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lolsan Matti ja hänen »vaimonsa.

„Omu muu mansitta, »mu muu mus-
titta" — sanoo suomalainen sananlasku.
Sen sananparren totuus näkyykin kait- -,
lialla Suomessa; sillä harmu tnnsulainen
rakastuu niin tnnutunsu kuin Snmnaloi-
nen. Hänen muunsu on, jos sitä mui-
hin maakuntiin maailmassa mertau, köyhä;
muttu kumminkin on se turme, missä hiin
ensikerran päiwän walon niiii, hänelle tul-
lis. Jo luukuisia aikoja takaperin huo-
multiiu tämä, ju uiin luemme esimerkiksi
eräässä tertomuksessu jo toista satoa muutta
takaperin eräältä Saksalaiselta merikap-
teenilta, jollu satunnaisesti oli joita-
kuita Suomalaisia laiwumiehiii luiwus-
sllun: »Ihmeteltämä on noiden Suomu-
luisten lujuus; muttu mielii ihmeteltii-
miimpi on se alituinen ja symii rattans,
jota heissä elää kylmää, pohjoista koti-
maatansa kohtaan. He omat uskollisia ju
rohkeita; maaran suuruus ei heitä peluita.
Multa luu itämä kotimuutunsa saa mal-
lan heissä, silloinpa ei suurin pultlukuun
sua heitä jäämään. Koti elää heidän mie-
lessänsä ju tiiruhlumosto lutiinsn ei moi
lukuun estää heitä, tun owut jonkun pi-
temmän ujon olleet sieltä poissa". — Jll
tässä louscessll, mitttä muiikollliueii untou
suomalaisista merimiehistä, asun totuutta.
Meren rannoilla suumme nähdä, marsin-
kin meriluupiiugeiösn, wunhutsiu tututtu,
niittä omnt ikänsä kyntäneet Ahden matoja
kaukaisilla »vesillä, mutta ainu tuon tuos-
takin käyneet kutselemussu onko koto Poh-
jassa entisellä paikallaan, — tunnes wih-
doin jäiiwiittähän rakastettuun kotimaahansa

kuolemulln. Tawllllisesti omat nämä cnliset
merimiehet löyhiä, sillä nuoruudessaan ei-
wät he ole tienneet säästää mitään Van-
hojen päiwiiinsä «araksi, ja moni heistä
tay »viimeiset uikunsa talosta taloon ker-
jäten, ellei pitäjäs muulla tawallo ole
heistä huolta pitänyt. Useammat heistä
omot rehellisiä, pian lapsellisia olentoja,
joiden sydämet owat Vapaat kaikista ri-
koksista, mihin heillä lumminkin olisi ol-
lut tilaisuutta. Moni heistä on ollut
lvlluroissu semmoisissa, joita emme me,
maa-moukut, woi lluwistoukuun. Ju tun
he meillä letpä-lultuu pyytämät, emme
ensinkään osou ujutelloluun, mitä kuilkin
pyytäjät owut kärsineet ju nähneet. Muttu
jos silloin suttnn puheeksi tupuutsiu hei-
dän elämästään, sattuu puheeksi lvuuroju,
»lissä he omat olleet, haaksirikkoja, soitu
he omin silmin owut nähneet, joissu hei-
dän oma henkensä on ollnt onnen nojassa,
— niin onpa silloin luin muuttuisi wanha
kerjäläinen toiseksi olennoksi. Muistot,
niittä omat uiuailleet hänessä, heräcimiit;
hänen silmänsä siitenöitsee ja koto hänen
olennossaan astuu henkiin entistä ntiehe-
lvyyttä. Hänelle on merikin rakas, joslo
isänmaa on mielä rakkaampi; ja hän ker-
too nyt kertomuksia, joitu meidän täytyy
ihmetellä. Että hänelläkin on ollut päi-
wänsä — sen nä'emme ju kuulemme, ju
mälisiuliu unllstnll hän meiltä meidän kun-
nioituksemme.

Mutta »ei ruistn missä ei rikkua".
Suo anteeksi, lukijani, että, lun nyt

pyydän sinun llölumlllln sisään erään mau-
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han merimiehen asuntoon, tämä merimies >
ei ole aiwan semmoisia, joista wasta pu-
huimme. Kaikissa säädyissä — ja meri-
tnieslenkiiän ei tee poikkeuksia tästä —

löytyy, ynnä hyiuiä ihmisiä, myöskin niitä,
joiden omatunto ja parempi tieto on kiu-
sausten myrskyssä mennyt haaksirikkoon.
lolsan Matti oli näitä miimeksi-maitiit-
tuju. Hän oli ollut merimies, muttu me-
reltä toi hän muulle myrskyä ja musta-
tuulta; merelle jätti hän nuoruutensa puh-
tauden ja omantuntonsa rauhan,

K — joen pitäjiiässä oli »vähäisellä saa-
rella noin 40 wuotta takaperin ivähäinen
asunto. Alllva meri lakasi yhdeltä ta-
holta saaren rantoja, toisilta tahoilta kii-
lui auringon paisteessa saaria ja moniaista
kohdista mannermaa. Tälle wähäiselle saa-
relle oli noin 50 ivuotinen mies raken-
tanut asuntonsa. Sauri oli, niinkuin sa-
noimme, pieni, mutta kumminkin niin
suuri, että lolsan Matin kaikki omaisuus
sinne mahtui. Ia paljon omaisuutta ei
Matilla ollutkaan. Kymmenkunta lverk-
kojll nähtiin rannalla liimaamassa mätiin,
tun Matti oli poissa. Siinäpä Matin
pää-omaisuus olikin.

Huone oli pieni, kalliolle rakennettu.
Mannermaan puolella oli omi, joku tu-
puun mei. Noin neljä kyynärää omestu
oli omi-seiniillä Vähäinen ukkunu ju sei-
nällä Vastapäätä, merelle päin, toinen,
isompi. Pöytä, pari tuoliu, isompi urtku,
pulu ju joitukuitu pulloja — siinä kaikki
huonekalut, johon ehkä wielä Voimme panna
kaksi Pyssyä, kirmes ja saha. sekä yhtä ju
toista pilkukupinua. Tukan-puolimuifella
seinällä nähtiin toinen omi, joku mei pie-
neen pimeään komeroon, mikä sisälsi lvun-
hojll tvllllteryysyjä, mädänneitä werttoju ja
muuta semmoista.

Saari oli, paitsi tätä huonetta, ihan au-
tio. Ei puun pensasta siellä nähty, ei
ääntä siellä kuulunut mnun luin tuulen,
joka tulvan ympärillä Pauhasi, ja silloin
tällöin jonkun merilinnun. Suuri oli
timmen, ja näitä kimiä oli luonto laati-
nut toinen toisensa päälle omituisiin muo-
toihin, jotta lohkareista meren-puolimui-

sella rannalla oli syntynyt jotakin luolan
tapaista.

Samana päiwänä. jonu kertomuksemme
llttau. nähtiin tässä luolnssu yhtä ja toista,
jota ei olisi osannut armutu tällä saa-
rella löytymän. Mutta lun nämä kulut
moniaiden päiwiiin perästä owat kadon-
neet, niin ivoimme kohta sanoa, että ne
eiwät kuuluneet Matin omaisuuksiin; —

ne oliwat kuupan kaluja, joista ei tah-
dottu tullia maksaa ja jotka Mutin umullu
salaisuudessa ja hiljaisuudessa oliwat saa-
tettllivllt omistajansa luo.

Tällä limisellä saarella, jota tuskin oli
saareksi nimitettimä, osui, niinkuin jo tie-
dämme, lolson Motti ja — Leena hä-
nen ivaimonsu. Motti itse oli wielä pur-
huussll isässään. Ju itäänsä jll ivoimiinju
nähden olisi hän mielä lvarsin hywin woi-
nut lelwutu merimieheksi, - jotu um-
muttiu hän olikin toistakymmentä muotia
toimittanut ennenkun rupesi erakoksi tälle
autiolle kalliolle — ellei hän olisi ollut
roujuritto. Hiin oli näet käsi-puoli. Toi-
sen kätensä oltupäästä suutta oli meri kor-
jannut. Viimeiselle merirettcllc lun hän
liilsi — ja silloin ei hän mielä saarella
asunut — oli hänellä kaks termcttu kättä.
Kun hän pulusi oli toinen mennyt, ju Mu-
tistu ei enää ollut merimieheksi. Silloin
muutti hän suurelle Leenun lunssu, jonlu
hän pari mnotta ennen onnettomunttansa
oli nninnt.

Täniä Leenu. Mutin mainio, oli mies-
tänsä joituluitll ivuosiu »vanhempi. Hä-
nen kanssaan ci ollut hywä käydä tukkanuo-
talle, sillä häu osasi itsensä puolustaa, ja
jos suu-sotaun solu rupesi hiincn kuns-
suun, niin eipä niin teröwä-kielistä, joku
Leenua olisi woittanut. Leenaa peltäsi-
wiit siis rantamaan asukkaat, mutta Leenu
itse ei pelännyt ketään muutu luin mies-
tään Mattia; ju olipa se niinkuin olla
piliiii, sillä onhun niies »vaimon pää ja
mainion tulee miestänsä lunnioittun. Muttu
eipä tiennyt moni. mitä tämä isäntänä
oleminen omassa kodossaan Matille mak-
soi, sillä Leena-muori ei hyiviintahtoisesti
rimennnt Matin alamaiseksi. Ei, useita
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kertoja oli hän koettanut anastaa isännyy-
den, »varsinkin tuta w»nhemmaksi hän tuli,
ja siinä tarwittiitt mies semmoinen, kuin
Matti, pitämässä totiwaltitkaa, jottei se
joutuisi Leenan käsiin. Mutta Matissa
oli semmoinen koti-maltikan pitäjä, ju Lee-
nun usein relvitty tukku ja siniset posket
näyttimiit, että kotituri se oli, jota pi-
dätti »vallitan Matin huostassa. Tähän
kotikuriin tarwittiin woimia; sitä anta-
maan ei ollut kehnon miehen rupeeminen,
sillä Leenan jäntewiit hartiot. muhiva lvar-
tulu ju kumut kädet osoittimllt, että hä-
nellä oli täyden miehen moimut. Hänen
suuret hurmuut silmänsä iskimät tulta,
luu hän oli suutuksissa, ja näitä silmän-
iskuja pelläsimät rantllNllllpurit, sillä sa-
maten kuin ukkosen leimu usein lyö mil-
loin mihinkin, niin eipä aikaakaan ennen-
kuin oli Leenan nyrkki näyttänyt, etteimät
hänen silmänsä turhaan tulta isleueet.

Muttu muikku Leenu oli jotenkin pi-
tuista luontoa, niin wullitsipa tulvullisesti
hymä sopu hänen ju Mutin »viilillä. Leenu
oli uuttera työssään ju hylvästi olisimut
lolsun suuren asukkaat tulleet toimeen, el-
lei miinan olisi löytynyt. Mutta niin
pian luin oli jotakin ansaittu, muutettiin
raha miinaan ja silloin heilumat tverlot
rannalla ja tumasta kuului milloin lau-
luja, milloin torua — j» seuraamana päi-
wänä Vallitsi suurella ju tumassakin sy-
ivin hiljaisuus, sillä asukkaat nuk-
kumat. Lankokin — aita-iso englanti-
lainen koira, joitta Matti Viimeisellä me-
rirettellään penikkana oli tuonut kotiinsa
— makasi semmoisina piiminä Veneessä
runnullu ju tiesi, että tämä päiwä oli hä-
nelle pllllston päiwä.

Syyskuu oli loppuun kulumaisillaun.
Päiwä oli yölsi tnuuttunluisilllllln. Mutti
juLeenu olimut aumustu usti olleet tiireesfä
työssä, eikä edellisenä yönäköiin ollut kumpi-
kaan heistä joutanut, ei niin silmänräpäys-
täkään leivätä. Silloin oli näet lähellä
olemasta lamasta, jota ei auringon nou-
sun aikana enää näkynyt, meneitä kulkenut
ehtimiseen saarelle, ja meneistä oli kaluja
kannettu tuohon saarella olemaan luolaan.

1 Saarella oli silloin ollut liikettä. Seu-
raawanll päiwänä oli siellä nähty wieras
wene ja kaksi wierasta miestä. Nämä
miehet oliwat Matin ja Leenan kanssa
työskennelleet puoleen päiwöän asti tuossa
luolassa. Kalut oliwat muutetut toisesta
paikasta toiseen. Puolen päiwän aikoina
oli osa näitä kaluja kannettu Matin we-neesen, ja kohta sen jälkeen oli Matti
pystyttänyt purjeet ja hywällä myötutuu-
lellu lähtenyt purjehtimuun munnermuata
kohden. Toinen saarella olemista »vie-
raista miehistä oli sitä ennen kiikarilla
tarkastanut merta ja sanonut: »kaikki hy-
win!" — Ia samullll kun Matti läksi,
oliwat miehet käyneet huoneesen ja heittuy-
neet kursailematta Matin ja Leenan uivio-
tvuoteelle, mistä kuorsaaminen pian il-
moitti Heidiin uneen lvaipuneen.

Leena oli ollut erittäin hywällä tuu-
lella koko wiime yön ja päilvänkin. Hä-
nen silmistänsä oli loistanut tyytytvllisyys
ja ilokin. Olisi luullut hänen »väsyneeksi
samaten kuin miehet, mutta eipä ollut Lee-
nan »väsymisestä puhuttamaa. Kun hän
kuuli miesten kuorsaaman, meni hän kii-
ruusti heidän Veneensä luo. Siinä oli-
wat miehet muhän ennen Mutin lähtöä
syöneet ja Leenakin oli mierastett tasku-
matista saanut aika kolauksen. Tästä Lee-
nalle hymä mieli, ja tarkasti oli hön pi-
tänyt silmällä paikkaa, mihin taskumatti
kätkettäisiin. Sitä kiiruhti hän nyt etsi-
mään. Emäspussin käänsi hän nurin, sillä
sinne oli kaiketi Viinapullo kätketty, muttu
— tyhjään huki hän sitä nyt. Vieraat
tunsimat näet Leenan; he olimut ennen-
kin olleet suurella ja samaten kuin nyt
nukkuneet, mutta herätessiinsä huomanneet
taskumatin pirstana ja Leenan makaaman
valaisten mieressä ja nukkuman autuaallista
unta. Tätä estääksensä oli toinen heistä
nyt salaa ja hymyillen pistänyt taskuma-
tin nuttunsa lukkariin, Leenan sitä huo-
maamatta.

Naurusuin oli Leena mennyt meneen
luo. Hymyhuulin oli hän tarttunut emäs-
pussiin, mutta lun hän noki itsensä pete-
tyksi, kun hän huomasi, ettei siinä wiinu-
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pullou ollutkunn, niin silloinpll muuttui
hän ihan toisellaisetsi. Nauru katosi hä-
nen huuliltaan, hänen silmänsä iskimät
lulla, ja kuin riimaltu hyppäsi häu ive-
neestä maalle.

„Te h iin narrit! Te muukalais-
naasikat, ses n juottowusitut!Kehtaatte
tämmöistä petoskuuppua tehdä ! Mihin owat
pullon kätkeneet? — — — Kieliluleni
on luimn, että halkeaa! Lempo teidät tor-
juu, te juutntset, jotkn ctte juo toanhullesuu» kastetta". Ia ämmä näin höristen
alkoi tarkastella luolaa ju rantaa, multa
turhaan. Pulloa ei löytynyt.

..Olisiko Matti, se peikkojen pesä, saa-
nut käsiinsä sen" — mietti ämmä, tun
wihdoin iviimein oli hakemasta lakannut.
— .Mutta mitä hän sillä tekisi. Hän ei
juo merellä, hän tietää tehtäwänsä, se hntts-
wolti... Hän ei ole ottanut sitä. Täällä
sc pitää löytymän!" — Ia ämmä leivitti
sieraimensa, ikäänkuin olisi hän hajusta
tahtonut huomata, missä aarre tallensi.

»Olisiwatlo ne kanaljat kuljettaneet sen
tupaan ... Katsella scut —". Ia eutto
riensi tupaan. Se oli hänen Viimeinen
toilvonsa. Jos ei pulloa sieltä löytyisi,
turhaan sitten etsiminen. — Hän cmasi
Hiljaan owen. Vuoteessa tuorsasiwat me-
rimiehet. Hän pudisti nyrkkiä heille ja
tuumisi Hiljaan itsekseen. Hän tarkasteli
huoneen kaikki paikat — turhaan. Hä-
nen himonsa oliwat nyt niin kiihtyneet,
että kuola malui hänen suu-pielulsistaan.
Mutta turhaan haki hän. Silloin toihan
Vimmassa lähestyi hän jälle Vuodetta,
aikoen mäkisten ottaa, mitä ei martain
saanut. Hän kyykistyi herättäätsensii mie-
hiä, mutta —

-— kas nyt! 110 Välähti
hänen silmistänsä, hymyily palasi jälle
hänen huulillensa, koko hänen muotonsa
kirkastui. Hän oli nähnyt toisen nukku-
man miehen tattarin suusta pullon suun
tuikkaaman. Hän sieppasi pullon, mutta
marowllsti, ja kuin sotilas, joka Voitettu
lippu kädessä riemuitsee, hiipi hän Hil-
jaan tulvasta ulos.

„Te pullojunkkarit, hi, hi hii, hiih!"
nauroi hän. ,Koetitte lolsan Matin mut-

! jaa pettää, hi hih!" ja nyt ilmoitti hil-
jäinen: ..Ptill, pull, pull!" että eutto oli
maku-juomansa nautinnossa.

Aita toloutsen oli hän pullosta otta-
nut. Läähättäen tirmoiiti hän pullon suun
huuliltansa. »Te koetitte pettää minua,
mutta jos minä — hi Hu!" -

Ia muroin lasti nyt Leena pullon maa-
! hun, hiipi hiljnun komeroon, toi sieltä wun-
hun tunnun-nutun, kuusi siihen miinun,
täytti putellin mermedcllä ju wei sen tu-
paan, missä Hiljaan pisti sen entiseen
paikkuun. Nyt musta luisti ilo muijan
harmaista silmistä, nyt tun timellä istuen
tuon tuostakin nätittäsi tannumitasta.

Pullo oli ollut tuopin metiimä; siitä oli
toista lortelill juotu lun se Lecnan käsiin
joutui; hän siis sai täyden määränsä.
Mutta jot'ainoan pisurun juoksutti hän
turkkutoriveunsu alas ja sila tehden jou-
tui ämmä uinu yhä iloisemmaksi. Vih-
doin, kun oli Viimeinen pisare saapunut
ämmän suuhun, heitti hän kunnun-mitun
kuuus tyköään.

