
X/5S

Hitjwuutlfisi Hui^toja.

Kirjoitti

Kutussa,
Oulun Uudessa Kirjapainossa,

»885.





iihe» aitaan olin »mustalaispojan korkuinen", pa-
' hanen naskali waan, ja taisipa seitsemiin ititmnotta

leiviitä hartioilla»!. Ikä aimo luo. Eihä» snrut eikä
huolet särc silloin inehmolllapsen mieltä, ei löyhänlää».
Ku» hiin lewollc laskee saainatta illalliseksi niin Jumalan
jyiviiä ja anmiilla sitte» herää »valsassaa» kurraniva »ällä,
jo»ka tyydyttämiseksi ei tuoho» luokioou ole tuumaa tuleman,
tiiiit»» i»o hiemnn tnimaltn. Wnn» nnnaha» kun pääsee
poitaparlveen, niin silloin miisi koko luimuudestn! Siellä
leilin ja temmellyksen »vimmassa iniehtu» leipä-aate kerras-
saan kaikkine kinsanksineen ja mieli o» l»i» mielloisella,
— Nu iiii». Lieneekö ivielä ullnt cineenkää» aika, mutta
ulisillpa syönyt ja syönytpä uilein hy»vän sijalta, jahka »vaan
ulisi ollut mitä syödä. Ruocmmurlla en ollnt suuhu»i
pannut sitten eilen puolilta Päimin ja aiman »inkalta
silloinkin. Minnn itäiselläni, termeellä telinilvällä poja»-
poltolln on ivielä ruokahalu sitä maata, että moni hert-
liisuine» herrasmies maksaisi siitä taimiin snmman, jos
ostamalla sen saada lvuisi, ja jos olisi niinkuin sekin eh-
doksi panna, tekisi pienen lahjoitutsen — mciimaiskassaan-
kill. Nältä oli minulla siis koma ja tuumaili» mieles-
säni jotakin tähän suuntaa»: kunpa saisi kerrankaan syödä
tyllältäiin, tahi kuupa olisi uyt edes pieni palanen leipää!

„Kalle, lähde ulos, siellä on miiitnki» poikia!"
kutsui minua muuau tolverini. Kutsumuksensa teki hän
owenrausta, sillä hän oli niin innostuksissa.!!», ettei maltta-
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nut tulla oiteiu sisälle, „Tute, tule, me menemme pal-
lille!"

Pallille! Ensi tertci wielä tänä ketuäänä. Ke» siis
ei ulisi seurannut äänen tehotusta!

»Saat sinä mennä, maan ainoastaan »vähäksi aikaa,"
lupasi sisareni.

Minä utin »valmis lähtemään. Purtillci seisuilin
suuri juuttu itusta ja innostuksesta räyhäileiuiä poikia. Sii-
hen sekaan kun pistäysi, niin ei tuntenut ivatsantalwausta
eitä uurtua hitustakaan mielessä. Hätä uli hukassa!

Kewäineit aurintu paistoi räykiästi ja sulatti tiimaasti
niitä iviimmeisiä repaleita, mitkä enään oliwat jälellci
maan talmimaipastll. Muuan läheilien kenttä oli ju niin
paljaana lumesta, että ojissa maan röhötti harmasyinen ja
karkea kinos' ja itse kentällä piltoitti siellä täällä jutu pieni
lumitäplä.

»Pujctt! tuonne kentälle!"
Ciiine se nyt kirmnsitin, kuku nivujalfainen puita-

liuta, juoksi jotta kintut lvann lvilisi.
„Ruwctnlln terivasutille!"
»Ei, rumetaan suolalle!"
»Mitä sitä tyhjää, pojat! Rumetaan linnapallille!"
„luu, linnapallille, linnapallille!"
Pantiin linnaa jarumettiin lyömään linnapallia. Lyö-

tiin ja juostiin ja huudettiin, ja woi totikin tun se oli
hnwittawllll.

„Hih, mailmllssa, »vaitt'ei olisi paitaakaan!" kir-
tllsi muuau juostessaan »sisälinnasta" »ultolinnaan."

»Hih, kun on hippuja elää, tuu ou nuori ja terwe!"
jatkoi toinen jälessä juosten.

»Santtu, Santtu! katso tiuttusi!" huudettiin kolman-
nelle Pusalle, jota myöskin juoksi sisälinnaan pallin »vieri-
essä hänen kintereillään.

»Hätä ei ole tiimiin näköinen!" ivastasi Santtu pe-
rille päästyään.
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»Eihän »vaan, mutta olitpa menettää linnan."
»Mitä niistä olista, kun kesät heiuiä kasmaa!" oli

Santun Mastans.
»Tolari! jupa lyöt Pyhtisen »vuurolla. Kalle

lyö eusiunä ja sitten minä, minun jälestäni on masta si-
nun Muorosi. — Lyö Kalle, että muutkin päästivät lyö-
mään."

Minä löin.
»No, niin se mies lyö!"
»Pieni on tuo Kalle, ivaan pippurinen!"
»Maasta se pienikin ponnistaa."
»Kun huonoin mies meistä noin lyö, niin siitä

moitte »vähän haamistella, miten paras mutsauttelee!" Se
oli Kallioisen Pekka, jokn näin kehuskeli itseään lautta
rcmtcii». Hänen tvuuronsn olikin nyt lyödä.

„Sepä oli emäistu!"
»No, »voi sun seitsemän seppää, kuinka karkealle

meni!"
„ Eihän tuutci näykään koko pallia!"
»Tuollahan tuo piirtelee tnilvaslalia."
Waan Pekka itse huusi: »kun me olemme meiltä,

niin muuta ei kaiivata!"
»Onko reillä kopinottajat kotona?" huusi muuan toi-

selle puolueelle.
»Eipä taida olla siellä sitä miestä, jota uskaltaisi

pistää käpäliänsä alle!"
Waan llseituipa sieltä muun» topin ottoon. Se

uli Kauppila» Juuso, pienen pieni pojnnnasta. Siinä
»yt Juuso ojennettuni käsin jn nokin tnimnstn kohden
liikkui askeleen oikealle, askeleen ivasemmalle, eteen jataakse,sen mukaan kuin pallin kulku näytti hänestä maatuvan,
tun se lasteusi kaaressa ja tuuli sorteli sitä syrjään.
Palli lasteusi, lnsteusi lisäywällä wnuhoilln.

»Terwe! sanoi »voi potaatille!" uli luusun sanat
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kun palli tupsahti hänen tämmeniensä Mätiin ja pysäytti
tultunsa siihen.

»Tuli tuin taiivaasta, waan tarttui se kuitenkin."
»Tarttui tuin hohtimiin."
»Eihän ne meidänkään miehet patapuukkoja ole."
»Kalle! sisaresi kutsuu sinua", huomautti joku minulle.
Minun piti siis nyt lähteä pois tästä ilosalista ja

min» tahdinkin, ivaan »vastahakoisella mielellä ja kai-
pauksen lunnolla. Senpä tähden tuon tuostakin käännyin
taakseni katsomaan tuu sieltä tilului joku suurempi remakka.
»Linna kaikki!" huudettiin siellä nyt ja huutoa seurasi
suuri hälinä, mielihyiuän ja mielipahan ääniä sekaisin.
Minä katsomaan. Lyömässä ollut puolue asettui nyt
kopin ottoon ja kukin heistä jakeli moitteita ja pilkkasanoja
Pekalle, sillä hän se oli linnan menettänyt. Wnnn toisella
puolen asettui nyt Tarivosen Jussi lyömän». Hän oli
puolueensa paras lyöjä ja sitä paitsi ainua mies mikä uli
lyömässä, sillä muut oliivat linnan waihtuessa turwautu-
neet ulkolinnaan. Jussi oli siis lunastaja, jonka tuli
lyönnillänsä Päästää muut sisälinuaan. Hä» »äyttikin
käsittämän tehtätvänsci tärkeyden. »Kyllä minä teidät
pelastan", lausui hän. Kapasutti karttunsa nukalla maahan
ja »osti sitten silmäinsä korkuiselle lausu?»: »iuostn. jn
tuohon!" — se oli määräys pallinnostnjnlle. Tanntassnnsemnssa, jalat hajallaan, 'ruumis liuttistettuna ja tarttu
ujennettana ulan taakse, seisoi nyt Inssi »valmiina lyö-
mään. Kaikkein silmät ivartioitsiiuat häntä. Waan nyt
nustaja nosti, lyöjä löi, lyönti onnistui ja palli taarsi
korkealla ilmassa.

»Noin ne meidän miehet lyöwät! — Ei sitä meil-
läkään olla Pettac» pahempia!" Niin hunsi poikajoukko,
mikä killvcm kiiti sisälinnaan.

»Jos ei teissä ule topin ottajaa, niin saatte meiltä
miestä lainaan", huusi Jussi lvastapuoluelaisille.

.»Pekka! ota koppi, jos mies otet!" tehoiettiin.
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»Pekka, Pekka, äitisi näkee!" huudettiin muka häiriöksi.
Sattui palli Petän käsiin, wacm eipä tarttunui,

kimmahtihlln korkealle takaisin ja tipahti sitten maahan.
Wastllpuolueella syntyi naurunremakka ja kuin yhdestä
suusta huudettiin: »äitisipä näki!" Waan Pekan omat
puoluelaiset tiuskimat mihuissaan: »sen lästitäpälä!"

»Auringonkilo tiimi silmiini, jotta tn »voinut oikein
nähdä, ja palli sattui waan pcutalon nukkaan", selilteli
Pekka syitään.

»Miksi et sanonut sitä jo ennen?"
»Olisit ottanut silmät Pois ja katsonut reisillä!"
»Mitäs pidät peukaloasi leskellä kämmentä!"
»Vana Pekka minun syykseni!" ilkkui Juuso ja sekös

synnytti naurunremakan.
Mahtoi käydä Pekan ilkeäksensä kuu maiueensa au-

rinko nyt laskihe pilwcen ja suosio siirtyi Jussin ja Juuson
pnulellc. Hän oli aina ollut malmis muita piittaamaan
heidän huonommundestaan ja kehumaan umact hyivyyt-
tään ja nyt sattui kerta häneen itsceusäkin, »Tule nyt,
Kalle!" kiirehti sisnreni.

Kun olin jo kotiportilla soi wielä korlviini Poikain
huuto ja se kuului suloiselta luin soitto etäältä.

Kun portaita nousin, kuului melu taas eutistä lo-
ivemmin ja selmemmin. Wielä kerran pysähdyin kuunte-
lemaan. »Juoskaa pojat linnaan! — Lyö, lyö, Kyöstiä!
— Ei käynyt! — Wa.ru, maru Tulari! — Linna un
meidän! Kupit turruttu!" Sitten »uäsäysi melu ju musta
luu astuin huoneescn katkesi se kukunnan tnulumnstn.

Asuntumme oli eräässä kaupungin syrjäisessä lai-
dassa olemassa talossa. Huoneemme oli sangen pieni,
katto lähellä lattiaa ja akkuna maarajassa. Se oli puret-
tawatsi määrätty hötteti. Hywä se oli paremman puut-

teessa! — Äitini malasi sängyssä talman kalpeana. Kä-
tensä ojensi hän meille »ähtämllksi ja ihmetcltälväksi, kun
siinä hänen mielestään uli maan neljä sormea. Huoma-
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sin että peukalo oli koukistunut kämmenen alle, jotta hä»
täsiselä» puolelta tctttään tatsellessaau ei moiuut uähdct
sitä. Tantan »uiidemicn sormen ihmeellisen poissaolon se-
litti hän meille site», että se oli umpelcmassct ja illalla
tuuluu tuleman tulia ja tuuman ruokaa tullessaan. Kiisti
hiili sitten meidän korjata pöydän, tuulit ja muut kapineet
syrjään, jotta envät ulisi tiellä kun häntä rumetaan pyö-
rittämään. Semmuista päätöntä, perätöntä jutteli äitini
siinä honrioissacm. — Lattialla istui kolmimuotineu mel-
jeui ja leikki pieucu kissanpennun kanssa — mistä lie se
sinne kopeutunut. Kissa teki »uinleitäiin. Maaten lylel-
lään konnat luimnssa puri ja tatajaluillaan kynsiä rnh-
mustcli leikkilnlulsi cmnettun keräunluslaa, putalsi siitä
laulkaamunn, Pysähtyi, huiskautti häntäänsä, täänsihc ym-
päri, töyrisii äkkiä selkänsä, Pörhisti kormansn, pöyhisti
häntänsä jn syrjätareissa astua tuuötti luhti keränaluslaa.
Taas kcmpasi laukkaamaa», pysähtyi, uli »vähän aitaa ole-
minaan tietämättä leikkikalustaan, tostettihan muuatta ol-
jenkortta, puretsitin sitä, maan tarttnipa tauna tähkästä
kieleensä, se piti kakistella pois, ja sitten kääntyi kohti
keriillalusttta, tyyristyi mcttalatsi, hiipi hiljaa lähemmäksi,
pysähtyi, tähtäsi silmillään tarkasti esinettä, hetkutti ruu-
mistaan saadakseen puhtia, ivielä hetkutti ja — nyt se
uli esineen limpussa taas. Pieui weljeni naurui herttai-
sesti. Wähällä on lapsen mieli tyydytetty! Wielä oliwat
hänen postensa kosteina kyyneleistä. Ästen oli hän näet
pyytänyt leipää ja itkenyt kotvaa nälkäänsä, jonka hymit-
keetsi ei ollut antaa hänelle tään taimaallista. — Sisa-
reni puuhaili pieneu mattasen siiivuamiscssa — se oli ter-
juulvlltkaseni. Otti hän sen pohjalta rylvettyncen Paperin,
kopisteli töryn pois, Itmittcli puhtaampaa paperia pohjalle
ja laitteli nuorasta uuden sangan, kuu alkuperäinen puu-

Muka uli ju aikuja silteu luopunut palivclutseßtatin. Tällä
aitan sonnustin minä itseäni matkaan. Pujottelin sukan-
rääsyt jalkoihini, jutka kylmästä ulilvat turivoksissa ja pu-
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naisina, ja sioskelin hajanaiset kenkäni parhaan taitoni
mittllan narunftcillllla nilkasta estääkseni niitä siten luo-
pumasta nykyisestä hallitsiastacm, joka jo olin — kolmas
lnmulta. Ensimmäinen hallitsiansa, tahi oikeammin hal-
litsillttarensa, oii kuwernöörin neiti, joka hallittuaan niitä
lyhykäisen alan näki ne armossa armolleen kelpaamatto-
miksi, luopui »vallastaan ja antoi omistusoikeuteusc» jou-
lulahjalla piialle, ja häu taas puolesta.au käytettyään niitä
hyödykseen, kunnes ne tulimat hauelle hyödyttömiksi, siirsi
hywantahtoisuudessa.au täyttöwallau minulle. Se niin.
— Jo olin laivallani »vyötetty tuin mattaan kiiruhtawlli-
nen. Otin »vakkasen kainalooni ja läksin »vaeltelemaan.
Tepastelin ja tepastelinpa siis samoissa kengissä, kuin
missä kutvernööriu neiti ennen hipsutteli, »vaan taititenlin
eri retkillä: kuleksin joutaivien paiojen keruussa, nnostele-
massll »niitä muruja, jotta rikkaitten pöydiltä putosimat".

Ju ulili eräitä lettoja euueukiu ulllit tällaisella ret-
kellä ja silluin talvamtut muutamia taloja, joista auliisti
annettu», ivaciii eipä käyttänyt tnymiucn niissä tulvin
useasti, sillä „>uieltä pitää olla kerjätessäkin, ettei kah-
desti käy yhdessä talossa". Uusia elonliihtcitä piti etsiä.
Mutta cnnen kuiu teisi tnluu, mistä sai leiptipalan, tcr-
kesi taydä niuuessakiu huystymöttä tyunenmertaa. Siinä
tatossa röyhkeä piikn -^ katsoen tietysti talonsa parasta
— njui nuojnn takaisi» sen tulista mutjlaa, tuossn sie-
pattiin keittiön ulueltn awnin, lm: lliihiii» tuyhä tuleivaksi,
tässä leilvlltäs ruuma nöyrään auumuisecu »vastasi »valit-
tamalla ällvellä: »eihän sitä lapsiraukka ule meillä sinulle
mitään antaa", ja missä mitenkin estettiin.

Seijoinpa taas muutaman talon portilla. Vakka-
seni oli wielä typötyhjänä ja nälkä taivi entistään tesum-
matsi. Muuta ei neumonn. tuin lisätä kiirettä kerjuussani.
Taloou sisälle. Mikä suloinen tuoksu täytti sierameni
awcitessllni keittiön omen! Kunpa olisi suussa, mitä no-
tassa! Keittiössä ei ollut niin ristinsielua, »vaan eipä



siellä silti mallinnut hiljaisuus. Tulella näet uli rauta-
pata, lvaskitattilll, matala, i»u»iusai»en rantapannu —

ja me»e tietämään kaikkia iiiitii keittukamveita! — ja
»iistä kuului puriuaa, täriuiiä ja tihiuää malkuiseu höy-
ry» kuhutcssu turkcalle latee». Tulipa ivihdui» piitn
teittiöö» kantaen käsissään suurta tarjutiutn, missit inuncn-

luuisct astiat pitimitt tutu kilinää. Astioissa oli, missä
Muita, missä suteria, umeina, iniinia ja inissii niitäki»,
initä uli ihanaa nähdä ja lie ullut hymäit syödätin. Piiia
ei ollut huomaalviuaiin niinua, tahi hänellä ei ollut sii-
hen aikaa. Waan suuri, pörrökarivaineu koira, jota tuli
piian jälessä, lähestyi heti mi»ua ja tyysti uuuslie» tnr-
tastcli knittnpiiästä saakka »ii» korkealle tuin ylti — siis
leukaa myöte». Miltta piika hyöri ja pyöri luiu tuillessa.
Hän kohenteli tulta, lisäsi mithitn puuta, tuhuili kattilan
lautta, niistä sakea höyrypilmi ryilläsi ylös, nosti pudasta
suureu lihatöntin lautaselle, leikkeli sen pieniksi paluitsi,
joista erotteli paraat ja jätteet antoi loiralle. Kaicuden
henki mieli minnt maltaamaan nähdessäni tuiuta makea»
»älölsct lihapalat tatosilvat hurtan lulsahtelilvii» leutoihi».
Olisiupu »iellcin ollut hulutas muuttumaa» luppatorma»
pcuitatsi - aiualin sillä tertaa. Kohotti taas piika kat-
tila» tantta ja tähysteli si»»e totivase» aitaa totta tai
uli siinä teleillä jotu tärteä herkluseutus. Otti hiiu sitieu
»ouiiti suuren nokareen meitscnkärellä ja pudotti sen sii-
hen muniosaisec», mntnlnn» pnunu»». Siitäpä ätäktii
»uusi: tuhina uli kuiva, kuiu tuuliaispäiiu peuhatessa petä-
jikössä ja tuprahti sakea ja makea huylypilmi, joka peitti
totu keittiön tilin pimeys e»»c» muiuoin Egypti»nlaa».
»Mitiihii» keisarin poika syöpi?" tuumailin. Waan e»
juutailut sitä sen pitemmältä aprikuimacm, sillä leittiuö»
astui rouwa.

„Pyytäisin leipäpalasta", aloiu ruluilemaiscsti.
Häu loi pitkä» katseen minuun ja kysyi ivihduin :

»lenen sinä olet poika?"

8
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Selitin.
»Kerjuulla!" lausui hai! lumuielsueu, »Kuinkn

siuä otct kerjuulla?"
Euhiiu älynnyt tähän mastata mitään, plireksin

ivaan lallilliii. Waan rouma otti »imua kädestä ja »vei
sisälle salli». Uudet sukat, saappaat, housut, tatiu, lakin
itselleni ja paljon ruokaa kotia iviediitscni luettelimat no-
peat ajatukseni minun nyt saamani!

»Tässä tuu» teille, tyttäreui, sertllmne nähtiimätsi",
lausui ruuma siellä ulewille neideille. Muutamalle her-
ralle, sula itlyös uli siellä, selitti hä» ke»e» uli» puita.
Jos lie ruuma» selitys pyöriZtyttäuyt »eitoste» silmät,
»iin tasmatti se »lyösti» äsle» syntynyttä tuiivoani, juta
ju aitoi ivevyä tiesi tuinktt pitkäksi. Sillä aikaa kun rou-
ma puheli ueitosteu ja herran kaussa — puhettaan en
luullut — kuivailin mielessäni oikein matca»leimii» piii-
>uiä. Luii! silmäyksen jalkoihini, joissa marinaan kohta
uli olema uudet snnupnat! Oho, likaa oli kulkeutunut ja-
loissani, siirsin jallujani, ja taksi märkää sian jäi kurealle
matalle. Nouiva lähestyi miuun ja minä hymyilin jo
hymässä tuiwussa.

„Minkä tähden iulet si»ä kerjuulla?" kysyi hän
juteltti» tuimalla äänellä.

Äystis! Mitä »uastntn? Yhtä ja tuista Pyöri ni-
lvuissavi, ivaa» e» älynnyt, mistä alkaa.

