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I

Kosia.
Vähäisellä mäen töyrällä kauniin met-

säjärwen rannalla oli Mäkelän warakas
torppa; se oli rakennuksistaan uhkea, sillä
siinähän kaksi tupaa Vastakkaisin ja pors-
tuan perässä kamari; ulkohuoneet oli-
wat myöskin tarpeen-mukaiset.

Etelä-Suomen kunnaat jakukkulat wi-
heriöitsiwat, ja jopa woitukatkin oliwat
puhjenneet kedon kaunistukseksi rannan äy-
räälle, johon Liisu, torpan wanhin tyttö,
nyt lewitteli pyykittyjä pellawalankojaan.
Tuota punaposkista, lempeäsilmäistä tyt-
töä kaikki rakastiwat warsinkin hänen hy-
wän luontonsa wuoksi. Liisun wanhem-
mat oliwat warakkllita, waikka heillä oli
ollut kuusi lasta; niistä toki eli ainoas-
taan neljä, kaksi Poikaa ja kaksi tytärtä.
Mutta palatkaamme Liisuun, joka juuri
on saanut lankawyhtinsä kedolle leivite-
tyksi. Mitä ajattelee hän tuossa mieli-
hywällä katsellessaan lankoja, joita ahke-
ralla työllään on kokoon saanut? — Mitä
ajattelee tyttö, kun hän walmistaci «aa-
tetta, jota wasta omassa kodissaan on
pitäwä? — Liisu nuot langat oli itseänsä
ivarten kehrännyt, sillä olipa hän jo pari
wuottll ollut kartanon Jaakon kihloissa.
Tämä palweli nuorta kartanon omista-
jaa, patruuna Pohjosta. Patruunan lap-
suuden aikana oli Jaakko kartanossa juok-
supoikana; sittemmin kciwi hän muualla-
kin onneansa koettamassa, mutta kun nuo-
ri patruuna wanhempainsa kuoltua tuli
tilan omistajaksi, rupesi Jaakko taas kar-
tanossa plllivelemlllln, ja täällä hän Mä-
kelän Liisun tuttawuuteen tuli, sillä tuo
torppa oli kartanon aluetta. Liisun Van-
hemmat, taikka erittäinkin äiti, eiwät tah-

toneet Jaakkoa tyttärensä sulhaseksi, koska
hän oli main köyhä renkimies; mutta
wihdoin muori toki, waikka wastahakoi-
sesti, antoi Liisun ruweta kapioa wal-
mistllmaan.

Oli llluwantai-iltllpuoli, jaLiisun täy-
tyi rientää äyräältä pois ehtoo-askareil-
lensa. Hän rupesi pihaa lakasemaan ja
aikoi sen tehtyänsä panna nuoria kuusen-
hawun otsia portahitten eteen, mutta li-
hawll juottoporsas yhä esteli, se kun
juoksi hänen perässään, rawistellen hä-
nen hameensa liepeitä. Liisu torjui por-
sasta pois, mutta tuo aina wain seurasi
häntä, ja samassa wieras ääni huusi:

.Kas wain! Kylläpä näkyy, että hy-
win hoidettu elämä ruokkiansa tuntee".

Liisu katsahti sinne päin, josta ääni
kuului, ja sanoi punastuen: „Kah! Jus-
silan isäntä!"

,Niin oikein, minä palaan kaupun-
gista, mutta poikkesin tänne katsomaan,
kuinka Mäkelässä woidaan". Nain sa-
noen antoi hän hewosellensa heiniä, otti
niistä tukkosen ja Pyhkäsi sillä hien He-
inosensa seljasta sekä wirkkoi wielci:
»Sallthan, Liinaharjaseni, tässä wähän
huo'lltll".

.Käykäätte sisälle", sanoi Liisu ja saat-
toi nyt isäntää tupaan, jossa Mäkelän
muori juuri oli lakannut »villoja kehrää-
mästä ja par'aikaa laski rukkinsa tuwan
äärimmäiseen nurkkaan. Wieraan tul-
lessa koira muristen hyppäsi penkin alta
ja jopa haukllhtikin. Kissa peljästyksissään
pystytti selkäkarwojansa ja riensi akku-
nalle. Mutta muori, nähtyänsä wie-
raan, meni iloisesti wastacin, sanoen:
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„No kah! Itse Jussilan isäntä! ter-
weeksi! Huuti, Walpas! latkaatko haut- j
tumasta! Mikko siellä ! älä akkunasta ulos t
syökse! Tässä juuri ajattelin: kukahan i

tänne tulee, koska Mikko ehtimiseen sil- s
iniänsä pesee. Istukaatte, isäntä hywä, i
kohta Matti ja pojatkin metsästä, palaa- s
ivat".

»Kuinkas täällä naapurissa muori on ,
woinut?" kysyi Jussila. ,

„Hm, eipä tämä woimincnkaan juuri 7
hywän-puolista ole, mutta kun lapset jo -
aika-ihmisiksi rupeewat tulemaan, niin -
saawllthan he tehdä, mitä ei »vanhemmat
jaksa. Pojat auttawat isää, jaLiisu kyllä

tekee kaitki, mitä waimowäen työhön kuu-
luu; eikä Mantakaan enään hukan-syöpä
ole".

Jussila wilkasi mielihywällä Liisuun,
silitteli parempaan kuntoon noita pää-
laella olewia Harmoja hapstaan ja pani
paitansa kaulusta suorempaan. Hän oli
leskimies, ja tuo kukoistama, toimekas
tyttö olisi hänen mielestään sopinut rust-
hollin emännäksi. Nyt hän koetti päästä
puheen alkuun Liisun kanssa, mutta muori
pakisi niin paljon, ett'ei ukon aikeista
tahtonut mitään syntyä. Jo miehetkin
kotia tuliwllt ja muori sanoi:

.Katsos, Liisu, onko kahmipannu ta-
kassa wielä kuumana. Tuon kuhivin no-
jalla tässä pystyssä Pysyn, se aina »vä-
häsen wirtistytiää woimia".

Liisu meni kahwia kuppeihin kaata-
maan ja kauppasi sitten tuota makusaa
nestettä kaikille. Tytön muuten iloinen
muoto näytti nyt wähän alakuloiselta;
hän toimitteli lewotoinna ikään kuin Pääs-
kynen, joka myrsky-ilman entäessä sinne
tänne lentelee. Kahmin juotuansa mie-
het rupesiwat tupakkaa polttamaan ja pian
wahwat samupilmet nousimat tuman kat-
tohon asti.

.Mitenkä nyt Jussilassa moidaan?"
kysyi Matti, „ eihän teiltä ole mitään kuu-
lunut. Noh, tämä meidän ja teidän Ma-
linen nmttll ei oletkaan aiman lyhyt,
maikka kuitenkin olette lähin naapurim-
me".

,Hm, eipä meillä woiminen niin hywä
juuri ole, kun ei työt eitä toimet täy,
kuten pitäisi, — emännän ohjaawa käsi
olisi ainakin suuresta tarpeesta'. Tuota
sanoessaan katsahti hän taas Liisuun.
Senpä nyt muori huomasi ja kiiruhtisanomaan:

.Tiettyhän se on, että semmoisessa
rusthollissa emäntä tarwitcian. Kumma
kyllä, että kaksi wuotta leskimiehenä ol-

! tuanne wielä naimatonna olette, sillä tot-
tahan kumppanin kanssa elämä hauskem-
masti kuluu kuin yksin ollessa".

„Hm, ivanhan askeleet ja tuumat ei-
wät ole niin nopeat kuin nuorten. Kat-
sellut olen, ajatuksissani walittuni walin-
nut, mutta — kentiesi hän ei minusta
huolisi, kosta hän wielä on warsin nuori
ja hehkuma-poskinen". Näin sanottuaan
loi Jussila Liisuun silmäyksen, josta set-
inään huomasi, ketä hän »valitullansa tar-
koitti, mutta Liisu puikahti punastuen
owesta ulos, ja muori »virkkoi:

„Mikä wllnha te wielä olette! hohho!
ja tottahan sitä huonompaankin rusthol-
liin kelpaisi emännäksi mennä'.

»Kylläpä wain", wirkkoi Matti, »jollei
sattumus olisi epäsuostollinen, niin että
walittunne jo olisi toisen morsian".

Nytpä muori hätääntyi, hän nyftpäsi
miestänsä takin-liepeistä, kuiskaten: „Älä
millään muotoa, Matti hywä, mitään
puhu; ajattelepplls — kokonainen rust-
holli!" Tähän ei Matti mitään ennättä-
nyt wastata, sillä Jussila sanoi:

, .Kerran tuo kumminkin täytyy selwille
saada, enkä minä puhemiehestä huoli;

- sanonpa siis suoraan, mitä jo lanan olen
- aikonut: minä olen Liisua katsellut siinä

i toiwossa, että hänen saisin mainiokseni;
- kyllähän minulle on kaupattu rikkahim-

pia, mutta eipä ne ole muuten mielei-
siäni'.

.Noh älkää toki pilkkaa puhuko", ivirk-
koi muori iloissaan.

, .Totta puhun, enkä mitään pilkkaa",
- »vastasi Jussila. Minulla on kyllin ta-

warall, sitä en tarwitse, mutta kelpo
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emännän puutteessa olen, ja senhän nyt
toimoisin saamani Liisusta".

„No niin, maikka en ole kaukainen
kehuja, niin uskallanpa toki sanoa, että
kyllä kehtaan meidän Liisuamme töittensä
ja taftojensll muotsi pannatkin maikka rust-
hollarin emännäksi, mutta köyhä hän on
— eipä toki köyhimpiä, maan kyllähän
torpan tilat tiettään, ett'ei niitä suuriin
taloihin werratll sowi. Mutta koska ette
taivarastll huolillaan, niin olkoon tuo
Liisulle onneksi, ja ottakaa tyttäremme
mainioksenne".

.Hei, muoriseni! pian sinä asiasta
päätöksen teet", mirkkoi Matti, „mutta
täytyyhän siinä toti kysyä tytönkin mieltä".

.Kyllä minä hänen puolestansa ivas-
taan", pakisi muori. .Tyttö on tvähän
mielihymällä katsellut erästä poikanulit-
lllll, mutta jo alusta asti olen heidän
ystämyyttänsä tvllstustellut, eitä siitä
asiasta mitään tule. Anna sinä, Matti,
minun ottaa asiat haltuuni, niin kyllä
taitki hyivin käy".

.Tässä asiassa mastatkoon tyttö itse", !
mäitti Matti ja huusi, tuman omea raot'
taen: .Liisu, tule lapseni tänne!"

Liisu tuli sekä asettui isänsä turmiin,
kuten peljästynyt kyyhky, ja muori lau-
sui: .Kuules nyt Liisu, kummoinen onni
sinulle on suotu, kun itse Jussilan rust-
hollari tahtoo sinua mainioksensa".

„Niin, sinua Masienpa nyt olen tänne
tullut", sanoi Jussila; ,jos suostut kaup-
paan, tuon heti kihlat esille, eikä ne tyh-
jän-päitväisiä oletkaan", ja nyt sulhas- !

poika ankasi käärön toisensa perästä.
»Tässä silkit, tässä kultamitjat, tässä
sormukset, tässä —"

.Älkää wlliwatto itseänne suotta", lau-
sui Liisu MlltaMllsti; .tosin olisi tuo mi-
nulle suuri kunnia, semmoinen, jota moni
minulta kadehtisi, mutta — pieni on tor-
pan tytön maate-artku, ei sinne kahden
kihlat mahdu".

.Wiedään entiset pois ja lasketaan
uudet uhkeammllt sijaan", sanoi Jus-
sila.

„Arttuni lukko on hywä, kyllä sen ta-
kana tallella pysyy, mitä sinne kerran on
pantu", ivastasi Liisu ja läksi ulos olves-
ta, mutta äiti huudahti perään:

.Semmoiset kihlat! kyllä net pian pois
saadaan, älä nyt Liisuseni onneasi hyl-
kää!" Liisu meni menojaan ja Matti
lausui :

.Olisinhan minäkin, naapuri hywä,
tyttöni teille suonut, mutta tehköön hän
tässä asiassaan miten itse tahtoo; se on
minun mielestäni toki paras".

.Wai on! tarwitseehan meidän neu-
ivllll. lastamme, joka ei itse parastaan
ymmärrä. Olkaa wain huoleti, Jussila,
kyllä wielä kaikki hyminpäin kääntyy".

Jussila jätti kihlat muorin haltuun,
.Noh, siinä toiwussa, että mielii

kaikki täypi, kuten sanotte, jätän kihlat
tänne toistaiseksi; puhukaa, Mäkelä hy-
wä, tekin sananen minun parhaakseni.
Matti lupasi ja Jussila läksi ulos. Täällä
kiipesi ukko kääsyihinsä, löi Liinaharjaa

! selkään ja läksi matkoihinsa.

11.

Kirkkomatka.

Ihmisiä tulmuili pyhä-uumuuu ktrkol- ,
le, muutamat heilutellen lomioissa liiä- !
syissä, toiset tulkein keppinsä nojalla ;

kuitti Muin pyrkimiit samaan suuntaan,
Mutta kukapa tuo, joka hättilllttaiZsa
juuri ajoi tullewien ohitse — sepä oli
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Mäkelän muori. Pojat istuimat myös-
kin rattahilla, mutta muori itse ohjia
piteli, ja heijoo! nopeasti Musta juoksi-
kin; jo ennätettiin kirkolle. Muori hyp-
päsi rattahilta, sanoen:

»Kustu, anna tuo maate-patkll minulle
ja pumpulikäärö myöskin. Katso, ett'et

pudota lanka-keriä etkä munakoppaa —

se on käärön sisällä. So, saappa tänne
nyt nuot kaikki. Kallu, pidä huolta
Mustasta! minä kiiruhdan pappilaan".

