi. Nyt mi-
nulla olisi kokonainen kirstu rahoja."

„Ia nyt on liian myöhäistä", roalitti Niini.
„Mutta minä luotin niin warmasti siihen ett'ei häiden

pitänyt olla ennenkuin syksyllä."
„Niin oli aikomus, mutta äiti ja hän joudutti niitä."
„Ia etkö sinä ole heille sanonut . . .

?"

„Olen, olen rukoillut äitiä sekä riidellyt ja itkenyt, mutta
he omat kuuroja. Toiwon moiwani matkustaa pois heidän
luotansa ja jättää talon ja kaikki mitä minulla on heille, sillä
rahoja lärwenpää kumminkin kärkkii."

„Niin, nouse siis rattailleni ja tule pois."
~Niin tähkäämme. Odota, minä haen huimin."
Sakari käänsi hewosen, ja Niini kiiti pieneen winnikam-

mariin, jossa hän kesillä asui. Sieltä otti hän silkkihuiwin
päähänsä, solmisi mirsilirjansa ja muutamia maalikappaleita
suureen paksuun willahuiwiin ja hiipi ulos jälleen, hyppäsi
rattaille Sakarin wiereen, ja niin meniwät he pois.

Häätalossll juostiin ja tarinoitiin, leimottiin, paistettiin
ja puuhattiin lakkaamatta. Keittäjätär oli haettu Hämeenlin-
nasta, ja hän ymmärsi panna koko talon waimowäen liikkeeseen.
Arkituwllsta tuli wastapaistetun mehnäsen ja läskin haju, kam-
marissa kirnuttiin ja kodassa keitettiin munajuustoa. Ei kel-
lään ollut aikaa ottamaan waaria rattaista pihlajan luona ja
Niinin katoamisesta. Sitte tuli ilta. Illallispöydässä kysyt-
tiin Niiniä. Häntä ei löytynyt. Oliko hän ollut lypsyllä Tii-
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Nlln ja Maijan kanssa? Ei. Hän oli warmaankin mennyt
naapuriin, jossa hänen rippikoulukumppalinsa asuiwat. Kello
tuli yhdeksän, ja kymmenen, hän ei tullut. Emäntä oli har-
missaan. Minkätähden hänen juuri wiimeisenä iltana piti
juosta ympäri kylää? Käwikö se laatuun! M tuli ja nyt tul-
tiin lewottomaksi toden perästä. Piikoja ja renkiä lähetettiin
etsimään talon tytärtä. Wanha Saara istui karsinannurkassa
ja kertoi kaikelllltsill kamaloita juttuja morsiamista, jotka oliwat
hirttäneet ja hukuttaneet itsensä tahi tulleet wietyksi hiiteen.
Emäntä istui penkillä akkunan wieressä ja wähän wäliä meni
hän ulos portaille katsomaan eikö joku tulisi. Keittajätar ma-
lasi korsnaten suuressa sängyssä tumassa. Puoliyön aikana
tuli wäki takaisin. Ei yksikään ihminen ollut nähnyt haamua-
kaan kadonneesta. Mentiin lewolle. Heti nulkuiwat kaikki,
ainoastaan emäntä wäänteli itseänsä edestakaisin nmoteella.
Mitä sanoo sulhanen? Ia mitä wieraat sanomat? Rikkaita
rusthollaria ja tilanomistajia oli kutsuttu kolmesta pitäjästä,
he tulemat turhaan mikä häpeä! Mutta missä mahtoi tyttö
olla? Jos hän todellakin oli lopettanut itsensä? Täristys tawi
hänen ruumiinsa läpi ja hän manisi kowasti. Äiti muisti Nii-
nin mllstahakoisuuden, kyyneleet ja rukoukset. Hänen juohtui
mieleensä kuinka waalea hän wiime aikoina oli ollut, kuinka
hiljainen ja surullinen. Hirmuista oli kumminkin! Hänen ai-
noa lapsensa! Ia häpiä kauhea häpiä!