»Kcttsu, mitä lilaa ulet tiioinit mntullc!" sanui hän
jn lviittasi jtilkuihini.

Niinä sei! ju tiesin, senpä tähde» e» tntsouuttnnn.
Wnan sillui» ru»mc> painoi !»i»ua päästä ja lausui »tuos-
sa!" Miuii häpesi» ja seisui» tui» mahinlo loukussa.

»Sinä et saa kuleksia kerjuulla! Etkö yl»märrä, että
se on synti ja snnri häpeä?" jatkoi ronma yhä ankaram-
malla äänellä.

Hei, pithi toimoni ivilahti silmistäni, ettei kinttu-
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suuuiatacin »ätynyt. Suupielclii altuimat wctäytya wiiit-
rään — itku oli tulossa.

»Eikö äiti anna sinulle ruokaa, »vanu miksi sinä
terjciilet?"

No, nyt olisin tienuyt, mitä fnnon, jn ehättämällä
tuctiil ehättää selitystäni, »vaan itku kerkesi kummintin
puhjeta ilmi ennen. Semmoisella ivuimalla se myrskysi,
jotta tukeutti »vastaukseni katkomalla kaikki sanat, joita
koetin lausua, eikä puheestani tullut mitään selkoa. Huo-
masin, että mahdoton oli minun antaa ymmärrettiimää
selitystä, jonka »vuoksi lakkasin turhasta ponnistelustani
ja laskin itkun ivailuilleen.

»Kalle rcnttkll!" scmoi muuan neitosista pcmucssaan
piparitatun titteeni.

Waan oloni näitten sukulaisten luuna tu»tni ah-
distaman tukalalta. Tuo ruuivn uli miuustn tui» Syö-
jätär itse, mistä ulin kuullut saduissa, joita taliui-iltuina
lllpsiparlvessa juteltu». Läksin itkien puis menemään.
Rouwa llivnsi uiven keittiöön.

»Mene nyt kotia ja sano äidillesi, että hänen pitää
hanktia ja antaa sinulle ruokaa, eikä saa pauna kerjuulle,
muutoin miuä tulen "

Eiiempäii e» jotttcumt kuuntelemaan rouivan puhetta,
sillä koira muristen lähestyi, juttn lnreimmän kautta py»t-
täsin ulus.

Tuntui nyt helpommalta hengittää ja itku oli laan-
tumassa.

Ei ole pujalla surua ullut,
ja huhhahci ja surun ollut,
tähän pllilvään asti,
ja tähän päimäitn asti!

Se oli muuan poja»pahnnen, joln lauloi loilotteli
talleen astua tehlveltäessäiin katua ivastaani. Puivustann
jn »vakkasesta taiitalossaa» väättäeu huumasin hänen oleman
saman elinkeinon harjottajan kuin ininäkin. Kerjäläiset
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tunsiwcit toisensa, waan minä oli» mielit niin wähän
niknn kuulunut tämän elintciiiu» harrastajain juuttuon,
jotta min»» »tirninni" oli niman tuntematon. Wastaan
tulijassani herätin siis uteliaisuutta. Hän pysähtyi luu-
mun. Waan kun hän huumasi miuuu itkemän, rupesi
hiin ciincn mtnta tutkimisia kyselemään syitä iti»»»!.
Wnstnustn häll ei snnnut, mnn» ku» kutsui wakkaseeni,
luuli hiin letsinceiisä haikeuteni perusteet.

»Elä itke! Saat minulta aluksi, he!" Suuren pa-
iaseu leipää paui hä» malkasee»!. »Minä liediin hywiä
taloja, joista annetaan. Lähde, niin minä lvien sinua."

Lähdimme taimaltaniaan yhdessä ja tutustuimme
»vähitellen. Mc uliulmc »eripäii» poikia" — s. o. hän
uli toisesta päästä kaupunkia, minä toisesta — waan ei
se nyt haitannut mitiiäu. Taivnllisesti »cripitän" poikain
supu ei ullut kiitcttämiillä knniinlln; jostnki» ~tu»!»nsta"
— sttuoisiko häntä paikallisuustuumasta — syutyuyttä
»vihaa tahi ylenkatsetta — mitähän nyt olisi — uli heillä
tuistaan luhtaan. Wean sattumus nyt yhdisti meidät,
Antin ja minut toivereitsi, emmekä tunteneet mitään wihcm
eitä ylenkatseen kaunaakaan »välillämme. Hiin näytteli
minulle taivaruitann mallasessna», jn mainitsi mistä tn-
lustn hä» ininli tipe»ee» uli snnnut.

~On minlllln sitte» ivielä kolme kurppunki» täällä
tastiissn. Ne iliinä usti» wiidcllä peimillll, jontn sain
muutnilinltll herralta tun titivin hänen asiallaan apteekissa."

»Mistä sinulla »uu omat?" kysyi» häneltä nappi-
rihmaa, jossa uli paljuus tina-, luu- ja lasinappeja jn
lnilki eri laatua.

»Ne minä olen »voittanut seinärahalla ja potalla.
Kotona minulla on kaksi mertaa enemmän kuin tassit ja
mielii olisin saaliissakin monelta", kehuskeli häu. — »Mistä
sinä olet tuon talin saanut?"

»Äitini un sen laittanut,"
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»Minä suin tämän takin muutamasta talosta; se on
tämän kadun »varrella . . .

."

»Sepä on hywä takki."
»On tämä — ja melkein uudet housutkin sain sieltä,

waan niitä en pidä tuin sunnuntaisin ja suurina juhla-
päilvinii."

»Isäsito sinulla on saappaat?" kysyi» »vuorostani.
»Ei nämä ole isäni, minun nämät oivat", »vastasi

hän katsellessaan jalkoihinsa.
„Ei suinketi niitä ole sinulle allujacm tehty."
„Ei. Nämä olvctt kuivernöorin ivnnhnt saappaat.

Enoni, joka uu kulvernöörillä renkinä, uli saanut nämä,
ivaan knn ne ulilvat hänelle pienet, antoi hiin »e minulle."

Kaisi paria jalosukuisia kenkiä kuleksi siis tässä.
Woi poloisia! Ennen kirkkaina ja tiiltäminä käiviivät pi-
toloissa ja huiveissa, jossa saiivat ihailla loistoa, nähdä
hetumaa, ilon ja riemua, nyt oliwat kiertelemässä mieron-
tiellä, jossa nätiivät alhaista iväleä, lnrjliutta ja töyh»)yttä.

„Sii»äpci on Ruotsi ruualla, Wcnäjä werolla", tuu-
maili Antti tlllkeissalume ohi mnutanlan eukon puikinccn.
Täniii enkku näet istui nnlutanla» portin luo»a haluutak-
kansa päällä, miercssiiä» pienui»e» poikansa. Poika järsi
lcipäpalasta, cnlko itse miitti suuhunsa helmastaan po-
taatiukuoriu ja imelsi sillinpäitii. Tomerini kiirehti kul-
tuattll ju »vihdoin alkoi juosta suurine saappaineen ja ral-
latti juoksulleen tahdiksi:

Onpa rit rit rit
O»pa kai kni tai
Onpa riltaita ja rikkaita.

Sillä wal ivnl wal
Sillä koi koi toi
Sillä »valkoisella »varsalla.

Antti uli huumannut muutaman towerinsa ja hänen
luokseen kiiruhti hän tätä »vauhtia.
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„Oletto saanut paljonkin, Jaakko?" kysyi hän luokse
päästhäcil! jn katsahti Jaakon makkascen.

»Enkä ole", ivastasi Jaakko asettuessaan istumaan
kauppapuodin portaille. Siihen istui Anttikin jn minä
seurasin esimerkkiä. Siinä istui nyt mcitä kolme Lcttsaa-
rusta — maan ilman paisumia! Antilla, juta uli suurin
meistä, nti viikunaa» pitkä hän»ystakki ja tumernöörin
»vanhat saappaat, juihi», setä takkiin että saappaisi», olisi,
kokoonsa nähden, mahtunut tuine» Antin kokoinen mies.
Sitä ylellisyyttä lerjäläisessäki», kun pitää kaksi sen lvertaa
e»emmän »vaatetta yllään kuin tarwitseetaan!

Jaakon pulu oli seurciawa: jaloissaan »vanhat ta-
lossit, Harmajat snrtahonsut, joissa oli paikka paikassa
kiinni, takkia hänellä ei ollut, »vaan sen siassa oti sininen
pohjamaatepusero, jossa toista hihaa ei ullut kuin kyy-
närpäätä myöten, toista kyllä pituudeltaan enemmän, »vaan
ainemaraltacin lie ollut yhtä »verran, sillä suuria reikiä
ja palkeenkieliä uli se taynncinsä; Päässään oli loppahctttu,
jonka päälaessa oli suuri aukko, mistä hiustupsu pörrötti
tuin niitähän töyhtö. — Minun pumussani oli silmiin
pistämintä kenkäni.

»Woi sinun hattuasi, Jaakko, kuu on reikä laessa!"
nauroi Antti.

»Ei se tee mitään, yksi kolo ei tomiassa haittaa!"
uli lacikun »vastaus.

»Mitä ne nuo kalossit sinulla jaloissasi merkitsee?
Samahan olisi kuin olisit mvojaloin!"

»No, komeutta kissalla turmat! Etkö sitä tiedä?"
»Ia reikiä pusero täynnä!"
»Eihän reikä paina eikä ratkein pnrista!"
»Tuommoiset paittahosuttin !"

»Kyllä ne mälttää Maliksi, ei niitä perillä pide-
täkään!"

Ei onnistunut nyt Anttia! Tarkoituksensa oli moit-
timalla laaton Maatiettä kääntää hänen huomionsa omiin
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hywiin waatteisiusa ja saada häntä kyseleinää», mistii hän
ne oli saannt. »Hymistä taloista" ulisi hän silloin »vas-
tannut, ja sanoakseen Jaakolle jonkun niistä, olisi hän
tahtonut häneltä palkkioksi makeaa lihaa tahi näkkileipää.
Kun tämä keino ei medellyt, oli hän keksimillään toisen.
Taskustaan otti hiin korpun ja pyöritteli sitä kitsissään jn
aina wähän jyrsäsikin laidasta.

»Mitä siitit sairaana syöt, kun nyt »vehnästä »vete-
tet? Taidat syödä munin jn mntknraa !" Silleen maan
Jaakko tuumaili eitä kurppu näyttänyt hänessä herättämän
mitään himull.

»Annatku wnhän lihnn, »iin saat pnulet tästä",
lausui Antti huumntessann ettei pnljns niiytteleniinen mi-
tään »vaikuttanut.

»Eupä tiedä", mustasi Jaakko. Kuiiniiilikin hän
repasi lihatöiitistä, mikä hänellä oli »vakkasessaan, sirpa-
leen ja antoi Antille.

»Anna ytsi potllllttitin!"
Antoi Jaakko potaatinkin.
»Annn »vielä »vähäsen luuta näkkileipää, niin saat

tämän kukonnnn", houkutteli yhä Antti.
Suustuitin lacttku knttppnnu, kntsnhdettunnu korp-

puun ja mitä hän oli aiitanut Antille. Arlvelin jo ini-
näkin pyytää ostaa piparikakullani Jaakolta lihaa, potaat-
tia ja leipää, maan päätinpä kumminkin säästää »vel-
jelleni.

Antti syötyään saaliinsa esitteli Jaakolle seinitrnhalle
rupeamista.

»Ruivetaanpci ivaa»", myöntyi lacittu.
Minusta läivi jo pitkäksi odottaa niitä Antin »hy-

wiä taloja" ja luulinpa, että niitä ei olekaan lähi että
hiin un ju niiehuttnnitt lupcmtsensa. Waan wctipä hiinsamassa ininu» käsipuolesta mähiln syrjään. »Käypä
tuossa talossa, jonka portilla on suutarinlyltti" , kuistasi
hiin kormuani. Seurasin neuivocmsa. —
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»No Kalle! Hywciä päiwää!" lausui muuan kar-
tanolla olema ivllimonpuoli, jonka tunsin, sillä hän oli
muutamin kertoja käynyt meillä. »Mistä sinä nyt tulet?"

»Kotoani."
»Tule sisään. — Kuinka äitisi Moipi? — Hän ei

ole täällä käynyt herran aikoihin."
„Hän un kipeänä."
»Kipeänä? — Käy istumaa» Kalle! — Onko hän

huononakin?"
»On. Hän hourailee myötaänsa."
»Herra Jesus hywästi siunatkoon!" — No, onko

hän jo kauankin ollut?"
»On kai hän ju muutamia Miikkoja."
~Mhy!" hyittäsi hän katsahtaessaan mieheensä, joka

tuli kuuntelemaan keskusteluamme, »Olen taennyt ja ta-
ennyt täydä siellä teillä, waan kun sitä on tuotu työtä
ja hummaa, niin eihän sitä terkiäisi, eitä tahdo päästä
liikkeelle senkään tvcrtaa. Hyöriessä ja pyöriessä tuossa
työn kimpussa ltwllhtaa aita niin pian että. Niin —

olenpa joskus mielessäni ajatellut, mitä mahtaa syynä olla
kun hänkään ei ule täällä käynyt. — Wiimetsi oli hän
täällä Wäinöit ristittäessä ja siitä nyt on kuukausi aikaa
— eikö niin Juhani?"

Miehensä nyökäytti päätään.
~Et suinkaan ule syönyt wielä puolista Kalle? Tu-

lepa nyt meidän kanssamme ruualle!"
Puolisen nyl söin täällä isännän, emännän ja hei-

dän pienen tyttärensä kanssa samassa pöydässä. Syödes-
sämme kyseli isäntä ja emäntä »vuoroon tilaamme, unko
lääkäri käynyt, kuka on hoitanut äitiä, unku ketä käynyt
siellä, unku meillä ruokaa j. n. e.

»Herra isä armahtakoon!" emäntä syditmmellisesti
pitiivitteli kuullessaan, ettei sisareni entä minä ollut saa-
nut ruutlln sitten eilen puoliltn päilvin jn pieni »veljeni



saanut tyytyä iltasella pieneenleimänpalaa». »Tuleen on
rikkaita sukulaisia!" lausui häu kääntyen »niehensa puoleen.

Päästyämme ruoalla kiiski emiinlä mennä minun
kutia suuraan ja wiedci termeisiä, että häu tulee siellä
käymään.

Tomeriin oliwat yhä lyömässä seinärahaa. Mo-
lemmat ulilvat kuntallaan maassa. Jaakko koetti pingot-
taa waatsaansa yltämään toisesta »kuprusta" toiseen.

»Ottaa se!" tuumaili Jaakko.
»Ei ota. Hewune» heinähälin kanssa tausta Pää-

sisi!" »väitti Antti. „Tule sincttin, Kalle, katsomaan »vie-
raan miehen pnolesta."

»Ottaa se", makuutin katseltuani tarkkaan.
»Waan lyö Jaakko uudeskaan! Se äsken lnn löit,

talvi minun jalkaani ja siitä kirposi tuohon lähelle."
»Nastin minä lyödä. Tutuus tuupi ja iviiiiryys

lviepi!" arwcli laattu, utti maasta kuprunsa ja löi. »Ki-
lahti ja uttaa! — se un taksi. En ule euäiin tuin
tymmenen »velkaa sinulle. KahdeKsakyminenessntö se jo
oli?"

»Niin. — Heitetään jo pois!" esitteli Autti huu
mlltessaan, että unnensa pyörii oli kääntynyt.

»Ei heitetä, sanoi länes-lussi! Lyödään »vielä
»vähän aitaa, niin minä pääsen selwcitsi!"

»E» minä iviitsi euäiin.
»No, tuin ei niin ei, rukoilemme ei. Napit saat

»vasta, minulla ei ule »yt muassani."
»Siinilla un seitsciiiii» entistät!» ivcllaa, muistattu?"
»Enkö ole jo niitä maksanut? "

»Et sinä niitit seitsemää ole mnksnnnt."
»Seitsemän on lvalehtelian »iäärit, ei sitä tarivitse

lnalsaa!"
~Wni ei. — Anna se lihapalcmen, niin päitset

kuitiksi."
»Elä luule rakas sielu, että kissa lentää!"

i6
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~No, anna näkkileipää."
»Helpota »viiteen ja puoleen!"
„No, ei tarmitse sinun antaa kuin puolet siitä li-

hasta", helpotti Antti maatimuksiaan.
~Tarw'tseehcin se köyhä kappeli itsekin kollehtansa!"
„Mllksa sitte luonnossa ne!" waati Antti jo anka-

rampana.
~ Maksan kun jaksan."
Maksa heti!" äyäsi Antti.
~Elä nyt hätääsi kuole!"
~103 et maun maksa, niin ....?" Antilla oli

jo kiisi nyrkissä.
~M aksan, maksan!" lupaili Jaakko peräytyen hil-

jakseen ja kirmasi sitten äkkiä juoksuun. ~Saat tun sattuu
ja sakat happanee, että kokkareet päälle nousee!" huusi
hän päästyään iviilimatlalle, mitä näytti hänestä tyllin
turivalliseltll.

~Elä huoli Jaakko! — Pidä mielessäsi, kyllä minä
ne sinulta perin!"

„Peri Siipolaiseltci, joka asuu Kutterin Matin ku-
jan suussa, Tinatolppill Vastapäätä, tuolla puolen tuu-
limyllyn, sillä puolen missä siimet on!"

„Missii sinä noin miisaatsi olet tullut?"
~Kysy mutkalta, kyllä määrä mustaa!"

~T ulepa Jaakko tänne, niin minä näytän sinulle,
miten Kemiksi löylyä lyödään!"

~Tule sinä tänne, niin minä näytän sinulle, mitä
muksu maksaa!"

„Waan tulepa tnnne Jaakko!"
,MM pitkä matka on sinulla tänne."
~No, seiso sitten paikoillasi, minä tulen."
~luu froua, pannaan piika noiltaan!"
~Eipii ole uskallusta taskussa!"
„Häär fins fasst Hyry mykty, hiiden hywä lykky!"
~Tulepa meille!"
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»Tule sinä meille, meillä leimutaan, saat lämmintä
leipää, jos annetaan!"

»Waan Mielii saat sinä tuosta tuta!" uhkaili Antti
näyttäen nyrkkiään. »Tässä on imisi piitä jn moukarin."

»Waan tässä on", »vastasi Jaakko näyttäen hantin
nyrkkiään, »se sNynäjänpitä, josta isäsi »viisi wuotta »vel-
liä keitti!"

»Tulehan puoli matkaa, minä tulen toisen!"
»Ihtä nyhtää."
Antti antoi minulle »vakkaseni ja läksi astumaan

tohti Jaakkoa. Askele askeleelta lähestyimät molemmat
toisiaan. Waan wielä uli melkoinen matka »välillään,
niin Jaakko pyörähti juoksemaan käpälämäkeen. Mutta
Antti seurasi ja pitkän matkaa he juoksimat peräwiltkaa
kunnes »vihdoin taäntyitvät erään talon portista kartanolle.
Waan »valeen ryntäsi Antti takaisin kadulle juotsupottaa.

»En saanut kun kerran lyödä", lausui hiin hengäs-
tyksissään päästyään minun luo. »Tohtorin Ralle Pahuus
oli siellä kartanulla ja tuli laakun aivnksi! — Waan
lieto minulta pudonnut tupru? Kun lätsin Jaakon jälestii
jnotsemaan, kuului tilaus, »vaan en joutanut sitä ajattele-
maan siinä kiireissäni." Hän kopeloi tastuaan ja poissa
olitin tupru. Menimme sille paikalle, missä hän oli ti-
lauksen kuullut. Huimine wähän aikaa, »vaan turhaan.
Silloin Antti syltäsi kämmenellensä ja toisen tllden ctu-
surmella lyödä nnpsahutti sylkeen. »Täällä sen pitäisi
olla", sanui hän mennen sinnepäin, mihin suuntaan isompi
määrä sylkiä oli pirskahtanut. Sieltäpä se »vihdoin löy-
tyikin.

»Se on hywä taika tuo, »vaan elä sano sitä kel-
lenkään!" »varotti Antti.

»Wähätkai!" makuutin.
Lähdimme taas astumaan yhdessä. Antti pisti

lauluksi, johon minäkin yhdyin säestämään. Astuen lau-
lutahdissa metelimme:
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Ralla-Kaisun taklaus
Se palm mennä mumina,
Lieneelu jo sammunut,
Waan liekö tielle puomia,
Rlllle, lalle, talle . .

.
.

Waa» siihen keskeytti Antti äkkiä laulunsa ja Pysähtyi tir-
kistelemään aidanraosta eräälle kartanolle. Minä tein
samoin. Näimme siellä tatsi terjäläistyttöä seisoman huo-
neen seinustaa ivasten. Toinen näytteli toiselle koreita
paperilippuja, joita apteetissa sidotaan rohtopullou suulle.
»Eipä sinulla ole tämmöisiä!" iirsytteli näyttäjä toweriaan,
saadakseen hänessä kateutta hercitetytsi.

»Onpaan minnlln kotona", »vnstasi toinen, mnikta
asia saattoi ulla cttci häncllll ullutkaan.