»Te., nullsikllt! ... Tuon merta!...
tähdelle mie . , . helle ! .." hörisi hän ja
kaatua pölähti kimiselle rannalle.

Ilta oli yöksi «uuttumatsillaan, lun
wihdoin »viimein merimiehet tumassa he-
riisiiviit. He hypählmiit kiiruusti »vuo-
teelta, kun näkilviit, että aurinko jo oli
lusleunut ju että jo oli jotenkin pimeä.

„Nyt perhona meidät korjaa!" huusi
toiuen .. »Olemme nukkuneet liika kauan.
Nyt kiiruusti maunermaalle".

»Leipiipala ja nautti ja malmis olen"
— sanoi toinen, metäen esiin pullon lal-
kuristunsu. — »Missä muija menee, tun
ei nyt ole täällä? Aina ennen se miinan
hajun tunsi", ja mies kallisti pulloa sutt-
hutisu. — „Mitä riimuttuu! -

" huusi
hän — ..mitä perhnnull! Kulu lempo on
miinan snolumcdetsi muuttanut? — Muija!
Matin Leena, se ilkiö sen on tehnyt!" —

Ia lvlhoissllnsll heitti hän pullon tuhan-
nen pirstaksi lattialle.

Sutitulsissansll riensiivät miehet Ve-
neensä luo. Rannalla nätmät he Leenan,
jota yhä wielä humalassaan nukkui.
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»Luulit tehneesi hymätttiti työn", lau-
sui se miehistä, joulu lukkarissa miina-
pullo oli tallennut; —

„ mutta et suu-
resti kiitä meitä, lun heräät". Ia tä-
män sanottuansa otti hän esiin puukkonsa
ja ajoi kiiruusti puolet hiwtttsista Leenan
päästä. — »Ota se mesilopin-mertki pää-
häsi, miina-maras" — sanoi hän.

Kolivlln ajan perästä ei nähiy saarella
muuta elämiltä kuin Leenaa, jota yhä mielä
nukkui, ja Lankoa — koiraa -

, joka Ma-
tin meneen sijalla malasi.

SeuraawunuullmunaheräsiLeenll omassa
Vuoteessaan, kun aamun ensi säteet toit-
timat. Hänellä oli himcii muisto eili-
sestä tapauksesta, ja tämä muisto yhä sel-
weni, tuta enemmän hän sitä mietti. Hän
nousi wihdoin istualle; hänen päänsä oli
raskas. Hän tulli hoperoiden oivelle ja siitä
»vähäiselle lähteelle likelle luolaa. Siellä
nyt kelpasi muijalle Vesi. Juotuunsa juoh-
tui kaikki eilispämäu tapautjet hänen mie-
leensä, ja hän haki kannun-mittaa —

— „jos siinä mielä ehkä löytyisi pisare-
kaan". Mutta kannun-mitta oli tyhjä.
Huo'aten otti ämmä sen ja kulki tupaan
jälle.

»Missä hiidessä Matti lviipyy? Hä-
nellä olisi Varmaankin wähän kastetta lui-
walle kielelleni", mumisi eutto ja heit-
täysi jälle Vuoteellensa, Mntta liiruusti
hypähti hän siitä nyt ylös ja silmäsi sitä
tarkkaan. Ei, hänen silmänsä eiwät Va-

lehdelleet — siinä, ihun hänen Vieressään,
missä hän ivasta oli maannut, makasi
pieni katsi-Vuottnen poika. »Noh, kaikki
pyhät", huusi ämmä. — »Sen sanon minä!
Olisiko luo minun lllpsem, yöllä suumuni!
Mistä Jumalan nimeen on poika tähän
tullut!" — Ia käsin kupeissansa seisoi
ämmä kauan jakatseli poikaa. — Silloin
kuuli hän kuorsauksen kamarista. Hän

! riensi awaamnan oweu ju näki Mutin ma-
kuuwun roerkkoryysyjett päällä.

»Kylläpä olen perhaitllsli nukkunut, luu
en huomannut Mutin kotiintuloa! — Ia
miten hiiden lailla jouduin minä omaun
Vuolecseni? — Milloin lätsimät miehet?
— — Onko nyt kuitti noiduttua!" —

huusi hän kurkkunsa täydeltä, sillä hun oli
suttunut käymään käsin päätänsä ju tun-
tenut, että toinen puoli oli keritty. -

Pottu heräsi ja rupesi itkemään. »Ulos
sinä, lemmon sikiö. Mistä perhanasta
oletkin tullut! Suus liini, tahi sinun juu-
beli korjaa! Minä olen lolson Leena!.,,
Herras-lapsi!" huusi hän hämmästyen, knn
puiko heitti pois peitteen, jotta muutteensa
näkymät. »Herrus-lupsi .,

. Matti onsen pcluslniutt meden hädästä . . No noh.
älä itke lupsi, ei lolsun Leena ole puho ..!
Sinun pelastuksesta aina joitutnitu koli-
koita lähtee.. Älä itke lapseni! älä" —

ja Leena koetti kaikin mokomin lepyttää
pienoista, mutta turhaa.

»No huuda sitten, sinä Vintiön tuoma!"
ärjäsi eutto sa peitti Vanhalla hameella
paljaan päänsä... »Kulo Lempo on hi-
mulseni leikannut.. Mutti!.. Miehet?

Ei kumma, että lapsi itki, sillä herä-
sipä Mattikin wihdoin miimein enlon huu-
dosta ja kirouksista ja astui unihörrol-
sissä tllmarista. — »Korento käteesi ju tu-
luunpu, ettei ole pääpuu julmempi kuin
sinä nyt tuossu" — sanoi hän. »Mitä
siinä huudat kuin riiwuttu, wui kihelmöikö
humulu päässäsi, sinä iviinu-lelkeri —

häh ! Ju mikä on pääsi nylkenyt, sinä emä-
sikll? — Nyl jos mielesi tekee säästää
munhoja sorkkaluitllsi, niin ole ääneti, että
saa Väsynyt nuttua tahi, lempo wie, saat
tästä" — ja Matti pudisti nyrkkiänsä.

»Sllnohlln mistä lapsi on —
—"

Sen ehdit huomenna tietää . . . Ole
huutamatta penikka!,.. Tuki kappa ki-

- lvejä sen suuhun, jotta herkeää rääkky-
! mästä". Ju Mutti meni jälle ka-
inarttomerllon ja löi owen kiini.
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11.
Weljekset.

Mannermaalla, puolen wirslaa merestä, s
toista peninkulmaa lolsan saaresta on !
Rytilun kartano. Vähäinen puro tahi j
joti juoksee sen wierestä meicen. Joen !
rannalla on ihana kryytimuu ju sen st-
siissä seisoo Rytilän kartanon usuinhuo- i
neet.

Rylilän kartano on suuri sekä Verol-
tansa, että maa-alansa suhteen. Sen Vii-
meiset omistajat oliwat olleet aika hy-
wiä maanVlljeliöitä ja seupä tähden oli
nyt kartano läikin puolin hyivässä tun-
nossa. Sen llwaroillu pelloilla teli 10l-
matta kymmentä torpparia työtä. Sen !
laajilla laitumilla ammoi wiisikymmentä!
lehtnää. Sen heinärilkailla niityillä niih-
tiin lato pian ladon Vieressä, täynnä
heiniä nyt, sillä niitto-aika oli jo toista
kuukautta takaperin loppunut.

Ihannlla paikalla seisoi Rytilän karta- -
non asuinhuone. Sen ylikerrasta oli näly- !
ala »varsin awara: kaunis kryytimaa luu- j
heine puineen meren rantaan asti ja siitä !
siiten meri saarinensa. Mdeltä taholta !
ei silmä maata eroittanut. Kauniina pil-!
ivettömitiä päitvinä siinti tuiwahun ran- !
nalta Vähäinen saari — lolsan saari.
Muuta mitään ei tältä taholta nähty kuin
merta, aawaa merta. Kartanolta meren
rannalle täwi käytäwä, jonka tuuheat, kor-
kcat pihlajat »varjostivat, ja pitkin joen
wartta nähtiin tiheä orjantappura-pen-
sasto, jonka takana täwi polku meren ran-
nalle.

Iloista, onnellista oli olla Rytilässä.
Vieraat ihmettelmät sen ihanuutta ja ka-
dehtijat kadehtimat sen omistajaa. Mutta
tumminkaan kuta kadehtijoista olisi tah-
tonut astua omistajan sijaan!

Kamarissa, missä kaikki osoitti rikkautta
ju ylöllisyyttii, mutasi wuotcellansa wau-
lea mies. Hänen silmäni", joista ktuu-
minkin kirkkaat säteet lensiwät, makasiwat
sywällä päässä. Koko hänen muotonsa
osoitti kuoleman kanssa tuistelewaa, joka
jo itsetin on huomannut, että kuolema on
«oiton puolelle päässyt. Hän oli tum-
minkin mielä nuori, tämä mies, mielä ei
ollut hän kolmatta muositymmeuystäännäh-
nyt. Tuolilla hänen Vuoteensa mieressä oli
toto patteria rohtoja; mutta mitä ne kuo-
lemalle taisimat!

Hän on nukkunut ja wasta herännyt,
Hän silmäilee nyt kirkkailla silmillä sei-
nällä wastapäätä wuodcttaan olewaa ku-
waa. Ktma oli ihanan nuoren naisen
— hänen waimowainaansa, joka toista
wuotta takaperin oli löytänyt tviimeisen
ivuoteensa siinä kirkkomaassa, joka nyt
puolisoa odotti. Hän silmäili limaa ja
hymyili, sillä lääkäri, joka wasta oli Ry-
tilasta lähtenyt, oli hänelle suoraan sa-
nonut, että hänen elämänsä nuora oli kat-
teemllisillaan, että hänellä ei enää ollut
monta päiwää jälellä.

Akkunan wieressä istui prowasti Wern.
Hän katseli stuullisesti sairasta. Hänelle
oli sairas uskonut kalliimman aarteensa
maailmassa, ainoan poikansa, pienen kaks-
tuuotisen. Ennenkun isä wäsymytsestii
uneen »vähäksi ajaksi »vaipui, oli tämä
pieni poika seisonut hänen wuoteensu wie-
ressä ju nuurunut hänelle. Isä oli pu-
ristunut pienosen kättä ja sanonut, »viita-
ten prowastiin: »tuossa on, Kaarle, si-
nun isäsi, kun minä olen kuollut; kaswa
hänelle iloksi, niin ilahutat sinä samalla
minuakin". — Ia prowasti Wern oli
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hellästi isän nähden syleillyt pienoista ja
limannut olla hänelle todellinen isä. —

Sairas oli sitten kirjallisesti ilmoittanut
»viimeisen tahtonsa. Kihlakunnan tuomari
oli kirjoittanut mitä sairas lausui, ja
kaksi tudistlljllll oli piirtänyt nimensä jiil-
keen-säätöisen alle. — Tämä työ oli »vie-
nyt moimat sairaalta ja Väsymyksestä oli
hän nukkunut.

Nyt oli hän jälle herännyt, Promusti
Vein uli lahden kesken sairaan kanssa.

»Kiitoksia lupauksestanne, hänenkin puo-
lestaan" sanoi sairas. . »Minä näin unta,
niin kaunista unta. Minä näin Aman-
dan, joka hymyili minulle, niinkuin autuas
hymyilee. Minä näin teidänkin ja pie-
nen Kaarlen, jonka Amanda pani teidän
helmaanne. Minä en enää murehdi Kaar-
len kohtaloa, minä tiedän, ettette te petä
minua, eitä häntä".

„Ole Vakuutettu siitä" — wastasi pro-
masti.

»Jos olisi Konrad täällä, jos olisi hän
laskenut kätensä käteeni — niin kuo-
lisin mielelläni. — — Mutta missä on
hän ?"

»Kahdesti on häntä käyty tänään ha-
kemassa; wiimeinen kysyjä tiesi kertoa,
että hän oli lähtenyt kalastamaan"

~Ia täällä kuolee hänen Veljensä, joka
tahtoisi puristaa hänen kättänsä" — huo-
kasi sairas. „los ymmärtäisin, jos moi-
sin acmistaa miksi hän minttu wihuu,—!
— miksi hän ei ole käynyt minua kat
somassa .. Hänen sydämensä on jäästä" —

Omi aukeni sumussa ju hiljuun ustui
kesti-iluiucn mies sisään. Hän oli wuh-
ivuivartaloinen ja käyntinsä osoitti meri-
miestä. Hänen hmuksensa ottivat mus-
tat ja osaksi maluueet alas hänen otsal-
leen, ja niitten alta tuikki kaksi teräiväii
silmää. Hänen kaswonsa oliwat ahawet-
tuneet, jopa jotenkin mustat; pitkä arpi
teki ne rumaksi. — Sairas oli tuskin
nähnyt tämän miehen ennenkuin hän koetti
nousta — —

»Konrad!" huusi hän.. »Sinä tulit!
Minä puhuin sinusta; minä kaipasin si-
nua. Kiitos tulemastasi, tueli".

Veljeksi kutsuttu tukisteli pienillä sil-
millänsä sairasta. Näissä silmissä asui
ajatus, mutta mitä, sitäpä ei woinut sai-
ras niistä lukea; ja joS hän olisi woinut
nähdä, mitä »veljen mielessä liikkui, niin
ei hän olisi hänelle oil-nissut laihaa »va-
pisemaa kättänsä puristettllmaksi.

Konradiksi kutsuttu puristi tätä kättä.
— »Sinä olet huonona sairassa, meljeni?"
sanoi hän. ~Minä tiesin, että sinä olit
limuloincn, mutta näin huonotsi en sinua
uskonut, muuten olisin ennen tullut sinua
katsomaan".

..Minun päiiväni on kulunut", wastasi
sairas. »Mutta ennenkuin ummistan sil-
mäni »viimeiseen uneen, sano Konrad, mitä
olen minä tehnyt sinulle, että sinä minua
ivihaat?"

Konrad piti sairaan kättä yhä mielä
kädessänsä. Kummallisia ajatuksia ajoi-
mat toinen toistansa takaa hänen aimois-
saan, se näkyi hänen silmistänsä, jotka

! milloin oliwat kultaat, milloin himmeät,
milloin sumuiset. Hän seisoi siinä sai-
raan wuoteen wieressä kauan sanaa sa-
nomatta, silmäillen milloin sairasta, mil-
loin protvastia, milloin ulos ryytimaata,
milloin taasen merta. Vihdoin lausui
hän loivasti:

»Minäkö Vihaan sinua? Mistä sinä olet
niin hulluja ajatuksia saanut?"

»Sinun käytöksestäsi minua kohtaan,
Konrad! Kun sinä lähdit merelle, olin
minä pieni poikainen; mutta sinä olit tui-
uulle paha, sen minä hywin muistan.
Sinä löit minua, milloin ivaan taisit, ja
lun isiimme siitä siima nuhteli, osoitit sinä
yhä maan pahempaa mieli-alaa minua koh-
taan. Muistatko wielä erästä Elokuun
ehtoota, jolloin sinä töyttiisit minun »ve-
neestä mereen, johon epäilemättä olisin
hukkunut, ellei lolsan Matti olisi minua
siitä pelastanut? Minä olin tottelematon
sinulle silloin, minä olin ylpeä, sillä minä
olin Rytilän maan perillinen. — Anna
minulle anteeksi, että loukkasin sinua. Mutta
olinpa silloin wielä »varsin nuori, wasta
lllhdekslln-wuotinen . . . Muistatko mitä sa-
mana ehtoona tapahtui juuri tässä kama-
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rissa isiimme ja meidän Välillä? Muis-
tatko niitä sanoja, joillu silloin luuttusit
hänen hellää sydäntänsä? Sinä muistat
ne, sillä sinä karkasit merelle sumuna
yönä . . . Sitten olit sinä meille tietämät-
tömissä monta Vuotta .. Vihdoin tulit
takaisin, tun jo luulimme sinun kuolleeksi.
Sinä tulit minun kihlauspäimiinä; isäni
syleili sinua, minä riensin sinulle tältä.
tarjoomaan; —

- sinä et mustannut ison
syleilylle, sinä et antanut minulle kättä.
Siltii »vihasit isää, sinä Vihasit minua, !
mutta sinä rakastit Amandaa . . . Minä !
tiesin sen, enkä sitä pannut kummuksi, sillä j
häntäpä kaikki rutastiwat. Einii koetit
houkutella Amandaa minulta, ja tun ei se
onnistunut, katosit sinii taasen. Ju tua-
sen kului mnosia. Isä kuoli. Amanda
seurasi häntä pian hautaan. Minä luu-
lin olewllui pienen Kuurien kanssa ai-
noa simuslllui, luu sinä taasen ilmestyit,
Mutta nyt et siuä käynyttään Rytilässä;
sinä ostit itsellesi talon pari lvirstuu täältä,
että ollut lictiiminäsitään, cttii sinullo Ry-
tilässä oli weli. Nyt olct sinii jo kolme
luukalitta ollut näillä seuduilla, mutta mi-
tätön olen ollut sinulle, kosto eiwät tul-
sumukseni, jotta useita olen lähettänyt, ole
saaneet sinua minua katsomaan. Konrad,
nyt lysyii minä wiime kerron: mitä olen
minä tehnyt sinnlle, että sinä minua wi-
hllnt? Minä olen kysynyt sitä itseltäni,
inuttll en ole siihen lysylnyisccn löytänyt
mustausta. Sillä ethän ole niin pitlä-
mihoinen, että tuo pieni tapaus nuoruu-
destani enää kytisi sinussa?"

Sairas oli puhunut tyyneellä, hiljai-
sella, pian rukoilemalla äiiuellä. Nyt tun
hän lopetti, katsoi hän silmillä, jotta oli-
wat kirkkaat, niinkuin ne usein keuhkotau-
tisella omat, lveljeänsä. Konrad näytti lii-
kuietultll. Hän yhä mielä piti meljen
kuumaa kättä kädessään, ja hän yritti useita
kertoja mustaamaan, ennenkuin wihdoin
hänen sanansa tuuluiivat:

~Minä en Vihannut sinua .. minä ka-
dehdin sinua; siitä syystä en Moinut si-
nua kärsiä".

..Minun aamistutseni oli siis oikea!

Konrad, jos olisit minun kihlatispämä-
niiui nuo sanat sanonut, niin olisin minä
lausunut: jactuun Rytilä, ota kumpi puoli
tahdot".