Päiwän koittaissa lähetti emäntä sanan sulhaselle. Hän
tuli heti Tenhiälään ja oli nuhainen, kiroili, torui ja pauhasi
sekä lähetti taaskin talon miehiä häntä etsimään ja kyselemään.
Itse matkusti hän lahteen lähimmäiseen majataloon kuulustele-
maan sieltä. Kaikki oli turhaa. Keskiwiikkona puolenpäiwän
aikana rupesi wieraita tulemaan. Monta kymmentä kertaa täy-
tyi äitiraukan toistaa tuota tuskallista kertomusta morsian
on poissa!
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Wieraita kestittiin ruu'alla ja juomalla ja he meniwät
taaskin jälleen pois, pudistaen päätänsä semmoisille häille.
Äiti luuli kuolemansa häpiästä ja surusta.

Niin kului wiikko. Silloin tuli Tenhiälän emännälle
kirje. Itse ei hän rooinut lukea kirjoitusta, mutta Tiina, joka
oli käynyt kansakoulussa, luki sen hänelle. Se oli Niiniltä.

„Rakas «ti", kirjoitti hän, „minä matkustin pois Sa-
karin kanssa kun en tahtonut mennä naimiseen Joonaan kanssa.
Jos äiti olisi ennen kuullut minun rukoukseni, niin ei minun
olisi tarwinnut saattaa teille sitä surua, mutta kuten oli, en
woinut pakoittllll itseäni tottelemaan teitä. Jos äiti tahtoo
sallia minun saada Sakarin, niin tulemme me takaisin, ja sil-
loin moi lärwenpäa saada maikka koko minun osani talosta,
sillä Sakari ei siitä wälitä, hänellä on rahoja kylliksi ja enempi
saa hän. Hän on hywä minua kohtaan ja hänen tahdon minä
saada, mutta ei ketään muuta.

Niini Tenhiälä."
Äiti tempasi kirjeen Tiinan kädestä ja heitti sen tuleen

koteloineen ja kaikkineen. Sitte läksi hän larwenpäähän. Kun
isäntä kuuli kuinka asian laita oli, sanoi hän julmistuneena:
„niin, pitäkää tyttärenne, en moi mennä naimiseen sellaisen
karkulaistytön kanssa. Mutta kaksi tuhatta markkaa pitää mi-
nun saada mahingonplllkliota, sillä kaksi wuotta olen minä
ollut hänen narrinansa ja olen kuuluututtanut kolme kertaa."

„Mutta, Joonas, mistä Herran nimessä woin minä ottaa
2,099 markkaa", muistutti emäntä itkien.

„Myökää metsänne! Olisitte woineet pitää huolta tyttä-
restänne. Laskea hänet karkaamaan leskellä päiwää!"

„Kuinka moin aawistllll .
.

."

„Niin fentähden saatte nyt maksaa 2,999 markkaa."
,Mutta jos hän tulee takaisin?"
Joonas mietti. Kaksi tuhatta markkaa oli hywä, mutta

koko talo oli ehkä 29,999 arwoinen metsineen.
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„No hymä", sanoi hän mahtamalla äänellä, „jos hän
tulee takaisin ja suostuu nöyrästi sekä lupaa tulla hywäksi mai-
nioksi, niin woin antaa hänelle anteeksi ja ottaa hänet armoi-
hin. Kirjoita niin hänelle. Missä hän on?"

„Niin siitä ei hän kirjoittanut."
„No mistä postikonttoorista kirja tuli? Olihan se kir-

jeen päällä."
„Sitä en katsonut", mastasi äiti lewottomasti.
„Mutta on kai teillä kirje ja kotelo tallessa?"
„Ei, minä minä wihastuin niin, että heitin sen

tuleen."
„Niin, se on waimowäen tapa!" sanoi lärwenpää iwa-

naurullll. Laita sitte 2,000 markkaa.
Äiti läksi pois wihoissaan. Kaksi kuhatta markkaa!