»Eipitän!" intti ärsyttelijätär.
»Onpaan!"
»Mistä sinä ulet niitä saanut?"
»Niin »vaan unpaan minulla »uaatetilkkuja hyivin

palju» ja hywinkiii koreita, ja ne oivat parempia kuin nuo."
»Mitäs nuo oivat? Eläs telpusia!"
»Naan eipä teillä ule Raamattua!"
»Onpaan, ja on mirsikirjakin."
»Eipä teidän Raamatussanne ole niin hywiä kansia

lnin meidän!"
»Miksi ei ole? Äitinikin on sanonut, että niin hyiväö

Raamattua ei ole - ei ole — ei — keisarillakaan!"
»Oho! Keisarilla kun on raamattu kullasta; kannet

ja kaikki kullasta!"
»Waan sinäpä et osaa lukia."
»Osaatko sinä sitten?"
„Osaapa äitini."
„Niin osaahan minunkin äitini."
„Min»npa äitini osaa paremmin!"
»ilsna kun sattuu!"
..Osaavaan!"
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..Eipään!"
„Osaavaan!"
„Wannopll!"
..Wannopa sinä wärttcmä!"
»Silmääpä!"
..Kormaapn!"
..Opettelepa konttamaa»!"
Näin jantatessaan rnpesiivat he töykkimään toisiaan

ja syntyi lopussa käsirysy. Heikompi läksi pakoon juokse-
maan kadulle, waan ivoittajatar senrasi kintereillä töyttien
niskaan pakenemaa, jota huusi tuin syötäivä.

„Wlli siuä, Anna, pienempääsi sorrat!" lausui
Antti, asettuen ahdistetun ritariisi, ja otti Auuau tUsiwar-
resta kiinni ja pyöräytti häntä ympäri, että Anna raiska
silmälleen lipsahti.

»Antti, tantti, karivajalka, repohuuli, rengassilmä!"
huusi Auna päästyään Antin käsistä jonkun niälimatkan
päähän.

»Mitä se lintu syöpi, joka »uin koreasti laulaa?"
huusi Antti hänelle.

„Koettele sormellasi, tahi katso «matasta !" oli An-
nan »vastaus.

„Elti räkytä Anua!" tielteli Antti. „Ajattele heik-
kouttasi: sinä olet liliuuuluista ja vottuivuista. Jos mi-
nä wiitsisin satuttaa kättäni sinuun, niin ei sinusta olisi
jälellä kuin märkä sia! — Joko tulen!" Autti teki muta
liitteeu lähteäksensä.

»Antti! elä astu Pataan, pata lätisee, oljet kahisee,
äitisi kuulee, isäsi luulee penkin alla molemmal!"

»Pidä, pidä leipälautkusi kiinni, kupparin Anna,
muutoin ei hymci seuraa!" huusi Antti. — »Se on pieni,
»vaan pahankurine», luu A»na", tuumaili hän minulle,
eitä ulltit enää» luuleminakaan Annan patinoita. »Tun-
nethan sinä sen Kuppari-Kaisan, Kusu-Kaisau, tämä on
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hanen tyttärensä," selitti tomeriin jatkaessamme mattaam-
me ja nltoi laulaa:

Kupparilla on kummalaalu,
kummempi kuin muilla:
imee merta ihmisistä
eläimitten luilla.

Wastaamme tuli sama herra, jonka näin sukulais-
talossa.

»Antakaa minulle herra se paperossin pää!" pyysi
Antti nöyrästi.

Herra Miskasi paperossin suustaan kadulle ja Antti
»vikkelästi sieppasi se». »Se on iiii» komeata, tun mies
kulkee ja saivu jääpi!" tuumaili hän »vedellessään aita
salvuja.

»Kuka luo herra oli?" kysyin häneltä.
»Se oli Ursinin palruum." —

Jo uliinmc tulleet taduurtstcytsecn, mistä oli mi-
nun eroaminen kotia.

»Elä sano lelleillään sila talon, jossa kiimit", kicl-
tcli hiin minua ja minä lupasin olla sanomatta.

Me nyt erosimme ja Antin tuuliu alkamaksi laulua:
Nuorena ollessani

minä elämäni riemuja nautin,

Poissa oloni niknnn oli sisnreni käynyt pyytämässä
pari »vaimonpuolta uaapurista aivulseen kääntämässä sai-
rasta äitiäni toiselle kyljelle, jotta tuinen kylki ei kumin
miisyisi eitä hautuisi. Eukot seisoiivat nyt minun tul-
lessani sängyn ääressä katselle» sairasta.

»Kyllä hä» Pääsee pian tuosta taudistaan".
~Niin, eipä mahtane hän kauan enään sairastan.

Hyivin lähellä näyttää parantuminen oleman."
Niin tuumailiivat he pois lähtiessään.
»Wille nuttuu?" kysyin sisareltani.
»Niin. — Poissa ollessasi Pyysi hän ruokaa ja itki



loivasti. Koetin lohduttaa häntä sillä, että sinn kohtn
tulet ja tuot ruokaa. Itki hän kumminkin, kunnes siihen
nukahti".

Suutarinemäntä tyttärilleen astui asuntoomme. Kun
hän meni sängyn luo katsellakseen sairasta seisoimme »le-
tin Hane» wieressääii ja katsoimme »vuoroon äitiämme
»vuoroon »vierastamme silmiin. SyMitn huokauksen laski
hän mihdoin ja katsahti meihin. Silloin rupesi sisareui
itkemään rajusti. Miunn ajatuksiini ei ollut tähän asti
mahtmiut semmoista mahdollisuutta, että äitini möisi kuulla,
uyl tunsin jutakiu semmuistll pelkoa, ivaa» aiivan hämä-
rää. Rupesin itkemään minäkin, »vaan kuitenkin cnem-
mätsi kuin puoleksi sen tähden kun sisareni itki.

»Elkää itkekö lapsirakkaat! Jumala» aivulla »voi
»vielä äitistänne tulla terive," lohdutteli mieraamme Pyyh-
kien wyölinällänsä lyyncleisiä silniiäiin. »Itketkö sinäkin
lapseni?" lausui hän tyttärelleen. »Niin, opi Aina ra-
tas ottamaan asioista Maaria. Ole aina totteleivaincu
»vanhemmillesi, sillä ci sitä tiedä millui» elämän herra
moi katkaista minnn tahi isäsi elämiin laugnn. Pidä aina
hyivät aiwotiltsct sydämessäsi, niin moit erota autuaalli-
sella tuiinolla täältä, tu» taimaalliueu isäsi kutsuu sinut
pois luokseen. — Jos iiiailmassa satut joskus pääsemään
rikkaaksi ja joudut ylhäisiin Piiriin, niin elä anna lois-
ton huikaista silmiäsi elätä rittaudcn sotaista ja paaduttaa
sydäntäsi. Silloin olisi ainoana silmämääränäsi omien
himojesi täyttäminen, ja unohuttaisit, että on monta köy-
hää raukkaa, jotta kärsimät suurinta puutetta ja kurjuutta
silloin kun sinä iloitsisit ylellisyylsien nautin»oissa. Muista
aina Icsulsen ivertansta rikkaasta miehestä jn Laatsa-
ruksesta. — Mieti tarkasti tätä tilaisuutta, se opettaa
siuulle paljun. — Elä itte enään tyttäreni".

Talo» emäntäkin tuli uyt meille. Hän oli meri-
miehen lesti ei rikas eikä köyhäkään, toimeen tulema.
Usein oli hän meitä auttanut ruoan murulla, antaen

22



23
milloin leipää milloin särivintä. Hänpä oli toimittannt
lääkärinkin käymään äitimme luona sekä oslanut omilla
rahoillaan rohtoja. Niin amulias hä» oli, »vaikka oli
itselläänti» suita, jotka tarivitsiwat: kolme »vielä työhön-
kykenemätöntä lasta oli hänelläkin clätcttämäuään.

»Kuinka täällä sairas jaksaa?" kysyi emäntä toiivo-
teltuaan hylvää päiwää.

»Eihän tään jatsa»»osta taida olla juuri mainitse-
mista", Masiasi suutarin, emäntä.

Molemmat katseliwat sairasta hetkisen aikaa lausu-
matta kumpikaan sanaakaan.

„Io tässä mailmllssll muutamat kowan tokewat",
puuttui »uihdlliu talonemäntä puheesen.

»Niin sanokaa te! Ei Jumal' paratkoon täällä o«-
-iicnpalojll samalla mitalla jaeta."

»Eipä ivaan. — Koetti kai hänkin waimuparka ah-
keralla työllä elättää itsensä ja lapsensa. Pätivät Pääs-
tänsä istui hän umpelutyönsä ääressä, monesti jatkui mie-
lestään lyhyeksi käyneen päiivän yöllä. Niin sai hän siksi
paljo» työtä »valmiiksi, että oli jukapäiwniuc» leipä, Maik-
ka niukkakin. Ei tarivinnut silloin lasten käydä hieroske-
lemassa ihmisten umeupieliä ja rukoilemassa ruoan jään-
nöksiä. Waan tuo onnettomuus nyt tapasi."

„Niin. — Waan kuinka moni, hyivä emäiitä, elää
täällä laiskuudessa ja toimettomuudessa, ja kumminki»
nauttii ylöllisyydestä?"

»Paljunhan niitä on."
»Kyllä se un suurimpia paheita ja »vääryyksiä mail-

massa. että ihminen, juka ei rikkaa ristiin tee, nauttii
mitä suurinta maallista unnea jn taas toinen, joka työ-
hön käyttää kaiken lvoimansa, saa ryömiä suurimmassa
kurjuudessa."

»Niinhän se on."
Weljeni heräsi unestaan.
»Nuusepa syömään lapseni, täällä on nyt ruokaa-
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tin", lausui suutarin emäntä ja nosti »veljeni istumaan
pöydän ääree». »Tule sinäkin, Maria, syömään", käski
hän sisartani ja laittoi pöydälle tuomiansa ruotia.

Minäkin muistin leipäpalasen Vakkasessani ja nostin
sen pöydälle.

~No, mistä sinä tuon sait?" kysyi suutarinemänta.
»Ahon Antilta", »vastasin.
»Toinen köyhä toista auttaa!" lausui hän hymyil-

len. »Ahon Antti on myöskin eräs kerjäläinen", selitti
hän talonemännälle. »Etkö käynyt missään talossa ennen
kuin meille tulit?"

Kerroin käyntini sukulaistalossn. Suutarinemänta
näytti wihastuwan kun hän kuuli, ettei sieltä mitään an-
nettu, muuta kuin toria.

»Että semmoisin ihmisiä maa päällään kantaatin!"
ihmetteli hnn. »Annahan ininä saisin sen rouwn» käsiini,
niin kyllä hän kuulisi kuminakakkunsa ; minä sanoisin hä-
nelle nenästä nokkaan! Minulla niin sappi liehuu!"

Waan siinä paha. missä pahaa kaiwataan. Omi
auteni ja sisään astui puheenalainen rouwa.

»Hyivää Päimää!" lausui hän.
Wastattiin.
»Kuiukas täällä on asianlaita?" kysyi roniva äänellä

ja taivalla, missä ilmaantui mahtawuutta.
Waan siitäpä Pääsi suutarinemänta alkuun, pääsi

jähdyttelemään kiehtnuaa sappenan. »Kuinka on asian-
laita? Parempiko kysymä kuin näkemä? Eikö rouwa näe
kuinka on asianlaita? Eikö rouwa huomaa mitään erotusta
tun tvertaa tätä asmlteta omiin saliloihinsa ja huoneihinsa?
Ettekö näe tuossa kolmea «älä» kuihduttamaa lapsirauk-
kaa? Ettekö näe edes tuossa makaamaa sairasta, joka siinä
hettkimeneissä on kilin kuolema itse. Tokko näette miten
asianlaita o»?"

»Herra Jesus! ~,.," alkoi kysymyksiin upuc
tettu ruuma.
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~Ellää lausuko Jumalan nimeä tnrhann!" tesltytti
suutarin emäntä.

»Waan enhän ole woinut aamistnataan, enhän ule
tiennytkään tätä!"

»Ette ole woinut aawistaa, ettekä tietää! Käwi-
sikö armclillisuutenue ylen rasittamaksi, jos uhraisitte muu-
taman joutilaista hetkistänne täydäksenne tursain matalissa
majoissa katsomassa »kuinka on asianlaita?" waan alen-
taisiku se arivoanne?"

»Tulinhan minä nyt .
.

.
."

»Tulitte nyt! waan mitä warteu? Tulitte kieltä-
mään, ettei tuo äiti saa laskea lapsiaan kerjuulle, waan
pitää hankkia ja antaa heille ruokaa. Näettekö nyt, ettei
hänessä ole käskijän ei kieltäjää yhtä wähän luin on ruoan
antajaa eli ottajaa?"

»Waan hywä rouwa .
. .

."

»En niinä ole mikään rouwa!" keskeytti suutarin
emäntä".

— »minä luulin, että — että . . .
." Hämmäs-

tynyt rouwa sotkeusi sauoihinsa.
»Mitä luulitte? Luulitteko. että huivin ivuotsi »vaan

luo Poika poloinen kuleksi kerjuulla, tahi että äitinsä on
pannut hänelle kcrjuuwakan kainaloon kootakseen rikkauksin
ja sandntscen elää laiskuudessa? Siiuä luulossako laskitte
poian luotanne antamatta hänelle leiman palankaan? Te
rikkaat kannatte toisillenne ylen kalliita lahjoja paljaan loh
telillisuuden tähden, ylhäisien ystawyyksicn rateulamiscksi ja
kannattamiseksi, ivaan köyhistä, joille anti olisi pntempnnii
tarpeesen, te ivähän »välitätte. Jos annatte löyhälle juu-
tun tipenecn, niin pidätte sitä suurena armeliaisuutena
eikä heikkuna melmollisuuden täyttämisenä huonompi-osais-
ta lähimmäistänne kohtaan. Mellisyytecn ja turhuuteen
tuhlaatte empimättä runsaita rikkauksiaune, waan sydäntä
teillä on tinkimään työmiehellä palkkaansa niin alhaiseksi
kuin suinkin »voitte saada ....."
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Kuta tiesi tninta pitkältä olisi tätä ripitystä kestä-
nyt. jull'ci sairas olisi herännyt nnestaan. johon ha» oli
Mllipuiiut emien »vieraitten tuloa ja alkanut tuskin kuulu-
malla äänellä tahtoa snunkostukctta. Molemmat emännät
käwiwät toimeen täyttääkseen sairaan tahtoa. Waa» rou-
wa parka oli tokoima» lnasennettu ja ujona hän seisoi
eikä tiennyt mitä tehdä, miten käyttäytyä mitä puhua.
Tuo ujostelematon suutarinemänta uli lcikaunut häneltä
mahtaivuuteusa siipejä, jotta hän tunsi kaiten »vaikutus-
mahtinsa meiiiieiksi »iin inntalassa majassa ja alhaisten
ihmisten parissa kuin »yt olikin. Hän tunsi katkeran
harmia suutarinemiintää kohtaan. Olisi hän miciellciän
puhunutkin jotaliu, torjatatsccn asiaansa, »vaan eipä tiennyt
hä» inistä altan ja taas toisalsce» pelkäsi hä», että tuo
suutarinemänta särkee ja tyhjäisi tekee kaikki hänen tuu-mansa.

»Tuossa on lcipäpala, minkä lerjälciincn antoi ker-
jäläiselle, jonka te, runivn, ajoitte tyhjin suin jn lasin aar-
teillenne äärestä", tuumaili lupuisi suutarinemänta näyt-
täessään Icimänlttunilkaa, junia ulin saanut Antilta. „Niiu
se on, että hymä autan i'MM-tääulin, ivaan pahn ci nn-
nn pnljostnnulaan! — Lähdetäänkö Aiun jo tutin?" lnu-
sui hän tyttärelleen. »Wnnn jos haluat jäädä tänne Ma-
rian ja Kallen luu mielii »vähäksi aikaa, niin jää, minun
pitää juutun kutia. — Hywlisti »yt lapset! Ellaa oltu
tumin mnrhcissnnne, kyllä lumnln tnitti asiat parhan!
päi» kääntää!"

Näyttipä kuin sliosiullisetnpi kohtalo olisi kääntänyt
kasivojansll meidänkin puoleemme. Suutarinemänta oli
hommannut hoitajan tutillemme ja joka Päiwä° »väliin itse
Maliin tyttärensä toi ruukaa sairaalle ja »veljelleni. Oli
hän tuimittanut sisarelleni helpompaa ompelutyötä, jota
hän hoitajan nemvolla kykeni tekemään ja sai siten irro-
tetuksi jonkun rahatipeneen, millä woitjin silloin tällöin
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ostan leipänaula, särmintippu ja juskus pieni muin no-
tarekiu. Sntulaistalun rouiva lähetti palmeliallansa sanan,
että sisareni ja minä saisimme käydä siellä puolisella kah-
desti unikkoonsa — olihan sitä siinäkin. — Lääkärikin
oli lausunut toilvonsa äidin parantuniisesta.

Olimme erää» lcrran puolisella sukulaistalossa.
Syötyämme pam ruuma miuut asiallccu. »Tiedäthäii sinä
missä pormestari Kurt asuu? — Wie tämä sinne ja
snuu, että insinööri Kananderin ruuiva lähetti tämän Pur-
mcstnri Kurk'in roulvnllc". Rouwa antoi käteeni wnl-
tuisella »vaatteella peitetyn »vakkasen. »Waan udutttpns
lvähiiiscn! mikä pilkku tuossa liiuassa un? odotahan, mimi
täyn siihen uuden liinan."

»Sano, Knlle, siellä, että kana lähetti kurjelle nämä
munat!" lausui piika Liisa rouivan poissa ollessa ja purs-
kahti täyttä kurkkua nauramaan sukkeluudclleen.

Rouwa.it muuttaessa toista liinan »vakkaseen näin
siinä oleman suurehkon hopeaisen kulhon läynnänsä mnnia.

»Pane Liisa", sanoi romua piialle otettuaan keit-
tiön seinättä pyhcliiiilln, »tähän muutama naula sitä luu-
lihna - ymmärräthän? jota Niltille keitetään — niin
Maria saa »viedä kotiaan ja keittää äidilleen siitä »velliä.

- Niin mene maan sinä, Kalle! Kanna siemiisli »vnl-
ia?tll ja mnista sanoa niiulnin lastin!" —

Kun töäunyin purmestarin portista sisääii, huoma-
sin edelläni toisenkin taloon menijän. Kumarahartiainen
äijä, saha ja kirlves ivasemmassa kädessä, oikeassa snumn,
millä hän tunnusteli muorouu inaata mnoroon seinää, »va-
elsi siinä »varomin askelin. Se oli „Sotio Olli", juku
meni talosta pliusärfyn lysymciäu.

„Minnetn Olli menee?"
»Pormestarille."
Näepiis! Kyllä Olli tiesi, missä hä» millomtin oli.

Usein ulilval puianmiikarit koetelleet Ollia puijata ueumu-
malla häntä milluin minuckiu jn »vnlehtelemnlla ojan, ki!oc>'.



tahi seiniin oleman hänen edessään, Maan eipä muuta
tuin Olli kosketti entistä useammin kepillään maata ja
seiiiää, niin sai hän heti oikean tiedon tiestään. — Saha
ja tirlves ulimnt hänen tukenansa ja turwana»sn, sauivnoppnnuansa olleet täällä elämän wniwaluisella pululla ivuuttn
jo parikymmentä, jonka ajan päimänivnlo oli hänen silmis-
tään kateissa ollut.

Juuri kun palasin pormestarilta astui Antti Por-
tin ohitse ja lauloi:

Ensi kerran halasin paimentyttöä,
kontti oli hartioilla;
tilu rantanta, tilu rantanta hei
kontti oli hartioilla.

»Mistä sinä tulet?" kysyi häu huomaituann miuut.
»Pormcstarilta."
„Saitko mitä?"
»Kälvin ivaan asialla siellä."
»Ihy. — Katsopa, tuommoisen piipun sain Jaa-

kolta. — Hän uli tämän löytänyt."
„ Ettekö sitten olekaan enää» mihoin?"
~Ei: me olemme supiucet lnilli wauhnt mihat ja

rupeamme yhdessä luita keräämään. — Niitä ustetaan —

Jaakko uli jo myönyt muutaman leiiviskän."
„Oltalaa miuualiu."
»Rupea »vaan. — Tule meille mnhä» ajan pctäsiti,

Jaakko tulee myös, ja sieltä me sitten lähdemmme. —

Waan sinulla pitää olla masu, mihiu terittä."
Puhuttu ja päätetty. Aikumukscssa kohta yhtyä

läksimme kumpikin kotiamme astumaa» ja Antti lauloi
mennessää» :

Kirjutin kirjan keisarille,
toisen tuonlllrillc,
rallalilaa.

Meillä oli suutarinemänta ja talonemäntä wieraimi.
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Äitini oli jo siihen niaärään parannut että hän taisi »vä-
hin erin puhella heidän kanssaan.

»Jumala palkitkoon teille teidän hymyytenne, jota
olette osottaneet lapsi raukkojani jn minun kohtaan!" lau-
sui äitini emännille.