»Sen sinä olisit tehnyt?" huusi Kon-
rad, ja hänen pienistä silmistänsä loisti
polttllivll leimu; mutta se leimu katosi ja
silmä himmeni. Hänen ruumiinsa Värisi
Vähän; hän heitti »veljen käden, hän nousina meni okkunon luo. lärmellä tuli wä-
hänen mcnhe Rytilän rantaa kohden sou-
tuen. Konrad oli tuskin ehtinyt nähdä
lämän, ennenkuin hän kiiruusti metäysi
takasin litemmätsi suiruuu Vuodetta. Hän
oli Vaalennut, niin wanlennut luin hä-
nen llhamettuneet lastvousa saattmat »vaa-
leta. Veneessä istui Vaan ainoa mies,
lolsan Matti. Hänlö sai Konradin maa-
lenemaon?

Kotmo» uikun tnlui. Sairas seurasi
silmillään meljcunsu. Kuluun huoneessa
ci pnhunut. Wihdoin nonsi proivasli,
joko oli ollut äänetön todistujo meljesten
yhtymiseen. »Antaluu kateuden kadota,
herra Kornman, ontukaa mihcut sammua;
suokaa Veljeune erota maailmasta somi-
tcttuilll teidän kanssanne!"

Konrad oli Veljensä puhuessa tuon-tuos-
talin silmäillyt wunhnn prowaslia; sitten

j oli hän unohinnut hiiucn lätznä-olonsa;
nyt heräsi hän ikäänkuin tuskallisesta unesta.
Hän kohotti ottavattansa, maaleus latosi;
silmiinsä lnijottimut kummallisesti. Mutta
hänen olentonsa muuttui samassa ja hän
sanoi:

„Miuä olen tehnyt määrin sinulle. Minä
huomaan sen surulla nyt. Anna minulle
se anteeksi. Itse olen minä enemmän kärsi-
nyt liistä kateudesta kuin sinä ... Tämä ka-
teus sai minun karkaumllun isäni huoneesta,
sai minun ulos autioon maailmaan. Ol-
lut ja mennyt on se aika. Miksi lvan-

hoihin hllllivoihin loslet?"
Ilon leimaus leimusi sairaan tirlkaisia

silmistä. Hänen kastoonsa »valistumat.
»Niin on miimeinen toimoni niuail-

massa täytetty", sanoi hän.
Soivinto Veljesten Välillä oli täydelli-

nen, ainakin sairaan puolesta. Suirus
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puhui kuluneista, puhui tulemista ajoista ; -

jll kuluneista ajoista kun hän puhui, pu- !
hniva hun silloin enimmiten Amundustu. -
suloisesta mainiostaan, mutta tun hänen
ajatuksensa juoksu sai hänet tulewaisuuteen
silmäämään, näkipä hän enimmiten »vaan
Kaarlen, pientä iloista Poikaansa.

Konrad antoi hänen hllllweksia. Eipä
ollut warmaa, että hän kuuntelikaan mitä
sairas puhui. Hän istut sylviin ajatut- s
siin ivlliptmeena, »vaikka hän oli kuulemi-
nansa meljen toimellluseita, muilla hän
wäliin koetti sairaalle hymyilläkin. Aina
wältin nousi hän ja meni akkunan luo,
josta kaiman silmäili merelle. Sieltä ei !
nyt kumminkaan enää mitään näkynyt.
lolsan Matin wene oli kadonnut niemen
taakse suurelle lahdelle, joka eroitti Ryti-
län Kolmikosta, kapteeni Konrad Korn-
manin tilasta.

Muttu sairas puhui yhä waau pojas-
tansa. Hän uskoi hänen, sanoi hän, so-
«itetulle Veljelleen, jonka hun käski ynnä
prowastin pitää silmällä, ettei pieni Kaarle
poitteisi Pois awujen tieltä. »Minä olen
tehnyt testamenttini", lisäsi hän. »Minä
panin pienen Kaarlen prowasti Verntn
huostaan; sinun ivihasi, Konrad, esti mi-
nun uskomasta hänet sinulle. Mutta nyt,
wlllwolaa yhdessä hänen tulewaisuuttaan.
Rytilän ja kaiken omaisuuteni olen minä
hänelle antanut; ne oliivatlin hänen, sillä
ne oliwat minun äitini. Valmolaa, ettei
rikkaus saa Kaarlea pilata".

Näitä sanoja kuuli Konrad, se nähtiin
»varmaan, sillä omituiseen hymyyn wetäy-
siwät hänen huulensa, tun sairas puhui
omaisuudestaan. Mutta hymy katosi pian,
ja wllkawallll äänellä lupasi hän tehdä,
Voimiensa mukaan, mitä Veli häneltä
maati.

»Hywin teit" — sanoi hän — »lun
proivllstille uskoit pienen; minussa ei ole
lapsen lllslvattlljaa; minä siihen lisäksi en
kauan menesty maalla. Jos olisit tahto-
nut pojastasi merimiestä, olisin minä jon-

kun »vuoden perästä woinut ottaa hänet
merelle, mutta minä tiedän, että sinä ku-
moksut merta".

Vielä kotwan aikaa puhui sairas, multa
wiisymys alkoi jo tvoittaa hänet. Hänen
puheesensa sekausi haaweksimisia, ja sanansa
osoittmat nyt tuon-tuostakin, että kuume
oli anastanut hänen sielunsa woimat. Pro-
wasti hawaitst tämän. — „Hywää yötä!
Te tarwitjette lepoa" — sanoi hän. »Tei-
dän hoitajaanne tahdon käskeä. Tulkaa
kapteeni Kornman!"

Konradin käsi makusi tuusett sairaan
meljen käsissä. „Hymästi!" sanoi hän.
Kamarissa mulliisimelkoinen vimeys; mutta
pimeydenkin läpi tunkeusiivat sairaan sil-
mäilykset. Konrad tunsi sen. Olipa hä-
nestä kuin olisimut ne polttaneet häntä.
Värisipä hänen ruumiinsa lun sairaan
jäähywäiset kaikumat hänen korivtssaan:
„Hywästi, Konrad! Walwo pienen Kaar-
len tulelvllisuuttu!"

Kun Konrad tuli toiseen huoneesen, huo-
kasi hän sytuiisti. Oli kuin olisi suuri
kuorma wyörynyt hänen sydämeltään ..

..Suokoon Jumala, että »vihanne »vii-
meisetkin tähteet olisiwat kuoleuneet!" —

sanoi prowasti Wern Hiljaan.
Konrad ei wastannut mitään. Hänen

silmänsä oliwat käännetyt pieneen wuo-
teesen, missä pikkuinen kaks-wuotinen poika
nukkui. Pieni Kaarle ei tietänyt lapsuu-
tensa willttomuudessa auwistaa mitä hän
juuri nyt oli kadottamaisillaan. Hän nuk-
kui lapsen rauhallista, makeaa unta, Pro-
wastitin huomasi hänen: ~Pieni raukka!
Niin nuori ja kohta aiwan orpo maail-
massa!" sanoi hän Hiljaan.

Konrad, joka muutama silmänräpäys
oli nukkumaa katsonut, läksikiiruusti. Pro-
masti, kun näki hänen menneeksi, lausui
itselleen :

»Jumala tietää...!"
Mitä hän ajatteli, luu hiin nämä sa-

nat lausui, sitä ei hän ilmoittanut. —

Hän siunasi pientä nukkumaa.
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111.

Rikos.

Kun herra Kornman tuli kotiinsa, oli !
jo yötä kotman kulunut. Kynttilä paloi '
hänen tamurissaan ja lesli-iläinen nainen !
istui sen malossa, sukkaa kutoen. Tämä
nainen oli marsin uninen; monesti oli
hän säikähdyksellä herännyt unelmistaan.
Kun hän wihdoin kuuli owea awattawan
ja näki Konradin astuman sisään, huo-

kasi hän: »Jumalan kiitos!"
Konrad iski häneen epäiletuän silmäi-

lyn. »Onlo kukaan käynyt minua tapaa-
massa?" kysyi hiin synkällä äänellä.

„On, käsipuolinen merimies un teitä jo
kauan odottanut".

„Ei kukaan muu!"
..Ei!"
»Kaste hänen tulla puheelleni!"
Nainen meni ja Konrad kulki pillillä

askeleillll edestakaisin kamarissuun. Hä-
nen pienistä silmistään ivälkkyi nyt lu-
juus semmoinen, juku. ei tiedä muuta luin
maaliansa. Hän seisahtui aina wäliin
silmänräpäykseksi ja tukisteli näillä kum-
mallisen rohkeilla silmillään erästä pientä
lipasta, joka oli työnnetty kamarin pitutt-
seinän wieressä olewan sohwan ja syrjä-
seinän wäliin. Mutta tämä seisahtumi-
nen oli niin pikainen, ja Konrad alkoi
taasen niin kiiruusti kulkuansa, että tus-
kin olisi huomuttululln hänellä tässä pie-
nessä lippaassa olewan jotakin, jota hän
mietti. Vihdoin aukeni owi ja unisena
astui lolsan Matti huoneesen.

»Sinii olet minua kauan odottanut" —

sanoi Konrub. »Oletko wielä suma mies
luin ennen?"

»Melkeinpä, luulisin ainakin" »vastasi
tullut ja nauraa irtvisteli rumasti.

„Waikkll olisikin kysymys asioista, jotka

tcmallisesli saawctt helläiunteisia wupise-
maan?"

.Vaikka! Multa puhukaa suunne puh-
taaksi, siitä saanen tietää, mitä tahdotte
ehdoitella. Talmi on tulossa eitä lolsan
saarella eletä, ellei ole millä elää".

»Ole siitä huoleti .." Ia Konrad meni
muutamia askeleita Mailia lähemmäksi,
katsoa tuijotti häntä terätviisti silmiin ju
kysyi lomalla äänellä: ..Puinaisilo sala-
murha raskaasli miehen omaatuntoa?"

»Salamurha!. . . Herra kapteeni, mitä
toki mietitte?"

»Temmata pois tieltä »velipuoleni po-
jan, joka kieltää minulta Rytilän maan".

»Se on, sanon ma, suora puhe ja sii-
hen wastaan minä suoraan: en rupee sem-
moisiin ... Mutta", lisäsi hän ivahan ajan
kuluttua — ~mitäs antaisitte?"

~500 helisemäii kolikkoa on palkkasi".
»Entäs meljenne ...?"

»Hän sairastan, niinkuin tiedät, keuhko-
tautia; minä olen masta käynyt häntä
katsomassa. Hänestä tekee kuolema lopun
ilmon meidän amuttamme".

lolsan Mutti ei mustannut mitään tä-
hän, hän maan siinä seisoa töllisteli ,. .
Konrad alkoi taasen kulkuansa. Hän tunsi
miehen, jolle oli ehdoituksen tehnyt; hän
tiesi, että kytemä säkene, kun se saa pa-
luu omia aikojansa, wihdoin sytyttää ilmi-
tulen.

Hän ei tässä pettynyttään. »500 ko-
likkoa! Milloin saan minä ne, jos —?"

»Niin pian kuin poika on kadonnut".
Taasen kului lotwan aikaa, jona ei

kumpikaan puhunut.
„
Mutta jos joudun tiini, niin kosee se

päätäni", lausui Matti wihdoin.
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»Se on sinun oma asiasi; juuri »vaa-
ran tähden on plllklllst niin suuri".

»Ia te saatte waiwattu, muurattu Ry-
tilän kartanon.."

Herra Konrad ei ollut kuulewinansa
tätä lausetta. Hän silmäili kelloa. »Sano
ajatuksesi, päätöksesi pian; aika on tärkeä".

»Kuinka pian poika 01i5i ,..?"
~
Ennen huomis-auringon laskua. Ia

jos sukkelasti ja hymästt usinsi teet, suat
siitä erittäin 50 ruplaa".

»Ennen huomis-auringon laskua..."
mutisi Matti ajattelemasti, ikäänkuin olisi
kysymys ollut marsin tamullisesta, lviihä-
Moisesta asiasta. laiwa tu-
lee warnillllnkin kotiin näinä päminii, stl- -
loin on aina miihin minunkin ansaittama -
saarella.. Mutta 550 ruplaa! Tosin on!
patroni, weljenne, ollut minulle tvarsin
hywä, mutta 550 ruplaa - — —

Herra kapteini, minä suostun kauppaan,
mutta en ennen luin on patroni kuol-
lut".

huomis-auringon laskua, Nyl
on nillnnuntlli-uamu, siis ennen tiistain,
huomis-Pamiin iltaa olen minä Rytilän
herra, jos sinun on mieli saada pulkkasi".

..Perhana! herra kapteeni, te panette
minut lujalle. Toinen oli laita Espa-
massa, siellä ei muuta tuin olkoon men-
neeksi .. Mutta tämä, jota nyt on tiel-
l-iinne, on lapsi mielä. Hyi! ilettnä!"

~Ei Pitkiä puheita nyt enää. Mitä
maadin. sen tiedät; palkkasi saat tästä", —-

ju kupteeni uivasi arkun, jossa Matti näki
runsaasti hopeaa. — »Nyt mene, ja jos
letztimiikko-aamuna todistat, että työ on
tehty, niin omat rahat omasi".

Matti tunsi armatlamasti ennallaan kap-
teenin, sillä hän et enää sanonut mitään.
Hun silmäsi kumminkin, ennenkuin lähti,
urkkuu. — —

M oli kolkko ja pimeä. Kylmä tuuli
puhalsi ja synkistä piimistä oli Mettä ru-
mennut pisaroimaan. Herra Konrad ei
ajatellut aikaa. Hän yhä jatkoi kulkuaan
ja miferteli hiljann, niinkuin hänen ta-
pansa oli, kun joku miete tveti hänen huo-
mionsa.

»Seuraus olkoon, mikä tahansa" —

mutisi hän ... „los poika latoo tietä-
mättömiin, ei moi kukaan, ei edes pro-
masti Wern, minussa aamistaa hänen la-
dottajaunsa; mutta jos hän huomataan mur-
hatuksi? .. No, se, joka elää, näkee". Ia
lllpteeni meni Hiljaan lähimmäiseen huo-neesen, mihin nainen, jonkamasta näimme,
oli metäinnyt. Mutta kapteeni tuli kohta
takaisin ja mutisi itselleen; „hiin nukkuu
toki; tummapa, etten moi tottua wu.rowa.i-
suuteen; maallakin luulen olemani laimas»
fani".

Tällä mcilin oli Matti kulkenut ulos
sateesen, Weneensä wieressä seisoi hön
mietiskellen olisiko lähteminen saarelle wai
jääminen mannermaalle,

Kolkko yö ei miestä pelältänyt; sade,
joka wähitellen kasteli munhaa ruumista,
ei hänlä saanut milusiumaan; esiiys, minkä
hän wustn oli kuullut, ei häntä hämmäs-
tyttänyt. Tämä esitys ajoi hänen aja-
tuksiansll milloin minnekin, mutta aiuu
palasmat ne kupteeni Konradin rahalip-
pllllsen, ja usein kuului niiehen huulilla
nuo lumollwllt sanat: ruplaa!"
Multa Matti ei siinä kumminkaan ollut
taistelussa omantuntonsa kanssa; omaatun-
ton oli hänellä tosin terran ollut; mutta sen
ääni oli jo aitoja takaperin maiennul; se
ci häntä enää missään estänyt. Ihmi-
siä löytyy maan päällä tarpeelsi asti, jos
toinen tahi toinen ennen aikaansa kuolec-
kin — oli hänellä tapa sanoa; mutta nyt
oli kysymys lapsesta, joka tuskin mielä oli
eloon ehtinyt. Esitetty rikos siis Mattia
iletti, niinkuin hän masta oli esittäjälle
lausunut. Mutta toiselta puolelta loisti-
ivat hopea-kolikot niin kauniilta. Kauan
seisoi Matti siinä kahden maiheellll. Useita
kertoja oli hän syössyt meneensä mesille,
mutta jälleen taas »vetänyt sitä maalle.
Tämmöisessä pulassa ei ollut lolsan Matti
koskaan ennen ollut.

»Lempo tässä seisokoon!" mutisi hän
wihdoin. ,Pieni temppu wuan, ja minä
olen rikas mies, tahi .. jos jätön tem-
pun tekemättä, jään köyhäksi kuten aina-
kin. Ilet ää tosin perhanasti, mutta...
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narrihan minä olisin, jos työntäisin pois
tyköäni tuon suuren summan .. Sitä en
tee, en lempo soikoon". -- Ia Matti
työnsi mihdoinlin taasen weneensä »vesille
ja alkoi soutaa kaiken lvoimansa takaa,
jotfei tuo päätös enää pääsisi horjumaan.

Mutka Koilvikolta Rytilään oli joten-
kin pitkä maatse, mutta sitä »vastoin »vettä
tulkein hywin lyhyt. Ulos mereen pis-
tää kolme nientä; toisella, äärimmäisellä
näistä on Koiivikon yksinäinen ja »vä-
häinen talo, toisella, ivailka toista Suo-
men tvirstllll rannalta, Rytilä; keskimäi-
nen niemi on osittain muokattu pelloksi,
osittain niityksi, Matti kun myötätuulta
oli päässyt tämän keskimmäisen niemen Pää-
hän, lakkasi soutamasta ja katseli ympä-
rilleen. lolsan saarta ei näkynyt; siitä
hän toki ei ollut millänsäkään; pimeässä
ennenkin oli hän sinne osannut. Mutta
Rytilän hoivin akkunoista hohti ryytimaan
nyt jo lehdittöntäin puitten mölistä mal-
kea. Matti tuijotteli kauan sinnepäin ja
lienecpä jotakin johtunut hänen mieleensä,
sillä hän, tun taasen tarttui airoihin,
alkoi soutaa mastatuulta Rytilaii kohden,
min jaksoi.

Mitä olikin hänellä mielessä?
Jos olisi joku häneltä tätä kysynyt," ei

hän olisi siihen Moinut »vastata, jn kum-
minkin eli hänessä, maitta mielä him-
meänä ajatuksena, syy mintähden hän Ry-
tilää kohden nyt souti. Tämä ajatus,
aina kuta lähemmäksi hän tuli, sat ai-
neellisemman muodon, ja kun wihdoin
wene puski rantaan, puhkesi se sanoihin:
»Silmäily ei haittaa", jonka ohessa kum-
mallinen walo lensi hänen silmästään,
mikä, jos sen ken olisi nähnyt, olisi sa-
nonut: .Jahka sopisi nyt jo?"

Matti oli siis päättänyt näkemin sil-
min tarttua siihen koukkuun, minkä kap-
teeni Kornman oli hänelle syötiksi pan-
nut. Palkka, tuo suuri rahasumma, heh-
kui ukon mielessä.