Pojat tekimät, kuten äiti käski, ja nyt
muori kiiruhti astumaan kirkon lähellä
olemaan pappilaan. Sinne tultuansa
läksi hän kyökkiin, josta häntä nyt kut-
suttiin pruustinnll» kamariin. Muori
meni kuin menikin, ja termeiset lausut-
tuansa antoi hän munlllopan pruustin-
nalle, sanoen:

.Toin wähän tuoreita munia pruus-
tinnalle, kun oli tänne muutoinkin asi-
oita".

Pruustinnll kiitti tuliaisista sekä käski
muoria istumaan.

..Kiitoksia! On sitä istuattin saanut,
rattahilla kun tulimme", »vastasi muuri,
mutta istui toki samassa tarjotulle tuo-
lille ja kysyi: .Onko röökinät kotona?
minä otin mukaani peiton-aineita jaPyy-
täisin röölinöitä meidän Liisulle morsius-
peittoa ompelemaan".

.Kyllä he oivat kotona", wastasi pruus-
tinna ja huusi tyttäriään, joista toinen
heti tuli muoria terwehtimään setä lu-
pasi peiton kauniiksi pistellä; mutta näh-
tyään peittowlllltteen, joka oli mustapoh-
jaista, punaisilla tukilla hienosti pilkotet-
tua karttuunill, sanoi neito:

.Noh, miksikä tuommoista mustan-mä-
ristä maatettu olette Liisun morsius-pei-
toksi ostaneet?"

.Onhan ihmisellä usein murhettakin",
mustasi muori, „ja silloin on musta hy-
wä olemassa".

„Ei peitolla ikänä tarmitse murehtia",
»väitti neiti.

.Onpa siinä punaisia kukkiakin, joten
se sopii ilossa ja surussa, mutta" —

lisäsi hän itään kuin itseksensä — .jos
Liisu rusthollarin ottaa, laitan hänelle
punaisen peiton ja teen tästä itselleni
häämaatteet — maan Jaakolle — hm
hänelle on tämä liiankin hywä".

»Kenenkä kanssa tyttärenne naimisiin
menee?" kysyi pruustinna, tun huomasi
muorin puheesta, ett'ei siitä oikein war-
mllll tietoa ollut.

„No niin, pruustinna hyiuä, kylläpä
tuon pitäisi 0111l Varman asian, koSka
Jussilan rusthollari tytärtäni on ivai-
mokseen pyytänyt, mutta tyttö hupsu, joka,
maikka sen itse sanon, on hyminlin mu-
sas muissa asioissa, on toti nyt tässä
niin tyhmä, että tahtoisi ottaa trenti-nu-
litan, jolla ei ole itään mitään muuta
tuin tvlllltteet yllänsä — tuommoinen
tyttö hupsu! sanon »vieläkin — mutta
kaikilla main pitää olla heikot puolensa
— niin, niin se on", ja nyt muorin
suru nousi torkeimmllllensll, jopa hän par-
kasi itkemään. Prowasti tuli samassa
sisälle ja meni, nähtyään tunnetun wie-
rlllln ittewänä, säälimäisesti häntä ter-
wehtimään setä kysyi:

.Mitähän Mäkelän muorille on ta-
pahtunut?"

Muori nyt kertoi proivastille, mitä jo
ennen oli pruustinnalle puhunut, ja li-
säsi siihen: „Liisu on promastin rippi-
lapsia ja minä tiedän, että prowastin sa-
nat omat hänelle suuremmasta armosta
kuin muitten, senpä muoksi pyytäisin pro-
mastin neumonilllln häntä luopumaan
tuosta entisestä tyhmästä naimis-tuumas-
tlllln, kun hänelle näin selmä onni on
tarjona".

.Tuommoisiin asioihin on mieraan ma-
han sopimaton sekaantua", mustasi pro-
wasti, »paras on että ne, jotka naimi-
siin meneivät, keskenään liittonsa tetewät;
ainoastaan silloin, tuin selwästi näkee
lapsensa syötselvän itsensä onnettomuu-
teen, olemme melmolliset heitä estämään,
jos hylvillä neumoillll sen moimme tehdä".

„No niin, sitäpä minäkin juuri tar-
koitan, että prowasti hymillä neumoilla
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estäisi häntä menemästä kartanon Jaa-
kolle".

.Onko tämä nuorukainen tunnettu hur-
jaksi jll huonoksi elämässään?" kysyi pro-
Mllsti. „Onko hän juomari?"

„He ei, kyllä hän on siiivo poika —

eihän nyt meidän Liisu hurjasta olisi
huolinutkaan — mutta marsin tyhjä nuo-
rukainen; tottahan rusthollin emäntänä
paremman onnen saisi".

.Jos nuorten on rakkaus makawci, kyllä
Jumalalla on rikkautta, jota hän jakaa
kaikille sen mukaan, kuin hän parhaaksi
näkee. Ei yksin maalliset tamarat ih-
misen sydäntä moi onnelliseksi saattaa, ja
älköön siis kukaan »vaatiko lastaan nai-
misiin ilman hänen mapaata tahtoaan,se on minun neumoni. Mutta nyt, muori
hywä, minun täytyy rientää kirkkoon; jää-
kää hywästi ja muistakaa sanani sekä
tviekäll totowäelle paljon terweisici!"

.Kiitoksia", ivastasi muori; ja ollen
wähän nopollll nokin, sanoi hän nyt:
.Luulin minä täältä sallivani apua, mut-
ta turhaa, näen mä, se olikin".

Proivasti lätsi wirtansa toimiin kirk-
koon, mutta muori jäi waiwojausa iva-
littamlllln pruustinnalle, jota ystämälli-
sesti muoria kunnellen, tarjosi hänelle
tllhmill sydammen lohdutukseksi.

„Woi hymänen aika, otanko mielii?"
— sanoi muori mielissään, kun kolmatta
kuppia tarjottiin.

.Totta kaiketi", ivastasi pruustinna,
.mitäs liikaa tuo nyt sitten olisi, olette-

111.

Hajapilwiä.

Mittelössä oli laitti hiljaista, ääne- !
töintu, sillä olihun kirkon-uita. Toroun '
utko, miiton töistä mäsyneenä, meteli unta ■
tulvan sängyssä, ja kodassa tapaamme

Liisun keittämässä welliä. Hänen pyö-
rectt taswonsa hehtuiwut lvctlkeun luis-
tosta tulipunaisina, iu tuo puna, waitt'ei
ruusun kultuista, soiveltui kauniisti hii-
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nen ahwettuneistin taswoihinsa, mutta
tytön silmät eiivcit nyt, kuten tamallisesti,
kirkkaina loistaneet, niitä sumensi milja-
ivllt kyyneleet, jotka »virtana mierimät hä-
nen poskillensa; tyttö rukka koetti tawan
takaa pyyhkiellä silmiänsä lvyöliinallaan,
mutta eipä main kyynel-tnlma tauonnut.
Hän sekoitti toti ahkeraan melliä, jotta se
ei pohjaan palaisi, eitä huomannut, että
kotoaan astui nuori mies. Tämä kur-
sailematta sieppasi tytön syliinsä, ja nytpä
Liisun silmät ilosta loistimat, maikka kyy-
nel-helmet wielä postilla lepäsiwät; wä-
hän hämillään hän toti oli tuosta odot-
tamattomasta syleilystä ja sanoi siis:

.No Jaakko paha, älähän nyt toti
noin lvcillllton ole — mitä, jos nyt »vel-
lin! pohjaan palan".

„ Entäpä sitten, en suinkaan minä Wei-
listä wälitci, nyt kun sinun luonasi olen
— mutta Liisu, mikähän sinun on? Kyy-
neleitä on poskillasi — mitä sinulle on
tapahtunut?"

„Eipä wielä mitään, mutta — —

mutta —"

„No mutta, — mitä sitten? Sinä
mutkailet etkä ole suora kuten ennen —

mitä tuo nyt tietää?"
.Hyivänen aita, tuinta nyt oletkin tii-

was! Enhän minä wielä joutunut muuta
kuin puheen alkuun, kun jo puutuit sa-
noihini. Minä aioin wain kertoa, että
Jussila käiui täällä eilen, ja äitini tah-
too pakoittaa minua menemään hänelle
emännäksi, mutta sitä en tee! —"

»Entä isäsi, mitä sanoo hän?"
»Hän on minun puolellani".
.No mitä siis itket? Isälläsi tässä

suurempi malta on".
.Niin, mutta äiti saa tamallisesti kaikki

kääntymään oman tahtonsa mukaan".
.Ia siis sinunkin — no niin — köyhä

olen tosiaankin rusthollarin kilpailluksi
— enkä tahdo olla onneasi estämässä,
kyllä poistun tieltäsi. — Hyivästi!"

,No mutta Jaakko! mitä tuo nyt on?"
„Ei sinun tarmitsc enään itkeä sitä,

ett'et rustholliin pääse. Kyllä minä me-
nen matkoihini".

.Mutta Jaakko, et saa mennä! Sa-
noinhan, ett'en ota Jussilaa, ja sitä it-
ken, että tuosta nyt syntyy eripuraisuus
totihimme. — Kun sinä tulet kotimci-
ivyksi, katselee äiti sinua aina nurjalla
mielellä".

,Ia kaiken tuon tähden menisit niit
halukkaammin Jussilan emännäksi — kyllä
ymmärrän —

"

.Jos sen tekisin, kukapa estäisi minua
menemästä? — Ilolla sekä isäni että äi-
tini siihen sullstuisiwllt; waau minua ei
kukaan woi pakoittaa menemään Jussi-
lan »vaimoksi eikä kenenkään muun omaksi
kuin sinun. Sinun kanssasi olisin on-
nellinen waikka metsän korivessakin; ol-
lessani sinun lähelläsi, tuntuisi kaikki työ
huokealta, maikka se kuinkakin raskasta
olisi. Jollet usko minun totta puhuiva-
ni, niin lähde sitte. — Kylläpä minulla
on woimia tallentaa tuo rakkauteni jon-
nekkin sydämmeni soppehen, en sitä sinulle
tyrkytä; mutta wast'edes saat nähdä, että
wäärin olet minua tuominnut".

Näin ivastaten Liisu käänsi selkänsä
Jaakolle ja rupesi taas »velliä sekoitta-
maan. Hänen mielensä oli sytucisti lou-
kattu, ja kyyneleet tuntiwat hänen sil-
miinsä, maan tyttö raukka koetti kaikin
moimin estää niitä tulmailemasta.

Jaakko ei mennyttään, maan miipyi
yhä ja sanoi hetken päästä:

.Liisu hywä, suo minulle anteeksi!
Mieleni oli niin toiivoton, ett'en huo-
mannutkaan sanojeni katkeruutta, minä
kun ajattelin sitä loistawaa kohtaloa,
mikä sinulle oli tarjona, — ja itseäni,
— minua, jolla ei ole muuta kuin rak-
kauteni sinuun ja nämät kaksi wahwaa
kättä, mutta — niitä en tosiaan ole
säästäivä. Kaikki mitä woin, tahdon hy-
ivätsesi tehdä. Kotoivämytsi en myöskään
aio, ja tulinpa juuri sinulle kertomaan,
mitenkä olen tuumannut rumeta raimaa-
Mllan itselleni torppaa. Olen saanut
maata patruunalta, jota aina on ollut
lomin hywä minulle".

»Tuohan ivasta olisi hupaista! Me
tekisimme yhdessä työtä, ja minulla olisi
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lehmä ja porsas ja lampaita, sinulla he-
monen, ja wähän kaitellaista, mitä
tarmitsemme, saisin kodistani".

„Oi Liisu, oikeinpa suloista on nähdä
sinua noin iloisena! Niinpä olin minä-

kin tänne tullessani — olihan minulla
jo koko rikkaus tuossa aiotussa uudis-
asunnossll, jota main mielitumituksessani
häälyi, kost'ei minulla siihen mielä ollut
edes nurttlltimeä, ja siksihän tuo sinun
puheesi Jussilasta supistutti haametsitun
rittlliiteni niin mitättömäksi, että se mi-
nusta näytti ainoastaan tuulen-tupaselta,
joka tyhjään raukeaa! Nyt on taas kaikki
toisin, nyt tehdään torppa eikä mitään
tuulen-tupaa. Pyydän patruunaa anta-
maan minulle plllmeluksestllni eroa, jotta
syksyyn saattaisin malmistaa meille asu-
muksen".

.Asumuksen, joka on marsin meidän
omamme. Sehän on paljon hauskem-
paa, kuin jos minun olisi ollut totia jää-
minen".

.Entäs Jussilaan — eiköhän toki sin-
ne olisi hupainen inentätvä? — häh!"

»No Jaakko, suutunhan minä, jos
wain kerrankin tuommoisia puhut".

»Älähän toki, tahdoin sinua wain lvä-
hän kiusata, mutta se oli »viimeinen
kerta".

.Niin ehkä, jos lisäät: .tällä erällä",
mutta wast'edes".

,Wast'edes — no niin — sehän on
taas sen ajan murhe".

Näin niimät nuoret olisiivat limertä-
neet kentiesi kuinka kauan, ellei kartanon
Wahti, joka Jaakkoa oli seurannut, olisi
rumennut haukkumaan. Wahdin haukun-
ta herätti heidät noista rakkaista tule-
maisuuden unelmista ja Liisu, joka oli
ivllltean hämittänyt padan alta, jotta ei
melli pohjaan palaisi, huudahti nyt:

»Kirkosta tullaan, eikä melli mielä
ole malmista; mitäpä äiti sanoo? —

Lähde nyt jo pois!"
Jaakko kiiruimmiten syleili Liisuansa,

ja nyt oli laitti »veitikkamaisuus poissa
hänen silmistänsä, kun hän lausui:

»Liisu, pysy »vakaana päätöksessäsi —

ole minulle uskollinen!"
»Totisesti uskollinen! siihen saat luot-

taa!" oli Liisun mustaus.
Jaakko meni, mutta ei mielä kirkko-

mäki kotia ennättänytkään, ratasten jy-
linää toki jo kuului. Liisu suurusti
ruo'an ja kohensi sitten »valkeaa, jotta
melli pikemmin rupeisi kiehumaan, Maan
eipä ruoka walmistunut, ennenkuin muori
kotaan puikahti. Liisu nyt ei kuitenkaan
saanut toria, muori wain kertoi, miten
hyivänä häntä oli pappilassa pidetty, sekä
lisäsi sitten:

.Röökinä lupasi peiton ommella, ja
»vieläpä punaisenkin laittaa, jos Jussi-
laan emännäksi menet".