Ei, ei, hywällä!
Huhu Niinin katoamisesta ja sitte myöskin kenen kanssa

hän oli matkustanut, lewisi laajalle. Ia ihmiset puhuiwat
siitä paljon, sillä se oli kumminkin hywin harminainen tapaus.
Muutamien mielestä oli se oikein lärmenpäälle, joka tahtoi
kiintyä niin nuoreen tyttöön saavaksensa ainoastaan hänen ra-
hansa. Toiset taas ajatteliwat että hänellä oli täysi oikeus,
kun hän oli säädyllisesti kosinut, saanut myöntämän Vastauk-
sen ja kuuluututtanut.

Mutta lärwenpää meni lainoppinen tykö joka asui paika-
kunnalla ja esitteli hänelle asiansa sekä pyysi häntä llsianajll-
jakseen.

„Niskoittelewa oli hän alusta alkaen", pitkitti Joonas,
„mutta äiti syytti hänen lapsellisuuttaan. Kaunis lapsellisuus!
Minä luulen paholainen oli hänessä jo alusta alkaen."

~lahaa, tyttö oli itse kauppaa roastaan?" kysyi lain-
oppinut.

„Niin, niin, mutta äiti oli sen puolesta."
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„Se ei ole riittäroä", muistutti herrasmies hymyillen,
„tawallisesti katsotaan asiaa että morsiamenkin suostumusta
tarnntlllln."

„Herrakulta, mitä semmoinen tytöntynlä ymmärtää? Hän
ei ymmärrä enemmän kuin wasikka, joka joisi itsensä kuoliaaksi,
jollei aikanansa oteta kiulua sen edestä. Minun luonanihan
hänellä olisi ollut hywät päiwät."

~1010 hän silloin piti Sakarista?'
„Sitä en tiedä, mutta kyllä hän oli jokseenkin tyhmä

jos hän sitä teki. Tuommoinen ympäruuljeksirull woipölhö,
joka juttelemalla hankkii, myö ja pettää, ja on löyhä kuin kirkon-
rotta."

„Mahtoilo hän kosija häntä jo silloin?"
„Kyllä siellä oli kosijoita kuin harmaita kissoja, mutta

kun minä tulin, niin hajosiwat ne kuin akanat tuuleen. Jos
Sakari oli myöskin, sitä en wiitsinyt tarkastaa."

„No, oliko tyttö Vanhemmaksi tultuaan, suoraan sano-
nut, ett'ei hän huoli teistä?"

„Kyllä, kyllä, kyllä. Hän oli niin häwitöin, että wis-
kllsi minun sormukseni (puhdasta kultaa, maksoi 25 markkaa
Hämeenlinnassa) äidilleen ja sanoi itsensä erilleen kaikista. Ia
kun minä tahdoin kuuluutuksiin, huusi hän eteisessä minulle,
„minä en tahdo", ja lupasi sanoa ei papille."

„Mutta silloin minun mielestäni teitte määrin kun pa-
koititte häntä", muistutti lainoppinut yisitotisesti.

„Muutamat hiehot ei myöskään tahdo antaa lypsää it-
siänsä", wllstasi lärwenpää rauhallisesti, mutta huonosti heille
käwisi, jos niiden tahdolle annettaisiin maltaa. Herra ei woi
uskoa minkälaiseksi Tenhiälä tulisi, jos taitama mies tulisi sitä
hoitamaan. Ia metsä! Herra Jumala, hirsiä woitaisiin myödä
huoletta 15,000 markan edestä."

„Se ei kuulu tähän. Tyttö on wapaa ihminen eikä
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häntä woida ostaa ia myödä kuin metsää. Jos omaisuutta
ajattelette, niin woisittehan naida äidin."

„Kyllä kai, olen sitä kyllä ajatellut, mutta hän on tuh-
laawainen ja riitaisa ja nuoren hewosen woi totuttaa helpom-
min pois pahoilta lamoilta kuin wanhan."