Hän katseli ympärilleen. Walo yhä
hohti Rytilän hoivista; hän katsoi tai-
wasta, huomatakseen min werran yötä oli
kulunut. Puolet matkaa Kolmikosta oli Hä-

nellci ollut myötätuulta; toisen puolen Mat-
kaa oli hän ivasta-tuulta melonut, ja sii-
hen oli kulunut aikaa, - sillä Matti oli,
niinkuin muistumme, käsipuoli. Tämä,
joku esti hänet rupcemustu enää »varsi-
naiseksi merimieheksi, oli usein ennenkin,
semminkin alussa, tehnyt hänelle hänen ka-
lastusretkilliiän häiriötä, mutta Matti oli
wähitellen oppinut toisen kätensä asemesta
käyttämään milloin jalkojansa,milloin ham-
paitansa, milloin mitäkin.

Tllilvas oli yhäti pilwessii; ilma fa-
Mlllllllnen kuin Matin lähtiessä Komi-
kosta. Hänen oli nillhdotoin acmistaa-
llllln, min »verran yötä oli kulunut, »Sa-
mapa se", mutisi hän, tun, medettyiinsä
ivenetläiin rannalle, alkoi hiljakseen kulkea
kuytämiiil Rytilän humun.

Täällä oli llsema melkein slltnallainen,
kun kapteenin siinä nähdessämme. Homin
isäntä, patroni Kaarle Kornman malasi
kuumeellisessa unessa. Paikalla, missä
masta Konrad oli istunut, istui nyt wan-
hlln-puolinen eukko. Hän ei ollut näitä
palkattuja potilaan-hoitajia, jotka odotta-
mat kituivat, kuolemaa ja omaa runsasta
palkkaansa. Rytilän Eewa oli ollut jo
entisen patronin aikana kartanon entiin-
nöitsiä; hän oli keinutellut sylissään pientä
Kaarlen, jonka kuolinwuoteella hän nyt
istui. Hän ei nukkunut: hänen silmänsä
olitvllt alati käännetyt nukkuwaan, eikä wä-
hinkäiin iviire tämän tusivoissu jäänyt
Eewulle näkymättä. Eewan silmissä »välk-
kyi siihen lisäksi aina tuon tuostakin kyy-
nele, joku puremmin kuin lujimmat makuu-
tukset sanoi, että sairas oli hänelle rakas.

Että sairas unessansatin lärsi, sen sa-
nomat hänen kasmonsll, mitkä aina mä-
llin osoiltimat tuskaa. Ei siis kumma,
ettei hellä-sydämminen eukko muistanut eikä
huomannut mitään munta kuin häntä, joka
mttoteellll makasi. Jos hän olisi kään-
tänyt silmänsä alkunaan päin, olisi hän
nähnyt jotakin outoa. Mutta hän ei kään-
tänyt. Ia kun hän wihdoin nousi, juuri
kuin kello lähimmäisessä huoneessa löi 2,
ja meni pöydän luo — jonka wieressä
seisoen Konrad muutamia tunteja ennen
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oli järweltä nähnyt lolsan Matin — ja!
läälärin määräyksen mukaan kaasi lusikkaan !
rohtoja, sllirlllllle annettllwlltsi, — niin ei
hän enää mitään nähnyt. In tvaitkapa
hän wielä olisi nähnytkin mitä onton ihan
«llsta oli ollut niihtätvänä, niin tuskinpa
hön olisi omia silmiänsä uskonut; hän olisi,
lllika-uskoincn kuin oli, luullut näkönsä !
aaweitten kuivaamaksi.

Mutta mitä olisikin hän nähnyt?
Eipä muuta mitään, kuin akkuna-pie-

luksen wieressä, akkunan alimaisella reu-
nalla, wähän miehen tutkaa, wähän mie-
hen otsaa ja poskea, mutta kokonaisen sil
män.

Se nätö oli ollut siinä nähtäwä ai-
noastaan silmänräpäyksen — sitten oli se
kadonnut. Mutta se, jonta silmä oli,
oli nähnyt silmänräpäyksessä, minkä tur-
miisi.

Eewa kun oli kaatanut rohtoja lusik-
kaan lähestyi Hiljaan fuirusta ju lipulti
wurowatzti, jottei hän häntä herättäisi, hä-
nen suuhunsa lusikan sisällön.

Owt lähimmäiseen kamariin oli wä-
hän raollansa. Siinä kamarissa malasi,
niinkuin tiedämme, sairaan ainoa peril-
linen, nuori poikainen. Hän nukkui lap-
sen Viatonta unta.

Samaan aikaan kun Eelva kaasi roh-
dot patronin suuhun, tukisteli silmä tc>-
mariin, missä pieni Kaarle, tuoleman ni-
noa lapsi, malasi. Se näkyi tässä enem-
män nilaa nyt, kuin wasta sairaan ka-
marin akkunassa. Mutta se katosi kum-
minkin pian.

Eewa istui taasen patronin wuotecn
Mieressä ja silmäilihäntä surullisesi!. Hän
näki selmästi, että patronilla oli miiniei-
set hetket käsissä; hän mietti pitäisikö
hänen lähettää promastille sana, jota
tämä, kun tiiytymyksestii luhti Rytiliistä,
oli muutinut, mu i pitäisikö hänen untua
promasti nukkua, „Ehkii elää patroni
wielä lun päiwä wuulcnee". Muttu pro-
wnstin läslyä muistuen, nousi hän wih-
doin ja oli juuri tnenemiiisilliiän piencn
Kaarlen kamariin, kun sairas cmasi sil-
mänsä ja Hiljaan lausui: »Minä näin hä-

nen, minun rakastettuni. Hän kutsuu mi-
nua".

Sitten loi sairas silmänsä uskolliseen
palkolliseen. »Vai istut sinä täällä. Eewa!
Kuhin saat sinii nuttua, kohtu, sillä minä olen
nähnyt hänen ja minä saan pian yhdis-
tyä hänen kanssansa. Mutta .. , iviimei-
sct, tuoreimmllt terweiset tahtoisin minä
sanoa hänelle pieneltä Kaarlelta .. Mene
ja tno hän tänne".

Juuri kun patroni aivasi silmänsä ja
alkoi puhumaan, oli toisesta huonehesta
kuulunut ikäänkuin olisi owi porstuaan
uwuttu, ju sumassa oli puoleksi tulahu-
tettu uikutus sattunut Eewa» loriviin.

! Hän ei kumminkaan tästä mitään pitii-
! nyt. Hän kuunteli ralkuun isäntänsä pu-
heltu loppuun sulllkn ju oli jo wlllmis us-

, tumaan pienen Kaarlen luo, kuu hän tunsi
raollaan olewasta owesta kylmän wiiman.
Luullen jonkun pallollisista tulleen toiseen

! kamariin, suuttui eukko, ja täyttämään
isäntänsä tuhton, muttu myöskin loivnsti
torumaan wuromattomaa tulijaa, kiiruhti
hä» ulos.

Pienen Kaarlen kamarissa ei ollut ke-
tään, jota hän olisi woinut torua; mutta
joku oli siellä liiynyt, sillä owi kylmään
porstuaan oli heitelty nuki. Eewa kiitti
torat, llntaaksensa ne wuokralla syylliselle
sopimassa tilaisuudessa. Hän meti kii-
ruusti omen porstuaan kiinni ja meni
pientä Kaarlen herättämään.

Mutta Kaarlen pienessä wuoteessa ei
ollut ketään. Sia, missä hän oli maan-
nut, oli wielä lämmin.

Ettllo seisoi siinä suu auki eitä tien-
nyt mitä ajatella.

»Tuo täune pillu Kaarle!" luului sai-
raan ääni toisesta huoneesta.

„Herra Jumala, missä on poika!"
huudahti wihdoin eutto ja säntäsi ulos.
»Hän on ehkä kulkenut unissaan".

Eewa oli unohtanut, ettei pieni Kuarle
ensinkään olisi ylettynyt awaamaan owen
lukkoa. Hän oli, kun ulos juoksi, itse
unohtanut töytätii kiini owen. joka wei
porstuaan. Ia lun hän tuon huutonsa päästi,
ei hän muistanut sairasta. Mutta kuole-
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wainen kuuli huudon, ja sc märistytti
häntä.

„
Kaarle, tuo Kuurle tänne!" huusi hän.

»Kuarle, pieni Kaarle!" mustasi eukon
huuto ulkoa.

Mutta pieni Kaarle ei mustannut.
Kenen silmä tukisteli ensinnä sairasta,

sitten pientä Kaarlen nkkunnstn, nrmua lu-
kija; niisiä syystä pienoisen muode oli
tyhjä, kuu Eewa meni sen luo, ei myös-
kään ole Intialle salaisuus, mutta Eeman
oli inahdotoiuta ymmärtää, mihin poika
oli klldonnut. Jos hän olisi tiennyt, missä
pieni Kaarle nyt oli, olisi hän rientänyt
polkua merelle ja polulla olisi hän la-
mannut lolsan Matin ja tämän sylissä
sen, jota hiin kuiposi.

Mutta hän ei sitä tiennyt.
Unen horroksissa olemaa pientä kantoi

Matti polveensa litistettynä . .; hän riensi
kiiruusti weneensä luo. Uusi ajatus, aja-
tus, joka sai käsipuolisen pian iloiseksi,
oli hänessä herännyt; ujutus: »minun ei
turwitfe wuoduttllll pienosen merta".

Tämä ajatus sai hänet yhä enemmän
kutuiseksi. Pian oli hän weneensä luona,
eikä nilaakaan ennenkuin ihmismaras uh-
rillensa oli ehtinyt lolsan saarelle.

Eipä paljon puuttunut, ettei lolsan
Matti olisi liittänyt Jumalaa siitä, ettei
tarwitntut rtmeta salamurhaajaksi.

Leenan muoteesen heitti Matti pojan,
joka siinä itki kunnes nukkui; sitten kan-
toi hän hnmlllapäisen eukkonsa sisään ja
asetti hänet makaamaan lapsen miereen..

Kun aurinko nousi ja lolsan saarella
mielii kaikki nukkumat, oli asema ihan
toisellainen Rytilässä. Patroni Kuurle
Kornman oli kuollut, saamatta miedä ter-
meistä aiuoiselta lapseltaan rakastetulle
puolisollensa.

Mihin punonen oli ladannut, ei moi-
nut littaan ymmärtää. Hänen «aatteensa,
mitkä Ecma illalla oli asettanut tuolille
muoteen miereen, oliwat myöskin poikessa;
ei missään näkynyt mitään, joka olisi sa-
nonut hakijoille suuntaa, mistä Rytilän
unsi patroni oli haettama.

Me tiedämme missä hän oli — poika
parta! Taimi, joka oli istutettu hywään
maahan, oli siitä wäliwaltaisesti rewitty
ylös ja heitetty rikkaruohona tietämättö-
miin. Taimi juurtui siellä uudestuun,
muttu mitkä hedelmät on se tuntuwu?

IV.

Warpuset.

Me puhuimme tuman kertomuksen alussa
muutamia sunoju Suomen mcrimichistu
yleensä. Me sanoimme, että useimmat
heistä omat rehellisiä, ja piun lnpsellisiu-
tin olentoja, joiden sydämet owat wapaut
kuitista ritotsista; mutta me lisäsimme: ei
ruista, missä ei rikkaa.

Erään tämmöisen ritkakasmin Suomen
merimiesten seassa olemme me nähneet.
Mutta montu semmoista ei toki löydy.
Totta on että merimiehet nälywiit meille
xacroilta, että me hämmästymme heitä, jos

tupaamme heitä esimerkiksi kapakoissa. Ken
siellä kuulee heidän puheitansa pullon ää-
ressä, suu usein niheitu kauhistukseen.
Mutta kumminkin omat useimmat ne sei-
kat, jotka tätä kauhistusta herättämät, maan
pintapuoliset. Julmia sanoja me kuu-
lemme, ja armaamme niitä, joista nämä
julmat sanat lähtemiit, julmiksi miehiksi,
— mutta useimmasti erehdymme tuomios-
samme. Julmalla sanalla ei ole juurta
sanojan sydämessä. Ulkonainen tapa on
raaka, on koleisen limen pinnan kaltainen.
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Mutta koleisen kimen sisässä woi wäliin
puhdasta kultaa löytyä. Niinpä usein me-
rimiehissälin. Heidän suunsa on usein
täynnä törkeyttä, mutta suuta sywemmälle
ei tämä törkeys ole Päässyt laskeumaan.
Rinnassa asuu miehuus, miehuudessa usein-
kin lapsellinen tvtattomuus. Koiva työ on
toulunttanut heitä; toivo työ saa aikaan
loivia tapoja; työt ja tcmat muodostumat
miehen. Mutta näissä töissä, näissä ta-
ivaissa ei löydy mitään, jola saastuttaisi
sydäntä. Ia senpä tähden asuutin usein
merimiehen kotvan kuoren sisässä sydän,
jossa lapsellinen wiehkeys ja hellämieli-syys »vallitsee, — »vailla pinta on kurs-
lell kuin pohjoisen pakkanen.

Kullakin ihmisellä on eri luonteensa.
Toiseen koskee kipeästi mitä toinen ei
tunne ensinkään. Toinen muistaa kuolin-
piimäiinsä saakka loulkuulvun sanan; lui-
nen ei loukluuwusta sanustu loukkau en-
sinkään. Toisessa elää koston-himo, joka
pimittää hänen elämänsä ilon, toisessaleimuuu tämä himo suluhmunu tuleen,
mutta kutoo ju sumtnuu niin nopeusti
tuin salahma; toisessa wielä ei saa mi-
tään loston himon syntymään.

Lujiittmissll luonteissa elää muisto kär-
sitystä wääryydestä unohtamatta. Luja-
luonteinen woi tosin hillitä itseänsä, jottei
katkera muists muodostu kustonpyynnölst;
mutta itse muistoa ei hän woi tutehut-
tac>. Se kllllvua niinkuin ruumiinmllto
häntä yhä, sitä kutkerummusti kutu sywem-
mälle hänen sydämeensä kärsitty ivääryys
koski. Omituista onkin nähdä hellän, ra-
kastettuina»», jota olemme oppineet ktut-
nioittumuun rauhan sanansaattajana, äkkiä
muuttuwlln, kun hän muistaa jotakin, joku,
jopa aikoja takaperin, haawoitti hänen sy-
däntänsä. Mepä hämmästymme niinkuinse, joka kaunista tarua lukiessaan, kään-
nettyä kirjassa lehden, lukee jotakin, jota
hän ei olisi woinut aawistaa. Niinpä
on ihmissydänkin kirja, jossa löytyy monta
lehteä. Aila kirjoittaa niihin; niiden täy-
dellistä lullaa kumminkaan ei löydy maan
Päällä. Mutta jo niistä muutamista ri-
veistä, mitkä me ihmiset lvoimme saada

selmille, saamme me aiheita hämmästyk-
seen.

Eräänä syksy-aamuna oli riivi, jom-
moislll ei olisi kukaan lvoinul uskoa löy-
tymän kirjoiteltuna Lauri Varpusen sy-
dämen kirjassa, luettcuva suurilla kir-
jaimilla; nämä oikeen loistilvat ikäänkuin
isonnus-lasien tukuu; mutta isonnus-lasit
oliwat Lauri Varpusen suuret silmät.
Vastikään, kun nyt esillä oleiva lehti sy-
dämenkirjllssa wielä piiluusi toisien leh-
tien takana, wälttyiwiit näitten isonnus-
lasien tuolta puolen sanat: wiattomuus,
rukkaus, ystiiwiillisyys, hiljamie-
lisyys, rehellisyys, uutteruus, mie-
huus. Mutta lun lehti käännettiin, luet-
liinpll toiselta simultu: wiha ku o lemoan
saakka, kostonpyyntö ijanlailkisuu-
den rajoju ulommalle.

Luuri Varpunen oli pienen lilan omis-
tuju, joka asui lähellä K-^n kaupunkio.
Hänkin oli nuorena ollut merimies. Mutta
merimieheksi, joksi hän oli rulvennut syyslll,
ettei hänen kodissansa häntä tarwittu, siellä
kun oli neljä häntä wunhempua weljesti»
työtä tekemässä — merimieheksi ei hän
kellvannut; siihen oli hänen luonteensa
liian tulinen. Hänen ensimmäinen ja ui-
nua merirettensä oli kestänyt kaksi wuotta;
maailmaa oli hän saanut nähdä, tuntia
wielä enemmän oli hän saanut tuta lai-
wlllurill, milloin syystä, milloin syyttö-
mästi. Kun hän kahden lvuoden kuluttua
jälleen pääsi totiinsa, wannoi hän ei sinä
ilmoisna ikänä enää menewiinsä merelle,
ja sen malansa oli hän pitänyt. Mutta
iloinen poika, joka merelle oli lähtenyt,
toi sieltä maalle Miiassansa muiston, joka
alati pysyi hänen mielessänsä niin elä-
mänä luin hetkenä, jona se oli alkunsa
saanut. Lauri oli syytetty markandesta
ja siitä saanut martaan rangaistuksen,
maikka hän oli syytön. Varus oli hä-
nen syyttäjänsä, tuomari oli hänen oma
kllpteininsu, joka — siitä oli Luuri ma-
kuutettu — tiesi hänen Viattomuutensa.
Tämä käytös Lauria kohtaan piirtyi hä-
nen sydämeensä kirjaimilla, mitkä liian
symillle pcunuiwat, jotta aika ulisi moi-
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nut ne kuluttaa Pois. Muisto tästä sai
Laurin elämän pimeäksi, ja samalla lun
hän huomasi, eitä häntä hänen »veljensä
ja entiset towerinsll ylönkatsoiwllt, samallalujeni kallion lomaksi hänen sydämessään
wiha hänen syyttäjäänsä ju hänen tuo-
mariansa MllstllllN.

Hänen syyttäjänsä oli lolsan Matti.
Hänen tuomarinsa ja kurittajansa kap-

teeni Konrad Kornman.
Toistakymmentä wuotta oli kulunut siitä

piimästä, jona tämä tapahtui; Lauri Var-
punen oli tämän ajan kuluessa woittanut
jalleen yleisen luottamuksen ja armon; puhe l
hnnen rikoksestaan ja rangaistuksestaan oli -
hiljennyt; sitä ei muistanut enää kukaan
muu kuin yksi ainoa.