„Mitä hymää heillä siitä olisi, että
Jussilalle menisin, — miksikä he minulle
punaisen peiton antaiftmat?"

„No heh ei, sinäkös nyt kummia mie-
tit, minähän aineen antaisin, mutta pap-
pilassa ommeltaisiin".

.Sen kyllä tekewät, waikka laakollekkin
menen, kuten menenkin".

.Siitä asiasta saamme wielä jutella.
Eihän tuo niin aiwan warmaa lienektään,
— mutta toimita tupaan ruoka, jotta
päiivälliselle pääsemme".

Näin sanoen muori läksi kodasta pois,
ja Liisu läksi myöskin, hänen kun tuli
asettaa tuwan ruokapöydälle tuo» yksin-
kertaisen päimällisen.

Muori, joka kirkosta palattuaan ta-
mallisesti, päimällistä syödessään, tiesi
perheellensä jutella paljon uutisia, oli nyt
marsin maiti, jonka wuotsi isäntäkin kum-
mastellen lausui:

„No, eikö nyt pitäjäässä ole mitään
tapahtunut, tost'ei sinulla, muoriseni, ole
uutisia?"

.Itään kuin olisinkin joku uutisten ke-
rääjä; — en minä niistä itänä ole huo-
linut, waitta joskus sattumalta jotain
kuulee —"

.Niin niin, muoriseni, sattumalta tie-
tysti — etkö kuullut mitään sattumalta?"

.En, en mitään".
.Kuulin minä", sanoi Kustu, „että
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kartanon Miinan ja Nikkilän Juhon nai-
mis-klluppll on mennyt myttyyn, siitä ei
tule mitään".

.No mikähän siihen syynä?" kysyi Lii-
su ihmetellen.

.Mitäs muu kuin nuoruus ja hulluus",
sanoi muori.

„No no, llkkaseni! ei kaikki nuoret eroa
tahdottaan tehdä, eitä tuo aina hulluutta
ole, jos erot tehdäänkin".

„He ei, siinäpä Miina juuri iviisaasti
menetteli, että eron teki. Juho näet hu-
malapäissään oli joutunut tappeluun ja

! saa nyt juopuneen slltot ja muut —

mutta niin käypi, kun nuoruuden-hulluu-
dessa, kiinnittää itsensä tuommoisiin huli-
tviliin. Mitä niistä nuorista on tähän
aikaan, jolloin sitä wiinlla niin lvilja-
ivllsti tulivllilee! Sen wain tiedän, että
onnellinen se, jota tasaantuneen miehen
omaksensa saa — nuoret ne oivat tänään
tämmöisiä, huomenna tuommoisia, mutta
ivanhan-puoleinen — hän paikkansa pi-
tää".

Tämän sanottuaan muori siunasi seka
nousi ruo'lllta, ja muut laitti tekiwät sii-
moin.

IV.

Wiulu-MiNo
Verkalleen kulti Jaakko Mäkelästä kar-

tanoon Päin wiewäii metsäpolkua pitkin.
Hän näytti lomin alakuloiselta — lienee
tuo ollut ilmankin syy, sillä sehän lämi
yhä raskaammaksi; mustia piimiä kokoon-
tui tllitvahlllle, etäältä kuului hiljainen
ukkosen jyrinä ja yhä yltyi humina tuos-
sa tuuheassa kuusimetsässä, mutta Jaakko
ei tlllljempuun astunut, hän oli niin sy-
nnin mietteisiin waipununna, ett'ei huo-
mannut uhkllllivllll ilmaa, ennenkuin ri-
peä sateen-kuuro hänen ennätti. Jaakko
meni kuusikkoon sateen suojaan ja rupesi,
siinä seisoessaan, miettimään tulewaista
elämäänsä; sehän näytti aiman synkältä.
Liisu kyllä oli liimannut olla uskollinen,
— mutta olihan tuo suuri rustholli hy-
min miettelemä, sepä aiman luonnollista
— niin luuli Jaakko, maan Liisulle olisi
koko maailman rikkaus ollut mitätöntä,
ellei hän sitä olisi saanut malittunsa
kanssa nauttia.

Sateen suojassa ollessaan kuuli Jaakko
rakkikoiran haukunnan ja näki samassa
ukon, joka wielä kepeillä askelilla us-

tull tepsutteli märkää niittypolkua pitkin.
Ukko kapusi aidan ylitse, ja tultuaan met-
sään, riensi hänkin saman tuuhean kuu-
sen turmiin, missä Jaakko piti suojaa.
Ukko oli ihan märkä, sillä hän oli tak-
kinsa kietonut kalliimman tamaransa, »viu-
lunsa, ympärille.

,No mihinkä Mikko nyt on menossa
tämmöisessä sateessa?" tysäsi Jaakko.

,Ai'on mennä Niemen kylään, mutta
poikkesin ensin kartanoon, taivutukseni si-
nua — sillä tahdonpa tarjota itseäni
soittajaksi, jahka häitä pidät. Sinä olet
kelpo poika ja Liisu on oima tyttö, oi-
kein hymäsydämminen — ja niin kaunis
— eikö ole? häh! Hänelläpä on niin
punaiset posket ja huulet, että hän to-
siaankin hohtaa kuin puolukka metsässä".

»Niinpä kyllä", — mustasi Jaakko ja
lisäsi ikään tuin itseksensä, mutta toki niin
ääntemästi, että Mikko sen luuli: .soi-
sinpa hänen mähemmin hohtaman, ett'ei
pistäisi kaikkien manhojen leski-rustholla-
rien silmiin. En saata enään olla on-
nellinen".
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,No mitäpä nyt tuumllllt — älä ivllin
ole mustasukkainen! Ole sinä huoleti,
miulu-Mitto on paljon nähnyt maail-
massa — eroittaa kullan hopeasta; tyttö
ei myy rakklluttllnsll rikkauteen, ennen sinä
mustasukkaisuudesta jätät hänen. — Luota
tyttöön! sen neuivon minä annan ja sit-
ten tulen ivaruilllln sinun ja Liisun häi-
hin, soittamaan tätä ratasta »viuluani".
Näin sanoen painoi Mikko wiuluansa
rintaansa wasten ja lausui wielä: „Olin
minäkin ennen yhtä rakastunut jarakas-
tettu kuin sinä, mutta mustasukkaisuuteni
turmeli onneni — nyt ei ole minulla
enään muuta rakastettaivaa tuin tämä
— »viuluni".

„
Mistä tiedätte, tuinta rakastettu olen?

Varma kuitenkin on, ett'en ole onnelli-
nen. — Aina kun ajattelen tuota wä
häistä kotia, jokll nykyisin mielessäni tu-
witteli ylen herttaisena, muuttuu sydäm-
meni synkäksi — minä ajattelen, että Lii-
su tupaani halweksii, hän luu rusthollin
emännäksi olisi päässyt. Täällä kuusen
alla seisoessani tuli mieleeni, että paras
ehkä olisi, jos ottaisin kartanon Miinan
«aimokseni; hän on kaunis, iloinen tyttö,
eikä suinkaan minun totiani halpana pi-
täisi — mutta luulenpa toti, ett'en saa
Liisun mielestäni — en milloinkaan".

.Jopa joutllivill juttelet — sanoinhan,
että sinä mustasukkaisuudesta saatat it-
sesi onnettomaksi. Miina on tehnyt eron
juoposta sulhasestaan ja ottaa kyllä ha-
lusta toisen paremman, mutta Liisu si-
nua rakastaa, ja katso ett'et suotta sitä
rakkautta hylkää, sillä totinen rakkaus on-
nen tuo. — Ota, poika, tunari wakaasta
neuwostani".

Jaakko oli waiti wähän aikaa, maan
sanoi sitte: .Kyllä käsitän neuivonne hy-
mätsi ja halusta sitä seuraankin — mutta
Mikko, kertokaa elämästänne minulle Vä-
häisen; olen yhtä ja toista kuullut siitä
puhuttllwlln, ivaan en koskaan ole oikein
selmää saanut elämän-maiheistanne".

„Hm — noh, wlliktll main — Liisun
tähden sen teen, olkoon se sinulle opiksi
ja »varoitukseksi. —

Liisullu oli täti — hän oli morsiu'
meni. — Tyttösi on aiman tuon tätinsä
näköinen, ivaan Anna-Liisan posket eiivät
olleet yhtä punaiset, sillä hän ei enään
ollut ensimmäisen nuoruutensa kukoistuk-
sessa, mutta hänen silmänsä, — olisit
main nähnyt, kuinka ihanasti ne loisti-
ivllt! Kaikki pitimiitkin häntä ylen hy-
mänii, mutta tuostapa tulin minä luule-
maiseksi. Kerran eräänä pyhä-iltana tu-
min hänen kodissansa; wiulu oli muus-
suni, minä rupesin soittamaan, sillä An-
na-Liisa kuunteli halusta wiuluni ääntä.
Tumassa oli koto joukko kylän nuorisoa
ja niiden seassa eräs Timo niminen tor-
pan-voita, jota minun mielestäni useam-
min, kuin tarpeellista oli, katseli Anna-
Liisaa. Minä painoin wiuluani Masten
leukaani, Poljin jalkaa ja soitin tuin
»vimmattu. Kiihkoni tarttui tuulioihini,
sillä he eiivät enään malttaneet istua,
Vaan rupesiivtit tanssimaan; ainoastaan
Anna-Liisaa ei tanssi huwittanut, ei,
wailtll tuo mainittu poikakin häntä tah-
toi polskaan, niin istuipa hän sittenkin
paikoillaan. Tuotos oikein oli minulle
mieluista! — mutta iloni ei kauan kes-
tänyt; Timo istui aiwan Anna-Liisan
miereen ja näytti mieltyneeltä kuten ai-
nakin, maan Annu-Liisan silmät oliiuat
haaiveelliset, hän kuunteli soittoa ja ajat-
teli minua, että tuskin hnomasikaan me-
ressä istuivat! pojan puhetta — sen sit-
temmin ymmärsin aiwan hyivin, ivailla
silloinen mielen-tilani toisin selitti noitten
silmien suloisuuden — minä ajattelin:
tyhmäpä olen, tun uskon tuota naista,
joka, päästäksensä Timon kanssa juttele-
maan, jäi tanssista pois. Mielitumituk-
seni kiihtyi aina, mutta minä soitin —

soitin niin, ett'en ymmärtänyt lakatul-
taan, ennenkuin Anna-Liisa, lempeästi
katsoen minuun, tuli luokseni lausuen:
.Mikko, etkö jo »väsy soittamasta?" —

Siihen mastasin: .Jospa wäsynkin, niin
mitäpä sitten?" — Hän katsoi kummas-
tuen minuun eitä puhunut sen enempää,
«aan meni taas laivitsalle istumaan —

mutta nyt minä lakkasin soittamasta ja
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pyyhkien hien otsastllni menin hllllritaSta
olutta juomaan, sitte läksin pois. Omessa
ivilkllsin hätimmiten Anna-Liisaan — hän
oli kalpea ja hänen ihanat silmänsä —

oi laakto — kimen ne olisimat sulatta-
neet, mutta eimät minull — niin oli
mustasuttllisuuL minun wlllloittanut.

Kuluisin muutamia päilviä — sydnm-
meni rupesi pehmenemään, minä ajatte-
lin: .entä jos olisin erehtynyt" — lät-
sin kuin taksinkin tyttöni kotiin ja sattuipa
niin, että tapasin hänen yksin tumassa
kehräämässä. Tuo suloinen olento tuli
heti mastllllni, ja tarjoten kättään mi-
nulle, lausui hän surun-sekaisella äänellä :

.Kyllä tiesin sinun tuleman, silla olenpa
hartaasti rukoillut Jumalaa sinun sy-
däntäsi pehmittämään. Sano, rakas Mik-
ko, miksi minulle suutuit? Oi! sinä et
usko, kuinka äärettömän paljon surua olet
minulle tuottanut!" Minä kerroin mitä
jo tiedät, ja hän makuutti totisesti, ett'ei
hän milloinkaan mieltyisi Timoon, maan
että minä iäti olisin hänelle ratkahin.
Minä uskoin hänen sanansa, ja nyt olim-
me taas onnelliset, maan eipä se onni
kauan kestänyt —. Anna-Liisan sisar
oli jo silloin naimisissa ja emäntänä
Mätelässä, kun minä eräänä puimana
kuljin juuri tätä samaa Mäkelään päin
wiewää polkua pitkin — minä kiiruhdin
eteenpäin. — Oi Jaakko! tuo oli onne-
ton matta — muttll — loppuun, lop-
puun täytyy kertoa, koska kerran olen al-
kanut — niin — meninpä tietäni ja näin
etäällä edessäni talsi ihmistä, jotta sei-
soimut polulla, keskenään jutellen. Minä
luulin net tuntemani, ja marmuudekseni
kiiruhdin lähemmäksi, — ne oliwat —

Timo ja Anna-Liisa. Päätäni pyörrytti,
enkä muuta uskonut, kuin että nuot mo-
lemmat oliwat salaisessa liitossa tois-
tensa kanssa — ja kiiruusti riensin hei-
dän siivuitsensll, ivaan samassa myöskin
ärjäsin: .uskoton! jää hyivästi — en
tahdo olla sinun pilkkanasi!" Sitte rien-
sin Niemen kylään wiewälle polulle, enkä
lormiinitaan ottanut Anna-Liisan rukoi-
lemaa ääntä, kun hän huusi: „Mitko, oi

Mikko I tuule minua, tuule mielä terran !"
— mutta minä olin silloin kuuro!