„Tiedättekö mitä, lärwenpäa", sanoi nyt lainoppinut,
„minun täytyn sanoa, että minun mielestäni on asianne kata-
lat» laatua. Jos minä rupeisin jonkun asiamieheksi, niin ru-
peisin minä tyttöraukan, mutta en teidän."

„Hywästi sitte herra", sanoi lärwenpäa ylpeästi, .Me-
hän te liene ainoa lainoppinut maailmassa."

Tenhiälän emäntä suri yötä päiwää mitä hänen olisi
tehtäwä. Mielellään olisi hän tahtonut saada kirjoitetuksi tyt-
tärellensä, mutta ei woinut saada selkoa missä hän oli. Sa-
kari matkusteli tawallisesti seka Pietarissa että Helsingissä, ja
kirjeessä ei ollut mitään sinnepäin wiwahtawaa joka olisi näyttä-
nyt missä he olimat. lärwenpäa oli nyt mcmuuttanut heidät
käräjään, ja emäntä oli hirweän peloissaan että hänet pakoi-
tetaan maksamaan 2,000 markkaa. Viimeinkin tuli kirje Nii-
niltä. Se oli ystäwällinen ja nöyrä. Hän suri että oli
saattanut äidillensä murhetta, eikä sanonut ollenkaan mälittä-
wänsä laillisesta omaisuudestansa, jos waan äiti tahtoisi an-
taa hänelle anteeksi ja sitte suostuisi heidän naimiseensa Saka-
rin kanssa. Sitte tulisiwat he kotiin. Sakari ostaisi heille
asunnon kotikylässä ja he eläisiwät ystäwyydessä ja rauhassa
äidin kanssa.

Tähän oli selma osoite liitetty ja äiti kirjoitutti heti
Tiinalla ja rukoili heidän tulemaan heti kotiin, sillä lärwen-
päa oli manuuttanut heidät käräjään ja pyysi 2,000 markkaa
wahingonpaltkiota.

Gnsimäisellä junalla, kirjeen saatuansa, matkustiwat nuo-
ret kotiansa. Niini ei ollut koskaan ajatellut että se tulisi maksa-
maan rahoja ja karsi nyt hirweästi äidin walitutsista ja ruko-
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uksista. Dhden kerran pyysi hän tyttären menemään naimi-
siin lärwenpään kanssa, toisen kerran sanoi hän taas, että
maikka he riiteleisiwcit tuomiopäiwään asti, niin ei kummin-
kaan saisi lärwenpää tyttöä eikä rahoja. Ia riidankäynti
kesti ja kesti. Niini rukoili sydämellisesti äitiänsä maksamaan
rahat pois, niin että he pääsisiwät tuosta harmista, mutta
äiti ei tahtonut. Tyttö oli hirweästi peloissaan että oikeus
tuomitsisi hänen wihdoin wiimeinkin kuulumaan tuolle ilkeälle
ukolle.

Wihdoin teki kantaja itse lopun riidasta.
Hän istui eräänä päiwänä majatalossa muutamien mui-

den kanssa ja joi ahkerasti olutta. Koko riwi oli jo tyhjiä
pulloja pöydällä. Juteltiin kaikellaisista «sijoista ja tietysti
myöskin riitllllsiasta. Kaikki oliwat enämmän tai wähemmän
juonmtsissll ja sanoja ei säästetty.

Mt'akkiä sanoi joku rikas tilanomistaja: „Kuuleppas,
lärwenpää, sanotaan että sinä oikeastaan kosit taloa."

„loka sitä sanoo, walehtelee . . ."

„Niin, mutta niin puhutaan yleisesti. Ehkä käy huo-
nosti asiasi kanssa?"

„Minun asiani? Minä toiwon että se olisi minun
kanssani täällä joka sitä uskaltaa sanoa."

„No, kun sinä niin hirmuisesti pidät kiinni noista jouta-
mista kahdesta tuhannesta markasta."

~Niin, wllhingonpalkkiona maan. Ei minun tarwitse tur-
han takia antaa ämmien ja tyttöhempukoiden metää itseäni ne-
nästä."