Ia tämä ainoa oli Lauri itse.
Hän oli niinkuin jo sanoimme ahkera,

siiwo ja hywän-säwyinen mies, joka ei
kenellekään mähintäkään puhuu suonut, joku
uinu piti tvillttomlln puolta. Mutta jos
joku hauen seurassaan sattui mainitsemaun
lolsun Mutin tahi kapteeni Kornman'in
nimeä, niin silloinpa joutui Matti mini-
maan, joka ei rajoja tiennyt. Tämän
omituisuudenLaurissa oli hänen mainionsa
ja nllllpurinsll pian huomanneet, ja senpä
tähden ei lolsun Mutistu eikä kapteenista
eikä myöskään Laurin meriretkestä mitään
puhuttu. Josko he ensimmäisinä ivuosinu.
muistimutkin tätä, unohtmut he sen wih-
doin kokonuun.

Lauri eli nyt pienellä torpantilalla, la-
ivallansa onnellisena wielä, nuoren ivai-
monsll ja neljän lllpsensll kanssa, joita
hän hellästi rakasti. Peltola oli torpan
nimi, mutta siksi sitä Harmoin kuuttiin
mainittawlln. Sen tamallinen nimi oli
Varpula ja sen asukkaat kutsuttiin kylän
kesken Varpusiksi.

Peltolan eli Varpulan torpassa olimat
kesätyöt loppuneet. Lauri ja Anna, ha-
nen mainionsa, oliwat riihtä puimassa.
Riihtä omaa ei heillä toti ollut; semmoi-sen oliwat he saaneet lainata Mattilan
isännältä, jola omisti maan, millä Lauri
torpparina asui. He oliwat atti-aikui-
sesla uumulla olleet koivussa työssä, tun

eineen aikana moniaat kyläläiset kokoon-
tumat riihen oivelle kummia kertomaan.
Mutta eipä siinä sen kummempaa kerrottu
kuin mitä lukin jo tietää. Puhuttiin näet
Rytilän patronin kuolemasta ja pienen
perillisen katoomisesta, ja tästä »viimeksi
mllinitustll tllplluksesta llprikoitiin jos mitä.
Niinkuin ainakin nähtiin siinä noitumista,
ja miten se noituminen oli poistettaiva,
siitäpä nyt neuwoa hierottiin. Eräs kie-
leläs eukko tiesi sunou, että pitäisi kadon-
nutta soitettaman, niin hän kohtu tulisi
näkymiin. Niinhän oli Jussilan Kyllikki
ja Varitsilan Muurikki löytynyt; luksi
mittkoa oliwat ne olleet tietämättömissä,
mutta niin pian tuin erään tietäjän Mil-
mosta kirkonkelloa oli soitettu, seisomat
Kyllikki ja Muurikki kaikkein tummaksi ko-
tmuiniollu, missä surullisesti ja nälkäisinä

- ommomllt. Olipu sekin ihmeellistä, että
kaksi suurta kimeä, jotka mainiolle ilmau-

- simat kun lehmät katosimat, lohta latosi
kun kirkonkellon ääni oli kolmasti kuulu-
nut; mutta ihan samassa olimattin leh-
mät mainiolla nähtämät. Lehmät olimat

l tietysti olleet noidutut ja samaten oli nyt
i nuoren patronin laita. Jos ei matta Ry-
! tilan hoiviin olisi niin pitkä — koko miisi
peninkulmaa — niin tekisipä eukon mieli

! kulkea sinne antamaan Heimoansa ja sci-
! inullu »voittamaan tuo suuri palkinto,
minkä kapteeni Konrad Kornman oli lap-
sen löytäjälle liimannut,

i Näin höpisi eukko ja ulisi ehkä tauan-
! kin mielä saanut höpistä. Väli seisot
i kuunnellen ju uskoi muhmusti mitä eukko
puhui, Muttu kun eukko sattui mainitse-
maan kapteenin nimen, niin keskeyttipä
häntä Lauri äkkiä.

„Mene sinä Rytilään, kyllä sinä pal-
kintoa saat" — iliveili hän.

.Eilen kuulutettiin kirkossa, että se, joka
pojan löytää tahi hänestä tietoa moi an-
taa, saa 50 ruplaa" — wastasi eukko -

~sen on kapteeni ltmannut".
»Hän on ltmannut sinulle 50 selkään".
»Sulle hän ne säästää, Lauri", ärjäsi

eukko suutuksissaan.
Eipä muutu turmittu. Lauriin, jonka
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werl oli ruwenttut kuohumaan, kun luuli
kapteenin nimeä mainittawan, koski eukon
muistutus menneistä ajoista kipeästi. Hä-
nen kaswonsll, jotka oliwat harmaat rii-
hen tomusta, wallleniwctt. Vaaleus to-
sin ei näkynyt, mutta tuli, jota leimusi
hänen silmistään, näkyi, ja turhaan koetti
Anna lepyttää häntä.

»Korjaa sortlasi täältä", huusi Lauri
tielekkäcille eukolle tvthusta wapisewalla ää-
nellä, »tahi, Jumal auta, en tiedä mitä
teen".

»Mattilan on maa ja riihi!" arwelt
eukko itsepäisesti.

Lauri seisot kotwu.lt aikaa sanaa sano-
matta, sitten rupesi hän työhön niin lii-
wllasti kuin olisi hän hengen hädässä ol-
lut; jywät pirisiwät, alunat pölysiwät hä-
nen päänsä ympäri ja olet menmcit mä-
säksi hänen iskuistaan. Hän koetti tä-
ten saada kuohumaa mihuunsa sammutetuksi.
Anna autti häntä.

Riihen umelle kokoontunut joukko seisoi
totmun uitua katsellen Laurin ja Annan
työtä; wihdoin lylliistyiwiit he tähän ja
liihtmät. He oliwat närkästyneet euk-
koon; jos olisi Lauri ja Anna mähätsi-
täiitt aikaa herenneet työstään, olisimat he
tuulleet miten joukko puolusti entistä me-
rimiestä.

Tuskin huomasi Lauri olewansa kahden
kesken »vaimonsll kanssa, ennenkuin hän
heittäysi pitkäkseen mäsäksi surwotuille olille.
Sytvä huokaus puhkesi hänen rinnastaan,
hänen huulensa ivärismät ja hänen nyrk-
kinsä oliwat kowasti puristetut.

»Jumala armahda minua!" huokasi hän.
Olipa omituista nähdä suomalaisen ta-

lonpojan tuollaisessa tilassa. Viha, ää-
retön wiha raiivosi hänen sisässäön; hän
toki kaikin »voimin saada se tukehutetuksi
— mutta hän et sitä woinut.

Hän hypähti äkkiä ylös. Hän mumisi
jotakin, jota ei Anna, joka hämmästyksellä
häntä katseli, woinut kuulla, ja läksi kii-
ruhusti riihestä.

Oli, niinkuin jo sanoimme, eineen aika.
Lauri jll Anna oliwat aina ennen ehtineet
eineeksi päästö riihestä, jonkatä-hden ei heillä

ewästä ollut mukanansa. Nyt oli ivti-
meinen lattia puitawana; tunnin kulut-
tua olisi se ollut puitu jll jywät witzkattu
ja puhdistettu; mutta nyt keskeytyi työ.
Anna kun näti miehensä, joka ei hänen
kysymyksiinsä mitään »vastannut, kulkewan
kotiin päin, seurasi häntä.

Lauri kulli fllnllll sanomatta kiiruusti
kotiinsa. Kun hän sinne tuli, heittäysi
hän tvuoteelle, tomuisena, nokisena tuin
hän oli, ja puristi towasti käsiänsä rin-
tllllnsa wastaan, ikäänkuin olisi hän pe-
lännyt sydämen puhkeewlln. Hän kärsi
siinä äärettömästi, kärsi wielä enemmän

! tuin päiwänä, jolloin hän oli «arkuudesta
rangaistu.

Anna tiesi, ettei häneen tällaisina het-
kinä mikään »vaikuttanut. Hän pani ei-
nettä pöydälle ja odotti Laurin asettu-
mista. Lapset oliwat kaikki ulkona. Van-
hin tyttö Lowiisa kantoi nuorinta puoli-
lvuotistll sisartaan.

j Silloin astui wanha lerjäläis-akka Pel-
tolan torppaan, pieni lapsukainen sylissä.
Ryysyihin oli ämmä, ryysyihin lapsi pu-
ettu, ja päänsä ympäri oli eukko monin
kerroin käärinyt ivanhan wuodepeitteen,
jotta hänen kurjuutensa wielä enemmän
pisti esiin.

Hän pyysi suruisellll äänellä ruokaa,
sattui kulkeneensa pitkät matkat etelästä,
sanoi »vielä saamansa kulkea pitkät mat-
kat, ennenkuin ehtisi miesmainajanfa mel-
jen luo; hän kertoi kielekkiiiisti pieniä uu-
tisill, aina tuon tuostakin malittaett «äl-
läänsä ja kurjuuttansa.

Annan käwi eukkoa, mutta etenni lasta
sääliksi. Pienen polkaisen kaswot oliwat
aiwan rtmessll, jottei niissä muuta eheää ja
terwettä paikkaa nähty kuin huulet ja silmät.
Siihen lisäksi näkyi lapsi kituwan jotakin
sisällistä tllutill, sillä hän ei jaksanuttus-
kaansa itkeä, ainoastaan hiljaisesti uiku-
tella.

»Käykää tänne muori syömään", sanot
helläsydämmitten Anua. »Jahka Lowiisa
tulee sisään, annetaan pienoiselle »velliä ".

Eukkoa ei kahdesti tarwittu käskeä. Hän
pani, lupaa siihen kysymättä, lapsensa An-
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nan nuorimman lapsen kätkyeesen, missä
mäsynht pieni wähitellen lakkasi waiteroi-
ntllötll ja waiput uneen.

Tämä tapaus oli saanut Laurin aja-
tukset hajoomlllltt. Hänen kuohuina »ve-
rensä rupesi wähitellen asettumaan ja kot-
tvan ajan kuluttua kelpasi hänelle leipä,
piimä ja silakka, mitkä Anna oli pannut
eineeksi pöydälle.

.Mikäs on wteraan nimi?" kysyi hän,
lun eukko oli syönyt ja kiittänyt ruoasta.

»Ompahan ivaan Katrina Tanhuansuu,
Aapeli Tanhuansuun leski" — wastasi
eukko.

Ei siinä sitten paljon enempää puhuttu.
Lauri muisti nyt, että hänellä oli riihi wielä
kesken. Hän meni sinne, mutta Anna jäi
nyt kotiin kehräämään.

Iltllpuolen piimää, jolloinrupinen lapsi,
jota nyt makasi penkillä, jälleen oli uneen
tvllipunut, läksi wieras ulos, sanoen käy-
mänsä taloissa pyytämässä mahan emästä
matkalle. Lowiisa lupasi syöttää pientä Heik-
kiä, jos tämä heräisi. Lauri oli mennyt
saunaan ja Anna waawutteli pientä las-
taan uneen.

Iltaa kului. Pieni Heikki oli syötetty ja
jälleen nukkunut; Lauri oli jo aikaa tul-
lut saunasta ja lasleututt »vuoteelleen; tor-
pan takassa paloi walkea, jonka »valossa
Anna ja Lowiisa kehräsiwat. Ämmää ei
kuulunut palaamaksi.

Iltaa kului yhä enemmän. Perhe oli
jo illallisen syönyt; pieni wieras oli ase-
tettu makaamaan uunin Päälle, siellä olisi
muka lämpimämpi; walkea takassa oli sam-
mutettu; Anna, Lauri ja Lowiisa rupesi-
wat jo maata.

Eukkoa ei kuulunut.
Torpan wäki tuota ihmetteli, mutta

eipä tuosta sen enempää puhuttu kun oli
Anna lausunut: »Arwattcmasti oli eukko
wäsynyt, josta syystä on jäänyt Matti-
laan yöksi. Huomenna ennen päiwän nou-
su» on hän taasen täällä".

KlliM torpassa nukkuitvat sitten yönsä j
rauhassa, paitsi Lowiisa, jonka aina wä-j
liin oli täytynyt hyräillä eukon pienelle Po-
jalle, saaduksensa häntä leppymään. Aamu

koitti, kolo perhe oli herännyt; isäntä ja
emäntä oli jo jalkeilla. Kummaa: euk-
koa ei näkynyt.

.Olisiko hän kääntynyt kipeetsi?" ar-
tvelt Anna.

»Se on mahdollista; muuten lai olisi
hän jo palannut lapsensa luo", wasiasi
Lauri.

Päiwää kulut. Mattilassa oli eukkoa ky-
sytty; muistakin naapureista oli häntä et-
sitty, mutta häntä ei ollut kukaan nähnyt.
Sepä kaikista marsin outoa. Naapurit
rieilsimät Varpusten luo kutsomnan poi-
kaparkaa. Kaikki snrkuttelimat hänlä. »Ei
hänelle ole monta päilvää jälellii", armeli-
lvot he. Ia sen ohessa arweltiin pojan
äidistä kaikenlaista. Uslalsipa tuo ämmä,
joka eilen riiteli Laurin kanssa, puhua jo-
takin noitumijestll, tietäjissä käymisestä ja
muuta semmoista, ja »väki olisi ollut »var-
sin taiptMllinen suostumaan eukon tuu-
miin, elleiivcit Lauri ja Anna olisi pan-
neet jäykästi wastaan, ja Vakuuttaneet,
että kadonnut ämmä eilen oli siunannut
ruokaa niinkuin kristityt ihmiset ainakin.

»Mutta mihin hiiteen olisi ämmä jou-
tunut?" kysyi Mattilan isäntä.

.Siitäpä juuri nyt on kysymys, ja minäsanon, sanokoot muut mitä tahansa, että
eukko, joka lapsensa tänne jätti, on kun
onkin noita" — lörpötti kieleläs ämmä.

»Mutta entäs on eukko tiellä kylään
kuollut johonkin ojaan?" arweli Lowiisa.
— »Niinpä käwi wiime talwena kauppa-
Eskon".

Ukot tuotu, mietettä kuullessuun, kynsei-
Mät päätään ja armelimllt, että olisi se
semmoinenkin tapaus saattanut tapahtua.

Mitäpäs siitä! Lowiisan arwelu näkyi
aina, miten mietittiin, todenmukaisemmalle
ja wihdoin päätettiin lähteä kadonnutta
hakemaan, .sillä eihän eukko ole woinut
maan päältä kadota".

Kieleläs ämmä ei puhunut enää mi-
j tään; hän »vlllln pudisti Päätänsä, ikäun-
kuin arwellen: »hakekaa »vaan, mutta ette
niin mitään löydä",

Jll siinä oli ämmä ihan oikeassa. Ku-
bonnutta haettiin päiwä. toinen, mutta
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häntä ei näkynyt, ei kuulunut, Vihdoin
wiimein arwasi Lauri totuuden, luu oli
kolme päimää haettu. »Turhuun haemme;
minä pelkään, että eukko on karannut pääs-
täksensä lapsestaan mupuuksi", armeli hän.

Tiima lause ivaikutti kummin mäessä.
He olimat tässä tapauksessa nähneet jo-
tukin ihmeellistä; he oliwat odottaneet sun- l

wunsu nähdä eukon kuolleena tllhi mur-
hllttunll ja nyt — olisiko hän Maan ol-
lutkin pllhllnjnonilten kerjäläinen, jolle lap-
sensa elättäminen tuli tukalaksi? He lul-
kusimut kohta hakemasta ja menimät kiro-
ten kotiin.

Mutta Varpuset olimat lisääntyneet
yhdellä hengellä

V.

Rytilä saa uuden isännän.

Immutrettuwä on, että nuoren Kaarle
Kornmanin äkkinäinen kato-ominen herätti
uuta suurinta huomiota. Jo samana yönä
kun se tapahtui, laitettiin siitä tieto Ry-
lilasta sekä pappiluun että Komilloon kap-
teenin luo, ja molemmat sekä kapteeni että
promusti hiimmäslyimät kertojan uutisista:
»patroni on kuollut; nuori patroni on ka-
donnut". Molemmat kiiruhtimat kohta
Rytilään, mistä joitakuita tunteja ennen
olimut lähteneet; molemmat tapasimat jäl-
leen toisensa nnoren Kaarlen kamarissa,
missä wanha Eewa wäännellen käsiänsä
tuli heila wastaan.

»Herra kapteeni Kornman, missä on
»veljenne poika?" oli ptomostin ensimmäi-
nen kysymys ja sitä seurusi silmäily, jolu
tunlcusi, tuhi ainakin tahtoi tunkeutua kap-
teenin sydammen pohjaan.

»Siihen kysymykseen moitte te parem-
min Vastata luin minä; missä on hol-
hottllwanne? Te lähditte täältä myöhem-
min kuin minä".

Promasti heitti häneen ylöntatseellisen
silmöilylsen ; hän oli makuutettu siitä, että
rikos tässä oli tehty, hän myöskin mar-
inaan tiesi, kuka rikoksen oli tehnyt; mutta
rikoksen laatua hän ei uskaltanut ajatel-
lakaan.

»Te tiedätte missä pottu on" -— sa-
noi hän komusti, »Olkaa warma siitä,
että tällainen rikos, »vaikka sc tuin salai-
sesti olisikin tehty, tulee ilmi".

»Te olette joko hullu tuhi tulette ja
puhutte unissanne, prowasti. Poika jäi
nukkumaan, kun minä läksin; sen te itse
tiedätte yhtä hywästi kuin minä. Mutta
tässä seisominen ei tuo poikaa takasin.
Päiwä on jo nousemllisillaan, siis kadon-
nutta etsimään kaikki".

„Nä'ön ivuoksi" - — mumisi prowasti.
»Prowasti, teidän sananne owat loit-

tanneet minua". Vastasi kapteeni närkäs-
tyneenä; »jos teillä Vähänkuun kunnian
tuntoa on, niin ymmärrätte sen. Te luu-
lette, että se wiha, mikä minussa muinoin
Vallitsi Velipuoltani Vastaan, on hänen
luolemalluun muuttunut hauen Viattomaan
poikaansa. Ia kumminkin olitte te wasta
ikniin todistajana minun ja Veljeni so-
Vintoon, Prowasti, minä annan teille
anteeksi teidän loulkacmat puheenne ja Va-
kuutan, sillä minä kunnioitan teitä, jolla
oli Veli »vainajani luottamus, että minä
antajin 10 ikumuosistatti, jos nyt poika
astuisi elämänä sisään".

Kapteeni oli puhunut, niinkuin se pu-
huu, joka on »vääryydellä syytetty. Pro-
masti loi silmänsä häneen, kapteeni kesti
tämän silmäilyn.

Mutta ennenkuin promasti ennätti mi-
tään sanoa, kuului hirmuinen kolina huo-
neesta, jossa kuollut mlllllsi. Kapteeni
wllllleni, mutta promastiin lensi ajatus:
»ehkä on Poika siellä". — Ia kitruhusti
astui hän wainajan kamariin.
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Turhaan etsi hän siellä pienoista; tämä
et ollut huonehessa. Suuri seinätaulu,
kuolleen patronin puolisoivainaan kuiva, oli
pudonnut seinästä tuolleen rinnalle; siitä
kolina.