Mikkoja kului — minä en mennyt
Anna-Liisaa ,en kuuleen enkä turtis-
tlllln" — mutta aiMaapplls mikä il-
keä Päätös mielä päähäni pälkähti! Mi-
nä tunsin erään nuoren tytön, joka
paljon kulki kylää ja oli hywin malmis
lyömään nippiä ja näppiä nuorten pa-
rissa — kieli oli hänellä myöskin hy-
win sukkela, ja nytpä ajattelin: Riikan
kanssa rupean seurustelemaan — Anna-
Liisan kiusaksi — saapa hän nähdä, ett'en
häntä yhtään kaipaa — en yhtään —

häntä en ollenkaan rakasta! Näin luu-
lottelin itseäni — näin saatoin itseni
harhailemaan, ett'en enuän tuntenut oman
sydämmeni tunteita. Minä kuljin nyt
Riikan seurassa - tansseissa olimme yh-
dessä sekä nuutareinll joka häissä, ja
minä luulin olewani onnellinen; mutta
lvoi — mitenkä olisin saattanut olla on-
nellinen Riikan parissa, kun minulla ker-
ran oli ollut semmoinen morsian, tuin
Anna-Liisa! -

Eräänä pyhänä olin kirkossa, siellä is-
tui Anna-Liisakin; hänen poskensa oliwat
käyneet kalpeata kalpeammaksi, ihonsa oli
äimän lupihohtutvu, ja silmät — niin,
semmoisia en ole ennen entä sittemmin
nähnyt. Hän katsahti minuun kerran,
wain ainoan kerran, mutta sitä katsetta
en unohda, se oli puhtaan omantunnon
katsanto, ja siinä kaikki hänen kärsimyk-
sensä kuivattuna. Minä en suurempaa
rangaistusta taiminnut, saadakseni sel-
män siitä, että harhatietä kuljin. Rii-
kan seura ei minua enään miellyttänyt,
sillä häntä en millään muotoa saattanut
rakastaa, eikä hän tuota erittäin pahak-
sensa pannut, mailta häntä »väistyin.
Anna-Liisa oli nyt yöt Päiivät mieles-
säni. Minä oleskelin hänen kotinsa met-
sissä, maan hänen luoksensa en uskalta-
nut mennä. Mutta kerran sain sattu-
malta tietää, että hänen oli aikomus läh-
teä Mäkelään; minä kiiruhdin tälle sa-
malle polulle, ja kuten tuomittu odottaa
tuomiotansa, josta hänen elämänsä laitta
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kuolemansa riippuu, niin odotin minä j
sitä hetkeä, jona häntä olin tapaama —

minä odotin — ja hän tuli. Suo
minun lemahtaa, ennen tui» jatkan".

Mikko pyhti otsaansa paitansa hihaan,
oli wähän aikaa ääneti ja jatkoi sitten
taas:

„Oli kesäinen ftäiivä, semmoinen, jona
ei tuulen henkeä tunne, jolloin luonto
ikään tuin kuuntelee sen turmissa asu-
mien lintnisten ääntä. Minä kuulin An-
na-Liisan kepeän astunnan jariensin häntä
ivastaan, hän matvahti »vähäisen nähdes-
sänsä minua, maan sanoi sitte: .Olipa
hywä, että sinun tapasin, sinun täytyy
kuunnella, mitä sinulle kerron, sen oikeu-
den itselleni waadin".

,Oi Anna-Liisa! minä sinua kuunte-
len sekä nyt että aina wast'edeskin" —

Mllstasin minä ja tartuin hänen käteensä,
mutta hän irroitti itsensä minusta, lau-
suen: „Ei mitään liikanaista, kuuntele
main: Sinä olit minulle niin ratas,
ett'ei mallilmllssll ollut minulla mitään
niin kallista, ja toti minun uslotto-
mlltsi julistit. — Silloin, tuin täällä
metsässä minun tapasit, olin Mätetään
menossa, kuten nytkin. Timo tuli mi-
nna ivastaan ja aikoi palata kanssani,
mutta päätinpä tehdä lopun tuosta seu-
raamisesta ja sanoin: Timo, minä olen
Mikon kihlattu morsian, älä minua seu-
raa, — samllNll hetkenä tulit sinä. —

Nyt tiedät, kuintll syytön olen ollut, ja
niin totta tuin minulla on Luoja, omat
nämät sanani todet".

.Minä olen jo aitaa sen tuntenut,
että olit syytön. Oi ratas Anna-Liisa!
saatatko antuu minulle anteeksi? Etpä
usko, kuinka minäkin olen kärsinyt! Maan
mitäpä tuosta puhun, omahan oli syyni,
minä olin komin luuleivainen ja ollen si-
nulle suutuksissa päätin seurustella Rii-
kan kanssa, jotta sinäkin muka tulisit tun-
temaan tuota hirmeää tuskaa, jota minä
kärsin — älä usto, että häntä milloin-
kaan rakastin. Minä en saata sinulta
elää; ollaan taus ystäwät kuten ennen-
kin -"

»Ustämät — niin, ollaan aina ystä-
wät, muuksi en ikänä moi tulla. — Oi
Mikko! sinua minä pidin armoisampana
kaikkia, mitä maailmassa löytyy; kun si-
nua kuuntelin, miulull soitellessasi, ajat-
telin: onpa onni minua seurannut, koska
noin ylemän miehen rakkauden olen mait-
tanut. Itse olin mielestäni aiman »vä-
häpätöinen, mutta tuopa juuri oli iha-
naa, että mähäpatöisenä sain kulkea mah-
taman rinnalla, olihan silloin heikom-
malla turma ja suoja tiedossa — mutta
nyt — Mikko, Mikko! elämäni onnen
sinä minulta »veit! Kun näin sinun tu-
man tllkuu Riikan seurassa, silloin kyllä
ymmärsin, että hetkessä ei sydämmesi
saattanut muuttua; minä tiesin, että ker-
ran olit takaisin palaama, mutta samassa
tunsin myös, että meidän Malimme iäksi
päimiksi oli muuttunut — sinä olet sa-
ma, maan toti toinen. Tällä hetkellä,
mailta lähelläni seisot, ja maitta näen
rakkauden loistumun silmissäsi, tuntuu
minusta toki, itään tuin erämllassa yk-
sin Vaeltaisin, sillä sen «ahman puun si-
jasta, jonka olin tuekseni malinnut, näen
nyt ainoastaan horjuman ruolvon". Suu-
ret kyyneleet »vierimät hänen poskillensa
ja hän llntoi minulle kätensä jäähymäi-
siksi.

Oi Jaakko, sinä et ymmärrä, mim-
moinen tuskani oli. Minä rukoilin hän-
tä uudestaan omakseni tulemaan, mutta
hän Vastasi main: .Sydämmeni on sär-
kynyt, sitä en enään moi kenellekkään an-
taa; äläkä etsi minua, sillä sinua näh-
dessäni haamojllni pahemmin tiivistää.
Wielä kerran jää hymästi, ystämyyteni
sinua seuraa! Kun sydämmeni on terme,
sitten kutsun sinua luokseni".

Näin me nyt erkanimme. Minun toi-
moni kiintyi hänen »viimeisiin sanoihinsa.;
en silloin ymmärtänyt niitten oikeaa mer-
kitystä. Ajat kuluiwllt, minä en nähnyt
Anna-Liisaa — en mennyt häntä etsi-
mään, sillä hänen miimeistä pyyntöänsä
minä niin pyhänä pidin, että sitä nou-
dattaa tahdoin, maitta tuo kyllä katke-
ralta tuntui. Kerran toti, eräänä iltana,
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kun itämäni ivalloitti minun siten, ett'en
tästä rattaasta miulustanitaan huojen-
nusta saanut, lätsin tohti Anna-Liisan
totta. Sinne tultuani hiimin pimeässä
hänen alkunansa luokse, saadakseni näky-
mättömänä häntä katsella. Hän istui
kehräämässä ja lauloi — Anna-Liisalla
oli kaunis ääni, maan nyt soi se ylen
surulliselta. Sanat luuluimat näin:

,Oi lumi, tuiskuile,
Tee haut» minulle!
Tää sydän polttama
Jo etsii lepoa.

Kun hautaan lasketaan,
Mua, lumi, peitä «aan
I» unhoitettua
Niin helmans tallenna!

Oi lumi! jäiseksi
Sä laita hautani,
Ett' lemmen-liettini
Siell' iäks' sammuisi."

Näin hän lauloi — mutta minä hii-
min taas pois yhtä hiljaa, kuin tullutkin
olin. Muutamia Miikkoja myöhemmin
minua kutsuttiin hänen luoksensa. Anna-
Liisa malasi kalpeana muoteellaan, maan
kun häntä lähenin, katsoi hän minuun
suloisesti hymyillen ja lausui: .Tule la-

hemmäkst! Sinussa näen taas tuon mah-
«an puun, ja sydämmeni on aiman ter-
we. Minä pääsen nyt pois elämän tais-
teluista jll sinuu muistan — »tuolla,
tähtein tuolla puolla" — siellä ei mi-
kään meitä erolta!"

Niin, hän lähti, tuo hempeä olento —

ja minä — minä odotan aikaa, jolloin
pääsen hänen luoksensa. Siksi soitan
miuluani — ja kun näen nurjuutta nuor-
ten rakastamien Malilla, kiiruhdan heti
heitä somittamnlln. Nyt ymmärtänet, mi-
ten tuo minuun koski, kun näin, ett'ei
sinun ja Liisun, hänen sisllrensa tyttä-
ren Mali ollut semmoinen, kuin sen tuli
olla".

„Kiit°kstll, Mikko! Kylläpä tämä ker-
tomuksenne on hywä waroitus minulle,
sillä kuku tiesi, mikä päähäni pälkähtäisi,
kun synkälle mielelle joudun, kuten äsken
tapahtui, jolloin tuo minua loivin rasitti,
että Jussila kilpailiatfeni tuppasi".

.Ole huoleti wain ja laita tupasi syk-
syyn ivlllmiilsi, sitte tanssitaan Mäle-
lässä semmoinen polska, että mielä muo-
rikin tanssista hikoilee. Mutta nyt hy-
mästi! Ilma on jo selkenemässä, täytyy
rientää Pois".

.Kyllä täytyykin", sanoi Jaakko, ja
kumpikin meni eri haarallensa.

V.

Isäntä ja palwelia.

Oli maanantai, tm» patruuna Pohjo-
nen istui llu'aistun akkunan ääressä, juo-
den aamukllhwillnsa. Tawan tukua laski
hän lupin kädestään; hänen koto mie-
lensä oli niin kiintynyt luontoon, jota
ihanuuttaan lemitteli hänen silmiensä
eteen, että tuo yleensä rakastettu ruskea
nestekkin joutui unohduksiin. Nuori rou-
wa tuli ja laski kätensä miehensä olal-

le, sanoen: .Mitä, ystcimäni, mietiste-
let?"

.Katselen main luontoa ja ajattelen:
olenpa onnen lapsi, kosta minulla on su-
loinen «aimo, herttaiset lapset sekä oma
kartano näin ihanassa seudussa!"

„Ia onpa sinulla mielä tuo suurin rik-
kaus: onneensa tyytymäinen sydän! Kyllä
nureksima ihminen aina puutteita löytää,
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waikka Luoja hänelle armostansa lahjoja
jataa — mutta lliuoastlllln hän on ri-
kas, joka kohtaloonsa tyytyy".

.Kyllä kiittämätön olisinkin, jollen tyy-
tyisi! Tunnelipa itseni niin onnelliseksi
tällä hauwllll, ett'en suinkaan hennoisi
apua llnotvllltll mitään kieltää, jos wain
suinkin hänen toimoansu saattaisin täyt-
tää".

.Kumma, että tuommoinen miete juuri
johtui mieleesi".

,Hm — niinpä ne ajatukset lentämät.
Mutta urmuuppus, mikä nyt päähäni
pisti?"

„No mitä?"
.Että lähtisimme kutsumaan apila-

niittyjä. Ilma on niin kaunis, ett'ei nyt
somi täällä sisällä loikoilla tämmöisenä
pllimänä".

.Mutta sinne on pitkä matka —"

»Ei huolita lämellä, maan pannaan
Walko Mllljaisiin ja lähdetään sitte. Olet-
ko tunnin päästä malmis?"

„Olen kyllä; minä menen lohta katso-
maan, että pienokaisilla on mitä tarmit-
semat poissa ollessamme, ja sitte puen
päälleni". Näin sanoen rouma kiiruhti
toimiinsa.

Patruuna soitti kelloa pari kertaa, ja
hetken perästä tuli Jaakko sisälle, kysyen
mitä patruuna tahtoi.

.Tunnin päästä pitää Walkon olla
maljllhissll, sillä minä aion lähteä apila-
niityille".

„Kyllä", ivastasi Jaakko, mutta jäi
mielä seisomaan omelle. Hän määnteli
ja käänteli lattiaan, itään tuin olisi siitä
puheen alkua hakenut. Patruunakin tuon
huomasi ja kysyi:

.Onko sinulla mitään sanottamaa? pu-
hu main suusi puhtaaksi".

.Kyllä tarmitsisi, mutta Pelkään patruu-
nan suuttuman".

.Mitä tuo tuommoinen olisi, josta et
puhun uskalla isännälle, jota on entinen
leitlitomerisi?"

.Niin, kylläpä patruuna aina on ollut
hywä minulle, mutta —"

,No, „mutta" — jätä nyt pois .mut-
ta" ja puhu asiasi".