»Hyivä Maria, olemmehan maan tuettaneet täyt-
tää wclwollisuuttamme lähimmäistämme kohtaan, sen mu-
kaa» kuin olemme moincet," »vastasi suutarinemänta.

»En tahdu sanua, että olisin ollut teille ristiksi jn
»vastukseksi, sillä ustun että nuttnwaisuuteitne o» lähtenyt
kristillisestä »vellvollisuudeutilnnostauue ja hymllstä syoäm-
mestänne, ivaan sauun että suurta uhraamaisuutta ulettc
osottaneet. Eu »voi palkita teitä täydelleen omilla »voi-
millani, maa» laitliivaltias siunatkoon teille hywyytenue."

Sutulllistalou piika astui huoneesemme. »Hymää
piiiivää! — Kun uli muutatiu taupungilla käymistä, niin
tästi meidän romva pistäytyä »uiuu» samalla täälläkin
sanomassa että tulemana tiistaina ei Marian ja Kallen
tarwitsetaa» tulla puoliselle. Hä» oli »»ohuttanut sanoa
siitä Marialle. Meillä o» häät silloin, niin ei tnulem-
ma passaa."

»Kuta sieltä naidaan?" lysyi talonemäntä.
»Lotta röölynä", ivastasi piitä.
»No, tnla se un naimamies?"
»Ettekö tiedä sitä?" pliuttui suutarinemänta vuheesen.

»Ursin — tomesrooti tahi patruuni eli miksi »e halita
uimittäivät."

»Patrilunitsi häntä tarahteerataau", wirttoi piika.
»Wai hä» se on naimamies! — No en ulisi tuo-

takaan tiennyt, jus ulisin eilen kuullut!" ihmetteli talon-
emäntä. »Wai hän se uaipi!"

~Iou", »vakuutti suutarin emäntä.
»No, olkaapas maiti ollakaan —" jatkui talonemäntä

»hänenhän hoetaan ulema» yhtä rikkaan kuin konsuli Park-
kisenkin!"
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»Kyllä tai hän onkin", ariveli Piika.
»Toki rouwa on toimessaan?" kysyi suutarinemänta.
~No muutakos?" ivastasi piika. »Hän »yt häärää

tui» huttn hiirlkimessä. Siellä on semmoinen puuha ja
touhu, että aiman minä olen katketa siihen."

»Eikö siellä ole muita piikoja — un kai?" kysyi
suutariuemäutä.

»Ouhan »iitä kyllä, ivaan mihi» niistä on! Minun
nisfoillnnihan ne mi kaikki tehtämät."

»Tuutu, tuota, tuokturaistn — onkoo» se Ursinin
pntruuui hywä miehetseen?" kysyi talonemäntä.

»Wielätö mitä!" ivastasi piika. »Jos minä olisin
Lotta röökynä, l>ii» ennen ottaisin »vaikka »vieron snben
luin hänen!" Sitten alkoi hiin luetella sulhasmiehen »vi-
luja, juita kuulusti ulewa» kosolta. »Hä» on »iin ylp-
piäskin, ettei koskaan sano minullekaan hymnä päiivää!"
Kihlauksen kertoi hän myös juurta jaksain ja jatkoksi mai-
nitsi monta monituista perheen salaisuutta, jotka hä»
näytti tietämän tarlemnnn kuin almcmakka kuun nouse-
misen ja laskemisen kesäkuukausina, jolloin kirkkaat yöt
himmeiitämät sen malon. -^ »Ei, minulla un ju kiire",
lausui hä» wihdoi». ..Hywasti!"

Waan kiire alkoi ininullaki» ulla. Pyysin talon-
emännältä suureupuoleistll wasua lamaan, johon keräi-
sin luita.

»Mitä siuä luista keräät?" kysyi HN»
»Niitä ostetaan."
»Kuka niitä ostaa?"
»Kyllä niitä jotk» kunleinma ostamat ja jauhatta-

mat niistä jauhoja, joita käyttämät Pellolle lannaksi",
ivirtkoi slmtlllinemäntä.

»Wai »ii». — Mene ja käske Katrin antaa;
on kai siellä semmoisin ivnsuja."

Antti asui äitineen muutamassa pienessä saunassa,
jota ci enään käytetty kylpyyn, sillä puusaunojen täyttämi-
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nen kaupungissa uli kielletty, Nanha ja kiivulias eukko
oli ju Autiu äiti, eitä hänestä ollut enään niintään työn
telijää. Isänsä oli mnutamia muusia sitten muuttanut
manala» majoille. Altuaau oliivat he olleet mökkiläisinä
eräällä tilalla lähellä taupnutia. Silloin Ahu oli raata-
nut mökkinsä ympärille »viljamaata, mihin taisi kylmää
ohria ja Poiaatia sekä jonkun ivahan ruistakin. Kun
taloon sai aina tehdyksi päiiviityönsä mökin ivuokrasta,
täytti hän kesällä muun ajan ojankaiivuun talollisille, ja
ansaitsi sillä rahaa, millä sai sitten ostetuksi heiuiä talwen
waraksi lehmällecu. Talmiseeu nilnan häu teti työkseen
juurimakkasia, päreivasuja, suksia, turlvoja ja muuta sem-
moista taupaksi täypää pllutalua, jotta hän tuletteli kau-
punkiin jn ivnihtoi rahaksi. Sai hän näin aina »Puiste-
tuksi muutamia pennejä", jotta kykeni »viemään kotiaan
llhanaulan, suolakapan, ryynileiwistäu' ja erään kerran
jonkun puolinnulnsen tahivintin »juhlnpniioän kunniaksi".
Mikä penni kulloinki» jäi, kiin »välttämättömimmät tarpeet
oli ostettu, pantiin säästöön »tarpeen Maralle". Tui-
meentulunsn oli silloin hyivä. Waan talo, jonka alueella
Ahon mökki oli, joutui rikkaan kauppinnn Ursinin omnksi
jn silloin munttui asia. Ahon piti tehdä enemmän päi-
»uätöitä ja maksaa wielä rahassakin wuukraa ja lisäksi
antaa osa» elostaan. Tämä tämi raskaaksi. Lehmänsä
piti hänen myödä ja rahat menimät ivnokraan; tnikki mikä
oli säästössä tarpeen »varalle, meniwiit nyt. Eihän »vihdoin
jaksanut maksaakaan ylen korkeata meroaan. Silloin uh-
tllsi talonomistaja ajaa hänet pois mökiltään ja purkaa
motin ja täytti tuin täyttikin uhkauksensa. Se tapahtui
sydäutalivellll eräänä päimäuä, jolloin Aho itse oli kau-
pungissa kaupustelemassa töitänsä. Waimo itkien pakeni
lapsineen ja »vähine talvaroineen kylmää pakoon »nnpuri-
taluou, Waan Ahu iitnpuoleen tultuaan kaupmigistll kun
näki mökkinsä puretuksi, istui raunion ääressä hetkisen ja
astui sitten metsään, jonne erään suuren tiiven kupeelle
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asettui maata. Aamulla hä» löydettiin kyllä elämänä
sieltä, maa» jalkansa oliivat pilalle palettuneet, jotta ne
piti sahata poltti palju» yli pulmia. Kuu uinu jaltauja
ju oliivat haudassa ulesteli wielä muu rnumiinsa mnil-
massa Mlllmistetemassa juuri- ja pärewasuja elatutsetsi
itselleen. Waimu silloin tantaitten tutomisella hantti tu-
loja itsensä ja poikansa hengen piteilsi. Näin he eleske-
liwcit loisina eräässä talossa lähellä kaupunkia. Waa»
k»» Aho sitten luuli, muutti lesti kaupunkiin, josta oli
nltujnnit kotoisinkin, ja jatkoi siellä tankuriammattialisa.
Silleen »vierimät taas muntamat muodet, kunnes maimon
rnumis ylen paljosta työstä rapistui pilalle ja tuli kykene-
mättömäksi enään työhön. Silloin oli Pojan »vuoro »pis-
tää länget taulaansa". Kerjuu oli ainoa keino, johon
Antti kykeni elättääkseen äitiään ja itseään. —

»Siis lähdetään, sanoi Laatkanen kun seitsemättä
leipää ulotti!" lausui Jaakko katseltuamme hetkisen Anti»
rakentelemia puuhemosia, retejä ja kärryjä, joita oli pitkä
riivi salina» ikkunalla.

»Liihdetää» ivaan", »vastasi Autti.
»Menkää waan lapset, mutta kulkekaa siimusti. el-

täätä tehkö lelleiltään paha", »varotteli Anti» äiti.
»Riitaa e» rakenna, rauhaa en rukoile, maa» mör-

töelämää ei pidä puuttuman!" lausui Inatto leilissään.
»Et sinä, Jaakko, liene mitään liitelijä, maan Antilla

ei aita anna, ja jus niitsee» tulee, niin eipä taida hänellä
hattuaan haitata tappeluunkin ryhtyä!" lausui iiitiusä.

MM läksi liikkeelle ja Autti laului:
Tass' on poika Pohjanmaalta
jut' ei ketään pelkää,
teräksestä un niskllsuuni
ja samasta un selkä!

Kuletsittuamme kaup»»gilla talojen tartanuilla ja
saatuamme luun sieltä toisen täältä, lätsimme kaupungin
läheisille pelloille tiertetemaän. Täällä tapasimmelui mui-
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takin saman »hymyyden etsijöitä", ja kun pois lähdimme
nti meitä karttunut suuri joukko lähemmäs kymmenkunta
poikaa. Laulaen ja meiuten kuljimme saaliiueimme kohti
kotoa.

»Mutta jo taisi tulla susi tupaan!" lausui muuan
poika lähestyessämme kaupunkia. ~Katsokaahan tuonne!"
usutti hän kaupungin tulliin. Siellä alkoi pujahdella nä-
kymiimme koulupoikia toinen toisensa perästä. »Koulu-
rotat" ja tlltupojllt oliivat keskenään huonoissa Maleissa
jotta kun »vastatusten satuttiin, niin useimmiten tapella
uujuttiiu.

»Tuli, tuli paha pappia waslaa ja oli wähän hui-
jakllssa!" nrmeli toinen.

Kun joukko »laajeni jn tnnjeni", niin alettiin jo
tuumailla, käydäänkö suoraan kohti, wai meunäänkö toista
tietä omalle maalleen.

Älysimmepit pian ettei ollutkaan juuri mitään »vaa-
raa. »Ylioppilaat meneivät!" lausuttiin. Oli näet tapana
koululaisilla saattaa ylioppilastutkintoa suurittamnnn me-
nemiä toivereitaaan jonkininoiscssa juhlasaatossa läpi kau-
pungin. Mekin kiiruhdimme nyt tullia kohden sitä näke-
mään. Ei ollut meillä pelkoa ivihollistamme, sillä
eilvät he joutuneet siinä touhussa ja iväkitunguksessn »var-
sinaiseen tappeluun. Tullissa oli ludettakin Mäen tungos.
Meidän kanpunkilaisissllmme asui siihen ailnnu suuri ute-
liaisuus ja nälcmisenhalli — sanomattoman snuri! Ih-
meen ei tarivimnit olla niin suuren suuri eikä isosti har-
iviitaisenkaan, mitä katsomaan pian koto kaupunki keräysi.
Siwitmeilncn mainitsen tässä erään tapnntsen. Snttnipa
kerran, että pieni poika tappoi suuren rotan kadulla.
Poikkesi tuota katsomaan jokn silvutnltija ja toineulin ja
jokainen, joka sattui silloin oljilulkemaan. piti welwollisuu-
tenaan tnydä tntsomassa, mitä siinä muut tnrkastclnvat.
Läheisistä taloisla lähdettiin kadulle tietoa saamaan, mikä
mäkillllous siinä syntyi. Niin kasivoi joukko jn wnrttui.
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Kiiruhtaen allui juku etääupää kultia luhti »vätijmlkua.
»Mitä tuulla ou?" tysyi tättä toi»e» ja altoi juu stn, ja
he juotsiwat molemmat. Kun toiset nätimiit toisten juok-
seman rupesilvllt hekin juoksemaan ja juosten tulmaili nyt
wälell joka haaralta ja latu täwi tungoksiinsa. Rotan-
tappaja ja tapauksen näkijät oliwnt aikoja sitten kerinneet
meimä >»e»ujaan. »Mikä täällä on?" kyseltiin toisiltaan,
waan kukaan ei tiennyt antnn oikeaa selitystä. Muuan
sauoi: »eräs pieni poika ....", toinen: »tapettu ...."

kolmas tiesi: »eräs pieni poika tapettu!" Tämä kiihotti
uteliaisuutta. Jokainen koetti löytää keskustaa, missä ta-
pahtuma olisi nähtäivänci ja kuultawana, waan semmoi-
»en keskusta tuu ei ollut löydettämissä, sillä se oli yhtii-
ivähän leskellä kuin laidallakin, pysyi »väkijoukko alitui-
sessa liikkeessä kuin kiuhumaan rupeama »vedenpinta, jossa
kuplat kiertelemät sinne tänne. Kuta oli kyllikseen tiedus-
tellut ja etsinyt tulematta tumminkaan hullua »viisaam-
maksi, lahti pois, »vaan uusia, eheillä uteliaisuuden »voi-
milla »varustettuja tuli siaan. Niin lesti siinä junktoa
kuinka kauan. — Pieni ruumissaattu — jokapäimäinen
tapahtuma — oli kylliksi kykenemä kokoamaan katsojia ka-
tujen kulmat täyteen. Waan tun »ylioppilaat menitvät",
jota tapahtui »vaan terran wnodessa, niin tnta ei silloin
olisi ollut katsomassa! Jokaisen, joka kynnnelle kykeni, piti
päästä näkemään. Woipa melkein sanoa, että isä jätti
poikansa, poika isänsä, äiti tyttärensä ja tytär äitinsä,
miniä anoppinsa jll anoppi miniänsä ja riensi kadulle, ja
jos ei työnsä ollut »hinveä» kiireellistä" liittyi saatto-
joukkoon. Näin oli kerlynyt wäkeä sanomaton Paljous
kaupungin tulliin.

»Mitä me nyt tässä seisomme ja tuhlaamme tal-
lista aitaamme?" tuilinaili laatto, tuu meti», luunte-
rääjät, pysähdyimme katselemaan tätä menoa. »Eihän
tuo ole mitään ulkomaan tummaa ! Pojat, pannaan luul
liitteelle!"
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»Niiu ja pistetään metin lauluksi!" jattoi Antti.
Lätsi llninlerääjäjoutto liikkeelle ja Antti alkoi

laulaa
Tämä kylä. hywä kylä

läpäjää kuin linna;
knule Lutku, se un tutta,
läpäjää kuin linna!

»Waan onko tässä joukossa niin talonpoikaisia mie-
hiä, jotka rupeaisimat pallille?" keskeytti Jaakko laulun,
nähdessään pallinlyöntiin sopiman paikan.

»On kyllä!" — »No minä ainakin". — »Ia mi-
nä". — »Minä myös". — »No. niin minäkin". Niin
mustattiin joukosta. Luuivasut pantiin yhteen kokoon ja
sitten järjestyttiin puolueisiin.

»Kuka pauee pallinsa?"
»Heitti."
»En minä pane," tielteli Heilti.
»No, Heitti, heitä pois se leilti, ola tirlves ja meil-

si!" lausui Jaakko tolkussa.
»Minulla on uusi palli, se rääktäypi," tuumaili

Heitti.
»Rääktäypi!" kummasteli Jaakko. »No olithan

tuota sinäkin Heikki nuorena ollessasi uiitä miehiä, joka
tiesit ettei pallilla ole sielua!"

Se tepsi. Hetki antoi pallinsa jn rnivettiin lyö-
mään. Lyötiin kunnes palli hajosi.

»Pallilla ei ole sielua!" tuumaili Heittikin lyönnin
innoissaan.

»Aiwan oikein, torkia wääryys!" lausui Jaakko.
Lisää wielä, että se ei ole luja, jota ei pidä!"

Wihdoin teki pallin hajoaminen lopun leikistämme
ja lähdettiin sitten totia, jossa luut pantiin tuimnmaan
johonkin päiivänpuoleiselle katolle. — Se oli ensimmäinen
retkemme. Toisia reitijä teimme jota päima parin wii-
ton ajalla. Olipa silloin meillä koottuna aita röykkiö tui-
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mainita luita ja päätimme ne jo muuttaa rahaksi. Mää-
rättiin aita, jolloin lukuunuuttnisiiu Jaakon asuntoon, mistii
sitten tawnramme tuljetettnisiin yhteisillä muimilln ustupait-
tnan — kauppias Ursinille.

Inatun asuntu oti »töyhäiuhuoucella", se oli muuau
rakennus, minkä kaupunki oli muoltannut kuyhiensä asun-
utiksi. Samuin kuin muissakin huuncissa oli tässäkin, missä
Jaakko äitinee» jn mcljincen oli lnnjnn, suuri tungos
nsutknistn.

„O»pn täällä »väkeä tuista kuuraa!" tuumaili Autti.
»On sitä jn toista saadaan!" ariveli siihen Jaakko.

»Melkein joka »viikko tulee tänne uusia asukkaita."
»Eihän tänne enään somi?" ariveli Antti Jaakolle.
»Hyivä sopu sijaa antaa", ivastasi Jaakko.
Waan miten lie tämän hylväu sumun laita ullut

täällä? Muuau cutto turaili juuri toiselle, että hän suurella
säiigyn ruttelollaan maltasi tilaa limu paljon. Puhuteltu
rupesi »vastustelemaan ja syttyi siitä liimas sanasota, jossa
eukot nyrkkiä puiden toisilleen antoiivat sanan snnnstn jn
kaksi parhaasta. Pistätellcn toisiaan juutuimat eukut al-
kuperäisestä asiastaan jn rupesiwat laulamaan tuistcnsa
lunnina s. u. suimailcmaan tuistcnsa cntistä ja nykyistä
elämää, tapuja, inuutoa, tekoja ja haulkeita mitä tnrkeim-
ntilln snnoilln. »Niin Ursinin rouwn kili» oletkin, pidä»
sinnt kumminiill niin hnlpnsenn, ellen miitsi sylleinättit
päällesi katson. Enkä wiitsi sinn» knnssn enempi jankata,
sillä hullu se on, joka »vnsiknn kanssa luppia laukkaa!
Pidä siuätin suusi kiinni, jn pidä huoli lapsestasi, eläkä
sitä tuossa »vinguta!" Niin lausui luinen euklu toiselle.
Waan kun tuiseltakin puulelta tuli tcrätvä pistu, uiin eipä
inalttllnut hän ulln ivaili, ivaan jnnklnsiyhäjnlliinjnlkuiriitn.

Tässä joukossa, jossa oli ruhaa, rampaa, sokiata,
silmäpuolta, wauhaa, ivoimatouta ja lasivaivaa sutupol-
wea, lapsia, iältään yhdestä piiimästä ylöspäin, ei todel-
lakaan »laitti yhtä tehneet", jotta siellä »Bti ja kuuli jos
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jututin. Ken torueli. tcn tiruili, keu siunaili, weisasi,
rallatteli, itki, nauroi, muuau luki itse, toinen luetti las-
taan, luritti lastaan, pesi lastaan, nukutti lastaan, mikä
lapsi huusi, mikä partm, mikä remusi ilosta, juoksi toiste»
kanssa ylnpäri huonetta, mikä istui lattialla leikkimässä
jonkun esineen kanssa, niitä ryömi matsallaan, mitä teti
taiivalta kontaten, mitä jo seisoi tntia »vasten ja soperteli
siiliä humitsee», mikä horjuen otti ensimmäisiä askeleitaan
umintakeisin, jota äitinsä hymyhuuli» katseli. Hywin se
oli tirjaivaa elämää.