Kapteeni seisot maaleana oivella. Kun
hän huomasi syyn kolinaan, huokasi hän
sywään. Prowasti nosti pois taulun ja
lausut:

.He näketvät mitä täällä tapahtuu!"
»Uskotteko sitä?" — mumisi kapteeni

ja wetäysi tiiruhusti toiseen huoneesen.
Siellä, mihin nyt muutamia talon mie-
histä oli kokoontunut, tointui hän wähi-
tellen. Hän Pyyhki kylmän hien otsal-
taan ja woitti »väkisin tyktiwää sydän-
tänsä.

Prowasti awasi owen ihan auti, »Täällä
lepää nyt hywan isäntänne kylmennyt ruu-
mis", sanoi hän wäen kuullen; »hänen
poikansa on kadonnut. Minä, kapteeni
ja wanha Eewa olimme miimeksi täällä
iltapuoleen yötä; joku meistä on syypää
pojan kutoomiseen ju — — tietää missä
hän on " oli prowllsli aikeessa sa-
noa, mutta hän hillitsi puheensa ja sa-nansa kuulumat: „ja minä «annon, etten
ole syypää siihen; ettei syy ole Eewan,
sen me näemme, siis woiko kapteeni ..."

Mitä prowllstilla oli mielessä sanoa,
sen ymmärsi kapteeni. Hän oli taita-us-
koinen, ja prowastin melkein warmuudeksi
muuttuneen luulon kapteenin syyllisyydestä
saanee lukea syyksi omituiseen, koivaan kei-
noon, jolla hän tahtoi kapteenia kukistaa,
Eitä olekaan warinaa, miten olisi käynyt
— sillä prowasti tunsi hywin kapteenin
tllika-uskoisuuben ja oli tiennyt juuri sen
Hellimpään paikkaan kostea — ellei ihansamassa Eewa olisi keskeyttänyt hänen sa-
nojansa ja heittäytyen ruumiin päälle huu-
tanut:

»Minä, minä olen syyMnen, minä yl-
sin; minä en katsonut poikaa!"

Prowastin hywä aikomus oli rauennut
tyhjään. Hän ei enää woinut »vaatia kap-
teenia «alalle; hän olisi silloin samalla
lausunut felwän syytöksen kapteenia was-
taan, ja sitä hän et tahtonut tehdä. Sen

sijaan sui hän nyt, miten taisi, lohduttaa
Eemaa, jota ei ensinkään tahtonut mas-
taan-ottaa mitään lohdutusta.

Kapteenin neuwosta, joka kaikin moko-
min tahtoi päästä Pois prowastin wuu-
rullisesta lilisyydestii, saatiin nyt toimeen
kolme hlltia-kuntaa, joita kapteeni itse in-
nokkaasti otti ohjlltalseen.

Prowasti antoi wäen mennä. „Nii'ön
muoksi" mumisi hän taasen.

Ia siinä oli hän oikeassa. Sillä kun
miehet puoltpäiwän aikana palasiwat ko-
tia, ci niin jälkeä kadonneesta missään.
Nimismiestä oli sillä wälin käyty nouta-massa Rytilään, ja prowastin pyynnöstä
alettiin nyt täydellinen tutkinto. Mutta
siinäpä ei liennyt kukaan muu kuin wanha
Eewa sanoa mitään, ja seuraus tutkin-
nosta oli, että usiustu ei entistä enem-
män selwiiä saatu.

Proivllsti oli ennen wäen takasin tu-
loa puhunut nimismiehelle arweluitaan,
ja nimismies telikin nyt useita kysymyk-
siä kapteenilla. Mutta päiwä oli ivaloi-
nen, yön hllimtt ei enää hirmittänyt kap-
teenia; tunnotonna seisoi hän kuolleen
weliwulnlljunsa wieressä. Kapteenia was-
taan ei prowasii saanut, ei niin syylli-
syyden warjoakaan. — Prowastilla ei ol-
lut muuta tehtiitviiä kuin patroni-tuainajan
testamentin nojasja rtmetu kadonneen po-
jan holhojaksi ju Rytilän wäli-uitaiselsi
isännäksi.

Tämän ilmoitti hän julkisesti, samalla
tuin hän luki patronin testamentin, jo-
hon kapteeni lausui: »Minä olen todis-
taja siihen, että se oli weli-wainujunttuhto".

Kadonnutta etsittiin wielä kauan; suu-
ret palkinnot liimattiin sille, jota möisi
hänestä mitään tietoa antaa; tästä kuu-
lutettiin ensinnä likeisessä, sitten kaukai-
semmissa kirkoissa; mutta kadonneesta ei
niin jälkeä huomattu.

lolsan Matin käynti kapteenin luona
yöllä, jota käynti oli tullut prowastille
tiedoksi, selitettiin niin, että Matin Leena
oli kapteenille kutonut werkkoja, ja ettet
Matti tahtonut palata palkkaa saamatta

! lolsan saarelle lataisin.
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Muutamia »viikkoja kului, Imporis-
tossii ja wielä loitommallakin puhuttiin
tuosta Rytilän kummallisesta tapauksesta, ja
siihen koetettiin jos jollaisiakin selityksiä.
Josko alussa kapteeni olikin loivasti epä-
luulon alainen, niin hajosi tämä epäluulo
nina enemmän, miten aikaa kului; sillä
kadonnutta hakiessa oli kapteeni innokkain
kaikista, innokkaampi ainakin kuin prowasti,
jota ei mielä ollut tehnyt mitään, ei ai-
nataan nätymäistä, kadonneen löytämi-
seen. Prowastilla oli, niinkuin tiedämme,
omat ajatuksensa tässä asiassa ja niistä
ei kapteeni woinut saada häntä luopu-
maan.

Kapteeni ei ollut sen tomemmin käynyt
Rytilässä; siellä hallitsi prowasti isäntänä.
Kuinka tuuatt tämä asiain tällainen 010
kestäisi, sitä oli »vaikea sanoa. Meisesti
tiedettiin että, ellei kadonnut löytyisi, oli
kapteeni Rytilän perillinen. Mutta kuinka
kauan oli kadonneen ilmaantumisla odo-
tettawa? Tuosta puhuttiin ja mietittiin,
semminkin kuin prowastin sanottiin ma-
kuuttaneen ettei hän antaisi Ryltlää kaptee-
nille ennenkuin täydellisesti oli toteen näy-
telty, ettei nuorta patronia enää ollut
maailmassa olemassa.

Kapteeni ei ollut tähän saakka tehnyt
mitään moittllllksensa Rytilän. Hän, joku
ei ennen ollut ketään pelännyt, hän pel-
käsi nyt promustiu, ja hän pelkäsi häntä
yhä enemmän, kuta enemmän pr<masti sa-
lasi uikeituun ju ajatuksiaan. Kapteeni
näki selmiiän. että promusti hänessä tiesi
pienen poikasen katoomiseen syyllisen; hän!
tiesi myöskin, että promasti ei laimin-
lyönyt mitään, saaduksensa selkoa tähän
hämärään. Hän oli, niinkuin tiedämme,
syypää pienen Kaarlen katoomiseen tahi
surmaan; mutta että Matti uiin pilaan
tekisi tehtäwänsä, sitä ei ollut kapteeni
osunnut ajatella. Matti oli saanut lii-
matut rahat. Kapteeni oli antanut ne
hänelle, uskultumattll lysyu, miten surma
oli tapahtunut; sillä siitä, että poika oli
surmattu, että hän oli mereen upotettu,
— siitä oli kapteeni makuutettu. Hän oli

sen tiesi hän — nyt Rytilän herra.

Mutia MllroMuisuus waati, että hän mielä
odottaisi.

Oli, tulen sanottiin, muutamia Miik-
koja tulunui. Kuitti kumma, mitä maail-
massa tapahtuu, jäiipi wähitellen unoh-
duksiin. Ihmiset hlllullwat aina jotakin
uutta. Tuon tiesi kuplecni hywin. Hun
oli hakenut kadonnutta innokkaasti alussa;
hakemisen turhuus wäsytti häntä wähitel-
len ja »viimein lakkasi hän kokonaan. Mutta
niin kuuun tuin Rytilä pysyi promustin
käsissä, kyti muisti kummullisesla tapaul-
sesta kansassa ja aina wäliin puhuttiin
siitä. Se puhe oli saatatva hiljentymään;
itse muisto oli sammutettcma. Miten?

Siten, että kadonnut oli löydeltäwii.
Eräänä päiwänä seisoo taasen lolsan

Matti kapteenin kamarissa. Niinkuin wii-
mlinkin liiy kapteeni suoraan asiaansa.

»Missä on poika?" kysyi hän.
.Tallella on" — wastasi Mutti.
»Meren pohjassa?"
»Syltä ivettä päällä".
»Voitko saada ruumis sieltä ylös?"
lolsan Matti katseli pitkään isäntäänsä.

»Ettäkö se löydettäisiin?» — lysyi hän.
»Niin!"
Matti raupi kormun taustaansa. —

»Kyllähän se ei olisi mahdotointa .. mutta. ."

„50 ruplaa on palkkasi!"
.Niinkuin kuulutuksessa... Mutta..

en minä rupea sen löytäjäksi ..."

„Ei sinun sitä tllrwitselaan".
»No silloin ei estä mitään poikaa tu-

lemusin päiwän waloou iaasett".
Ei siinä sen enempää puhuttu. Kap-

teeni ja Matti tuusiwllt toisensa.
.Aiwan oikcen — — niinkuin arwa-

fin" — ajatteli Matti. »Mutta wielä
sinä Rytilän isäntänä sllllt minulle muu-
tamia kolikotta, tästä maksaa".

,Se mies olisi tvalmis tappamaan mi-
nuakin, jos maan kukaan siitä mitään mak-
saisi" — mietti kapteeni.

Seuraamana päiwänä, lun prowasti is-
tui kamarissaan ja mietti miten saisi epä-
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luulonsa toteen näytetyksi, tuli hänen wai-!
monsa kiiruhusti lamariin. Että jotakin !
oli tapllhtunul, sen nuti prowasti lohta !
roiman muodosta ja täytöksestä. Mitäs
nyt?" kysyt hän.

»Kadonnut on löydetty" —huusi rouwa,
»Sorwarin muori on hänen löytänyt".

Promasti hypähti ylös. .Mistä? mil-
loin?"

»Merestä, läheltä meidän rantaa".
Prowasti maipui jälleentuolilleen. .Mi-

nun olisi pitänyt se armata. Jumala!
tuin kauan sallit sinä määryyden, rikoksen
riemuta?"

Sorwarin muori tuli nyt kamariin ja
lawerteli, miten hän rannalta oli nähnyt
jotakuta köäryn tapaista uiskenteleman
meren pinnalla. Hän oli ottanut meneen,
soutanut luokse, ja suureksi humukseen
nähnyt, että tääryssä olikin aiman tun-
temattomaksi mädännyt ruumis. Vaat-
lehista oli hän tumminkin kohta tuntenut,
että tämä ruumis oli patroni wainajan
pojan jäännökset.

»Rikos, sinä riemuitset, mutta kuinka
kauan?" — huokasi prowasti.

Mitä tällaisessa tapauksessa oli teh-
täwä, tehtiin nyt. Nimismies haettiin.
Pienosen kuolleen ruumis tarkasteltiin, eikä
ensinkään ollut syytä epäilemiseen, ettei
Sorwarin muori ollut oikeassa, kun hänsen kohta tunsi Rytilän nuoreksi patro-
nitsi. Mutta miten poika lämpimästä
wttoteestaan oli joutunut kylmän meren
uhriksi, sitä oli mahdotoin ymmärtää.

.Meri on antanut takaisin saaliinsa;
ihmissydämet antawat takaisin salaisuu-
tensa —" sanoi prowasti, joka ei ensin-
kään woinut epäillä mitään petosta tässä
löynnissii. — .Parasta kentiesi oli si-
nulle, että pääsit pois latoowaisuudesta
isäsi ja äitisi luo; multa woi sitä, jolu.

sinun elämäsi nuoran tutkaisi!" Ia kuol-
leen kaulasta otti hän pienen medaljongin,
jossa Vienosen äidin kuiva tallensi.

.Tämän pidän minä muistona sinusta
ju onnettomasta simustasi" — sanoi hän.

Sorwarin muorin löytö tuli pian tun-
netuksi. Pienosen tatoominen oli siis saa-
nut selityksensä. Mutta yhtä himmeää
oli, millä lailla pienenen oli mereen jou-
tunut. Joka oli hänen sinne uuwuttanut,
siitä ei ollut eri mieliä; yleinen ajatus
mainitsi kapteenin hänen utmuttajaksensa,
mutta siihen ei mitään todistusla löyty-
nyt. »Viisaasti on hän asioitansa aja-
nut, jälkensä ummelleen lakaissut" —

sanottiin. Ia kapteeni tiesi itse, että näitä
tällaisia puheita hänestä puhuttiin, mutta
hän ei niisiä ollut millänsäkään. Hän
sanoi niinkuin prowasti." »Salaisuus tu-
lee ilmi lun joutuu, ja silloin nähdään
ktttll syyllinen on".

Prowastilla ei enää ollut mitään oi-
keutta holhojana hallita Rytilän maata.
Pieni Kaarle, Rytilän oitea ja laillinen
omistaja oli kuollut, siitä ei epäillyt ku-
kaan. Hänelle tehtiin kuoleman kiitos
K—joen kirkossa ja samalla oli Ryti-
län kartano menewä hänen perillisellensä.
Mutta se perillinen oli hänen setänsä, kap-
teeni Konrad Kornman.

Sa"Mllna päiwänä, jolloin pieni Kaarle
haudattiin äiti- ja isii-wainajansll »viereen,
muutti kapteeni Konrad Kornman isän-
tänä perittyyn kartanoonsa. Siitä in-
hosta, millä häntä katseltiin, siitä nuri-
nasta, mikä kuului hänen ympärillänsä, ci
hän ollut millänsäkään.

Tämä epäluulo oli hittla, jolla hän oli
ostanut Rytilän maan. Epäluulo ei
tapa. Päii-llsia oli, että kapteeni oli
woittanut, mitä oli tahtonut woittaa. Hän
oli nyt uinoa suwusillnsll mauilmussu.
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VI.

Rauhallisia wuosia.

Pieni orpo oli tuonut siunauksen Var-
pusten alhaiseen mökkiin. Luurilla oli nyt
helvoinen ja kolme lehmää, ja torppari,
kellä sen »verran elukoita on, on »varalli-
seksi kutsuttama. Tosin oli Lauri alussa
ollut pahoillaan perheensä äkkinäisestä,
odottamattomasta lisäyksestä, mutta eipä
käynyt syökseminen pientä miatonta maan-
tielle, sairastin ja pian kuoleman kourissa >
kun oli. Naapurit antoiwat Laurille apua,
saipa hän sitä pappilastakin, jotta Lauri
jo ensmiikollll huomasi, että hän oli saa-
nut monin wertaisesti enemmän kuin poika
hänelle maksoi. Kaikki mitä Lauri taisi,
teki hän saaduksensa tietää, mistä poika oli,
kuka hänen oli näin armottomasti jättä-
nyt, mutta eipä siihen mitään selitystä
saatu. Omituista oli monen mielestä,
itsepä Laurinkin, että tämä orpo tuli tie-
tämättömistä hänen mökkiinsä samaan ai-
kaan, jolloin Rytiläslä oli nuori patroni
kadonnut. Tuo oli saanut aikaan kaiken-
moisia mietteitä, ja oliwatpa muutamat
arwelleet, että löytölapsi kentiesi saattaisi
olla Rytilän kadonnut isäntä. Mutta ken
tätä tällaista arweli, hänen ei tarwinnut
muutu kuin käydä Peltolassa näkemässä
Pientä Heikkiä ja arwelunsa hajosi; sillä
mllhdotointll oli, että tämä sairas, kitima
lapsi, joka pian päästä kantapäähän saakka
oli yhtenä rupena, saattaisi olla Rytilän
patroni-wainajlln poika; hänpä oli kudo-
tessansa ollut ihan terwe, lihawa ja sii-
hen lisäksi löytölasta paljon pitempi. Ia
etteitviit nämä seikat olisi saaneet arwe-
luita kuolemaan, taukofilvat tumminkin pian
kaikki puheet tähän suuntaan, kun saatiin
tiltää, että pienen Kaarlen ruumis oli löy-
detty. Se seikka esti huhun, jola jo löy-

tolapsestll oli rumennut lemiämäiin, pää-
semästä naapuri-pitäjään K—joelle.

Pieni Heikki — silsi oli tuo ilkeä akku,
joku pojun Peltolaan jätti, häntä nimit-
tiinyt, jäi siis ottolapsena Varpusten luo.
Lowiisa, Laurin manhin tytär, piti hä-
nestä äidillisen murheen, Laurin yhä odot-
taessa, että punonen tautiinsa lnolisi.

Mutta pieni Heikki ei kuollut. Hän
tointui Lomiisan hoidolla; hiin parani
wähitellen. Ia maikka hön wähän lut-
kasi, ivailla ruivet oliwat hänen taslvoi-
hinsa jättäneet sywiit anvet, ivailla ne
oliwat saaneet toisen silmän toista wähän
pienemmäksi — kun hän tautiwuoteeltaon
uunin päällä nousi, uiin oli hän pion
ihan terwe. Lauri lun ei saanut pienoista
hautaan sulkea, ei sanonut mitään. Päiwä
seurasi toista ja Heikkiä pidettiin Pelto-laan kuttltMllNll.

Siunaus oli, kuten jo sanoimme, hänen
kanssansa käynyt Varpusten luo asumaau.
Vaikka Lauri oli hymän-sämyinen mies,
olisi hän kumminkin joskus nureksinut löy-
tölupsen elättämistä; mutta sitä hän ei
tehnyt koskaan, ja parhain este siihen lie-
nee ollut juuri se, että hän Heikin täh-
den sai runsaita lahjoja. Anna oli hä-
nelle tästä puhunut, jll Lauri oli myön-
tänyt, ett» maikkapa pojasta oli kyllä mai-
waa, se waiwa oli runsaasti palkittu saa-

! duilla antimilla. Sittemmin, miten ai-
kaa kului, osoitti Anna miehelleen, miten
ihmeellisen hywcille kannalle heidän elä-
misensä oli kääntynyt siitä päitvästä, jona
löytölllpst tuli mökkiin. Olipa kuin olisi
tulot enentyneet ja menot tviihemteet, ja
selityksen tähän luuli Anna löytäneensä
Pyhästä Raamatusta, josta oli lukenut:



joka köyhälle antaa, hän antaa Jumalalle.
Lauri ei siihen nytkään sanonut juuri mi-
tään. Mutta kun hän eräänä syksynä
latvi kaupungissa ja sieltäpalasi omalla he-
lvoiselllllln, silloin sanoi hän: »Anna, sinä
olet oikeassa. Heikki on tuonut siunauk-sen mökkiimme. Nyt kun meillä on wiisi
lasta, käy elämisemme kahta »vertaa pa-
remmin kuin silloin, jolloin me kahden
rupesimme taloa pitämään".