.Patruuna lupasi Niittymäen minulle
torpan maaksi, sitte luu tahtoisin raken-
taa totia itselleni; nyt minä haluan omaa
asuntoa, sillä syksyllä aion naimisiin men-
nä, mutta senpä muotsi pyytäisin, että
patruuna, jos suinkin mahdollista olisi,
antaisi minulle eron palmelutsestani, jotta
saisin hankkia tupasen itselleni sekä »vilje-
lysmaata wähän miljemmältä".

.Kylläpä kummia pyydätkin, mutta en
tuosta toki suutu, sillä sopiihan sinun
pyytää, minun kieltää, ja siitä sitte on
päästy. — Nyt tulee juuri kiiruin työn-
aika; mitenkä sinua siis saattaisin pois
laskea?"

.Kyllä minä luulen saamani Mäkelän
Kustun sijaani ja häneen patruuna mar-
Mllllnkin tyytyisi, sillä Kustu on hymän-
taftllinen ja sukkela lllilissll töissään; ehkä
puheisslllln liiankin sukkelll jll rohkea".

.Tuo kuuluu hymältä; aiivan semmoi-sen pojan minä tahtoisinkin sitte, kuin si-
nua en enää saa pitää, mutta syksyllä-
hän sinun ivastll sopii erota ja tulemana
muonnll naida — eikö niin?"

.Ei, sillä onpa niitä minua mahta-
mampia, jotka tahtoivat mäkisin miedä
morsiameni".

.Ai! onko niin? No anna hänen men-
nä, jos hän main katsoo ihmisen ulko-
naista mahtllwuuttll".

„Eipä klltsoktaan, mutta sitä enemmän
hänen äitinsä sitä katsoo, ja senpä muoffi
tahtoisin ottaa tytön pois kaikista noista
kiusauksista ja rettelöistä, joita hänellä
siellä totona on. Kyllä Mäkelän muori
jo oli päättänyt ottaa minua kotomämykst,
mutta sitte tuin Liisull pyydettiin Jussi-
lan emännäksi, ei muori minua enään
oikein kärsi, ja siksipä tahtoisin, jota pi-
kemmin sitä paremmin, oman kodon it-
sellemme".

Patruuna kameli miettien lattialla, lasti
sormensa nenälleen sekä miritteli tuon
tuostakin sikariansa, joka ehtimiseen sam-
mui. Wihdoin hän toki puhkesi puhu-
maan, lausuen:
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.No kukapa saattaisi kieltää tuommois-
ta pyyntöä, josta ihmisen elämän onni
riippuu! — Jos poika, josta puhuit, on
semmoinen, joksi häntä olet kuivaillut,
olet Mllpaa menemään, maikka tietysti
paljon sinua kaipaan. Kun asuntoasi ra-
kennat, saat metsästäni ottaa hirsiä, ja
ehkä saatan sinulle joksikin päimää antaa
nurkkamiehiäkin. Mutta älä tuota asun-
toasi aitvan »vähäiseksi laita; maikka et
nyt ensin sisustllisikklllln muuta kuin yh-
den huoneen, niin omat ne kuitenkin tu-
leman ajan «aralle rakennettuna".

.Tuhansia liitoksia, patruuna hywä!"
sanoi Jaakko sekä pyyhkcisi ättiä kätensä
nurjalla puolella jotakin silmistänsä.

.Ei kiittämistä mitään. Sinä olet
rehellisesti minua palwellut ja ansaitset
rehellisen palkan. Mutta lähde nyt He-
inosta waljastamlllln ja toimita tuo poika
jonakin päimänä puheilleni".

.Kyllä minä", ivastasi Jaakko ja läksi
ulos.

Rouwll tuli samassa sisälle walmiitsi
puettuna, ja patruuna kertoi hänelle Jaa-
kon tuumat sekä lisäsi:

»Olen warsin kahdella päällä eräästä
asiasta: minä nimittäin tahtoisin antaa
Jaakolle muistoksi suuremman rahalah-
jan, mutta en ole siitä oikein warma,
milloinka tuo parahiten sopisi. Nyt se
huojentaisi hänen waiwaansa, kun hän
asuntoansa rakentaa, mutta tekee sekin
hyivää, että ihminen oppii luottamaan
omiin «olmiinsa".

.Anna lahjasi ivasta toiste, se on mi-
nun neuwoni. Silloin he oikein sen ar-
moa täsittämät, kun maimalla ja ahke-
ruudella oivat kodin itsellensä hankki-
neet".

„No, hywinpä meidän tuumamme yh-
teen sopimat; jätetään siis tämä asia
toistaiseksi. — Mutta tuissapa Walko jo
on portahitten edessä; lähdetään nyt".

Näin sanoen sieppasi patruuna lakin
päähänsä, ja sitte laksimät ajamaan avi-
laniityille.

VI.
Suora puhe aina paras.

Wanha alla tulli keppinsä nojalla Mä-
kelää kohti. Tultuansa torpan pihalle,
katseli hän etsiskellen ympärillensä, maan
kun ei näkynyt muuta elämää olentoa
luin laalottaMll lana, astuskeli akka por-
tllhia ja laski kllksiperäisen pussin olal-
laan porstuan nurkkaan sekä meni sitte
tupaan, missä Mäkelän muori istui mil-
loja kehräämässä. Akka kumarsi, sanoen:

.Hyivää paimää! — Ohho kuinka olen-
kin mäsynyt".

..Istukaa. Mistä kaukaa Maija tu-
lee?"

..Niemen kylästä. Hohho! hymältä tä-
mä istuminen tuntuukin »väsyneille raa-

joilleni. — Oletteko ihan yksin kotosella,
kosk'ei tuolla ulkonakaan ketään näky-
nyt?"

.Matti ja pojat omat ulkotöissään,
Liisu ja Manta askaroitseivat kodassa;
meillä oli tässä leipominen aamulla, ja
tytöillä on sen muoksi wähän yhtä ja
toista toimitettawana".

,No minäpä kuulin uutisia Niemen
kylässä; siellä sanottiin, että Liisu tulee
Jussilan emännäksi, sekä että Jaakko nai
kartanon Miinan, joka on tehnyt eron
sulhasestaan".

,Wai niin — paljon sitte tiedättekin.
— Kyllä Jaakko Liisusta kiinni pitää.
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luten hämähäkki mertostaan, maitta hän
tietää, että Liisulla on Jussilan kihlat".

Liisu, jota juuri tuli sisälle, kun hä-
nen äitinsä mainitsi Jussilan tihloista,
katseli arasti ympärilleen, maan näh-
tyään Manhan Maijan, otti hän kädes-
sänsä olemista pehmeistä leimistä yhden
ja antoi sen Maijalle, sanoen:

.Tässä, Maija, on teille lämmintä
leipää".

.Kiitoksia! Kokonainen leipä! Sinä
Liisu olet kelpo tyttö. Ohoo sentään,
kuinka hymcin käy hyivin tässä maail-
massa, — maan jota mahtamammaksi
ihminen pääsee, sitä enemmän on panet-
telioita, marsinkin kun torpan tyttö ko-
roitetlllln rusthollin emännäksi; mutta yh-
den hyivän neuiuon annan, jota sinun on
muistossa pitäminen, kun suureen taloon
tulet: Anna lahjoja aina jarunsaasti,
niin kyllä sinun liitetään".

,Wlli niin; kyllä Maija maailman
tuntee — mutta säästäkää tuo nenwonne
toiselle, sillä minun majani tulee ole-
maan pieni uubis-torppa, jossa saan
monta wuotw kuokkia ja tllimaa, ennen-
kuin miihäisill lahjoja muille riittää".

.No mitäs nyt pilkkaa lasket — kyl-
lähän minä tiedän, mitä jo laitti tietä-
mät, että sinä Jussilan emännäksi me-
net setä että Jaakko kartanon Miinan
nai".

.Turhia puheitll main", mäitti Liisu.
.Minä en loskaan ole Jussilan emän-
tänä —"

.Mene päimällistä toimittamaan, mie-
het tulemat jo kohta totia", sanoi Mä-
kelän muori, sillä hän hätääntyi, kun
Liisu kulkemalle akalle, joka tiesi pitäjän
laitti tapahtuneet ja tapahtumattomat uu-
tiset, noin suoraan makuutti, ett'ei hän
huolisi Jussilasta — saattaisihan tämä
mielä joutua Jussilan kortviin.

Liisu meni ulos päimällistä toimitta-
maan. Hänen mielensä oli kotvin ras-
kas, eikä hän tietänyt oikein, mikä häntä
waiwllsi — joku uusi, katkerampi tunne
kuin entinen. Ei tämä, joka häntä wai-
wllsi, ollut hänen itsekkään äitinsä ivaa-

timutset, — ei, tämä tunne oli niin katkera,
että se »vei kaikki hänen moimansa — ja
totlllln tultuansa sanoi hän Mantalle:

.Wie sinä ruokaa pöytään, päätäni
kitvistää, minä menen tuonne järmen ran-
nalle, siellä on milposempi".

Tuon sanottuaan riensi Liisu kuusis-
toon ja sieltä kapeata metsäpolkua pitkin
järmen rannalle. Täällä laski hän kä-
tensä sytlimälle sydämmellensll jci heltyi
itkemään. ,Oi mikä minua-maimaa" —

sanoi hän itseksensä, maan samassa kai-
kui hänen korioissaan Maijan sanat:
»laatto nai kartanon Miinan" — ja
nytpä hän ymmärsi, mitä niin rastaalta
tuntui. Turhall puhetta tämä tietysti
oli, mutta tlliilllittuivlln allween kultai-
sena oli nuot sunllt yhä hänen mieles-
sään, ja hiin > sanoi itseksensä: »Woi!
onko rakkaus aina tällainen? Juuri kuin
luulee olemansa onnellisin maan päällä,
tulee taas tuskia ja huolia, joita ei en-
nen llllmistllnutkaan. Oi, kun saisin rau-
hani takaisin! Jos olisi sydämmeni tuon
tyynen järmen kaltainen!" — ja nyt hän
rupesi laulamaan:

»Ah ihana on ilt»
Ia metsä «liponen,
On tyyni järwen pinta,
Jo nulkun tuulonen.

WallN inilsi, sydämmeni,
Sä olet rauhatllin?
Kun luontokin on tyyni,
Miks' riehut, sykit noin?

Ah, sydämmeni lempi
On saanut sykkimään,
Maan woima kussa ompi,
Mi saa sen tyyntymään?"

Laulettuaan hän painoi Päänsä käsiinsä
sekä rukoili Jumalalta rauhaa sydämmel-
lensll jll tunsi samllssll, miten kylmä toi-
ran kuono nuuski hänen postiansa. Liisu
hypähti seisoalle, tämähän oli kartanon
Wahti — siis oli Jaakkokin lähellä —

ja lähellä kyllä olikin, sillä tuollapa hän
tuli rientäen tyttönsä luokse.

.Oikeinpa Wahti minua ohjasi, ei se
tahtonut mennä Mäkelään, maan nuuski
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tätä polkua ja juoksi, hieputtaen hän-
täänsä, tänne Päin. Minä llllmistin heti,
että sinun täältä löytäisin. Tiedätkö,
Liisuseni! nyt saan kohta, rumeta raken-
tamaan asuntoamme, jos main Kustu
menee sijaisekseni kartanoon. Mutta et-
hän sinä mitään mastaa — etkä ollen-
kaan ihastu! — Mikä sinua maimaa?"

„Ei mikään. — Tahdon Main kysyä
— Jaakko, pidätkö mielä minua rakknam-
panll kaikkea?"

.Tuo nyt on kysymys! Onko se tees-
kcntelemistä wai mitä? — En semmoista
ole sinussa ennen haivainnut".

„Ei ole se teeskentelemistii, maan käy-
pä niitä kaikellllisill huhuja, sanomathan,
että sinä olet mieltynyt kartanon Mii-
naan; en sitä ole uskonut, mutta enpä
saanut mieltäni rauhoitetuksikaan, ennen-
kuin sinulta suuraan kysyin".

Jaakko muisti nyt, mitä hän oli Win-
lu-Milulle puhunut, ja mailla tuo tuuma
oli ollut luuleMllisen sydammen pimeän z
hetken synnyttämä ja siis tuulen tuo-
ma, tuulen miemä — punastui hän mar-
sin, mutta ivastasi toti matamasti:

»Minä en yhtäkään tyttöä rakasta,
paitsi sinua. En koskaan! Ole »vakuu-
tettu siitä".

.Kyllä", mustasi Liisu, mutta Jaakon
punastuminen oli niin kummallinen, ett'ei
tyttö iloiseksi muuttunut. Jaakko myös-
kin oli alakuloinen, eikä jutut nuorten
millillä oikein sujuneet. Wihdoin hän
kysyi:

.Onku Wiulu-Miktu täynyt täällä?"

.Ei", wllstasi Liisu.

.Mistä hiidestä ne tuon jutun oivat
saaneet, sen on Maija »varmaankin ko-
koon pannut omasta päästään", sanoi
Jaakko ja rupesi sitten suoraan kerto-
maan, mitä hän Mikolle oli puhunut,
lisäten: .Nyt sen tiedät, oikean asian-
lllidan, suutu nyt minulle sitten, jos saa-
tat; ymmärräthän sinä, että minä wain,
kun pelkäsin sinun kotiani halmeksiman,
tuskissani jotakin puhuin".

.Kiitoksia Jaakko siitä, että puhuit
kaikki suoraan, punastumisesi jätti mie-

leeni jonkunlaisen epäilyksen, mutta nyt
on Malimme taas ihan sellviillä".

„No, tyttöseni, mennään nyt totia kuu-
lustelemaan, mitä Kustu sanoo". Ia
kiiruhtaen lälsiwät he Mäkelään, jossa
mäki juuri aikoi rumeta päimiilliselle.
Keppi-Maija oli mennyt matkoihinsa,
mutta Wiulu-Mikko, hywän-suopa »vie-
ras, oli tullut sijaan.