„Sinun sijassasi sanoisin minä näin: pidä tyttö; karan-
nut morsian ei ole 2 penninkään arwoinen saatikka sitte 2,000
markan."

„Mutta harmi ja häpeä."
„No sitä ei rooida rahoilla maksaa."
lärwenpää ruopi korwallistaan, ja oli ääneti. Kotimat-
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kalla ajatteli hän perinpohjin asiaa. Hänen pöyhkeytensä ja
ylpeilemisensä rikkauksistaan oli saanut kowan iskun tänäpäi-
wänä. Ahneus waati rahoja ja ylpeys ylenkatseella tekemään
lopun koko jutusta. Mpeys pääsi woitolle.

„Sitä paitsi woin minä aikaa myöten naida äidin", ajat-
teli Joonas ja painoi toisen silmänsä kiinni hynnn wiekklllllla
katsannolla. „Sllmaa en tosin saa, mitä olisin saanut tyttä-
ren kanssa, mutta kumminkin paljo enemmän kuin 2,000 mark-
kaa. Kun pahoilleen paneksen, tulee äidistä kunnollisempi
emäntä suureen taloon kuin tyttöhuipukasta. Nuori olisi war-
maankin tahtonut koristuksia ja silkkiwaatteita, mutta wanha ei
tarwitse niitä, ja kyllä minä pidän kiinni rahoista, sen sanon
minä."

Ia nyt rupesi Joonas laskemaan kuinka suuri osa äi-
dille tulisi talosta ja mitä etuja hän woisi woittaa. Paraim-
malla mielellä tuli hän kotia, ja seuraamissa käräjissä astui
tuo muhkea tilanomistaja esiin ja selitti, että hän lopettaa
kolo jutun.

„Tarkemmin ajateltuani", sanoi hän mahtawasti, olen
huomannut tämän asian olewan mitätöntä laatua. Karkulais-
tyttö ei ole parempi kuin karkulaiskoira, eikä kaksi tuhatta eikä
kllksikymmentäkään tuhatta markkaa nwi minua enää saattaa
menemään naimisiin hänen kanssansa hän ei ole edes kah-
den penninkään arwoinen. Sakari ottakoon hänet, minä en
kadehti. Ia sillä tehty."

Nyt kului wielä joku aika ennenkuin kaikki tuli entisel-
leen. Kihlakunnanoikeus ja konsistori» kirjoitteli muutamia
kirjeitä, ja wihdoin oli kaikki selwänä. Nuoret meniwat nai-
misiin ja muuttiwat, äidin toiwomuksen mukaan Tenhiäläan,
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jossa emäntä oli hallitsijana niinkuin ennenkin ja pian oppi
hän armoittamaan wäwyänsä.

Jonkun ajan perästä näytti kuin lärwenpään isäntä
olisi unhoittanut kaiken wihan. Hän rupesi käymään usein
Tenhiälllssä ja oli hymin kohtelias japuhelias erittäinkin wan-
haa emäntää lohtaan.

Kauniina päiwänä tuli hän kosiin. Mutta täällä sai
hän kieltämän mustauksen. Äiti oli ymmärtänyt miehen ahneuden
ja huonon luonteen ja tahtoi mieluummin jäädäwanhaan kotiinsa,
jossa lapset kohteliwat häntä kunnioituksella ja rakkaudella, ja
jossa jo pieni tyttärentytär tarroitsi hänen hoitoansa.

Niin sai rikas lärwenpää matkustaa kotiinsa pitkällä
nenällä. Kiusallaan nai hän mcmhan, toissilmän piijan, joka
piti hänen niin lomassa kurissa, että pani miinat ja rooit lu-
kon taakse ja piiloitti awaimet alushameensa taskuun. Niin
sai ukko nmnhoillll naimillaan nähdä mihin ahneus wie.

Mutta Sakari ja Niini elimät onnellisina ja tyytywäi-
sinä kauniissa Tenhiälässään ja manha emäntä ajatteli, että
kun loppu oli hymä, niin oli kaikki hywin.
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