Hewoisellansa ansaitsi nyt Lauri pal-
jon rahaa. Anna ja Lowiisa ynnä tä-
män nuoremmat sisarukset hotttwat Pel-
tolan taloutta. Heikkikin oli heillä tässä
llwullinen, sen mukaan kuin ikänsä sitä
salli. Hän oli hytvänluontoinen poika, joka
kaikissa koetti, jo nuorimmasta lapsuudes-
taan, osoittaa kiitollisuuttaan Laurille ja
Annalle. Tämä hywänsäwyisyys antoi
hänen rumille kaslvoilleen jotakin jaloa,
jotakin, joka teki, että häntä mielihywiillä,
jopa rakkaudellakin näki. Hänen käsityk-
sensä oli sukkela, hänen ymmärryksensä
seltvä ja hänen cppihalunsa suuri. Mo-
nesti sai Lauri ihmetellä hänen sukkelia
tuumiaan, kummastella hänen selityksiään
ja äimänpä usein joutua pulaan, kun Heikki
lysyi semmoisia asioita, mitkä ilmoittitvut
hänen ujuttelewllisuuttaan, mutta joista
Luuri ei ensinkään ollut mitään miettinyt.
Kaikkia, mitä hän kuuli, pani hän muis-
tiinsa, ja warsintin, jos missään kuuli
jotain luettaman, siinä oli hän aina hil-
jaisena, uteliaana kuulijana ja tiesi aina
sitten selkeästi kertoa, mitä oli kuullut. —

.Hänestä woisi tulla pappi" — sanottiin.
Ia kun hän ensimäisillä lukukinkereillä oli,
taputti pastori häntä päälaelle ja sanoi:
»Jatka, niinkuin olet alkanut, kyllä edistyt",
— Siitä lauseesta oli Heikki onnellinen.

Näin «li aikaa kulunut kymmenen wuotta.
Mitään erityistä ei ollut niiden kuluessa
Peltolassa tapahtunut; rauhassa ja rak-
kaudessa oli eletty; ja rauhan ja rakkau-
den wälittäjänä oli Heitti ollut, semmin-
kin Laurin nuorimpain lasten keskuudessa.
Mutta nyt, kun yhdestoista wttosi oli
kulumassa, tapahtui seikka, joka sai löytö-
lapsen elämän-aluksen, milii tähän saakka

I hiljaista myötätuulta oli uinut rauhallt-sessa lahdelmassa, ulos myrskyisetnmille
ja alvarammille aloille.

Eräänä päitvänii tuli Jussi, Mattilan
isäntä. Varpusten luo Peltolaan ja pyysi,
että Lauri hänen sijassaan lähtisi Raasi-
lalln hollin tekoon. Oli nyt Jussin »vuoro,
mutta hänellä olisi muita tärkeämpiä toimia.

Lauri oli usein ennen tällaisissa toi-
missa ollut Jussille llwullinen, mutta nyt
sattui hän olemaan pitkästä matkustuk-
sesta wäsynyt ja wieläpä wähän sairas-
kin, jonka tähden hän ei tällä kertaa en-
sinkään tahtonut suostua isännän pyyn-
töön. »Hewonen kyllä joutaisi, mutta ei
ole ajomiestä" — mietti Lauri, — „sillä
Antti, tvunhitt poiku, turivituun kotona".

Juuri tun ukot tästä puheliwat ja Mat-
tilan isäntä jo oli niteessä lähteä jonkun
muun naapurin luo, tuli Heitti tupaan.
Hän tuuuteli tarkoin, mitä siinä puhut-
tiin, ja tahtoen aina olla kaswute-isäl-
lensä mieliksi sanoi hän:

.Pantaa minut Raasilaan, kyllä minä
hewosta katson".

Heikki oli, ehkä wielä warsin nuori,
jotenkin pitkä itäänsä nähden, jotta hä-

nen olisi paljoa wanhemmatsi uskonut.
Viime »vuonna oli hän useissa ajotöissä
ollut, mutta tällaisessa, josta nyt «li ky-
symys, ei koskaan wielä. Lauri sentäh-
den ajatteli kotwatt aikaa ennenkuin wastasi.

„No, jos luulet woiwasi kyyditä, niin
lähde, mutta katso hewoista, ettei liian
loivaa ajeta. En juuri mielelläni poi-
kaa siihen pane" — lisäsi Lauri Jussille,
„muttll joutaa helvoinen muutaman kopei-
kan ansaita, ja luulenpa, että pojasta un
kyytipojaksi siinä, missä toisestakin".

Tämä lupaus ja semminkin Laurin ke
huminen oliwat erittäin Heilille mieleen.
Hän juoksi paikalla talliin hewosta hywäi-
lemäan. Sitten söt hän wähän, slli ewäs-
lllukutt rattailleen ja läksi kolmeksi päitvää
Raasillln kestikiewari-tllloon. Lapsellinen
ilo ja uskallus loisti hänen silmistänsä,
kun hän lähtiessään huusi Lolviisalle: .Nyt
mennään!" — Poika parka meni

i tietämättömiä kohtaloita tohti
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VII.

Gnsikerran kyydissä.

Nllllsillln kestikieivllritllloon oli Pelto-
lasta puoli Suomen peninkulmaa; se oli
ison wllltatien warrella, joka K —joen pi-
täjän läpi käwi K—n kaupunkiin. Tässä
kestitieivarissa tuli Mattilan isännän syk-
syin le m äimin käydä kyytiä kolme muoro-
klluttll kummallakin kerralla.

Suurta mailatietä tulettiin wahwasti;
mitkä kulkiwat kyydillä, mitkä omilla he-
woisillaan. Ia siitä syystä oliwat lesti-
kiewari-talot ja etenni Raasila alati wä-
keii täynnä. Täällä oli, semminkin syk-
syin, milt'ei jota päiwä pienet markkinat,
eläimiä kun alati oli kaupittaivina. Tämä
»väen paljous sai aikaan jos jommoisia-
tin rettelöltä, sillä tässä, jos missään, oli
seuratuitta sekalainen.

Tänne Raasilan testiliewari-taloon saa-
pui pieni Heitti holliin päiwänä, jona
sattui olemaan talvallista enemmän mat-
lustaivlltsia liikkeellä. K—n kaupungissa
olikin parin päimän perästä syysmarkki-
nat pldettämät. Väkeä oli näitä warten
kokoontunut läheltä ja laukaa. Heikki luu i
pihalle pääsi, sai hemoisensa erääsen suo- ,
jlllln, jossa jo sitä ennen oli kaksi hewoista
ja suuri niinimatoilla peitelty kuorma.
Sieltä, kun oli hetvoisen marhaminnasta
sitonut kärryjen pyörään, meni hän pi-
halle, missä hän, joka kaikkiin tällaisiin
oloihin oli harjaantumaton, ihmeekseen kat-
seli mäkeä.

Toisia meni, loisia tuli ja olisipa Heikki
pian saanut pitsalle asti tästä, ellei lräen
seurassa olisi ollut mies, jota weti tuik-
kien, etenkin nuorten huomion. Itsessä
miehessä et ollut mitään erityistä tatsel-
tawanll, waikka hän oli muukalainen, mutta
hänellä oli erinomainen soittokalu, jonka

tapaista ei Heikki ainakaan ollut ennen
nähnyt, ja tämän soittokllltln päällä hyppi
pieni elämä, jonka Heikki ensinnä peläs-
tyen luuli pieneksi piruksi, mutta pian sai
tietää olemankin marakatin. Tämäpä nyt
oiteen Heikin mieleen. Hän tunkeusi soit-
tokalua, jonka kuuli positiimitsi kutsutta-
man, niin likelle kuin pääsi, ja kysymyk-
siä olisi hänellä ollut, jos millaisia tehdä,
jos maan soittaja olisi osannut taikka Viit-
sinyt niihin mnstata. Mutta maikka ei
Heikki wllstlluksill saanutkaan, ei hän sitä
pahaksi pannut; pientä eläwää ihmetteli
hiin niin, että tuskin tiesi, mitä kysyi. Hu-
paista oli hänen etenni nähdä, miten pieni
apina nllurettamlllla taivalla kiitti, kun joku
hänelle lantin antoi. Jos Heilillä olisi
lantteja ollut, olisi hän ajattelematta an-
tanut ne marakatille; mutta kaikeksi on-
neksi ei hän wielä ollut kyytiä kulettanut,
ja senpä tähden oli kukkaronsa, minkä hän
Liisalta oli saanut, ihan tyhjä; muuten
— tiesi miten olisi tyytiruhojen käynyt.

Heikki oli kauan tätä kummaa katsonut
ja hän hypähti oikein ilosta kun joku an-

toi marakatille kilven tahi puun-palasen
rahan asemesta. Marakatti käänteli ja
wäänteli kitveä ja puun-palasta, koetti sit-
ten kelpaisiko tuo syötäwätsi, ja heitti sen
sitten, kun mitättömäksi huomasi, irivis-
tellen ja kummallisesti hyppien kauas ty-
koiilln. „No, ei tässä maailmassa kum-
mempaa!" huusi Heikki taitamatta iloansa
hillitä.

Tämä huivi oli jo kestänyt toista tun-
tia, Heikki oli unohtanut, mitä Varten
hiin oli kulussa, oli unohtanut hewoisensa
ja missä oli. Marakattia, marakattia waan
hän katseli. Hän oli uskaltanut sille tehdä
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pitkää nokkaa, ja kas tummaa! Heikin suu-
reksi iloksi oli marakatti myöskin tehnyt
pitkää nokkaa, ja oikein takajaloillaan; ja
sitäpä ei Heikki olisi ollut mies tekemään.
Poika tuli tästä uskaliaammaksi, jotta nyt
wihdoin tohti marakatille tarjota mäbäi-
sen leipäpalan. Marakatti sitä katseli ja
käänteli; mutta luultawasti ei se ollut hä-
nen mieleensä, sillä hän, kun oli mais-
tanut sitä, heitti sen inholla ja irmis-
tyksellä kauas pois. Heitti nyt tarjosi
puuplllllscn. Mutta tätä tarjotessaan, sat-
tui hän, joka ei ensinkään tiennyt pelätä
marakattia, sitä ihan lähelle. Hän tah-
toi samalla koettaa kädellänsä, miltä pie-
nen elämän turkki tuuttiisi, muita sitäpä
hän sai käillä. Pieni elämä, joka ehkä
kauan oli tällaista tilaisuutta odottanut,
puri äkki-armaamlltta Heikkiä sormeen ja
hypähti samassa hänen päähänsä, an-
toi hänelle useita kormapuusteja, ja siep-
pasi muistoksi hollipojan tukasta aika jou-
kon himuksill. Tämän oli apina tehnyt
silmänräpäyksessä ja mitä naurettamim-
malla taivalla; mutta mitäpä hymää siitä
Heikille; eipä hän, poika parka, sitä itse
saanut nähdäkään. Väen nauraessa we-
täysi Heikki isosti itkien kauas pois, huo-
limatta katsella, miten marakatin omistaja
nyyhkäsi ketjua, jolla pieni elämä oli Po-
sitiiwissll kiint, ja kuritti muutamalla is-
tulla pllhllnkuristll, joka nyt irmistelemi-
sillään näytti, ettei hänen mielestänsä knri
tässä ollut olleen paikallansa.

Heikki oli saanut kyliinsä marakatista.
Hänellä oli paksu, tuuhea tutka, siitä oli
kyllä maraa kourallisen siepata, mutta sor-
mestaan, siitä ei ollut Maraa mitään ot-
taa; se oli pieni jo ennestään. Tosin
ei ollutkaan marakatti siitä mitään otta-
nut, mutta eipä paljon puuttunutkaan,
sillä etusormen Päässä oli haama, pieni,
mutta symä, ja sitä patoitti äärettömästi.
Itkien ja koettaen saada meren juoksun
lakkaamaan, wetäysi Heitti suojaan hcwoi-
sensll luo. „Minä olin paha, se oli oi-
keett minulle", tunnusti hän itselleen.

Suojassa, maaten heinissä kärryissään,
olisi hän kentiesi kauankin itkenyt, ellei

uteliaisuus olisi saanut hänet äkkiä pi-
halle jälle. Ihden istuttawat tääsit, joi-
den toisessa aisassa oli heleästi soiwa
kello, «li pysähtynyt lvierashuoneen eteen,

Kääseistä hypähti keski-ikäinen mies ja
huusi lomentaivllllll äänellä: hewosta,

nyt on Rytilän patronin
kiire?" kuuli Heikki wäen seassa jonkun
kysymän. Mutta hän ei siinä ehtinyt
kauan uteliaana seisoa, sillä isäntä huusi,
että Mattilan helvoinen oli liihtemä Pa-
ttonin »viemään.

»Tässä niinä olen", huusi Heikki mas-
tllukseffi.

„Sinunko Mattila on holliin pannut;
eikö hänellä parempaa ollut? Mutta yh-
den tekemä; waljasta pian hemoisesi".

Heikki juoksi suojaan ja sai pikaisesti
hemoisensa maljaisin, maikka kipeää sormea
julmasti paloitti. Sitten ajoi hän kär-
rynsä mieras-huoneen eteen, ihan samassa
kun Rytilän patroni sieltä astui.

„Miks'ei ole minulle hemoisla annettu?"
kysyi patroni, äreästi kääntyen isäntään,
jclka juuri tuli mäen tumasta.

»Tässä on hemoinen", — Mastafi
Heikki.

„Oletko hullu, poika'", huusi isäntä.
,MkZ näe että patronilla on omat lää-
sinsä" — ja ennenkuin Heikki tiesi lvii-
hintätään olla Marallansa, oli hän saanut
aika kormapuustin, mielä mankemman tuin
masta marakatilta, joka Yhä mielä pihalla
ilmeitänsä teki.

„En minä tiennyt" — sanoi poika
itkien ja kämi kädellään lyötyä paikkaa.

»No tiedä nyt se, äläkä siinä töllistele",
— ärjäsi isäntä.

Heikki maljasti hemoisensa tääsien eteen.
Omat ratillansa olisi hän halunnut sysätä
suojaan jälle, mutta hän ei sitä uskalta-
nut, kun patroni samassa nonsi kääseihin.

Heikki oli ani Harmoin ajanut suurta
maantietä. Kylätie, jonka likisyydessä Pel-
tola oli, oli huono ja sitä ei ensinkään
ajettu laukkaa. Heikki, joka nyt ensi ker-
ran oli kyydissä, et siis osannut ajatella-
kaan, miten kyydillä ajetaan, semminkin
jos mlltkustamaisella on, tahi jos hänellä
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on oleminansa tiirut. Heikki oli tuskin
ennättänyt hypätä taka-istuimelle, kun Var-
pusen Laurin ruuna sai maistaa ruoskaa
za outona tällaiselle terwehdytselle lähti
laukkaamaan mauhtia semmoista, että Hei-
tin oikein Päätä pyörytti. Mutta tämä-
kään mauhti ei nähnyt tyydyttämän pa-
tronia, sillä aina wähän takaa iski hän uu-
delleen ruunaa ruoskalla.

Min oli malkaa lyhyessä ajassa kulu-
nut 5 wirstllll, knn Heikki huomasi, että
runna oli ihan Valkoisessa waahdessa.
Hän muisti nyt kaswate-isllnsä waroiius-
jllnai: katso ettei liian komasti ajeta. To-
sin pelkäsi Heikki herraa, joka lääseissö
istui, mutta mielä enemmäli pelkäsi hän,
että ruuna tärwääntyisi,, ja siitäpä sai
k-lin rohkeutta.

.Älkää ajako niin komaa, isä kielsi"
sanoi hän Hiljaan.

Herra käiiseissä ei mastannut mitään,
iski maan uudestaan ruoskalla ruunaa.

.Älkää ajako niin lomaa" — rukoili
Heitti uudestaan.

Nyt kääntyi herra polkua päin. »Suus
kiinni!" huusi hän, ja taasen sai ruuna
maistaa ruoskaa, ivailla se laukkasi sen
kuin kannoista lähti.

»Älkää Jumalan tähden ajako niin ko-
ivua" — uskalsi Heikki wielä rukoilla;
mutta hän oli tuskin saanut nuo sanansa
sanotuksi, kun tunsi polttaman kuumeen
isännän korwapuustista ajettuneessa pos-
kessaan ja samalla makasi hän törristy-
neenä maantiellä. Eipä paljon puuttu-
nut, ettei poika olisi mennyt tainnuksiin.
Nyt oli hänellä kumminkin niin paljon
mieltä että hän huusi.

Mutta herra tääsissä ei tuullut hänen
huuioacm, ia Heikki näki pian matkusta-
wlliscn lien mutkassa katoowan.

Tällaista »äimää ei ollut Heikki kos-
laan cnneu elänyt. Hän, joka ei koskaan
ennen ollut maistanm kuria, oli nyt ma-
hassa ajassa saanut kolme lomaa torma-
puustin, joilta miimeinen oli ankarin;
herra kun häntä oli ruoskan merrella
lyönyt masten naamaa. Mutta tummaapa
kyllä, Heikki ei nyt itkenvt.

Pojan tulema luonne astui siinä näky-
miin.

Kun marakatti häntä pahana piteli, itki
hän, sillä hän piti rangaistuksen oikeana;
samati itki hän kun testitiemarin isäntä
häntä löi; hän piti itsensä silloinkin syyl-
lisenä, maitta hiin tietämättömyydessä oli
rikkonut. Mutta nyt, nyt sanoi hänelle
omatuntonsa, että hän oli syytön, että
herra oli häntä .syyttömästi lyönyt, ja
sentcihd-en hän ei itkenyt. Hänen pos-
keansa pakoitti ja merta juoksi hänen ne-
nästään; mutta näitä tipuja hän tuskin
nyt tunsi. Vakuutus siitä, että hän oli
syytön, liemitti limut.

Puolimäliin oli taipale kulunut, kuu
Heikki työnnettiin kääseistä pois. Hän
lähti nyt juoksemaan kadonneen matkusta-
jan jälkeen. Hän ei enää pelännyt käii-
seissä istujaa.