Mäkelän muori katsoi mähiin harmis-
tuneena tultuihin ja tuskin mastllsitaan,
kun Jaakko hymiiä-päimäii mainitsi. Mut-
ta Jaakko ei ollut tätä huomaaminaan-
taan, maan lausui rohkeasti:

..Minä aion ottaa eron palmelukses-
tani, jotta saisin taimeksi marustettua it-
selleni oman kodin. Patruunan metsästäsaan hirsiä, sen mitä tarwitsen, ja lupa-
sipll hän mielä nurkkamiehiäkin joksikin
siäiiväii, muttll sillä ehdolla main pääsen
kartanosta, että laitan sinne toisen sijai-
sekseni, ja siksi olen ehdoitellut Kustua,

koska mölistä olen kuullut hänen halua-
man palmelulseen".

„No sinne minä menenkin", ivastasi
Kustu.

.Etpä meuettään. — Kyllä täällä on
kotonakin sinulle sijau — ju joutuuhan
Jaakko Palmella muotensa loppuun, kyllä
kartanossa leipää tietysti riittää, mutta
uudis-torpllssa sitä tuskin lienee niitim-
mästä tärtimpäiin".

.Jos ensin onkin wähän, niin koete-
taan sitä lisätä wullsien kuluessa. Kyllä
minä torpan rakennan, ja hymän raten-
Nllnkin, kuten patruuna neumoi".

»Mutta älä meidän Liisua Marten,
kyllä hänellä on parempi kuti klltsottunll.
Minä en anna tytärtäni pettu-leipää syö-
mään".

„He — muori — mitäs nyt! älä
noin jyrkästi kiellä" — sanoi Matti,
mutta muori läksi ulos oivesta eikä tah-
tonut kuulla mitään, maan Wiulu-Mik-
ko, talon Mllnha ystiimä, seurasi muorin
jälkiä ja tapasi hänen lutissa.

.Muori hywä", lausui Mikko, .älä
pitkitä nuortenkihlausta. Kihlausten usein
käy siten, että, .kun ne pitlistyy, niin
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ne mutkistuu" ja wihdoin tulee niistä
kaiketi loppu".

„Sitä juuri toitvon ja maadinkin".
.Kuules — muista minun ja Anna-

Liisan kärsimisiä! Älä eroita rakastamia
— se kuolemalla kostetaan. Waikka en ,
ole aitonut mitään puhua, niin sanonpa
toti Jaatan ja Liisun onneksi, että köy-
hyyteen ei sinun tarmitse lastasi jättää,
kyllä heille on tamarat katsottuna, mutta
antaa heidän main mähällii alkaa. Laske
Kustu plllmelutseen, se on minun «eu-
rooni".

Mitto oli iskenyt parhaaseen paikkaan.
Muisto Anna-Liisa Vainajasta pehmitti
muorin sydammen — ja kukatiest wielä
tuo Mikon wiimeinenkin Viittaus tehok-
kaasti siihen Vaikutti.

»Hm — kummallista", sanoi muori
ikään kuin itseksensä ja lausui sitten Mi-

tolle: „Mentöön muin Kustu kartanoon
onneansa koettamaan; mutta terran mi-
nun mielä täytyy tyttöäni puhutella, en-
nenkuin kihlat pois lähetän. Tällä ker-
taa toki ei enempää tästä asiasta län-
siltä; tule nyt päimälliselle".

Wllkuulill lähti muori tupuun ju sunoi
sinne tultuunsa:

.Kustu saa lähteä Jaakon kanssa kar-
tanoon. IoS kelpaat patruunalle, niin
otat pestin".

Liisun katse kirkastui, kuten taimas aa-
muruskon noustessa, ja kiitollinen filmans
lensi WiuwMikkoa kohti, sillä sen hän
heti huomasi, että sieltä apu oli tullut.

Enempää ei asiasta puhuttu, ja kohta
piiimällisen jälteen lähti Kustu Jaakon
kanssa kartanoon ja Wiulu-Mittu meni
myöskin pois.

VII.

Rakkaus kaikki woittaa.

Patruuna Pohjosen rouma istui tiiy-
tämässä kartanon huoneuksen edustalla,
leikkien lastensa kanssa, ja näki samassa
Jaakon, joka lähestyi nuoren kumppa-
ninsa seurassa. Lalli kourassa ja sy-
ivästi kumartaen kysyi Jaakko:

.Saako patruunaa puhutella?"

.Onni, juokse katsomaan, onko isä
malmeilla", sanoi rouma. Hetken perästä
palasi poika huutaen:

„Isä lasti Jaakkoa puheillensa".
Jaakko läksi saattamaan palmeliatsi

pyrtimää Kustua patruunan huoneeseen.
,No, sinä aiot minun palmeliatseni?"

kysyi patruuna.
.Niin kyllä, jos kelpaan", mustasi

Kustu.
.Osuutta totella? se on ensimmäinen

ehto".

.Kyllä! ja mielii mahan muutakin".
„Wai niin", sanoi patruuna, katsellen

mielihymällll Pojan kirkkaita, meitiktamai-
sici silmiä. .Osaatko niittää? Heinän-
teko alkaa lohta, jaPalmeltani saa myös-
kin niityllä käydä silloin, kun en häntä
kotona tarmitse".

Hymyillen ivastasi Kustu:
.Siihen olen lliivan tottunut. Kun

niittyä lähenen, mapisee jo heinän korsi,
ja kun miitatteellllni simallan — hei!
silloin heinä jo maassa mataa".

»Saatto laitumella hetvosen pian kiin-
ni? mai nahjustlltlo kauan niitä hake-
massa?" kysyi taas patruuna, joka ha-
lusta pitkitti puhetta pojan kanssa.

.Hemoset ruokin niin, että miheltiies-
siini juoksemat luokseni".

„No, jos nyt olet Vähän sinne päin,
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tuin sanonut olet, niin kyllä minulle kel-
paat, ja Jaakko on mapaa menemään
asuntoansa rakentamaan".

.Nämät käteni omat wähän kömpelö-
maiset pikentin käsiksi", wirttoi Kustu
wielä; .semmoisiksi °wat tulleet rastaassa
työssä, mutta jahka täällä wähän hel-
pommalle pääsen, niin marinaankin hie-
noneMllt, että mielä sopimat maikka tla-
sii-hansikkllihin".

„ Pidetään Maralla, ett'eiwnt Pääse
liiaksi hienontunilllln. Tässä on sinulle
nyt 12 markkaa pestiksi; se on määrä,
jota minun on tapana antaa. Mutta
mitä sitten palkaksi ivaadit?"

.Mitä patruuna itse tahtoo antaa,
sitte kun näette, mihinkä kelpaan", »vas-
tasi Kustu ihan nöyrästi.

Patruuna taputti poikaa olalle, lau-
suen:

,No hywä! Toimon että molemmin
puolin tulemme tyytymäisitsi. Nyt, Jaak-
ko, olet, kuten sanoin, mapaa palmeluk-
sestllni ja tässä saat koko muosipalkkasi".

»Patruuna hywä, sehän on ivarsin lii-
kaa".

„No no, älä puhu mitään, uudis-asut-
kcialle on tuo kyllä tarpeen, ja olithan
sinä llinll ennen muinoin minulle awu-
lills ja hywä leitkitoweri".

Jaakko ei mitään »vastannut, maan
kun patruuna hänelle hymästijätöksi an-
toi kättään, puristi Jaakko sitä oikein
mantllsti. Sitte aikoiivat mennä, mutta
patruuna sanoi mielä:

.Ennen lähtöäsi täytyy sinun toti Kus-
tulle neuivllll laitti, mitä hänen tamalli-
sesti tulee tehdä, jotta hän tietäisi olla
mielikseni, samoin luin sinäkin".

„Aiwan kernaastikkin", mustasi Jaakko
ja läksi sitten ulos nuoren kumppaninsa

kanssa.
.Kyllä nyt jo kaikki hyivin täy", sa-

noi Kustu pihalle päästyään. »Minä
olen komin iloinen siitä, että jollakin la-
ivoin saatan edistää meidän Liisun on-
nea. Sisar partani menee ivarsin kal-
peaksi jota kerta, kun äiti Jussilasta pu-
huu, ja harmipa olisikin, jos kaunis, hy-

wä sisareni työnnettäisiin tuolle »vanhalle
kaljupäälle. Mutta arwaatko sinä, Jaak-
ko, millä tuo Wiulu-Mikto äitini mie-
len sai kääntymään noin äkkipäätä?"

„En, sitä itsektin ihmettelin, maan
kyllä kai siitä mielä selko tulee".

..Mutta kysyä ei uskalla —"

,Ei suinkaan! enkä siitä Malilattaan,
kun tytön Main saan; mutta enpä ole
oikein marma, ennenkuin kuulutuksessa
ollaan".

Näin tuumaten Jaakko meni ohjaa-
maan nuorta tomeriaan talon töihin.

Ictllkon ja Kusfun mentyä MäteläZtii
isiui muori rukkinsa ääreen ja kehräsi
siinä, itään tuin jos kuitti olisi käynyt
wctrsin tctwllllista rataansa; hänen puhe-
lias kielensä toti nyt oli «äiti, hän näytti
miettimällä, eikä kukaan muorin miet-
teitä tuhtonut häiritä. Matti pisti tupak-
kaa piippuunsa, istahti sängynlaidalle, we-
ti nysästään muutaman wahwan suwuu
ju lusli sitten huokoolle. Kullu toimit-
teli ulkonu ja Manta meiskasi portnhit-
ten ääressä juottoporsaan kanssa, mutta
Liisu istui penkillä altuncm ääressä kat-
sellen ulos kesän ivihllntllnn mnnilmnnn.
Iluin näytti knuniiltn, raittiilta, mutta
Liisun mieli oli toki haikea. Ukkosen il-
man tullessa on luonto tyyni, mutta
raskas, ja jotakin sen tapaista — jota-
kin uhtllllwllll tunsi Liisukin sydämmes-
siiän, kun hän ääneti istui äitinsä kanssa
tulvassa. Täällä oli tukehuttawact, lvaan
ulkona raitista, sinne siis hänenkin täy-
tyi rientää. Liisu istahti keinulawitsalle
tuuhean pihlajapuun suojaan, hänen lem-
peät silmänsä tatseliwllt järwen tyyntä
pintaa, wlllln ajatuksensa lentelilvät pois
hänen nykyisistä tukaloista oloistaan, lu-
tvctillen mitä suloisimmasti tuota wä-
häistä uudis-asuntoa, jota hänen sul-
honsa aitoi rakentaa; mutta eipä hän
kauan saanut näissä wiehcittäwissii unel-
missaan tviipyä, ennenkuin intin tutsu-
wa ääni kuului:
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»Liisuseni, tuleppa tänne, olisihan mi-
nulla kllhden-lesken sinulle wähän puhut-
tamaa".

Liisu meni tupaan, symä huokaus nousi
hänen rinnastansa — ja maiti istui hän
kuuntelemaan, mitä jo ennallaan armasi
äitinsä puhuman.

.Minä lupasin Jussilan kihlat tallen-
taa siksi, että sinä ne ottaisit mustaan,
sillä, lapseni", sanoi nyt muori hymin
leppeästi, .olethan sinä lviislls tyttö, ja
kun oikein maltillisesti asiaa ajattelet^
niin ymmärräthän, että manha paikkansa
pitää, ja aina sinulla hänessä on pa-
rempi turma luin tämlln-aikaisissll nuo-
rukaisissa".

,Oi äitini, ällää suotta itseänne ivai-
matlo tuommoisella puheella, ei ole Man-
han ilo siellä, missä nuoren, eikä nuo-
ren siellä, tussa Manhan; jos häntä seu-
raisin, olisin kuten häkissä lintu".

Muori otti nyt kihlat esille, sanoen:
.Katsoppa naita kaikkia, mitä sinulle,
torpan tyttärelle, on tarjona! Eiköhän
toti minun tyttäreni ymmärrä ottaa, mi-
tä Main terran hänelle tarjotaan".

.Äiti hywä, kyllä parastani tarkoi-
tatte, mutta - malju on sulho kullasta
kyhätty, Maan lämmin sydammen oma
Malitlu — ja siis laitti nuot torut omat
minulle armottomia. Jaakko rakentaa
kartanon maalle torpan, siellä saamme
yhdessä työtä tehtii ja, kun Jumala työm-
me siunaa, on meillä siitä iloa paljon
enemmän, tuin rikkaalla kaikista tama-
roistlllln". Nyt lankesi Liisu polmilleen
ja lausui, katsoen rukoilemin silmin äi-
tiinsä: „Oi äiti, miekää pois nuot kih-
lat! ne minua oikein inhoittawllt. —

Altäii toki rakastako tamaraa enemmän
luin"

Liisu ei sanottamaansa loppuun saa-
nut lausutuksi, ennenkuin muori hämmäs-
tyksissään huudahti:

„No hymänen aika, älähän toti tome-
liantitsi rupea! Tyttö hupsu, Jumalaa
rukoillessa polmille lasketaan, maan ei
ihmisten eteen. Hymänen aika tuota

lasta! Pidä sitte tuo Jaakkosi, koska se
»iin hirweiin hywä on".

.Jumalan kiitos, että »vihdoinkin äiti
luopuu turhasta toiivostuun. Nyt saa-
tan iloiten Jaakon wastahan mennä, kun
hän luokseni tulee! Oi äiti, nyt olette
minulle toista »vertaa rakkahampi tuin
äsken, jolloin luulin teidän enemmän ra-
kastuman rusthollia kuin omaa lastanne!"

,Hm — parastasi minä wain tarkoi-
tin, mutta jätä minut nyt yksin; en woi
tästä tällä kertaa enempää jutella. Mene
sinä ulos linnuille liivertiimiiän iloasi".