Muutaman ikkunan luona sänkynsä laidalla istui
Jaakon äiti, Korhosleski. Miehensä oli ollut suutari.
Amioliittousa ensi »vuosina oli tämäkin »vaimo saanut
nauttia perheessään onnea mitä suloisinta. Tuimeeut»-
--l«»sa oli hymä ja tyytymiiisyys, keskinäinen rakkaus ja
rauha oli aiuaisia asukkaita heidän hiljaisessa perheessään.
Waan mikä lie miehen pilannut, että häu rupesi ryyp-
piuiällii jn tottui siitä ivähitclleu juomariksi. Silloiu
pcrhcc» asiat antaiituimat toiselle tolalle. Toimeentulo
alkoi käydä niukemmaksi jn niukemmaksi, kuuncs puute aiun
ankarammin alkoi heitä ahdistella. Rakkauden ja solvi»-
non hyivillä savuilla muistutti mainio micstää». Miehensä
lupasi silloin heittää pois »välemäin nauttimisen ja rnwetn
tnns ahkerasti työskentelemään. Kulmanen mietitin aitaa
silleen ja pcrhecnasiat altoimal olla ciltiscssä tasapainos-
saan. Waan eräänä iltana mcui Korhonen milutauian
tulvcrinsa luo onnittelemaan häntä synlymäpäiivänsä joh-
dusta ja »luutcn tuumailemaan asiuita. »Päimäu santari"
tarjosi »vierailleen — sillä siellä oli muitakin — las!»
totia. Korho»e» tieltäysi juomasta, »vanu isäntä hun-
kuttcli häntä hullkuttclemalllllin — sillä usiat pitämät isäu-
uäu tunnilliill luu wieraat juoivat. »?tu ylsi lasi, Kur-
huucu, se ci »vie sinue ei tänne! Etkö nyt tahdo juudn
mi»»» mencstytsekseni? Ei syntymäpäiiviä ule l»in lcrran
»vuudessll!" — Seuraus oli että Korhonen palasi kotiaan
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myöhään yöllä ja humalassn. Heikkous oli hänet laman-
nut, himonsa Päässeet uudestaan »valtaansa ja »e riehui-
loat entistä rajummin ja hän rnpesi juomaan entistä
enemmän ja joi tunnes ivihdoin miinaan tuolikin. Wai-
monsa ja kaksi lastaan jäi kamnlimmnn kurjuuden omiksi.
Se siitä ! — Leskeä Pian sen jälleen kohtasi se kolua on-
nettomuus, että hän sai ankaran luukolotukseu jalkoihinsa,
jotta hän ci nyt kyennyt liikkumaan kuin kainalosnulvain
aivnlla ja ainoastaan ivähä» niinkin. Ainoa ilu mitä
»vaimo paralla oli nautittamaiia uli lapsistaan, joitten hän
huomasi rakastaman, tottelewan ehdottomasti ja koettaman
Palmella häntä waiwaista kaikella mahdollisella lamalla.
Tlio hyivllsydämisyys, mikä lnpsissaan ilmaantui, oli hauen
omaa lnonluann, Maikka hän ei sitä itse huumauuut. —

lumatalle ylsin hän omisti kiitoksen. Jumalan» oli lesti
uppillut kuivassa elämänkoulussa t»r!Vaamaan taitessa yk-
sinkertaisessa ja milpittömässä liskossaan ja hänen hal-
luunsa häll rukouksissaan heitti lastensa tulelvaisuudentin.
Waa» tiliisi hän syivää surua ajatellessaan, että lapsensa
omat »vailla kaikkea inaallista hymyyttä. Hä» luki seu
ma»hein!nille rilutsclsi, että he jättiilvät lapsensa mailinaan
köyhyyden uniina ja siten kurjuuden saaliiksi. Tämä lipeä
tunto pani hänet suurimmalla ahkeruudella antamaan ja
istuttamaan heihin henkensä hymyyttä, sen mitä hänessä
snintin oli. Senpä tähden hnn aina puheli heille opetta-
malla ja neuwuiualla taivalla, selitti asioita kehittääkseen
heidän ajlltuswoimaausa. Huiviksi taas kertoi hän heille
satuja. Niinpä hän nytkin istuissnan siinä sänkynsä lai-
dalla ja sulkaa kutoessaa» jutteli nuoremman, neliwuotia.au
puitansa kanssa, juta istui hänen edessään jakkaralla ja
piteli lämmenillään sullalanka-kcrää. Hän opetti heilleseuraamaa, lapsille hylvin tunnettua satumaista keskustelua:

»Mikä tämä? — Nykä, »älä.
Mikä tämä? — Nyys, nyys.
Mikä tämä? — Woipeukalo.
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Missä Mol? — Kissa söi.
Missä tissa? — Aitan alla.
Missä aitta? — Tuli poltti.
Missä tuli? — Wcsi sammutti.
Missä mesi? — Härkä joi.
Missä härkä? — Kirmes päässä.
Missä kirmes? — kannon päässä.
Missä kanto? Karhu repi.
Missä karhu? — Mies tappoi.
Missä mies? — Mato pani.
Missa mato? — Kotko noktas.
Missä tollo? — Kiitämässä, kaa-
tamassll tahdelsan kaupungin lä-
ivitse, yhdeksän meren ylitse. Ken
sille äänensä »virkkaa, nippu, nap-
pu sille niskaan, kippu kappu
hälle tauluun, suu sorohon, Pää
Porohon, kokonansa limen kolo-
hon." —

„Muistatko nyt ivasta, kuu minä kysyn sinulta?"
lausui äiti pojalleen. He alkolmat ulustu, ja missä poi-
kansa ei muistanut opetti hän.

»Onko sitä, äiti, mitä ostoksia? Me menemmä nyt
luita Miemään, niin minä toisin tullessani" tuumaili
Jaako äidilleen kun tämä oli lopettanut äskeisen juttelinsa
poikansa kanssa.

„Ostoksia! — Niinhän sinä lapsi tulta kysyt, kuin
olisit ison talon isäntä", lausui äitinsä naurllen. Enpä
minä tiedä muita ostoksia kuin leipää jonkun miisinau-
lasen".

»Entäpä piimää?"
„Niin, jos ulisi sinulla rahaa!"
„El ole niin rahasta rahaa, maan onpa mankka

koti!" lausui Jaakko sannsutkauksiaan.



40

„Woi, Illatko rakas, kuinka olet wielä huima!"
lllusueli äitinsä.

»Lähdetäänkö, Pojat, lämpimään?^ ivirkkoi Jaakko
meille ja lähdettiin siitä luun »vientiin.

Kun saimme kaupat tehdyksi jn saalis Pantiin ja-
koon, niin oli kuntin meidän koiirassantme rahaa tappa-
leesen toista markkaa — se oli meilä ilahuttttlva summa,
kuku isu raha!

»Kun kerran ulcn makuu» päässyt, niin mieli lelcc
enemmän", ariveli Jaakko. »Hankitan» itsellemme työtä,
niin snnnnne panna kcrjunivasut kesäksi lepoon. Kyllä
me kytenemme jo jotakin työtä tekemää». Muutamat
pojat kuuluivat saaivan lopulle Pari markkaa päimältä."

»He owattui isotupia ja wa»hempia kuin me", ivas-
tasi Autti.

»No emmehän mc niin paljoa »vaadikaan, kunhansaamme mähänktiän".
Päätimme kotona käytyämme jälleen pian yhtyä ja

etsiä työtä, jotta jo huomenna, saisimme alkaa ansaitse-
mistamme. Ilomielin astuskcliu totiani, kun oli semmoi-
nen rahasumma kädessä ja toista toiiuossa, mnau iloni
käiui rajattomaksi kun päästyäni kotia näin äitini piikeis-
sään liikkumaksi huoneella. Toimessa ja tolkussa oliu
autacssaui hauelle rahasaaliiui jn kertoessani aikomuksem-
me. Hän kiitti yrittäwäisyyttcini. -—

Olimme jo monesta Paikasta käyneet etsimässä työtä,
maan turhaan. Seisoimme muutnmassa kadu» kulmassa
tuumaillen, mistä nyt mielit koettaisimme. Seisocssnmme
siinä lähestyi meitä remuama koulupuikajuukku, jutn iir-
sytteli »Wnnhnn Antamia". Tämä Wcmha Aatami oli
omituinen näöltään jn luonnultnnu. Wllnhanpuuleiucn
mies, puujnlta, oileassa kädessä sauma, »vasemmassa ka»°
mm ivetoincn lätkinen tötpvö, iiuora sankoiiicen. Putu-
unan uli nnhkahuusut, »vanha repaleille» turkki, llltinreuh-
ta päässä. Kaswunsa, samuin luin ivaatteeusatin, olilvat
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aina titasia ja litalerrotscn peitteenä oli useimmiten »val-
koinen luoti jauhosta. Häu uäet ei niin isosti tcrjäillyt
— ani Harmoin täivi talossa piiytitmässä leipää — »vaan
hän kuleksi myllyissä kotuilcmassa jnuhoupölyjä, joita hau
täytti ruolltseen, ja näillä retkillä sai hän maatteensa ja
lasivonsa jauhoou. Luonnoltaan oli hän ätiä ja tiuttui-
nen. Usein tapahtni, että ohitsensa kulkema herra tahi
rouwa sai osakseen häneltä aika karkeita hautlnmasanuja.
»Rikkaista", »»viisaista herroista" ja heidän »metkuis-
tansa" puheli häu heille purkaen katkeruutta ja pilkkaa
uhtliivia sanoja. Hämmästyksellä täytyi heidän kuunnella
häntä, sillä hiin tiesi asioita paljulta ja tarkalta — kum-
ma kyllä. Niiliä en tunne tämän micheu elämä» histu-
ricm enemmältä, maa» se mahtaa ulla hyivi» synkkiä ja
täyllänsä kurjuutta, päättäen nkcydcstään jn tnttcrasta »vi-
hastaan, juta hän pusti »ultnenlapsille", »»vnllnssäätyläi-
sillc". — Nyt siinä leskellä toulunuurisoparwca, mitä uli
keräytynyt hänen ympärilleen ärsyttelemään hcmtä, sai hä»
purkaa sydäntään. »Olette muka silvistyueitteu lapsia ja
käytte kuulua, »vaan tuommoista koiranpenikoita te olelte!
— Siuätiu!" usuttcli häii kepillään muuatta puikaa.
»Kyllä minä si»»» isäsi lmme» tali tilaa». Hän oli
minis»! ichcuä, lislui ja tälmnsi laloilpuitia iha» iltiksce».
Waan usasipn hä» ulia »uttiaselläiiic» herrai» edessä ja
siitä pistettiin raha rintaa» jn kurotettu» turkinmpnn»
ivirlnnn. Nyt hiin elää lomiasti ja nauttii niitäkin ra-
hoja, jolta hän kalmasi ollessani» erään alaikäisen lapsen
hulhujana." Kuctteli hän juusto, kohti poikaa ja taivu-
tella tepillää», ivaan silluin puiat titmimät ärsyttelcmiscs-
snän entistä tiihkcilnmiisi. »Entä sinä!" usutteli hän taas
muuatta puikaa, juta uli nylässyt häntä turkin liepeestä.
„Si»äti» ulet sen miinahcrra» piika. Snipa isäsi muu-
tamassa jutussa, joka olisi »vieuyt häneltä tamuran jn
kunnian — pyyhtieu maan! — renkinsä tekemään »vää-
rän ivalan. Renki sittemmin menetti järkensä jn henkensä
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ja isäsi elää nyt rikkaana pohattana ja kunnioitettuna her-
rana." Taivutteli hän taas poikaa lyödälseen häntä, »vaan
eipä unnistiiuut. »Sinunkin isälläsi", lausui hän muu-
tamalle kolmauncllc Pojalle, »on puoli syltää kättä toinen
puoli kamaluutta. — Olette tu»niallislen ihmisten lap-
sia, jotka ärsyttclette turjaa tcrjäläistä ! Kyllä teistäki»
aika herroja tnlee "

»Tultaa pois! ci meillä ole enää» aitaa tässä seis-
tä, jos mieli työtä saada", tuumaili laatto meille. Nou-
datimme tomerimme kehotusta ja läksimme jatkamaan työn-
etsimistämme. Turhaan saimme käydä mieläki» inonessa
talossa, waa» »vihdoin wiimcinkin onnistui. Työpaikan
saimme kaupungin kaduilla, missä pantiin uutta kimitystä
ja työhömme saimme ryhtyä huomispäimänä.

Päimcit kuluilvat, lviikot ivierimät tyuskcuuelles-
sämme kaupungin kadulla. Mihinkään huwittelemiseen ei
ullnt meillä isosti aitaa, sillä aamulla marhai» mentiin
työhön ja illalla lnn päästiin olimme sissi »väsyneitä, että
lepo oli parasta »autittcnvaa. Ka»p»»gissa oli hiljamc»
elämä tliten tawallisesti tesä-aitann. Ihmisiä ei nnthnyt
paljon laduilla, he oliivat tai piiloutuneet tesähelteeltä
suojaan, tuta kunnekin. Ei ollut siis meidän huiviksemme
edes uhikullciviakaan, joita olisimme saaneet tarkastella
ja lansna heistä halvnlinoitamme hywiä, h»onojn, isosti
knmmallisia, makeasti naurattamia tahi minkälaisia mil-
loinli» olisimat olleet. lotaftäimäine» ohik»ltijn uli muua»
kniipungin puliisi, jokn teki sillä kndulln »mirknmatkujacm."
Hitain astelin hä» luletsi tutua pitkin, luiihän milliä sei-
sahtui ja katseli eikö jotakin ilmestyisi, edes joku »hairah-
tunut" maalainenkaan, jokn ulisi korjnttnmn »yhteiseen ko-
tiin." Waa» ci fn»l»»ut eitä näkynyt mitään, ranha
oli maassa ja järjestyksen walwoja jatkoi matkaansa.
Pysähtyi hän jokn Päimä jonkun kerran työpaikallammetin
puhellatseen ajan kuluksi muutaman sanan tiwenlatojan
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kanssa. Kimenlatoja kysyi aina häneltä kuulumisia, ivaan
eipä hän- tiennyt juuri mitään crinomaiscmpna tapahtu-
neeksi »näin »valoisana aitana". Tänä päimänä lertoi
hä» muitten tumallisten asiain joukossa, että »herrat oli-
mat taas »viime yönä tapelleet seurahuoneella kelpo lailla."
Waau mitään kummempaa ei häu tiennyt nytkään. Hän
otti laki» päästää», Pyyhki nenäliinallaan hikiä otsastaan
ja lalin hitinanhllstll ja läksi taas astnmaan hiljallec»
kädet selän takana. — Niin Mietti hantin, samoin kun
mekin — kimenlatuja ja hänen kolme apulaisiansa —

herttaista kesää tn»p»ngin liidulla. —

Oli aika elukuussa kun eräänä aamuna totoon-
nuimme laastin työpaikallemme, joka oli jo seurahuonceu
kadulla. Aurinko oli päässyt kappaleen mattaa tuimaan
rammsta, »vaan maa uli tvaltuisessa tuurassa ja ilma
tuntui kolealta.

»lukuhan »yt tulee luistiujäätä euueukuiu toulupu-
jatktian kokoontuivat?" ariveli Antti.

„Waan minä uskon, että tulemana lalivena tulee
niin kiire kerjuu, ett'ei jouda juka talussa läymääilkääu !"

tuumaili Jankko.
Kiwenlatoja oli maiti kuin ahlvc», puhalteli tyn-

siiusä ja latoi kiiviä entistä kiireimmin. (Hän oli urat-
tamies.)

K»n »niuralsmätästä, jonka pinnalla lnletsii ivaan
mnutamia munrahaisia »vetämässä jotati» ha»vun ncnlaa
tahi muuta puuhaamassa, larhasce wähän, niin ilmestyy
siihen pian ivilisemä joulto. Meidäukiu kallpungissamme
syntyi tänään »vilkas ihmisliile. Ihinisiä kulti taittialla.
Kusta ne tuliwllt, tuhunka he mcniwät ja mitä heillä oli
toimenaan milläti», en tiedä, »vaan tolkussaan he olimat.
Yhtyi useiu kaksi, kolme tahi useampiakin kaivelemaan yh-
dessä ja näti heitit joukossa seisolvan katujen kulmissa.

»Mitähän lvnrten ihmisia »yt on niin paljon liit-
teellä?" tysyi Antti.
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„Lämpimikseen oivat kaivelemassa!" ariveli lanlto.
»Hywää päilvää!" lausui muuau ohilulteiva mies

lime» latojalle.
»Eipä »yt taida olla hylvästä päilvästii haaraa?"

Ivastasi siihen tiivenlatuja.
»No, on se tosi toisntseen!" nrlveli mies pysähtyen.

»Kyllä nyt taisi laivata meitä tolva aita."
»Taitamattakin", »vastasi timculatuja. »Kyllä juutna

niuucllll hampaat nanlaan lulcmalsi tallvea!"
»K»)llä le niin' un. — Sanutaan että tuiva kaikkiin

tustee, manii Ursinpa kuuluu hytercllccn tämmciiiään hy-
ivillä mielin ja lchuuecn, että martkuja un satanut hnuellc
lviilnc yö»ä, tlm kiuili luuraa ullceu", kertoi mies.

»Kai hä» tänä luuouna ritastuutiii cloiikaupallaan",
lausui lilvenlatuja thötä tchdessnä» yhtäläiseen.

Siinä ajoi juuri Ursinkin seurahuoneelle muutamien
muitten herrojen kanssa.

Siivukulkcmat tertoimat tuisillccu hallan iviimc yöl-
lisistä töistä, kertoimat se» siellä ja sielläkin panneen Po-
taatin maata myöten, pilanneen rukiin ja »viotlaneen ohran.
Sukulaistalon roulva ja pormestari» rouma 'tultilvat siitä
ja he »vatittilvat toisilleen surullisella äänellä lylmiin tuhoja
tultatllrhoissaan. Sukulaistalon rouwa kertoi oikein itlc-
neensä nähdessään tutkansa kuolleeksi.

Poliisitiu luiki nyt »upcammin jn teki pysähdyksiä
hnrmelmnin. Wnnn tapansa inukaan pysähtyi hän työ-
paikallamme. »Onpa nyt tiirc!" lausui hä» limcnlatu-
jalle, kun tämä ci juutamit häntä huumaamaan.

»Kiire on!" »vastasi kiwenlatoja keskeyttämättä työ-
tila», eikä hä» kysellyt tällä kertaa tulilnniisia.

»En tiedä mnuta, »vaan tyllit ensi syksynä ja tnl-
»venll o» tekemistä martaista", lausui häu ja lätsi astu-
maa» »vasen täsi miekan kahinassa ja uikin, heilumassa
simullll.

»Pitimäti!" Se oli Mittu, juta nyt luiki siivu ja
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terwehti kiivenlatojaa. Mikko oli hawuu- ja luudaukaup-
pias, wanha mies, »vaan iloinen ja hywällä lnlella aina.
Koto kaupunki hänet tunsi ja hänkin terwehti jokaista, jonka
hän tapasi, olipa se iso tahi pieni, köyhä tahi rikas. Jos
häneltä jotakin kysyi ivastasi hän useimmiten runomitassa
tahi muuten sukkelasti. Lauloi hän myöskin koulupojille
ja herroille rahan edestä tun niiu hatusimat.

»Päimäti, päimää!" »vastasi timcnlatoja Mikon ter-
lvehdylseen. »Mitäs kuuluu?"

Milto Pysähtyi jn altui :

Kuule sn ultu utrn,
kimen koivnn knlkilttnjn:
jup' o» taisi tuhu tulln,
paha päiwä päälle snnhn,
»viljn» kun on »vilu wienyl,
wienyt, syövyt syutäwämme.

Pnkknnen puhurin poikn
tylluätynsi, wiluwarwlls,
otti ohran, kattoi kauran,
ruumeniksi rukiin ruhtoi,
poispn otti potnntillkin.

»No, Mikko mieleivä mies!" huusi Ursin, joka uli
tullut seurahuoneelta ja hoiperteli nyt Mikon edessä.
»Mitä kuuluu Mikko kettu?"

»Takaa tuulee, ecstä huusuja heiluttaa, karhu tuu-
inaseni!" ivnstnsi Mitto. (Tunnettu nsin oli että Ursin'in
alkuperäinen nimi oti Karhu.)

»Laillapa Mikko seinähirrestä wiiden pemiin edestä!"
sammalsi Ursin.

Milto lauloi omituisella nuotilla:
Nyt on kumma mirsi,

kun on seinähirsi
lanlumme esine.
lus Mirkkua se »vuisi
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»viisaampi se oisi,
k»in itse herra te!

Tukku lie Ursin ynimärtäliyt Mito» laulua, sillä
hän näytti oleman niin »iluissaan" »viime hallayön joh-
dosta. Hän otti liiminsll tasknsta kolme markan rahaa
ja Miskasi ne maahan Mikon eteen.

Ursin upia herra,
humalainen, hurjapäinen
markat maahan wistasutti
teugat kenttähän ketisti,
kulli koiralle kipene»,
Lukille on luupalasen;
wnllu kuitenkin kaikitenkin
kiitos olkohon hänelle!

Niin Pakisi Mikko ottaissaan rahat maasta ja läksi
sitten kantelemaan. —

Joku wiikko myöhemmin oli taas kowa hallayö,
joka korjasi loput »viljasta, missä sitä oli wielä säilynyt
tähän sankta. Waan pian tämän jälteen oli Ursinin ta-
lossa tomiat lemut. Ne otiwat muka »ensimäiset pidot"
nuorelle ruumalleen »omassa kudissaan". Hämmästyttä-
mässä komeudessa ja ylöllisyydessä siellä kaupungin yl-
häisö nautti iloa ja huwitusta. Waan kadulla kulki ih-
misiä, jotka kantoiwat totiinsa wasullisia jäkälää, muona-
marcu» talmen »varaksi. Alhaiso »varustausi näin taiste-
luun nälkäkuolemaa ivastaan.

Tallven selkä oli jo katkennut — kuten sanotaan
kun on päästy ohi Pnnwalinpäilvän, »talivennalvan" —

waan monen löyhänkin elämänlanka oli katkennut nälkä-
kuoleman iskusta. Ruuanpuute oli ankara.