Liisu meni, ja muori jäi miettimään.
Wähän aikaa ääneti oltuaan rupesi hän
itseksensä puhumaan:

»Kuka noita tiiman-aikuisia nuoria ym-
märtää — laskea polluillensu! — Oikein
kllineljantill temppuja tuommoiset! — Oih,
oih ! — Suutelot wielä — sitte olisi kaikki
ihan täydellista!"

Matti, joka rupesi heräämään raskaasta
päimiillis-unestaan, kuuli muorin puhu-
man ja kysyi:

.Mitä sinä nyt, akkaseni, ylsin jutte-
let? mitä ihmeitä?"

.Minä maan ihmettelen tämiin-aituis-
ten nuorten tapoja ja mieliä. Liisulle
tässä juuri äsken sanoin, että hän saa
ottaa Jaakkonsa, kosta se nyt on maail-
man Paras hänen mielestään, ja tyttö
kiitti siitä niin, että polmilleen lankesi.
Hupsun tapoja — mutta hywä lapsi hän
on; oikeinpa nöyräksi hänen olen tas-
mattanut, ja itämäni tuota tyttö-raiskaa
tulee, se on aiman marma".

~No nytpä uni makealta maistuu, kun
kuulen, että Liisu on päässyt kaikesta
tuskastaan. Nyt masta, akkaseni, oikein
miisaasti teit".

»Wasta nyt? — En tiedä ennenkään
hullusti tehneeni!"

,He et, mutta teithän tällä kertaa mie-
lä miisllllmmin", sanoi Matti, kääntyen
toiselle kyljellensii, ja hetken perästä hän
jo kuului kuorsaaman.

Mutta mitenkä oli Liisun laita, kun
hän tuolla ulkona kepeillä askeleilla as-
tuskeli metsäpolkua pilkin. — Hänen sy-
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dcimmensä onnesta sykähteli, hän oli mie-
lestään niin Mllpnn kaikesta huolesta,
kuin lentämä lintunen, ja johdatti roh-
keasti askeleitaan kartanoon päin, josta
hän arweli Jaakon piankin palaaman
Kustun kanssa, mutta kun ei kaiwattuja
kuulunut, istahti Liisu kiwelle heitä odot-
tamaan. Ihmetellen katseli hän siinä
tuon kewiiisen kuusimetsän kauneutta, niin
heleän- iviheriiiltä ei se ennen hohtanut
— ja mikäpä siinä, että linnutkin tä-
nään paljon iloisemmaSti wiserteliwät —

ne oikein kilpcnlilvat toinen toisensa tans-

sa, ainakin se siltä kuului Liisun korwiin.
Mutta nytpä jo kajahti metsässä koiran
haukunta; «armaan oli se Wahti, joka
jäneksiä ajoi takaa, olipu niinkin, silläsamassa tuli Jaakko jo näkymiin. Kustu
oli kartanoon jäänyt. Kiiruusti riensimät
meidän nuoret toinen toisillensa ilosano-
maa miemään; ju sinne luonnon helmaan
heidät jätämme onnestansa juttelemaan
— eikä tämä ole ensimmäinen eikä Vii-
meinen kerta, jolloin luonto yksin saa
olla näkemässä kahden rakastaman täy-
dellistä onnea.

VIII.
Hääpäiwä.

Kirween kalske oli jo lakannut kuulu-
masta Niittymäeltä, jossa Jaakon uudis-
asunto seisoi «almlilsi rakennettuna. Suu-
ri kuotkamaakin jo oli kauniilla orailla.
Jaakko oli hiki päässä koto kesän työtä
tehnyt torpassansa, ja usein Mäkeläisetkin
kaikin oliwat hänen apulaisinansa olleet.
Kartanon patruunakin oli, kuten lupasi,
antanut muutamaksi päiiviiii nurttamle-
hiii. Mutta kylläpä näkyikin työn jäl-
kiä. Nyt ei toki Niittymäessä työtä tehty,
»vaikka olikin arkipiiiwä, silla tänään Jaak-
ko on häitänsä Viettämässä.

Mälelässll on tuwan katto ja seinät
koristettuna latinlieloilla ja pihlajan ok-
silla, joista punaiset marjat riippuivat.
Mutta porstualamarissa Istui Liisu mor-
sius-puVussaan, kauniina kuin tewät-tul-
kanen, ja kylläpä Jaakkokin itseänsä näyt-
tää kehtaa: hänellä on sorea Vartalo ja
oiiuan, rehellisen miehen kasinot, jotka
owllt työssä ahllwoittuneet. Wlulu-Millo
tullee edes takaisin, Viulu kädessänsä, ja
näyttää oikein onnelliselta tänään. Usein
hän kurkistaa paperiin, jonka hän ottaa
taskustaan, ja hymyilee sitten itseksensä.

! Mäkelän muori toimittelee, ja muotonsa
on tawallista tywenempi, kun hän kur-
jistaa porstuakamariin, sanoen:

»Mene, Jaakko, katsomaan, joko pro-
ivllstill näkyy, jotta Mikko tietäisi olla
pihalla soittamassa".

Jaakko meni ja näki, pihalle joudut-
tuansa, prowllstin jo lähenewän liiäsyis-
siiiin, mutta tulipa siellä wielä toisetkin
läiisyt. — Jaakko tarkasteli niitä wä-
hän aitaa, ivaan juoksi sitten sisälle, iloi-
sesti huutaen:

.Mikko, menkää pian soittamaan, Pro-
ivasti tulee ja kartanon patruuna myös-
kin".

Mikko riensi heti pihalle »viuluansa
»vinguttamaan, ja nyt oli ilo ylinnä
Mäkelän halivassa majassa, kun patruuna
tuli entisen Palmellansa onneen osaa ot-
tamaan.

Torpan harwalukuiset häiiwleraat oli-
wat nyt kaikki koossa wlheriäisekst koris-
tetussa hiiätuwllssa. Wanha prowllstl
meni palkallensa mlhkituolin yläpuolelle
ja toiset mieraat ympäri huonetta. Mor-
sius-paria main odotettiin; — mutta jopa
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nyt tllliwlltlin. El ollut Liisu mikään
sulotar, mutta kenpä ei mieltymyksellä olisi
katsellut tuota raittiin kaunista morsian-
ta, kun hän sorean sulhonsa rinnalla aset-
tui wihkituolin eteen? Proivasti luki lvih-
tisanllt juhlallisesti, ja kun morsius-pari
poliville laski, leivitettiin suuri silttihuimi
teltaksi heidän päänsä ylitse. Tuota silk-
kihuitvlll neljä telttapolkaa ja telttatyt-
töä piti niin korkealla, kuin suinkin saat-
tamat, sillä jos se olisi koskenut morsia-
men kruunuun, niin ei tuo hyivää olisi
ennustanut.

Vihkimisen jälkeen puhui proivasti en-
sin muutamia kauniita sanoja nuorelle
pariskunnalle, ja sen jälkeen meni suku-
laiset laitti heille onnea loimottamaan.
Sitte läksi patruuna morsius-parin luotse
ja antoi morsiamelle kättä sanoen:

»Sydämmestiini toiwon teille onnea!
Ken on uskollinen rakkaudessa, sille kyllä
Jumala lainaa rikkautta". Ia kääntyen
sulhasen puoleen lausui hän »vielä: .Täs-
sä annan sinulle »vähäisen muistolahjan
»vanhalta lelttitowerlltasi; ehkä on se si-
nulle hyivänll apuna, kun jatkat työtä
uudis-llsunnossast. Näinhän ivoin nyt
auttaa sinua, jota ennen aina autoit mi-
nua, kun löimme leikkiä towerieni kanssa".

Kaste kimeltäa kewäi-aamuna ruohos-
tossa ja lehditoissa, kaunistaen luontoa,
kun se on pukeutunut hääivaatteisiinsa, ja
niinpä kaunisti nuorta pariskuntaa kii-
tollisuuden lastehelmet, jotta wieriwät
heidän poskillensa.

Kun 11111110 llwasi tuon Pienen kää-
rön, jonka patruuna hänelle antoi, ja
näki siinä kolme sadan markan seteliä,
silloin ei hän saanut suuhunsa sanoja,
millä olisi kiitollisuuttaan osoittanut; kyy-
neleet wain wieriwät hänen silmistänsä
— hauellehan patruunan antama lahja
jo oli kolo rikkaus! Kuiske läml tumassa
suusta suuhun, että patruuna oli anta-
nut Jaakolle kolmesataa markkaa, ja siitä
kyllä olisi puhetta kestänyt, mutta muori
tuli käskemään wieraita päiwälliselle, ja
nyt liiksilvät kaikki toiseen tupaan, jossa
kukkuralliset ruotawadit oliwat asetettuina

pitkille pöydille. Näitä tyhjentämään
muori hyivllntahtoisesti wieraitansa ke-
hoitti, mutta siinäpä hän wlliwllt näki.
— Muutamia hän iveteli läsilynästä,
toisia, tuuppllsi selkään — aina tehoittaen
menemään eteenpäin — eihän kukaan tah-
tonut ilman noita ystäwällisiä tuuppauk-
sia olla ensimmäinen ruokapöydän ää-
ressä. Nämiit päiiviilliset nyt kestliviit-
kin, sillä jos muutamista astioista ruoka
aleni, niin toisia täysinäisiä tuotiin si-
jaan.

Päimällisten jälkeen pyysi Wiulu-Mikko
Mäkelän isäntää ja emäntää sekä nuorta
pariskuntaa seuraamaan Itseänsä pors-
tuan peräkamariin. Täällä hän nyt otti
paperin taskustansa, sanoen:

.Tässä on laillisesti wllhwistettu kir-
joitus, jossa olen määrännyt Jaakon ja
Liisun perillisikseni. Te saatte kuoltuani
kaiken omaisuuteni, ja sitä on nyt mi-
nulla rahaa lainassa tuhannen ja sata
marktllll sekä kotona 25 markkaa 45 pen-
niä ja mielä sitten taitelluista irtainta
tamarllll »vähäsen",

.Näetkös, muoriseni, hm, siinä käy
patruunan puhe toteen: Kyllä Jumala
lainaa rikkautta —"

.Kyllä näen, että talkki käy, kuten on
sallittu", mustasi muori. .Kllttukäätte,
lupset, Mikkoa, jota tulemista Palmis-
tanne on noin runsaasti huolta pitä-
nyt".

Jaakko ja Liisu puristiwllt Mikon kättä
sekä tllttiivät mielä hänen antllmlsta hy-
mistä neumoistansa.

»Kyllä nyt jo tarpeeksi olette kiittä-
neet", sanoi Mikko, .tämän tein, jotta
muistaisitte minua ja Anna-Liisaani!
Mutta menkäämme jo häätupaan, sillä
tietysti siellä jo morsianta kaimataan".

He liitsimät nyt laitti. Tumassa sy-
tytettiin paraikaa kynttilöitä, sillä päi-
mällinen oli kestänyt niin kauan, että jo
marsin hämärsi. Kahmia tarjottiin kai-
kille, ivaan kun sitä oli juotu, katsoi
patruuna kelloansa ja sanoi sitte:

.Mikko, ottakaa miulunne, niin saan-
han polskaa tanssia morsiamen kanssa".
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Mitto otti wiulunsa, soivitti sen leu-
kansa alle ja rupesi soittamaan iloista
polskaa. Patruuna pyöritti morsianta,
ja nyt alkoi iloinen tanssi. Samassa
tuli muorikin näkymiin, ja putruunn huu-
dahti:

.No, muoti hyivä, tanssitaan nyt oi-
kea ristipolska, tulkaa wain, oivathan
nämät ivllnhlmman lapsenne häät, kyllä
mielä jaksatte pyöritellä; Jaakko, tule si-
näkin — no niin, nyt olemme neljä".

„Hei! eipä tässä enää miulun ääni
yksin riitatkaan", sanoi Mikko, .tarivit-
seehan minun laulaakkin. Ia nyt rupesi
hän ralllttllmaan:

Tuii — tuli tuli tuli tui tuli tulla
tui tui tuuli tui tuli tui :c
Tui tuli tallaa tuli tuli tullaa
tui tui tuulit tui tuli tei ?c
Tuii — j. n. e.

Mikon laulu herätti yleistä mielty-
mystä, laitti, sekä nuoret että tvanhat,
iloiten pyöriiviit lattialla.

Polskan tanssittuaan sanoi patruuna:

.Nyt on minun jo aika lähteä lotiin.
Kustu, mene waljastamaan hewostct, sinä
pääset taas takaisin tänne, kun olet saat-
tanut minun kotia". Sitte lausui hän
Mäkelän »väelle: .Hauskaa on minun
ollut täällä teidän parissanne, jossa olen
niihnyl iloa ja tyytywäisyyttä kuikin puo-
lin. Jääkää hywästi!" Ju käteltyäni»
heitä läksi hän pois.

Kohta Patruunan mentyä rupesi myös-
kin prowasti lähtöä tekemään. Muoria
hywästi jättäessään sanoi hän:

„No, muori, te näytätte nyt tyytymiii-
seltä; se on oikein! Kyllä sitä olen toi-
»vanutkin, sillä Jaakko on kelpo poika".

„Nii,i on, prowasti hywä! Kylläpä
minun olisi pitänyt tietiimänlin, että mei-
dän Liisu lvnlita ymmärsi, mutta ereh-
tyyhiin sitä tvllilhcmllkin".

Prowasti hymyili, wastaten: „ Oilein
sanoitte!' ja sitte jätti hän hywästi inilti
hääwieraat. Mutta myöhään yöllä, jol-
loin tähdet jo walaisiwllt synkkää syys-
taiwllsta, kuului wielä Mikon »viulun
ääni Mäkelän hiiätimasta.

IX
Niittymäen asukkaat.

kin leikitteli pienen Jaakon kanssa, kosla
lapsen äiti oli leipomisen toimessa. Oli
Heluntal-aatto, ja Liisu odotti mieraita
pyhiksi, nimittäin Mäkelän mäkeä, sekä lei-
poi siis näitä rllktllitll mieraitansa war-
ten rielvia takkoja; munajuuston hän
myöskin paistoi.

Plan pälwii kului Liisun toimittaessa,
mutta laitti hän oli saanut hymin menes-
tymään. Jaakko tuli kotia metsästä, tuo-
den muutamia »vihtoja kainalossaan, sillä
Heluntlli-lllullntllinll aina .uusi wihta
wihdotlllln".

Liisu seisoi portailla, pienokainen sy-

Jo taksi »vuotta oli Jaakko Niitty-
mäessä itsellensä kuokkinut ja kaimanut
miljelysmllitll, ja Liisu oli aina ollut hä-
nen ahkerana työkumppaninansa. Wiulu-
Mitko asui nyt tämän nuoren perheen
luona, jossa hän hywin menestyi. Ukon
pämät kulumat hupaisesti, kun hän leikki
pienen poika-lylleröisen kunssu, joka lat-
tialla konttasi. Niilistä nosti hän pillu
Jaakon olallensa, wiilistii taas toussutti
häntä polwillansll, ja tuo pikkainen siitä
hywctstii pisti kaikki kymmenen sormeansa
Mikon wahwaan tukkaan, josta sitten
meti moimiensa takaa. Näin Mikko nyt-
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llssii, ja sanoi: .Olipa hywä, että toit
»vihtoja, sillä nyt on sauna walmis". !

Saunasta tultuansa pukitvat kaikki puh-
taat ivllatteet yllensä ja istulivat sitten
odottamaan Mäkelän iväteä. Pikku Jaak-
ko, jota tylmystii oli iviisynyt, nukkui nyt
kätkyessään puhtaana ja punaposkisena.
Liisu oli juuri lakannut tuutimasta pie-
nokaistansa ja pani var'aikllll nauhalla
palmikkonsa kiinni, kun Jaakko sanoi:
„Io Mäkelästa tullaan"; ja nyt riensi-
iviit pihalle. Jaakko riisui hewosen, mut-
ta Liisu otti ivastaan, mitä muori ja
Manta hänelle lahjoittilvat, sillä ratta-
hilta nostettiin ehtimiseen Pyttyjä ja myt-
tyjä. Wihdoin he kuitenkin laitin pää-
stivät tupaan ja asettumat istumaan.
Mitto näytti muorille kätkyessä makaa-
maa pienokaista, sanoen:

.Katsos muori tänne, ethän ole näh-
nyt lasta sitte ristiäisten! eikö ole Pojan
posket pulleat ja kauniit, häh?"

.Onpa hän kyllä termeen ja raittiin
näköinen", ivastasi muori. »Mutta, Lii-
su hywä, tuossa on myttynen, johon olen !
käärinyt sinulle punaisen peiton, jota näh-
dessäni lapsen tuossa, muistui mieleeni,
sillä lusiasinhlln jo ristiäisissä, että sen
sinulle lahjoittaisin. Minä sain sen to-
tia juuri wähän ennen luin tänne läk-
simme".

Lllsu kiitti sydllmmestänsä äitiänsä,
Tämä lahja tuotti hänelle paljon iloa,
sillä olihan se ikään kuin todistuksena
siitä, että äiti nyt tyytyi wäwyynsä.
Pantuansa kaikki saadut lahjat paikoil-
lensa, meni Liisu asettamaan ruokaa pöy-
dälle; ja olipa hänellä oikein maltoista
juhlapuuroa, josta el suinkaan maitoa
puuttunut. Illallisen jälkeen malmlstl
Liisu kaikille »vuoteet, ja ällillensä pani
hän tuon uuden punaisen peiton. Wä-
hän aitaa mielä juteltiin niitä näitä,
mutta sitte istui Jaakko pöydän ääreen,
luki Raamatusta kappaleen ja sanoi sen
tehtyänsä:

.Kyllä nyt jo olemme tväsyneet, ja
aika siis on lemolle mennä".

Matti mastasi haukotellen:

.Kylläpä olemmekin, mennään main
maata".

Pian oli Niittymäessä kaitki unen hel-
moissa ja ulkona myöskin hiljaista, ty-
mentä; ainoastaan laulurastaan yksinäi-
nen raksutus kuului metsästä.

Heluntlli-aamuna nousi Liisu marahin
lypsämään, mutta juuri kun hän oli saa-
nut maidon ruokahuoneeseen sekä sihmi-
liin läpi lasketuksi astioihin, tuli muori
häntä hakemaan, sanoen:

.Riensin lehmiäsi katsomaan, nähdäk-
seni ne, ennenkuin metsään menemät,
sillä iltllpuolella on meidän kotia lähte-
minen ".

.Ia minä kun toimoin saamani teitä
pitää huomen-iltaan asti! Mutta tul-
laatte nyt katsomaan, niin saatte nähdä,
että Punike on yhtä lihamana, kuin Mä-
kelästa lähteissään, ja Reipas mahmis-
tuen koristun aina «ielätin. Katsokaa,
täällä kopissa on minulla kaksi suurta
porfastll".

Nyt llwllsi Liisu omen siihen pieneen
koppeloon, jossll porsaat makasimat pah-
noissll.

.No näetkös hylkyjä, kuinka lihaivia!
— Omatko ne kartanon lajia?"

.Oivat; Jaakko ne sieltä toi terran,
kun hän kämi Kustua teimehtimiissä".

Liisu painoi taas omen kiinni ja nyt
menlivät katsomaan lehmiä, joita muori
mielihymiillii silmäili, sillä liesipä hän
kylläkin armostella noita lihaivia elukoi-
ta. Liisu lasti lehmät metsään ja meni
sitte juottamaan masitoita, jotta hci'assa
tirmasimllt.

.Kylläpä näyttää siltä, tuin taitti olisi
täällä hymin päin sekä tumassa että tar-
hassa", sanoi muori.

.Äiti ratas, minulla on niin hywä
oltawll, ett'en kenenkään kanssa onneani
Mllihettllist! Jospa tietäisitte, kuinka hy-
wä Jaakko on, ja niin ahkera — no
sllllttepa nähdä, kun peltojllmme katselette,
kuinka paljo niitäkin on tullut lisää.
Syksyllä hän tuotti suuren maan, jossa
nyt täsmää taunistll perunllll. —- Mutta
saahan Jaakko itse mennä Pellojansa teille
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näyttämään tilapuolella, ja menkäämme
nyt sisälle, sillä minun täytyy toimittllll
wähän einettä pöydälle, ennentun kirk-
koon mennään".

Kun tupaan tulimat, oli mäki jo kaikki
liikkeellä, ja Manta puki par'aikaa pikku
Jaakon ylle uutta nuttua, jonka hän oli
pojalle tuonut; sitte poikaa tvietiin sy-
listä syliin ja kiitettiin uusia manttelia
niin, että pieni Jaakko jo itsettin rupesi
tarkastelemaan mekkoansa, arivellen siinä
toti oleman jotakin klltsottamall. Muu-
rin muoto oli tumallista leppeämpi, kun
hän otti pojan syliinsä, sanoen:

„Tule lapseni muorin syliin; minä si-
nua tänään huwlttelen, sillä tuta tietää
kosla taas saanen sinua nähdä".

Kirkolle lätsimät sitten kaikki muut paitsi
Mäkelän Matti ja muori sekä Liisu ja
pikku Jaakko, joka hymin miihtyi muo-
rilla koko kirkon-ajan.

Kun lirktomätl totia tuli, oli Kustu
heidän muassaan. Kello oli jo kolme,
ja siis rumettiin heti päimälliselle.

.Eipä tuklllln ole uutisillklllln mielä
puhunut", sanoi Kustu, .mutta täytyy-
hän minun puhua, ennenkuin Keppi-Maija
ennättää, sillä kohta hän on täällä; me
ajoimme hänen simuitsensa".

.Mitä uutinen se on?" kysyi muori.

.Jussila ja Mikkolan Miina kuulutet-
tiin tänään".

Jaakko loi silmänsä Liisuun; hetkisen
he klltsllhtlMllt toisiinsa, multa sitte sa-
noi Liisu:

.Sepä hywä, että Jussila saa äidin
lapsillensa".

.Tuolla Maija jo tulee!" huudahti
Kustu.

„Eipä häntä täällä nyt olisi tarwit-
tu", mirttoi muori. Samassa tuli Maija
sisälle, ja sanoen hyivää päimää istahti
hän penkille lemahtamaan, mutta Liisu
käski häntä pöydän ääreen ruo'alle.

Päiwällisen jälkeen miehet menimät
peltoja katselemaan ja Maija rupesi nyt
kertomaan, että Jussila tänään kuulutet-
tiin setä että jo parin miikon Päästä
Mikkolassa häitä wietetiiiin.

.Mikkolan emäntä sanoi", mirktol Mal-
ja, .täältä Niittymäestäkin häihin las-
kettaman. Minä sitä Itsekseni oikein ih-
mettelin, että kiisteivät".

.Kutsumathan halustakin", mustasi
muori, .meidän Lilsua maar Mikkolan
Miina siitä saa kiittää, että hän nyt
emännäksi Jussilaan pääsee".

,No niin, kyllä niin", myönsi Maija.
Lieneekö hän tästä puheesta saanut jo-
takin onkeensa, kosta ei hän enään kauan
miipynyt Niittymäessä, maan meni taas
pois jatkamaan matkaansa.

»Ettekö, äiti, nyt tahdo tulla peltoja
katsomaan?" sanoi Liisu, .kyllä Munia
Jaakkoa hoitaa sillä aikaa".

.Kyllä minä ne jo näin aamulla sen
merrlln, että tiedän teillä täällä olewlln
kaikkia, mitä tarmitsette, ja nyt katselen
halukkaammin lastanne. Kun omani kaikki
omat llikahisena, on tuo pienokainen mi-
nulle äärettömän rakas".

Miehet tulimat nyt sisälle. Liisu oli
keittänyt kahmia, ja siis rumettiin juo-
maan tuota mlltusaa nestettä, joka on
niin malttamattoman tarpeellista silloin,
luin perheen testen tahdotaan oikein naut-
tia koti-elämiin suloa.

Omi oli auki jll ulkoa tuli kesäinen
tuoksu sisälle. Pääskynen istui miirin
päässä lmertäen; kauniin metsäjiirmen
pintll oli uiman tyyni, ja wllnhlln muo-
rin sydän kiimi niin kumman pehmeäksi.
— Täällä tuntui hänestä kaikki kodik-
kaalta — tymeneltä — ja hän lausui:

.Niin, nyt menee Jussila naimisiin,
mutta en enään ollenkaan ajattele, että
siellä sopisi Liisun olla emäntänä. —

Kyllä patruuna totta puhui, kun hiiäpiii-
«änä sanoi: „Oltaatte uskolliset rakkau-
dessa, kyllä Jumala antaa rikkautta". —

Täällä on Liisullll täitten, mitä hän tar-
«itsee, ja Jaakko! sinä olet hywä, kelpo
mies!"

Jaakko meni muorin tykö ja otti häntä
kädestä, lausuen:

.Kiitoksia, muori, noista sanoistanne,
ne wain onnestani puuttumat. Nyt mi-
nusta tuntuu, Ikään kuin rauhan enkeli
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kultisi tumassani". Lilsulle lisäsi hän !
mielä: „Kyllä tiedän, ett'et sinä koskaan
Jussilan rikkautta ole kaiwannut; tu»
työstä «äsyneinä totia tulimme, lauloit
wain ja olit tyytywäinen".

Wiulu-Mitto katsoi «iuluansa, jota
seinässä riippui, ja sanoi:

.Tuossa on «lulunl kauan saanut le-
«ätä, mutta tämän pältviin kunniaksi ote-
taan se alas" — ja Mikko rupesi soit-!
lamaan kllikellllisill kansan-lauluja.

Näin kului ilta pian loppuun Niitty-
mäessä, ja Vieraat latsimiit pois. laatto
ja Liisu meniwät heitä saattamaan Vä-
hän mattllll, jll kun tllkllisin plllllsiwat,
näkyi laskeman ilta-auringon miimeiset
säteet metsän lämitse. Kuusien latinoista
kuului hiljainen humina, talmilit lemitti-
wät tuoksuansa metsään ja tuossa hei-
dän edessänsä oli torvpn, heidän omn
kotinsa, jossa kalkki oli aitvan heidän
omaansa; se multasi niin ystämällisesti
heitä herttaiseen suojaansa. Kun sinne
tulimat, snnui Jaakko:

»Oi Liisu, onpa tämä kotimme toki
hymin hauska! Laula tuo laulusi, joka
ennenkin aina on minua ilahuttanut, tä-

nään sitä halusta kuuntelisin". Liisu
lauloi:

»Oi kuinka ompi herttainen
Tää oma koti pienoinen!
Ken täällä kulta» kaipaisi,
Kun parempi on lempest?
Ei tawaraa niin kallista,
Ett' siihen woifi werrata."

Mitto istui penkillä, miulu oli »vai-
punut hänen pulmillensa, ja ikään tuin
ajatuksissaan toisti hän Liisun miimeiset
sanat: „Ei tamariill niin kallista, ett' sii-
hen wolsi werrata!" — Hänen ajatuk-
sensa lensimät kauas menneisiin niloi-
hin.

Näin onnellisina elmät Niittymäen
llsuktllllt, ja Wiulu-Mitlo, joka aina asui
heidän luonansa, näki mielä monta He-
luntlli-llurinkoa nouseman jll laskeman,
maan mihboin sai hän, kuten toimoi, hau-
tansa Anna-Liisansa miereen.

Mätelässä on Manta emäntänä, hän
on saanut hymän miehen, ja »vanhukset
omat jättäneet kaikki toimet nuorille. —

Niin käy, polmet latoo, — toiset tulee
sijaan — useimmista el näy muuta jäl-
keä, luin mähälnen hauta-kumpu, jossa
ruoho kesällä reheivästi kasmaa.
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