Me elimme niinkuin »märkä palaa". lokapäimäi-
nen leipämme, jonka hanttinlisetsi äiti raukkamme työs-
kenteli aina suurimman osan wuorokaulta, oli saugen niut-
ta, waau juuri riittälvä henkeä pitämään. Sutulaistalou
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rouwa oli uudistanut tänäkin talmeua eutise» armulahjansa:
saimme, sisareni ja minä, läydii taas kahdesti miitkoonsa
siellä puolisella. Suulariuemäntll auttoi hänliu mähäs-
tääu tuomalla aina mähllu syötämää weljelleni, jota nyt
oli sllirasivuoteen oma. Tänäänti» tuo hywäntahtoineu
emäntä toi ruatsi pienelle sairaalle, maan hän oli niin
huonona, ettei hänessä ollut miulääu nauttijaa.

Sisareni ja minä lähdimme puoliselle. Samassa
lllvenmvaulsessa meidän kanssamme astui sutulaistalon
keittiöin» muuan kerjäläiseuikotin.

»Pyytäisin mahankaan ruokaa!" alkoi hän rutoilla
rouwaa, jota sattui olemaan keittiössä. »En moneen päi-
wään ole saanut suuhun pantawaa, paitsi pientä palaa
jätäläleipää, jonka muuan hymäntahtoinen ineriiniehenleski
antoi »vähästäänkin minulle. — Antakaa hymä rouwa,
kulta romvn minulle jotntnall, muutoin ma kuolen tuohon
paikkaan!"

»Anna tuolle eukolle, Liisa, maan muille ei tar-
mitse antaa, jos juku tuleekin ja parasta uu, että otat
cnvaimen keittiön suulta, ettei niitä pääse sisään", lau-
sui ruuma. — »Syötöön hän yhdessä Marian ja Kallen
kanssa."

Euttu hymillä mielin lateli »kosti jnmalia" ja »tu-
hansia tiitotsia" »tultarouwalle", »armolliselle ruumalle'"
jota »pelasti tässäkin muutaman köyhä» kuulemasta näl-
tääu."

Jos olikin minulla hylva ruokahalu, niin käwi kum-
minkin ihmeekseni tuon uuden pöytäkumppanimme syönnin
paljous. Sisareni ja minä yhteensä emme »vetäneet hä-
nelle syönnissä merioja lähes tullitonkaan. Näyttipä siltä
kuin hän tällä yhdellä syönnillä olisi tahtonut lihottaa nuo
kuupalle laihtuneet pustensa ja luupuitoitsi kuihtuneet sur-mensa.

„Kalle, tuu ulet syönyt," lausui rouwa minulle,
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»niin mene kauppias Ursiuille ja sauo minulta rouivalle
termeisiä, että hiin olisi hymä ja tulisi täällä käymään".

Lähtiessäni sanoin sisarelleni mcneiuäni käymään
samalla löyhäinhuoneella laallua tapaamassa. Matkallani
tapasin Antinkin. Hän oli päässyt se»rah»o»eelle »juok-
supojaksi". Äitinsä oli kuolo korjannut jo syystalmella.
Pitkä hännystakki ja tuivernöörin manhat saappaat eimät
olleet enään Anti» palmeluksessa, ivaan uudet, sumat »vaat-
teet oli hänellä nyt yllään. Tuossa siistissä puivussaan
»viivähti Antti minusta herraspoika.au ja tunsinpa mel-
kein ujoutta hänen edessään. Eikä hän nyt enään lau-
leskellut kadulla kuten ennen, eikä rakennellut riitaa kenen-
kään kanssa. Siiivo poika oli hänestä tainnut tulla.

»Mitä sinä nyt hommaat? kysyin häneltä.
»Kantelen näitä ilmoituksia."
»Mitä ilmoituksia ne omat?"
»Siellä seurahuoneella on muuan laulutuntn, useitn

»nisin .jn pari herraa — rtiuisalaisia tahi niitä he lie —

ja he pitämät laiilantoa ja soitantoa joka ilta; heidän
ilmoituksiaan nämä oivat. — Minne sinä olel »tenussa?"

»Ursinille".
»Nu, meillä on siis sama matta?"
»Wiettö sinä noita sinne!"
»No, sinne toti, jos minnekään! Hän kun on mel-

kein joka ilta siellä."
»Palatessani Ursinilta näin porlin pielessä istuman

mnutamau kotoiseni kerjäläispojan. Hän uli uupunut
siihen, eikä jaksanut kulkea enää» minnekään. Min»»
kiiivi säälitsi häntä, Maan mitä taisin tehdä. Liekö hä-
neltä puuttunut halua »vniku wuimia »vastaamaan puhee-
seni, maan ei hän »virkannut juuri mitään kun kyselin
häneltä. Siihen hän jäi, kun lätsin astumaan köyhäin-
huoneelle.

Täällä muntllmassa sängyssä nukkui äskeinen Pöy-
täkumppanini, hän oli nukahtanut — iäksi. Tekipä siellä
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muuan toinenkin eutlo juuri loppua, maan ei se tuntu-
nut minusta niin oudolta tuin tuon äskeisen eukon kuo-
lema. Ei ollut siitä tuin parisen tuntia aitaa kun hän
kiitteli sutiilnistnlou rouivna siitä, että hän oli pelastanut
hauet kuolemasta nälkään!

Waan Jaakko äitiueeu (Jaakon pienempi meli oli
jo junlnn nilana kuullut) ci ollutkaan nyt tawattawissaui.
Muine lieneivitt saaneet? Muutama piiiivii sitten lyllä
tapasin heitä siellä. »Hän on kuollut", ivastasi munan,
jolta tysyin KorhllZ-lestcä, ivaan Jankosta hänkään ei
tiennyt mitään. Tuo miehekäs tomeriin uli siis teillä
tietämättömillä, ja ilämällä kaipasin häniii. Niin oli»
mielistynyt häneen, juttu toiwoin hänelle niin hyivää koh-
taloa kilin lapsellinen miciik»>vit»lseni saattoi kvivailla.

Lätsin astulliaan tutia muistellen Jaakkoa. »Täs-
sähän sitä minne kesänä tehtiin työtä yhdessä", tuumaili»
mielessäni astuessa»! entisen tyupaitkamme ohi. Waan
samassa ajoi puliisi — »vanha tuttu — siwutseni issitalla,
reessä äskeisen kerjäläispojan ruumis, jonka hän mci
»korjuuseu."

Wauhn Äntnmilin nstlii siinä »vastaani, naama ja
»vaatteet jauhossa ja törppönsä täynnä jauhon pölyä.
Näkönsä oli entistään tuikeampi. »Kyllä minä Karhun
tunnen!" m»risi hän siivutsensa kulkemalle Ursinin pat-
ruuuille. »Nytkin olet kiskonut Alatnlolniseltn maail ja
»ianntin »vähäisestä melasta, jota hän ci kyennyt maksa-
maan sinulle katolvuoden käsissä. Waan etpä ole tic-
tälvinäsikään siitä palanlsistn, joukn appiivainajasi teki
kllupuiigin kassaan ollessaan sen hoitajana. — Onko tämä
sinun syöttilääsi?" hiin taivutteli kepillään Ursinin koiran,
jokn haukkua cirhcnieli häntä. Mutta Ursin ei ullut liiil-
leminaankaan, maan kiiruhti seurahuuncelle.

Wielä oli s»utarincmäntä meillä minun kotia tul-
lessani, ja olipa talonemäntäkin siellä. Wieraat, äitini
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ja sisareni, seisoiwat weljeni wuutee» ääressä. »Tallella
lapsi tniwaassa!" lausui suntarinemäntä.

Niin weljeni oli ruumiina, henkensä oli kiitänht
sielujen asuntoon.

»No, se luhdutns on minulla, että puis un hän
päässyt nälän kynsistä, sillä eihän tiedä kninka kuivaksi
tämä aika »vielä »vuipi käydä", lausni äitini kyynelsilmin.

»Hymää piiimää!" Se oli sukulaistalun piika.
»Ruulva pani minnt tuumaan »vähän syötämnä pienelle
pojallenne. Siinä un nisna ja mitä hänessä lie kaikkia",
lausui häu tarjutessaan pientä myttyä.

»Kyllit nyt un ru»»vll hiljllstumlt huudustn!" ivirttoi
tnloneniänlä.

»Lausu rouivnlle paljon kiitoksia hywäutahtuisuu-
destaaii ja sauo terivcisiä, että pienempi poikani ei tarwitse
enää» kenenkään apua!" lausui äitini. »Hän on jo poissa
näiltä mailta!"

»No, siinä se nyt on!" »virkkoi sukkclakielinen piika.
»Minä janoinkin ronlvalle, että eikö tno lie jo kuollnt!"

»Olisi kai ruumalla ullnt tilaisnutta tarjuta apnaan
ennenkin, jo ammui» sitte!" tuumaili suntnrinemä»tä.

»No, joha» niiiiäki» olen monta kertaa ajatellnl,
että lunnuapa lnn tuo rouwa ci lähetä mitään tänne,
Mailla on luullut Marialta, että pieni Poika un kipeänä!"
nrmcli piika. — »Mikä tauti tällä o» ullut?" kysyi hän
mennessään ruumiin luo.

Äitini selitti.
»Wai niin", lausui hitu ja käwi omen. luhti.
~Gi, pitää sitä lählcä. Miuulln on kiire; sinne

meille tulee »viernitn. Pitää käydä mielii oslamassa omenia
ja suiurileipin."

~No, mitlii pidot siellä nyt on?" kysyi suutarin-
cmäntn.

»Niitähän un millltaillill ru»wia yhthnyt pitänlää»
semmuisill teekalaasia kulin nmuruu» kutunansa, ja nyt
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»viiivyn jn iilinulln on »iin kiire. Ruuwn snnui »vielä
lähtiessäni: »elä nyt maa» lviilvy miitkua asiallasi." Ku»
se ulisitin Mann yksi nsin, niin hätäkö se sitten olisi, ivan»
tmi pitää laulata kymmenissä paikoin, niin un sitä siinä
juoksemista, ja silmänräpäyksessä pitäisi kaikki tuimittaa, ja
pitäisi olla yhtä aikaa totoun. ja asioilla.. — Hymästi nyt!
— Niin, mi»ä sna» iviedci siis tämän mytyn tnknisin ja
sanoa ettei tämä tellvannnt?"

»Slliiu niin että se tuli emien aikaansa kilin Kokki-
Matin laskiainen!" lausui talonemäntä ja rupesi sukkeluu-
delleen nauran höllöttämitän kntson tiiruttaissaan muoruun
suutarinemäntään, ivuoruon äitiini.

»Ethän wc»i sano ettei se tellvannut! Sauu, että
puitani on kuollut eikä siis tarwitse cnääu mitään namusia
yhtä »vähän kuin muutakaau, ja liitä häntä puolestani
hymäntahtoisuudestaan", lausui äitiin.

»Jaha!" lausui piika ja läksi »vihdoinkin.
Wieraamme, ftuheltuaan äitini kanssa weljeni hää-

tämisestä hetkisen, meniwät kotiaan.
Kohta weljeni tuultua juuduin sairasivuoteesen ja

wähän myöhemmin sisarcnitin, mnnn hän ei iiiin pitkälli-
seen kuin ininä. Kuku lopputalivcu ulin minä muutecssa
ja ivasta kclväan tullessa aluin hiljalseeii parata. Ei ollnt
äidillämlne helpot päiivnt silloinkaan. Piti näet hänen
ansaita rahaa ruokaan ja läälkeisin ja lyönsti ohella »vielä
hoitaa meitä molempia. Waan »ii» elää kituroittiin ajassa
ai»a edellee», päiivästä päimään.

Aila oli jo kulunut kciväiille. Nälkä heilutteli wielä
kuolon kalpaansa, ivailla ei enää» niin suurella »voimalla.
Heikommat oliivat jo suurimmaksi osaksi kaatuneet, jälelle
jääneet oliwat niitä, joilla uli lujemmat »voimat ja pa-
remmat marat kestämään nälän ahdistusta ja tullut kewä
eliihytti nyt näitä toiwolln. paremmasta ajasta. Kitkaan
ei tiennyt wiepikö halla tulemanakin kesänä kypsymän

5>
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iviljau, »vaan tuskinpa sitä tukaau njattelikaan, ja taas
toisakseen, »sitä ihmiuen helpoiminin liskoo, mitä hartaim-
min toimoo". Hyivää muotta toimueltiin kaikkien »lert-
tein mukaan. Keivään lnmpimt)ys ja kanneus oli läheisin-
tuimun synnyttäjä. Kun on alku kaunis, odotetaan tii-
trttämää loppua!

Herttaisesti paistoi aurinko tenäänkin matalaan asun-
toomme. Mielessäni tunsi» iloa. Olin jo niin terlve
että kykenin ulemaan »vähän yläälläti». Asetuin istu-
maan akkunan ääreen katsellakseni nlus. Äitini ule ime-

mässä ompelutöitään ja sisareni oli mennyt puoliselle suku-
laistalou». Yksinäni siis »yt istuskeli» jn tiihystelin
ulos. Olisipa sopinut ulkona palliakin lyödä, sillä maa
oli jo sulana jn rnoho Mihnntnnn! — Mikko astui tnyk-
täsi nkkunnn alitse luutn- jn hnmulnlkn seljassa. Olisipn
ollut milknivn kiinlln häneil laulaman. — Kuka siellä
seinään koputtelee? — Sokio Ollipa siinä tallustelee sa-
hoilleen ja kirmcinecn. Eipä ole tuoleina uslaltanut lä-
hestyä tnommoisillll aseilla ivarustettua miestä! Mutta
tumma todellakin ettei nälkä ule saanut häntä saaliikseen.
Nu, niinhän Jaakkokin sanoi kerran, ettei kaikkia yhtci-
niknn hlllitnan lasketa. — Waan missä lie se Jaakko?
Eihä» ivaan hänkin lie kuollut samalla lamoin knin se
miniän kerjäläispoika! — Siinäkin wiedään muuatta hau-
taan. Kukahan lie sekin ollut?

»Päiwää!" Se oli Autli, joka luli'luokseni. Hän
oli aina tuon tuostakin pistäynyt milliin luonani. »Ar-
ivaapa ketä tuossa wietiin?"

»En osaa arwatn."
»Kimenlatojaa."
„Wai on hänkin kuollut!"
»On. — Hän oli latomassa katua wielä lässä

toissa päiivänä, »vaan sitten hän oli sairastunut."
»Kai ruoanpiiuttecsta ja paljosta työstä?"
»Eu tiedä".
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»Mistä sinä »yt tulet?"
»Käwin meidän pufettineidin asialla, wiemässä hä-

neltä kirjeen kauppias Ursinille. — Ursinpa on anta-
nut meidän pufettiueidille kultakellon ja oikein komean
rnnnerentnnn. — Kyllä siniä oi, poikaa, siinä Ursinissn!"
rupesi Antti kehuman». »Wiime yö»äki» juotti häu snm-
pllnjaa herroille — tuiukn pnljoil lie juuttaiNltkaan. —

Tiedäthän sinä niitä sampmtja on?"
»Mistä ininä tietäisin."
»Sitä maksaa tahoekscmtoista markkaa pallo", lausui

Antti selittääkseen siten, mitä sampanja un. — »Minul-
leti» antui Ursin kymmenen markkaa juomarahaa, kun —

waan eipä sitä saanutkaan sanoa."
,,

— kuu milä?"
»Niin ilman »vaan. — Konsuli Parkkinen on otta-

nut Annan, Kuppari-Kaisan tyttären ottutyttärctseen",
»Nuutti Antti Piihettaa».

»Jo minä tiedän sen, äitini on kertonut siitä. —

Sinulla taitaa olla hylvä 010 siellä seurahuoneella?"
»On minulla. Nämä »vaatteet sain taas »vasta.

Kengät saan myös uudet, ne tuvat jo teleillä. Rouwa
sauoi, että tuu täällä opi» ihmisyyttä, niin »voin sitte»
saada hywiä palwcluspailtoja. Ruotsia minulle puhutaan
myutciänsä, jotta oppisin, ja jo minä »vähä» osaankin.
— Kyllä jo pitää lähteä." Hän kumarsi sylvään ja
lausui »atjöö!"

Paljon oli terjäläis-Antti muuttunut!
Kohta Antin mentyä astui huoneesen muuan mies.

Hän uli minulle ihka outo, waau ku» hän terwehti mi-
nua sydämellisesti, Mälähti tui» salama aimoissani aja-
tus: »isä!" Äitini ja sisareni oliivat jostus puhelleet
isästä, josta miuuntiu Päähäni Painui tieto isän olemassa
olosta, »vaan tnn en ollut nähnyt tai oikeammin muista-
nut nähneeni isääni, niin tuo tieto isästä pysyi hymi»
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hnamumlliseua jn hämärällä. Senpä muotsi eu tostnnn
ajatellut isää, ivaau äitini oli kaikki kaikissa.

Isäni oli käsityöläinen ja oli harjotellut ammatti-
ansa hywällä ineiiestyksellä, waan »viina oli häuctki» lvil-
liiNiyt ja silloin ll)öt ja talot jääneet takapajulle. Mah-
dottomalta näytti hänestä korjata asiaansa täällä ja hän
läksi kiertelemään »mailina» rantoja" onnea ja hymyyttä
etsimään muualta. Tämä tapahtui min»» ollessani ailvan
pieni.

„Tahdottu sinä leipää?" kysyi hän, kuu näki mi-
nut jyrsiskclemän muuatta luupalasta; — sitä tein enem-
män huivin kuin tarpeen muotsi.

»Eu tahdo", ivastasi» ja menin maata, sillä olin
ju »iin kauan istuuut, että alkoi minua pyörryttää.

Sisareni tuli samassa kotia. Hän heti tunsi isän,
alussa »vähä» ujosteli, ivaan »vastasi kumminkin hänen
terwehdyksccnsti lapsellisella lämpöisyydcllä. He rupcsiwat
sitte» milkkansti keskustelemaa!!. Sisar tcrtui maihcitam-
ine äidin tautimuotec», weljcu tnulcmnu, omnusn jn nii-
nun sairastalniseli ja r»ua» P>nittcem!»c j. n. e. Minua
rnutasutti, jotta uutnhdiu jn heräsin masta ittapuulccu.
Äititiu oli tutuva ja »vierainamme oli suutnriucmäntä
iiliehiiiecli. He puhelimat isälleili uskosta. Suutariu-
emäntä mnrsiuti puheli paljo» ja hartaudella. Häu ku-
ivaili Jumalan siluruutta ju hänen rnltnnttaan ihmiseeli
ja taas toiselta puulen ihmisen syntisyyttä. Sitten hän osot-
teli Jumala» lai» ankaruutta ja rangaistusta sen rittu-
miscsta. Kysyi isältäni unko hän täyttänyt tämän lain.
Se» jälkeen hä» alkoi sarmita Jumalan cwaitteliumia,
hä»en armonsa runsautta ja suurta auteetsi antalvaisuut-
tausa iiiillc, jotka totisesti katuivat syntejään ja asettaivat
»vilpittömän uskunsa häuecn. »Sinätin ulct tndunnut
lauiiuas", lausui hän isälleni, »Jumala etsii sinua. Käänny
puis harhatieltäsi. Tee parannus kuu »vielä armonai-
kaa oli!"
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Isiini oli maiti.
»Lähde nyt meidän kanssamme seuroihin, niin

saat siellä tuulla enemmän lumatan sanaa", lausui suu-
tari itse.

Isäni lähtikin mieraittcnnne kanssa. »Hänestä on
tullut hihhuli" sauoilvat jotkut isästäni. Hänestäkin on
tullut üßtoivlliucu", sauoilvat toiset. Nimitettätöönpä
millä nimellä tahansa sitä uskoulahkoa, johonka nyt isäni
kuului, ja sanottatoonpa sen uskonperusteista mitä hymänsä,
ivaan isäni nyt inhosi iviinaa, aslaroitsi ahkerasti työssä
ja rakasti hellästi perhettään.

Kohta tämän jälleen pääsi isäni konsuli Parkkisen
pallvelulseen, sai hänen luonaan luottamusta wcmtiwan
tehtälväu, ja siitä hymänpuoleise» palka». Jokainen
meistä uli työssä ansaitsemassa kesän aikana. Wiljaivuo-
sikilt tuli tänä sumeva i»elkei»pä inainion hywä, ihmiste»
tuimu siis toteutui, Jos muuttin, nii» meti» saatoinlme,
pelkäämättä »älkää, odottaa tulewnn lnllvea. Ilon ja
omiellisuuden tunto uli meidän kaikkien sydämissämme.
Wall» iniilä erittäinkin olin hylvilläni, kun kuulin isältäni
että syksyllä slllln alkaa käydä kuulua.

Tähän aikaan kertomustani olen »varreltani »vähän
wcnähtcinyt ja itätuormaa un hartioillani muntamia »uno-
sia enemmän. Siis pyöräytän menemään eräitä ajasta
ajanrentaita — ehta noin puolilymmentä — niine hy-
»viuecn. Suo siis lukijani hyppäytseni auteetsi täuiä kerta
— ei ole pitkä aika loiseenkaan.

Kaupungissamme nyt tiinn syksynä cnvausi knlsi kur-
keampna upistua, lyseua, ulvensa nuorisulle. Tuiuc» jo
manhcmpi oli ivicrnsticliitcn ja ivaltion syöttiläs, lume»
ka»sa»kiclinen ja ylsityiste» perustama elää tinnarui »iistä
peiliieistä ja Markuista, joita sille yksityisten kansalaisten
kädestä pirahteli. Waa» maamme tään aikaiset olut tun-
net itsekin lukijani. Miten outin, niin pysytään ivaan
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siinä luulossa, että lun kerran hallitus un lnusnu huouccn-
hallitsija, niiu tuttntni se täyttää kansan tahdon ja tnrpccu
ja katsoo se» parasta!

Niin, tuohon kansankieliseen opistoon tuli nyt up-
pilaita tullvaamalla. Papiupuitia, talu»Poilai», mökki-
läisten ja työmiesten lapsia »e oiiivnt enimmäkseen. Juku
kurkeammauti» mirkaniichen puika uli joukossa samuiu kuiu
juku — kerjäläiiicntiu. Täinä todistaa että opiuhalu uli
suuri ja kausankieliucu uftistu tarpeelliucu. Waan tätä
todistettua tutuutta ei uitu kuulciviuannkaan eitä nntelvi-
nääntllän siellä missä »rattaat pyörii!"

Kuulussa tnpasiu elltisen lerjäläis- ja työtuwerini
Jaakonkin. Hänet oli enonsa, muutaman naapnripitn-
jään siltaivouti uttnnut elälettäivätscen tntuivuuden nitnna.
Siellä laaltu täwi tulemassa pappilan ncidi» luona ja
tämä huuinnttuaau laalolla oleman teräivän järjen ja
hywcin muistin rupesi puuhaamaan häntä touluuu. —

Tulveruutemme uudistui ja lulmaunctsi liittyi meihin Antin
sinn» Knttppllnn liinso, ciitineil palliulyuuil-tuiuerini ja
toulukumppnumi nlhaiscinniassa opistossa. Juuso oli muu-
taman entisen helvusmiehcn puita. Hallkin samoin kuiu
Jaakkokin eleli hyiuäin ihmistcu niuulla ja suurimpiiil
tarpcisiu sai hän holhujaltaa» aina junkun pennin siitit
iuähäisestä omaisuudesta, mikä isämainajcmsa jälkeen jäi.

Wuosi »vuudeltacm Mieri talvalliscssa koulu-elämässä.
Se» mukaa», kuin kohuttiin luukalia luukalle, ivanhennut-
tiin ja »viisastuttiin. Oltiin jo hankailtn taaskin muuan
toulumuosi lähemmä luppun.au. Toukokuu oli menossa.
Kcu luti ialuallisuuicnsa nlutnnn, ken tnns istni entistään
ahkerammin iirjainsa ääressä parnntnnkseen tnitonan toi-
mussa päästä ylemmälle luotalle, teu heittäysi entistään
laiskemmaksi, kun tiesi »varmaan ettei hänellä ylentymiscstä
ole puhettakaan.

»Se kuu olisi lupa!" tuumailin aamulla, kun oli
herttainen tewäpäiwä ja luku tuntui tuiwalta. Koppoin
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kirjat kainalooni ja lätsin Jaaton ja Juuso» luu, kuulun»
ulenncssäni, csittäälscui siellä ctlii lueicltaisii» pyytää lupaa
täksi päiluää.

Jaakko ja Juuso asuimnt nyt yhdessä mitutninassn
leipomntulvnssn. Pää-asiilkaaua siinä oli eräs lcipojamaimo
jn hänen lvuokrnlaisinan tnas oliivat mniuitut koulutuiue-
rini. Inntku lutujeusn uhcssn teki pientä suutnriutyutä
rnhn-nusiutseeu. Hän paikkaili ja Puulipohjaili saappaita.
Oltuun mainittu hänen kätcmyytensä usutteeksi että hän oli
tehnyt eräänä joulu-nikaua itselleen piclsusaappaat kuko-
llaisuudessaau. Juuso uli oppinut siirappimällien teon ja
niillä hän teli hyiuiä kauppoja. Kirjausitomistchdas oli
heillä yhleinen. Siinä Pantiin kansia kirjoihin ja tehtiin
kirjoituswihkoja. Wnail se »knnnioitcttalva i)lcisu", junta
„suosiuu» ja palmcllllscc»" tämä »firilin" Jaakko H Innso
sulkcntui, oli ainuastaa» toiveristu. Silleen he kummiiitin
nunlkimat pennin ja toisen kokuun. Waan kesäluwan ai-
kana kultilvat he ulkutöissä, minkä missäänkin jn kokosiivnt
pääumnn sekä rahassa että terlveydessä. —

..Terwe!"
»Terwe »veikko! sanoi Läinsän Maija, kun koira

jalkaan tarttui", oli Icmkou leikilliueu lvastaus. Hnn
paui juuri muuatta »vasta sidottua kirjaa puristuksiin.

»Terwe, terive, naapurini! joll'et tuota leititsi kat-
soisi!" ivastasi Juuso. Hän kaateli »valmistettua mälli-
aiuesta kääreihiusä.

»Eikö tahdota lupaa tätsi päilvää?" kysyin.
»No ei tuo sen pahempi olisi!" »vastasi Jaakko.
„Eihän se hyivä pahaa tekisi", ariveli Juusokin.

»Olisi minullakin »valmiita mällejä iso»lai»c» marasto ja
lupapäiminll niillä o» hymä menekki. Matti onkin ju
taskussa. Noihiu housurepaleihin meni semmoinen sninma
mynttiä, että mieltä karwastelee tun ajattelen!"

»Wahinäpä nuo on minullakin rahat. Tokko lie
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mullin lunslilolitlaa rnhtistusstiui ja huuueeu luuutrnki»
pitäisi tohtn maksaa", tnumaili Jankko.

»Niin, jn minä olen metkankin sinulle, kuinka suu-ressa palauksissa lienenkään?" lvirkkui linisu.
»Eihän se monen markan ivrlkn ule. — Wnukraa

housusi lninillle syntisi kuitiksi!"
Paljain säärinkö minä sitten kulkisin?"
Pyydä emännällä lainaan juku ivanha röijjy !"

»Olisipa se elämää, että minä röijy jalassakulkisin
ja sinä Pöyhteilisit minun housuissani."

»No, saisit sinä »äitä minun housujani lainaan aina
kun menisimme Parkkisen tunsulille puoliselle, ettei tarwitsisi
sinun röijyjalassa Anuan iviercssä istua. — Tehdäänkö
tcmpat?"

»Kyllit muutcu, »vaan ei passaa!"
»Ei se passa, ci se passa! Ku ci se passa, ni

heittä pois ja otta uusi konsti!" niatlittcli Jaakko uttaes-
saau muutama» snnppnnu katseltalvalsccu. — »Ätuokili
Rllllcn lupposet pitäisi snada paitatuilsi! — Ia tuule
Juuso! »iilloiit si»ä alat sitoa Tolari» Latinau-kicliuppia?
Sillä tai u» kiire."

Tolari, eiitiuen pallinlyuntitotverini uli maalari»
puita ja siitä sai hä» lcittiiiimetseen Tolari».

»Kyllä minä heti tontusta Päästyäui alan."
»Miuullatiu ou puolipohjattamiua hänen saappaan-

sa," Jaakko otti muutamat anturat katseltamitseen. „Kyl-
lä se uit aika lususnapas, se samane» Tulari, ku» »oin
pilalle u» snppnnlisn tuluttninit! Missään hän sillointin
lienee lnulnnnut, luu tuohoii tiionniioisen rcijäll un saa-
nut, juta lliumuttna kuin seitsemäu leimäu uuili? — Tuu-
la, luuta — sulseu tuohta ja mäystintä! Kyllä se lupa
ulisi uyt tcrivclullut, kuu tuuta työurustaa uu niui ku-
sulta. Wuipa toti, jos se rehtori olisi niin tunnonpoika,
jotta puhalluttaisi uyt luiuau, niiu ininä kiittäisiu häntä
kirkossa ja paapattaisin papillekin."
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»Kyllä hän un niiu tiuttnrn siitä lulvnsta, jutta ei sitä

isosti liutia. — Tuussa uu »vieraalle lämmintälcipää!"
Inuso antoi miuulle siirappimällin.

»Anua minullekin!" tunmaili Jaakko.
»Ottaisitko, jus auncttaisiin, söisitkö jos saisit?"
»Kn, eihän se ole tnohcsta minmikaan sunni!"
»Pitänee tuota sinullekin antaa, m»utoi» ehkä itkun

tirautat! — Mitä katsot?"
„Katsun että liekö kissan kinttu ivai koirnnkitpälä,

»vann »voi kun un kurea."
»Syöt sen, euucu kuin poikasi kyntää!"
»Säästitälu malttasin, enhän tuli niin perso ole."
»Ettekö lähde jo kouluun?" kysyi».
»Onko se jo kello niin paljun? — Kutsupa Juuso

sitä emännän tronumcetaria, tahi mikä pntentttliimnri
se on!"

»Seisuu tun potaatti!"
»Parantajansapahan edessä seisonee!"
»Sillähän sitä wiimclsi olet tuhennellut!"
»Kuta sitä miimclsi liikutteli? Eikö häu, jokn teki

siihen tinasta uuden rattaan?"
»Waan eikö hän siihen lviimeksi satuttanut lättiinsä,

juta Maili sitä nahtapalasilla?"
»Sitten jälkeen ulct sinä sitä senkin seitsemän ker-

taa tarhouut, milloin tiklillä milloi» puukolla."
»Ainapa se on se» jälkeen käydä l«»lknss»t
»Ia pari iviilloa edellä miiitten ihmisten lel-

loista."
»Waa» sinä pyörittclct sitä ja nokittelet aiua, »iin

se seisoo. Suuttuisin' tai minäti» kellona mutulnasta
kohtelusta."

»En totta tosiaan ule kustenut siihen mtmcen päi-
»vään. Waa>l sinähän sitä eilenkin pidit käsilläsi.
Ettö muiska, kun wielä aiot tehdä siitä perpetuum my-
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l'il'c», ikiliikkuja», laittamalla siihen jonlinmoisen mesi-
rattaan?"

»Minä luulen että kello kohta lyö", lausuiu heille.
»Niinkuhä»? Miuulla on ivielä Ruotsinkielioppi

hanlinjalla. Pitäisi sitäkin wähän silmätä ja pestä sitten
silmänsä", lausui Jaakko ja alkoi toimeen.

»Eihän tuota ole »vielä syötykään!" lvirktoi luusu.
»Heitetään se työ huumiselsi!"
»Elä heitä huumiselsi, mitä »vuit tllnääu tehdä! —

Tahdotko, Jankko, tvoitnleiwäu?"
»Onko siuulln?"
»Ei sitä olc, ivnnu saahau tuota tarjota! — Emän-

tä hoi!" huusi Juuso emänuällc, juta paui uuma läm-
piämään. »Puiiilitkaapll meille »viisi naulaa leipää!"

~Häh?" kysyi emäntä, sillä hän uli hymin huunu-
kuuloinc!!.

»Wiisi naulaa leipää!" uudisti Jaakko. »Ia niin-
kuin tuulessa!" jatkoi hiin alemmalla äänellä.

.Häh?"
»Niiu, että ulisi »vähä» tiirecnlaincli", lausui Juuso.
»Omin ruukinnctu te olettelin uyt?" kysyin.
»Omin rnuttmme ja ilman palkkaa!" »vastasi Jaakko.
»Siinä o», Jaakko, »uoitaleipn. Kierrä poskeesi,

ei ote luita!"
Kun »vihdoin jouduimme kouluun, asetuttiiu siellä

jo rukouksiin.
»Huomenna on koululla lupa", julisti rehtori ru-

kuutsen pidettyään ja se oli »teille hywci sanoma..
»Hiljaan, Hiljaan", komensi rehtori oppilaitaa»,

jotka oliivat alkaneet hymitn sanoman kuultuaan sisuhdellci
ilosta. »Huomenna on nimittäin", jatkoi hän kun hil-
jaisuus oli pulautettu, »Juhana Wilhelmi Snellmanni»
syntymäpäilvä, sen johdosta pitciä koulumme huomenna
juhlaa. Kynnneiien aikana kokuonuutte kuuluun. Joku
opettajista pitää puheen Sncllmaimistn ja laulukuntainme
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saa laulaa muutamia isäumaallisia lauluja. — Saatte
mennä!"

Kun kuulutunteja ei ullut jälteen pnolisten, niin uli
nyt hyivnä nilaa ja ilma uli lannis, niin tuuulailtiin
lähtea käymään erään toivcriinme totunc», juta oli tnppn-
leen mattaa maaseudulle. Retken halulliset Päättilvcit ko-
koontua kuululle määrätyllä ajnlln.

»Käydään mennessämme Innton jn Juuson luonn,
ja tahdotaan heitätin mutaan. Samalla saamme ostan
siirappimällejä!" Esittelijä oli »tohtorin Ralle", Rafael
Kurtmi, taupungi» taalarin puita.

Ralle uli kömpinyt kyllä kolmanteen luokkaan saak-
ka, maali näyttipä siltä, että »päänsä ei kestänyt" kor-
keammalle kohuta. Paha merkki oli sekin, että hän Ahon
Antin kanssa, joka nyt oli Ursinilln puotipoikann, lulelsi
ryyppyrettillä. Muutuin uli hän ivähän hidas ja tökerö
ajatuksiltaan, maan hymäsydäminen ja laupeanluuutoiuen.

Ralleu esiiyiseeu suostuttiin.
»Sielläpä tulee miestä luin Aapuu-lussia!" luu-

maili Jaakko, joka juuri punoi pililankaa, tuu Poikia al-
koi »valua tupaan.

»Onko simillll Innso »vlllmiitll siirappimällejä?"
lysyttiin.

»On tl)llä, ustntteto?"
»Tuo esiin!"
Innso tui rautaisen sangun, juta uli siirappimällejä

enenimillään tuin puolillaan. Pujal tunkeusimat ym-
pärille.

»No, niinhän te hulmuatte kuin susi puhteella !
luurikuin ette olisi näitä ennen nähneet!" pätisi Juuso.

»Onko ne nyt liiin mateita, että kielen suusta »vic-
wät? Niinhän sinä kehuit!" ivirktoi muuun.

»Maista »veli, »vaan mnksakin!"
»Anna minulle miiden pennin edestä!"
»Minulle kymmenen!"
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»Annn minulle lviidenkolmnttn Pennin edestä!"
»Säästä minullekin lvarla» edestä!" Se uli Ralle.
Eipä jäänyt paljun jälelle taivaraa Innsulle jn

aina yhä juln osti.
»Anna minulle yksi ilman edestä!" pyysi jokn.
, Jenkki on kuollut ja ilmanannista sakotetaan!"

ivastasi Juuso.
»Anna minulle »viidenpenni» edestä »velaksi!"
»Mitä sitä tyhjää »viisi penniä, eihän se ule paljon

kymmenenkään!
»No anna sitten kymmenen pennin edestä!"
»Kukapa sitä puumerkittä uskoisi?"
»Etkö luota minuun?"
»Eläpä Tolari kaada sitä »vesisankoa!" äyäsi Innso.
»Kuulitko Juuso?" kysyi »velanhalulliue».
»Kuulin, kuulin, waan lakkaawasi luulin!"
»Etkö luola siis minuun?"
»Luotauhau ,»i»ä simiun tnin putti suuriin sär-

miinsä! Mitä sitä pitäisi luottaa?"
»Siirappimällejä."
»Niin melaksi?"
»No ku» et tahdo antaa, »iin elä!"
~Elähcintä talanhäntii suuhuni lennä ! Tunteehan

tamssntiii leilin! Koetin »vaan malttiasi. - N!i» lviiden-
tuistaku pennin edestä? — Siinä un ja saat yhden ivieiä
kaupa»tetiäisiä!"

»Minulla saat lainaan sen »viisitoista penniä, niin
»vuit Juusolle heti maksaa", tarjoili Ralle »velanottajalle.

»Minulle se ou sila parempi, kuta pikemmin. Kyllä
Ralle joutaa odottamaan »vaikka »viimeiseen Matin Piii-
Mllän", lausui Juuso.

»Niinhän te molilatte tui» seitsemäiisataa ryssää!"
äyäsi Jaakko. »Emäntäkinhän t»on kuulee!"

»Hiljaa minun huoneessaui, ulloou seinät tenen
tahansa!" huusi Juuso.
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»Joku sinä, laakku, olet pnulipohjanmit minun saap-

paani?" tysyi Tulari.
»En mielii, »vaan lohta — ja kuhalla on pilla

häntä! — Eihän sinulla liene niin koivin kiirettä niillä?"
»Eipä sillä ja sen muuksi, maan ilman tysäsin."
»Syltä sinn slilltarille!" lausui laciktu, »vetäessnä»

pitkää säiettä ja töyktiisi tahallaan muuatta lähellä olemaa
toivcriaan.

»Eläpä töyli isäntä roieratztasi!" lausui tämä.
»Miiltä sille teen? Tiellä laista riihessä!" tiedät-

hän se».
Syntyi suuri hälinä.
»Tuo Nalle lalvalsi tuon wesitorwun kumoon, »vaikka

juuri ptiäsiu kieltämästä Tolaria!" lausui Juuso.
»Menkää uyt jo ulos minun huoneestani, tahi menen

minä itse pellolle!" huusi Jaakko puoleksi pilalla toiseksi
totuudessa.

Emäntä istni loukossa uuniu takana neulomassa
hametta, eikä hän huumannut koko unnettumnutta. Toive-
rinsct patottiivnt Nallen ensiksikin noutamaan lorlvolla
tailvosta ulltta »vettä, muutoin he uhlasilvat kertoa reh-
torille, että »KurtcÄt kuleksii ihmisteu asnnnoissa ilkeyt-
tään jakelemassa." Ralle suostui tähän uhkaukseen pelosta.
Wacm yksinään hä» ci ivuiiiut sitä tehdä ja hiin Pyysi
amulsccn äskeistä »velkamiestää». Tämä suustui ehdulla
että mclta liiitataan ja lisälsi saa luisen mukoman rahaa.
Kun muut tumerit pitiivät ehdot kohtuullisiua, täytyi Nal-
lenkin suostua. Kun wesitorwo oli itundctt», patuittimat
tumerinsa Ralle» ilmuittamaan tuhotyönsä emäuunllc,
mulltoin tämä muka käypi kantelemassa rehtorille ja he
saamat sitten syyttömästi kärsiä. Nalle oli tottelemainen.

»Wcsikorivo kaatui", lausui hän emännälle.
»Hääh?"
»Wesitorwo kaatui."
»Knnpulu? Nuoriherrn laskee leikkiä!" lansni emiiii-
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lä ja nlliiroi tirkistellessääu Rallec», »vaskipuitteislcu sil-
!»älasie»sa ylitse. »Eihän tää mikä kaapu ole, hame
tästä tulee." Hän lemitteli ompelustaan Rallen näh-
tämäksi.

Pojat nauroiivat katketakseen, »vaan Nalle seisoi
emännän edessä knin suulle lyötynä. Wihdoin kummin-
kin sai hän monien selityskokeittensa perästä emännän äk-
käämään, että jotakin oli tapahtunut olvensuussa. Kun
mesiwertto oli täynnä wettti, ei emäntä tahtonut heti ta-
juta asian laitan. Wnnn pääsihän selwille kun Ralle
näytti ja selitti miten hän ei muuta kuin seisui siinä
koiwon »vieressä, niin se itsestään kaatui. Emäntä mieli
yhtä ja tuista murisemaan »mokomille husaareille", maan
kun Ralle tomereinsn. käskystä antoi hänelle rahaa hy-
»uitteetsi »vaimainsa näöstä weden tuiivuussa, uiin silloin
hiin alkoi syyttää jalkaa, mikä oli kunvun alla, honteloksi
ja manpperatsi.

Kuu tämä asia oli saatu korjatuksi, rupcsimat pojat
tuumimaan lähdöstä.

»Lähde Jaakko mukaan!" kehotti joku.
»En jouda. Aika kuluu jn kiiret lnsivaa."
»Milloiu sitä sinäkin joudat? — et koskaan!"
»Silloin, tuu on »viikko pyhiä ja tynnyri woita!"
»Juuso, siliä ainakin lähdet?"
»Ei junnahdakaan, sanoi Kelkan Matti."
»Nu, jus mies ulet!"
»Nu, tässä on miestä, kun mcrcnmujetta, Manu ci

sittenkään!"
»Ei todellakaan meillä soivi lähteä nyt. Meillä

on lauluharjoituksiakin jcilkecnpnolisten emmekä ole wielä
puolisella käyneet, ja muilta muuta syytä", selitteli Jaakko.
»Jos meillä olisi aikaa kuin teillä, eikä kiiceestä puhetta
mitään, niin lähtisimme mielellämmekin."

»Syödään puolinen siellä maalla", esitteli Nalle.
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»Tämmöistä joukkoa ei syötetiikään »viidellä leimällä
ja kahdella kalalla!" »virkkoi Juuso.

»Kyllä minä maksan teidän edestänne", lnpaili
Ralle Jaakolle ja Juusolle.

»Ei, miehet, rakkaat weljet, täytä nyt lähtö. Kun
jätätte huonliseen, niin ehkä silloin on aikaa!" selitteli
yhä Jaakko.

Tuumailtiin, tuumailtiin. Päätettiin tumminkin
lähtea tänään, hnomenna sitten jonnekin muuanne. »No
lähdetään heti!"

»Aitvan oikein. Talo työlle, wieras tielle!" lau-
sui Jaakko.

»Saatte mennä, sanoi Maalperi köyhille!" »virkkoi
Juuso. „Kciykää talossa — »vaan omin konttinne!"

Mattamme kulki Ursinin maatilan uhitse. Missä
ennen Ahon mökki pienine toiijawainioineen siaitsi, sii-
nä kohosi kohti korkeuksia uhkea huwila, junta ympärillä
rehotti kaunis puutarha. Siemä sannoitettu tie ivei pe-
täjikköön, muutaman suuren kilven luo —- saman kimen,
jonka kupeella Aho »vainaja »vietti kerran yönsä mieli
»vaipuneena katkeraan suruun. Kimen ympäristö oli kau-
nistettu kaikella mahdollisella taivalla. Metsä, mikä luon-
nostaan oli kaunis, oli siimottu, komeita pöytiä ja istumia
asetettu tiweu ympärille ja kilven piiallekin, jonka pääl-
lystä oli lanttn. — Palivelusivätcit liikkui kartanolla ja
kaikilla näytti oleman sanomattoman tiirc. Niin siellä
Mlllmisteltiin pitoja. Ursin oli saanut »tomesrootitsi" ni-
mityksen ja sen johdosta piti hän nyt komeat pidot. —

Matkamme perille päästyämme söimme puolisen,
löimme pallia, joimme kahmia ja pidimme puheita kuka
mistäkin. Joku piti kauniin puheen rakkaudesta. Hän
osutteli, kuinka se un kannus kiihottamaan koulupoikaa ah-
keraan työhön, kuinka se on tuikuttama ivalopiste koulu-
pojan yksitoikkoisessa elämässä, kuinka se irrottaa koulupo-
jan ajlltnlsel ltelioppein kuimista säännöistä ja kohuttua
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ne kiitämään ylewämpiiu asioihin. »Kenen sydän", lausui
puhuja »ei innosta ja salaisesta ilosta sytähtelisi, ja huu-
let wärähtelisi hienossa hymyssä kun istuessaan koulun
tomuisilla Penteillä — »vaikka osaamatta lätsyjääntin —

äkkiä juolahtaisi henttunsa mieleen?" — Tuotiin kahmia
ja Puhuja esitti silloin Amorin maljan — se juotiin —

kahwissa.
»Sepä oli kaunis puhe!" ariveli Ralle minulle ja

minä myönsin.
Eräs luinen puhuja lausui »ylemiä sanoja läm-

pöisessä muodossa" Nallen merino-sutuisesta Pässistä, jota
hiljakkoin oli ivaipunut kuoleman uneen. Jalo wainaja
oli eläissään — kertoi puhuja — antanut monta hu-
paista hetkeä ja Paljon mieltä ylentciwaä nautintoa omis-
tajalleen Vetäessään häntä kaupungin kaduilla. Puhuja
kääntyi lopussa eläimen omistajaan, kiittäen hänen ne-
roacm, mlllttawaisuuttaan, aikansa ja waiwainsa uhrausta
opettaessaan elikkoansa, pässiä, hetvoseksi.

»En minä oikein pitänyt tuosta puheesta!" Mirttoi
Ralle taas minulle.

»Ole Maiti! Kiitettiinhän siinä sinua!"
»Waan miksi ne nauroiwat?"
»Nlluroiwllthan ne kun rakkaudestakin puhuttiin."
Nalle selitteli sitten minulle, että huomenna un hä-

nen sisarensa syntymäpäimä, ja että hän tutluu towerei-
taan ja muutamia poikiakin luokseen. »Hän käski minun
kutsua sinua. Jaakko ja Juusokin tulemat, heidät kut-
suu sisareni itse tuu he tulemat huomenna puoliselle
meille."

Minä kiitin tietysti, waan Päästyäni hänestä ilmoi-
tin asian muille — Hiljaan.

»Ralle!" huusi muuan suukosta. Huutaja oli erään
papinpoika, aika melitulta hänkin. »Menepä tuonne toi-
siin huoneisin, meillä on sinusta wähän haastelemista!"

Nallen täytyi totella.



67
»Hiljaan!" huusi äskeinen poika ja joukko asettui.

»Pojat!" alkoi hän. »Huomenna on Rallen sisaren
syntymäpäiwä ja siellä tulee kuulemma pienet pirakat,
joihin muutamia meistä on kutsuttu. Waan meidänkin
pitäisi päästä osallisiksi ja siihen un nyt ketsittämä keino.
Minä olen äkännyt erään tempun. Esittelen sen tässä,
jos se sitten hymätsytään. Hummataan serenaadit! Sit-
ten tulee tietysti tutsut serenaadiu pitäjille. — Hy-
wätsytäänto?"

»Yksimielisesti!"
»No. Waan ettei Ralle saisi tietää aikeestamme,

pitää meidän laittaa, että hän uskoisi asian koskeneen
yksinomaan häntä. Siihenkin olen keksinyt keinon. Hä-
nellä un uudet saappaat ja niiden johdosta onnittelemme
häntä .

. ."

»Hywä, hywä!"
»Hiljaan! -— Minä pidä» puheen hänelle ja sitten

nostamme häntä eläköön! huutaen".
Ralle käskettliu sisääu, tomeristo uuusi seisumaau,

puhuja uli ottanut makaman ja juhlallisen muodon.
»On hetkiä ihmiselämässä", alkoi puhuja, »jotta

saattamat ihmisen mielen pois jukapäiiväisestä hyörinästä
ja pyörinästä korkeampiin asioihin, jotta saattamat aja-
tuksen lentämään tulemnisuuteen, muiston johtamaan
menneisiin. Semmuisia hetkiä on esim. syntymäpäiwä.
Silloin, ihminen kun lopettaa muutaman renkaan itämit-
jastaan ja alottllll taas uutta, katsahtaa hän entisyyttä
ja kuivailee tulemaisuutta. Waan semmuisia hettiä uu
myös tun Pukee ylleen uuden Pu'un. Muistuttaahan
sekin hetki ihmiselle elämästään, sen muutoksista, kuu
heittää yltään ivanhan ja pukee uuden. Sinullakin un
uudet saappaat, siemcit ja sumat. Wcirmaan ne omat
luoneet mieleesi uutta intoa. Tomeristo toiivoo sinulle
onnea ja menestystä uusissn saappnissnsi. — Toweristu
tuiwou että sinä, jota jo olet taksi pitkää »vuotta urhuul-
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lisesti taistellut ja pouuistellut otsasi hiessä kolmannella
luotalla, pysyt yhä edelleen samalla kestämäisyydellä ja
samalla innolla koetat murtaa ivastutsia. Eläköön!"

Pojat tarttuiivllt kiinni Nalleen ja hän lensi kor-
kealle ja koivllsti raikui eläköön.

Ralle liitti puhujaa sydcimmellisesti puheesta. Pu-
huja taas pyysi anteeksi Puheensa huonoutta, kun se oli
niin malmistamllton. Waan minulle sanoi Ralle kehot-
tamansa sisartaan kutsumaan kaikki nämät pojat jakaikessa
tapauksessa puheeujohtajan ainakin pitoihin.

Iltn kului Myöhäselle, ennenkuin palasimme kutia.
Kumesrooti Ursinin huwilassa uli ilo ylimmällään. Si-
sällä soittokunta soitteli ja nuoriso tanssi. Puutarhassa
kameli neitosia — koreita kuin kedon kukkaset ja niin li-
pllkan näköisinä puheliivnt jn unureskclilvnt miercssänn
teitllilewan herran tcmssn. He oliivat »viillyttelcmässä.
— Kilven luota kuului loivaa melua. Ahon Antti kantoi
sinne juomismaroja herroille, jotka oliivat asettuneet sinne
»nauttimaan luunnun helmassa." Kaksi herran siellä tuki
käsikyiikästci kulmatta, juka Piti puhetta. »

— että -— että —mc — että me saisimme — että me
saamme — että me saamme — me tuiivomme, että -—
toimuinmc, että un tulema — että pin» un tulcwa -—

nimittäin se aika, että me — että me saamme — tässä
samalla — samalla sijalla — paikalla iloita ja huutaa,
että eläköön kauppaneuivus Ursin! — Me tuilvumme jn
siis — eläköön — eläköön kumesrouti Ursin -— eläköön!"
Sitten jutninen nivasi suunsa ja huusi aivuksi puhujalle,
waan sitten jokainen ryyppäsi. Sitten taas jokainen ki-
listi lnsejn toistensa, kanssa ja sitten jokainen taas ryyp-
päsi. Waan puheenpitäjä asetettiin istumaan tuolille ja
hänelle »vaihdettiin tyhjän lasin sijaan täysinäinen ja jot-
kut tuliwat hauen kanssaan kitistelemään ja sitten ne rhhp-
piisiivät, jotta lilistcliwät. Waan muni niistä, jutla eiivcit
nyt tilistäneettään, kumminkin taas ryyppcisiivcit. Me kat-
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selimme tätä menoa »vähän aitaa ja Tulari sanui: »siellä
molemmat lasit keikkuu kumpasenlin kerran!"

Seurciawaiill päiwänä iltapuulella olimme syntymä-
päiwillä. Eilliset towerit olimat saaneet kutsut. Ei ole
»varmaa tietoa tuliko kutsut serenaadin Pidosta wai Nallen
kehoituksestako — ehkä kaha kummastakin!

Menin Jaakon ja Juuson luo, sieltä mennäkseni
heidän kanssaan kutsuihin.

»Kylläpä tämä takki ei juuri näytä oleman eilisen
päitvciisiä!" luumaili Jaakko. »Eipä iltiäisi mokomaa sel-
käänsä lvetää, ivaan eihän anta tarpeessa, täytyy tätikin
naida kuin ei muuta muijaa satu."

»Sinne taitaa tulla naisia, joita ei uskalla puhu-
tella kuin kissan selästä!" arweli Juuso.

»Se heitä puhuttelemaan isosti rupesi pakkelchta-
inaait! Kuu olisi tuo meidän emäntämme siellä, niin hänen
kanssaan tarinoisin koko illan."

»Loukko-Jussina minä aion olla."
»En menisi koto pitoihin, joll'en olisi heidän ar-

molnisensn!"
»Snmnt sanat, maitta wähän hiljempaa!"
»Ehkäpä siellä on hyivinkin hupaisa olla?" lau-

suin minä.
»Kun ne neitoset olisimat toisenlaisia, semmoisia lnin

Anna Kosutar!" Hän on suora mainen, maatnnaton, sy-
dämestään ja koko olennoltaan tosi suomalainen. Waan
mitä nuo muut? Tyhjänpäilväisiä leimailijoita!"

»Hywästi menee, kilvelle menee!" lausui Juuso.
»Niin tuin esimerkiksi eräs neiti Ecmcmder. Se nythcin-
tä on semmoinen lematehtaja, waan tyhmyydelleen saa
wertaci halia."

»Entäpä toinen hywä, neiti Knrt?" »virkkoi Jaakko.
»Toteen hänkin on istunut tyttökoulussa kolme lvuotta
joka luokalla, eikä sen miisaammaksi ole päässyt. Onpa
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hän ollut Tukholmassakin jonkun »vuoden, waan ei siitä-
kään apua. Wie pöllö Satsaan, tuo Pöllö Saksasta, pöllö
on pöllö tuitentin."

»Waan »vähänkö siwistynyt hän luulee olewansa?
Muut ei mitään hänen rinnallaan!" ariveli Juuso.

»Niinpä taitaa lnulla, maan toinenhan luulo ou
karhullakin, toinen karhuntappajalla. Hänen, samoin kuin
useitten muittenkin simistys un paljasta ulkokuorta, ilman
mitään ydintä. Sen se tetee, tuu heihin istutetaan muu-
kalaisuutta, että heistä tulee moisin irwituwia. Sääli
rautloja, etsyneita lampaita ja —"

»
— ja haratoita kyyhkyspnrmessnmmc!" jatkoi Juuso.

Menimme kutsuihin.
Taas pieni hyppäys!
Huomenna lähdemme Helsinkiin »tolkuttelemaan

akatemian oivea" — kuten rehtori lausui kaikenmoisilla
ivertauksillll täytetyssä väästupuheessaan. Niistä towe-
reistamme, jutta oliwat luokkatumppaiteitu ensi luokalla, oli
paljon karissut pois, että meitä oli jälellä maan: Jaakko,
Inuso, tuo ennen mainittn papinpoika, joka piti kerran
puheen Nallelle uusien saappaiden johdosta, kolme talon-
pojan Puikaa, minä, muuan mökkiläisen poika ja Tolari.
Muut oliivat hajautuneet monella talvalla. Muutamat
oliwat jääneet jälelle, mikä milläkin luotalla. Eräs Pa-
pinpoika oli erotettu huonon käytöksensä takia, pari kol-
me korkean »virkamiehen poikaa saanut eronsa, kun heissä
ei ollut tuntoa tatsi »vuotta istuttuaan samalla luotalla
kohoamaan ylemmäs (niitten joukossa uli Ralle). Juutun
taas täytyi erota Marojen puutteessa, jonkun sieppasi kuo-
lema saaliikseen. —

Meillä oli puuhaa ja tointa, kuten ainakin mattaan lcih-
temillä, hymästillä käynneistä ja matkatompeitten laitosta.

Menin suutarin emännän asuntoon heittääkseni hy-
wästiä hänelle, miehelleen ja tyttärelleen. Emäntä toi-
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wotti onnea ja puhui paljon, neuwoen ahkeraan työhön
»vastakin edes. Kasti pitämään Jumalaa aina silmien
edessä. »Jumalalta kaikki hymyys tulee", sanoi hän.

Sitten täwin hywästiä heittämässä talonemännälle,
jonka luona ennen asuttiin.

»Pappiko teistä tulee?" tysyi emäntä.
»En tiedä wielä."
»Olisihan tuota mutaiva nähdä teitäkin pöntössä!"

lausui emäntä naurusuin. „Waan eihän se tohtorinkaan
wirka ole huonompia?"

»Ei suinkaan!"
»Waan siihen taitaa keretä palan Purasta, emien-

tuin on laitti rctlementit päässä? ariveli emäntä.
»Onhan sitä tohtoriksi paljon lukemista", makuutin.

»No hywästi ja kiitoksia paljon kaikesta osuttamastnnne
hytvyydestä!"

»Ei kiittämisiä! — Hywästi, hywästi! Onnea ja
menestystä maan!" lausui emäntä ; tätellessämme pyyhki jo
Mllsemman kätensä täsiselällä kyyneleitä silmistään. Hän itti!
Tuskinpa olisi hän itse osannut selittää tunteitaan. Waan
minä tcisitin että nuo kyyneleensä osottiwat wilpittömimmän
ilon tunteita hymästä menestytsestäni tähän saakka ja sydä-
mellisimmän toiwotutsentunteita hywin käymään ivastakin
edes. Wielä kerran Puristin hänen tättään/tiitin hywä-
sydämisyyttäan ja lätsin, mieleni liitututsisfaan.

Menin sukulllistaloon. Siellä rouivn sanoi, ettei
hänellä nyt sattunut olemaan aitaa, jotta olisi joutanut
tarjoamaan miinilasiataan. Komesrooti Ursinin sanoi
juuri oleman lähdössä matkalle (huwimattnlle!) Ruotsiin,
Slveitsiin — ja minne kaikkialle hän luetteli — niin
Piti hänen mennä sinne. Siis ei muuta tuin pistettiin
kättä ja erottiin.

— hei jaskutu huliwili laulelen,
että — No. Kalle
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totta toisen terran! Päiwää!" Se oli Antti, jota sattui
Vastaani sutulllistalou portilla.

„Pä'iwäci, päiwää, Antti! No, mitä sinä laulelet?
kysyin.

„Minä juon ja laulun, että:
Markan se maksaa minkkelimilna,
tlsleeristä ei moni tiedä;
liköörillä on liika taksa,
kun kolme markkaa putelli muksua!"

„Sinä olet päissäsl!"
„No, näissä häissä pitää olla päissään!"
„Miten sinun elämäsi on tuommoiseksi mennyt?"
„Että kunko:

juon jll laulan
meuhaan ja plluhlllln
ja juon?"

„Niinpll niin."
„Siihen pitäisi pitkältä tarinoida. Wcilln kun sanon,

että olen ollut susiteetissa pikenttinä ja Ursinillll puo-
tipoikllna, niin armaa päälle, tekopaikka ja muu! Waan
joko sinä olet ylioppilas? — Tuossa on Jaakkokin. Onko
hänkin ylioppilas?"

~Ei »vielä olla, maan lohta tullaan."
..Päiwää Antti! Mitä luutuu?" lausui Jaakko.

~P oimii on puolessa,
nälkä on suolessa! — ja sitten:
putelli miinaa, kattila kahmia,
talllltarallllll !"

Illllkko jll minä katselimme toisiimme ja Antti
seisoi hetkisen äänetönnä pää waipuiieena alas.

„Niin — kohtako teistä tulee ylioppilaita?" kysyi
wihdoin Antti.

„Kohtll", Vastasimme.
~Mloppllllitll entisistä kerjuutomereistani !" lausui

hiiu mietiskellen.
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»Niin, ken kulkee lantaa myöte» terra» keksii ke-
ränkin!" mirkkoi Jankko.

»Oikein puheltu ja ja tviisaasti haasteltu. Minä-
kin olen kultenut lautan myöten jn olen keksinyt terän.
Minä olen nyt patajuoppo, jotsi ole» uppiuut maistele-
malla herrain sctmpanjalasi» pohjia ja ollessani Ursinin
puutipuitana. — Nyt minä olen turja telmotoin!" Antti
tvaipui surumielisyyteen, maan hettisen perästä hän taas
lausui: »te menette uitialle, minä menen »vasemmalle —

hywästi siis!"
»Me menemme huomenna Helsinkiin, jotta tiesi

milloin tapaamme toisiamme", lausui Jankko, »etkö tnhdo
käydä luonamme tänään?"

»En, en".
»Me eroamme siis nyt?" lausui Jaakko.
»Niin niin; ja

Kun erohetten kellot soi,
ten kyyneleittä olln moi.

Nu onuet maan! sanoi Eskelini", lausui Antti lätellessään.
»Suom söt, lröm kot jn tlömminte port!" Hän läksi kaive-
lemaan jn alkoi laulan:

»Amerikasta tvalkuinen »äkyy,
hettuma heijei »valkoinen niityy,
se tuikuttaa kuin tähti
ja tuikuttaa kuin tähti."

Kohta Antin erottua tapasimme Annan. Hän uli
opettajattarena kansankielisessä tyttökoulussa, mitä Hiljat-
toi» oli perustettu kaupunkiimme — sekin yksityisten kan-
salaisten matoilla. Kulkiessamme Annan kanssa puhe-
limme »kuluneista päimistä", muistelimme lapsuuden ai-
koja, jolloin ivnsu kainalossa kulimme talosta taloon. —

Nyt oli meidän lähtöpäiviämme. Kcimin Jaakon
jn Juuson asunnossa. Jankko paikkaili ja puhdisteli »Hel-
sinkisaappaitllan" ja Juuso Piti emännän kanssa lastua
asuunostll.
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»Emäntä kysyy, Jaakko, etkö sinä ottanut mitään

ruojustensa paikkaamisesta", lausui Juuso.
»Enhän minä euncnkääu ule ottanut", huusi Jaakko

emännälle.
»Waan enhän minä ilman edestä tahdo", lausui

emäntä.
»Olettehan tekin monin kertna antanut lämmintä-

leipäa meille. — Ollaa» kuitit!" haasteli Jaakko.
»No kiitoksia maan! — Minä panen teille pape-

riin wähän siirappimällejä emäcitsi", tuumaili emäntä", jolle
Juuso oli taitonsa jättänyt perinnöksi.

»Auta miestä mäessä!" lausui Jaakko minulle.
»Tee joutessasi minulle pienen pieni pitilanta."

Toimiessani astui sisään Parkkisen konsulin piika.
Hän toi taksi kukkakimppua, toisen Jaakolle ja toisen Juu-
solle, setä kirjeen. Juuso awcisi seu ja luti ääneen:

»Palakoon rinnassanne lemmentulta,
palakoon isänmaallenne!
palakoon siks' kuin sammuttaa seu multa,
kun ruusut peittää hautanne!
Se itsekästä hetken innostusta,
mint' aita syö, ei olla san,
maan puhtahinta sieluu harrastusta,
mataata hengen toimintaa!"

Se oli Annalta.
Seisoimme kaupungin tullissa ja heitimme hylvästiä

koulutowereillemme, jolla olimat saattaneet meitä laululla
läpi kaupungin. Muistin että toistakymmentä muutta sit-
ten seisoimme luumasut katualussa katselemassa kuu »yli-
oppilaat meniivät". Hyivllstici heitettyämme nousimme kär-
ryihin ja eläköun-huutojen raikuessa tumerijoutosta läk-
simme ajamaan tiitäwää wauhtia. Waan jonkun matkan
maantien »vieressä seisoi Antti, heilutti hattuaan jn huusi:
»eläkööt!"