Heikkiä oli, sen mutaan minkä hän
muisti, nyt ensi kerta lvastoinkiiyminen
elämässä kohdannut. Se koetus kiimi ki-
peästi häneen.

»Ia kumminkin tein minä oikein, äi-
män oikein" — sanoi hän itselleen.

Kun hän tuli Mannilan kestikiemariin,
oli herra jo aikaa sieltä lähtenyt. Heitti
tapasi ruunan sidottuna aidan seipiiiisen
pihalla; se marisi mielä koko ruumiissaan
ja hirnui surullisesti kun tunsi nuoren
hoitajansa. Heikki taputteli sitä ystämiil-
lisesti ja kysyi sitten isäntää, kyytirahllt
saaduksensa. Mannilassa oli mäkeä pi-
halla yhtiipllljon kuin Raasilllssa, ja kun
Heikki miimein tapasi isännän ja hänelle
asiansa sanoi, sai hänmastaukseksi: .Olenko
minä sinun kllssllhoitajllsi, mahdoit itse
ottaa maksu kyydistäsi".

Nyt rupesi Heitti itkemään.
Kominta kommitta olisi hän moititit

itkemättä, MalittllMlltta kärsiä, kun Maan
itsessään tiesi syyttömyytensä; syytönhän
tosin oli tässä, syytön ettei hän raho-
jansa saanut, mutta rahat eimät olleet
hänen, ne oliwat hänen kasmate-isänsä.
Lauri oli joutunut hänen kauttaan »va-
hinkoon - se sai kyyneleet Heikin sil-
miin.
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Pihalla oli wäen seassa joukko poikai-
sia. Eräälle näistä, joka taisi olla noin
Heikin ikuinen, kämi itkiää sääliksi; hän
lähestyi häntä ja sanoi:

»Älä itke, minä näin että Mannilan
Jaska sai herralta rahaa sinulle annet-
tcoväksi".

„lVe on male" — huusi joukosta uoin
18 muotinen poika. „Se on sula male,
lienet itse saanut rahat ja syytät muila".

.Tiedätkö huutia htinsivlltti!" iirjäsi
isäntä, — ..teetkö poikani markaalsi?"

.Minä näin, että herra antoi"
makuutti pieni poika.

.Se on Jumal' aivita Valhe" —

huusi Jaska, — .katsotaanpas lukkariisi,
saadaan nnhdä kumpi tvuras on". — Ia
Jaska, suuri ja wäkewä, samosi kerjäläis-
pojan pääll', joka turhaan koetti puolustaa
itseänsä.

Painiskelit siinä nyt syntyi, joka mih-
doin loppui uiin. että Jaska sai käsiinsä
kerjäläisen ryysyistä pienen, manhan kuk-
karon, jossa oli noin neljättäkymmentä
topeitkaa rahaa.

.Enkös minä sitä sanonut! Itse on
hän maras ja syyttää muita", — huusi
Jaska, heittäen kukkaron Heikille. ..Tuossa
on kyytirahasi ja kukkaro mielä kaupan
päälliseksi. Kiitä nyt minua."

.Älä usko häntä!" huusi kerjäläis-poikll
itkien. — „Ne rahat olen minä kaupun-
gista kerjännyt sairaalle äidilleni".

»Pidä sutisi taikka korjaa sinua nimis-
mies", iirjäsi Jaska ja täyttäsi niin -.voi-
mallisesti poikaa masten leutua, että linna
laatua kolahti pihalle. »Tuossa saat sen
mokoma kerjälaismaras".

„En minä ole maras!" huusi kurk-
kunsa täydeltä poika; .sinä rahat sait!"

Onpa malkea sanoa, miten tämä ret-
telö, joka jo rupesi mäessä herättämään
huomiota, olisi loppunut, ellei wanha her-
rasmies olisi poikain tappeluun sekaan-
tunut.

»Siilvollll^pojat!" huusi hän ja kulti
suoraa tietä Jaskan luo, joka kerjäläis-
pojan »viimeiselle huudolle oli »valmis
mustaamaan aika Pukkauksella.

»Prowasti!" mumisi Jaska hämmäs-
tyen ja koetti hiipiä pakoon wäen sekaan.

Mutta prowasti tarttui häntä kauluk-
seen tiini. .Kuinka tehtaat sinä", —

sanoi hän loivalla äänellä, — „wuleh-
dellll jll toista — semminkin köyhää ter-
jäläisftoikllll — syyttää lvaitaudesta, jo-
hon itse olet syypää? Meitä oli kolme,
jotka näimme, että Rytilän patrona uskoi
sinulle kyytirahat annettamatsi kyytipojalle,
joka oli tielle jäänyt. Meitä oli kolme,
jotka sen näimme: minä, tämä kerjäläis-
poika ja Jumala. Sinä poikani siis" —

sanoi promllstitsi kutsuttu Heikille —

l.anna rahat takasin sille, jolta isännän
-potta ne ryösti; ja sinä ilkiö" — jatkoi
hän kääntyen Jaskaan — »jos sinä tah-
dot lainkäyntiä Mälttää etkä ansaittua ran-
gaistustllsi saada, anna sinä paikalla kyy-
tipojalle minkä patroni sinulle uskoi."

Iloisella mielellä täytti Heikki promas-
tin käskyn ja mielä iloisemmalla otti ker-
jäläispoika ivastaan mitä omansa oli.
Mutta harmitti ja hiimetti Jaskaa kun
nyt suuren Väkijoukon nähden täytyi an-
taa ruhat Heilille ja siten tunnustaa ja
julkisesti näyttää, mimmoinen hän oli.
Väen pilkan ja naurun alaisena pääsi
hän mihdllin piiloumaan häpeäänsä.

»Ole aina rehellinen ja puolusta to-
tuutta, niin Herra auttaa sinua niinkuin
nyt" — sanoi prowasti kerjäläispojalle.

Tämä tapaus koski kummallisesti Heik-
kiin. Hän seisoi siinä liikkumatta, huo-
maamatta, että prowasti häntä kauan ja
wllkllwusti silmäili. Hän ei Moinut ym-
märtää todelliseksi muhdollisuudeksi sem-
moista käytöstä tuin Jaskan masta. Niin
paljon pahuutta ei hän ollut tiennyt aa-
wistllataan maailmassa löytymän. Vih-
doin tointui hän ja oli juuri menossaruunansa luo, kun kuuli prowastin kysy-
män:

..Kyytipoika! Mistä sinä olet? kuka ou
isäsi?"

Heikki oli kohta kun promastin näki
tuntenut eriuomllistll kunnioitusta häntä
kohtaan. Nyt kun promasti häneen kään-
tyi makllmallll kysymyksellä, luuli hän
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saamansa nuhteita siitä, että oli ottanut
wastaan rahat, mitkä Jaska oli kerjäläis-
pojalta ryöstänyt. Hän purskahti itkuun
ja sanoi: ~en minä tiennyt, että rahat
oliwat pojan."

„Sen minä kyllä ymmärrän" — ivas-
tasi prowasti. ~Se oli luonnollista, että
sinä uskoit mitä kestikiemarin poika to-
disti; mutta minä kysyn sinulta tuta on
isäsi, ja mikä on nimesi?"

..Heikki on nimeni ja isäni on Var-
pusen Lauri Mattilasta", ivastasi poika
nyt lohdutettuna.

Prowasti katseli wielä wähän aikaa
poikaa, sitten huokasi hän sywästi ja meni
wierastupaan jälle.

Mutta Heikki, joka nyt oli jäänyt kah-
den kesken kerjäläispojan kanssa, meni
häntä liki, tarttui hänen käteensä ja sa-
noi: .Anna anteeksi, että minä rahasi
otin wastaan Jaskalta. Mitä on ni-
mesi?"

..Antero Kalmin on nimeni", ivastasi
kerjäläispoika.

„los aiot matkata Nausilaan päin,
saat istua ruunan selässä, luu ruuna on
saanut wähän lewiihtää,"

KotMlln ujuii takaa ajoi prowasti poi-
kain siivu, joisla toinen — Heitti —

kulki ruunan wieressä, toinen Antero is-
tui ruunan selässä.

Kun poikaset saapuiivat takaisin Raa-
silaan, oli aurinko jo mennyt mailleen,

Raasillltt kcstikiewari-talossa ei nyt en-
sinkään ollut iväteä siihen määrään kuin
päiwiillä. Useimmat oliwat lähteneet; tiellä
olikin matkustajia tullut kojolta poikia was-
taan. Ne, jotka wielä oliwat kestikiewa-
ritalossa, joko äskeisiä tahi »vastatulleita,
oliwat menneet leivolle. Pirtin lattia oli
makaajia melkein täynnä.

Heikistä ja Anterosta oli tiellä tullut
erittäin hywiä ystäwiä. He »limut pu-
huneet, mitä miattomllt kymmenmuotiset
tamallisesti puhumat. Heikki oli kertonut
Anterolle Varpusista ja olostansa Pel-
tolassa, ja Antero puolestaan oli kertonut
että hänellä K—joella oli köyhä sairas
äiti, joka ei häntä jaksanut elätlaa, jonka

tähden hänen oli täytynyt lähteä kerjää-
mään. Hän olikin hyivtn tässä onnistu-
nut, sillä hänellä oli likimiiiirin puolen
ruplaa rahaa, minkä summan hän nyt
tahtoi miedä äitillensZ.

Näin puhellen oliwat pojut tulleet kes-
tiliemari-tllloon. Heitti mei kohta ruunan
entiseeu suojaan, missä huomasi mieliikin
oleman äskeisen niinimatoilla peitetyn kuor-
man. Antero oli sillä miilin käynyt pir-
tissä, mutta hän palasi pian ja ilmoitti
tomerilleen, että Pentit ja lattia oliwat
täynnä tvieraitci, jotta ei heillä siellä si-
jaa ollut. .Voimmehan maata tussä"
— ehdotteli hän.

Kärryt »edettiin nyt suojaan; niiden
alle, suojan lattialle leivitettiin wähän hei-
niä, ja pojat meniwät makaamaan. .Kär-
ryjen alla on lämpimämpi" — oli An-
tero sanonut. Mutta ennenkuin uneen
ivciipuimat, tarjosi Heikki tomerilleen ruo-
kaa ewäspussistlllln, wiihiit muistaen, että
pussissa oli maan ruokaa yhdelle hengelle
kolmeksi päiwää. Kun oliwat syöneet,
luki Heikki siunauksen, jota Antero kum-
mastellen kuunteli. Tämä olisi armatta-
ivasti antanut aiheita keskusteluihin yhä
pitemmin poikasten millillä, mutta miisy-
myZ moitti ja poikaiset nuktuimat.

Mutta Heitti heräsi piun. Hän ei ol-
lut tottunut tällaiseen yösijaan. Hän oli
julmaa unta uähnyt. Hän heräsi ja huo-
masi, että häntä wilustutti. Siihen li-
säksi patoitti hänen sormeansa, jota mo-
lemmin puolin haamua oli komasti ajet-
tunut. Heikki mietti jo nousta, mutta juuri
kun hiin oli nousemllisillaan, kuuli hän ou-
toja sanoja, jotku pidiittiwät häntä kär-
ryjen ulla. Hän kuunteli, hän koetti nähdä,
mutta yö oli pillkofen pimeä.

»Hän makaa sisimmäisessä »vieras-ka-
marissa ... Parempi olisi ollut kohdata
häntä metsässä, mutta käynee se täälläkin
laatuun .."

.Joko on ivaate, terlvattu? Perhana
kuinka pimeä ... Älä jätä mitään paik-
kaa terwaamattll .."

.Mutta jos hän herää ja rupeaa mas-
tarintaa tekemään?"
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»Kyllä siihen aiua joku neuwo saadaan".
»Jos aiot hänet tappaa, niin minä luo-

mun kolo yrityksestä, sen sanon. Hän on
pappi ja hän on kastanut minun".

.Kuka perhana on aikonut häntä tap-
paa!.. Kastanut sinuu!.. Työnnä sinä
termaryysy hänen suuhunsa, jos hän ru-
peaa ääntämään".

Heikki oli tämän keskustelun kuullut.
Hän ei siitä paljon ymmärtänyt. Sen
huomasi hän maan, että tässä mahtoi olla
kysymys jostakusta rikoksesta. Iu mitä
laatua tämä rikos oli selmeni hänelle Mii-
hin, kun hän luuli toisen puhujista ky-
symän:

»Oletko ihan lvarmu, että prowastilla
on rahat Miiassansa?"

»Niin »varma, kuin että sinä olet suuri
pelkuri. Neljä tuhatta ruplaa on pro-
wastilla knpusäkissään, osittain helisemässä
hopeassa, osittain hymissä papereissa".

Sana prowasti sai Heikin kuuntele-
maan wielä turtemmasti.

»Akkunan mieressä sinä kumarrut, pai-
nat lujasti pääsi seinää wastaan; minä
nousen niskoillesi, sowitan termnryysyn al-
kunlllllsille ja rikon sen. Jos termalla on
entinen omaisuutensa mielä, ci äännä ak-
kuna .. Oiteen, luulenpa, että nyt ollaan
malmiit. Etuhuonehessa makua wanha
rouwa . , . Onko puukkoni tupessuau? ..

No nyt.."
Miehet lähtimiit. Heikki näki pimeässä

heidän hiipimän ulos jn omen sunlta sil-
mäilemän vihaa. Sitten kuuli hän soi-
sen sanoman: .Kaikki nukkumat .. joudu-
taan nyt".

Kun miehet oliwat lähteneet, uskalsi
Heikki hengittää »vapaasti. Hänen ensi-
mäinen työnsä oli herättää Antero. Tämä
nukkui sikeästi, jotta Heikki ainoastaan suu-
rella tvunvallll sai hänet ymmärtämään
mistä kysymys oli. Mutta kun Antero sen
»vihdoin käsitti, hypähti hän kohta ylös. ~,He
tahtowllt ryöstää promastin rahat. Man-
nilassa kerrottiin, että prowasti on käy-
nyt kaupungista noutamassa suuren raha-summan, jolla K -joen uusi kirkko on ra-
kenuettamä'7 — ianoi hän.

„
Mitäs nyt teemme.. Jos ne meidät

näkee, tappamat he meidät".
..Pelkäätkö sinä sitä?"
~En juuri pelkää, sillä oikeuden edestä

pitää ihmisen heittämän maikka henkensä,
sanoi pastori miime lukukinkereillä, ja oi-
kecnhlllt se on, ettemme anna rosmojen
«arastaa. Eikö ole Antero?"

..On kaiketi. Mene sinä akkunan taakse,
josta miehet pyrtiwät wieratzhtwneesen,
minä juoksen pirttiin herättämään Mäkeä".

Antero antoi neuivon, ja olipa se neumo
aikamiehen neumo, eitä kymmenmnotisen
pojan.

Siinä ei kauan mietitty. Heikki ei
enää tuntenut, että sormeansa paloitti, hän
ei tuntenut wilua. Pimeässä hän hiipi
wicrashuoneeu luo. Pihan puolella ei
ollut ketään. Kaikki oli hiljaista.

„Roswot pyrtiwät taka. akkunasta si-
sälle", sanoi Heikki itselleen. .Mitä jos
koettaisin herättää prowastin".

Mutta juuri kuin hän tätä mietti, kuuli
hän että ivierashuoneessa jo oltiin he-
reillä. Heikki juoksi sentähden huoneen
toiselle puolelle, sillä arwattamasti oliwat
miehet jo ehtineet sisään.

Vierashuoneessa oli kolme suojaa, pors-
tuasta tultiin suureen saliin ja salin ta-
kana oli kaksi kamaria. Salissa nyt ei
maannut ketään, mutta pihan puolimai-
sessa kamarissa nukkui prowasti ja mieressä
olevassa kamarissa eräs wanha ruuma.

Kun Heikki ehti huoneen takapuolelle, ei
hän siellä ketään huomannut. Huonees-
takaan, niistä masta oli ääni kuulunut, ci
nyt enää kuulunut mitään. Rosmot oliwat
armaamllttoman mähiissä ajassa päässeet
sisään, sen huomasi Heitti, sillä toinen
saliin »viemistä akkunoista oli rikki.

Hän säikähti suuresti. Tietämättä, miet-
timättä, mitä leti, oli hän juuri kurkkunsa
täydeltä huutaa: Rosmoja, markaita! Ot-
takaa kiini.

Mutta ennenkuin hän sai ääneeu, huo-
masi hän, että pieni kapusätti heitettiin
ihan hänen wiereensii ulos akkunasta. Aja-
tuksen nopeudella tarttui hän siihen. »Ros-
moja, martaita! Ottakaa tiini!" huusi hän
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nyt ja lähti samassa kapusäkkineen juok-
semaan pihalle.

Julma kirous kuului huoneesta.
Antero oli sillä millin saannt henkiin

ihmiset tumassa. Wäteä tölmiisi jo mie-
rashuoneen luo, lnu Heikki pihalle pääsi,
Ottakaa kiini. akkunasta takapuolelta lur-
miimat", huusi hän.

Sumassa uinuttiin omi mierushuoneen
vorstuasta ja sama ääui, minkä Heikki
päimcillä oli knullnt Mannilassa, huusi:
„
Ottakaa kiini, ottakaa pois tapusäkki!"

„Te on jo tallessa" — ivastasi Heikki
>a kiiruhti kapusätti kainalossa promas-
tin luo.

Nyt saatiin kynttilöitä sytytetyksi ja mä-
keä samosi mierashuoneesen. Puoli-kuol-
leenu pelostu mutasi roulva kamarissansa.
Rosmoista ei näkynyt niin jälkeäkään.Paikka
akkunan ulkopuolella tarkastettiin; että ros-
mot siitä oliwat hypänneet ulos, samalla
tuu Heikki huusi, oli aimun murmuu; muttu
mihin olilvut ne kadonneet, tuttu olimut
ne? Vuteä oli Ruusilussa puljun; rosmo-
jen tusmoja ei ollut kukaan nähnyt, pi-
meässä kun olimut työnsä toimittaneet.

„Aänestä ne tunnen" — makuutti Heikki.
— „Eikä ne mahda kaukana olla" — ar-
iveli Antero.

»Ia sitten mahtaa heillä olla terwaisei
kädet" — lisäsi Heitti, joku muisti äs-
keistä puhetta.

Kauan siinä nyt mietittiin mitä tehdä.
M oli pimeä, roswoju hakeminen nyt olisi
siis melkein turhaa; siihen lisäksi ei kel-
lään ollut sanottamaa halua siihen. Li-
kempi tutkinto jätettiin scntähden huomiseksi.
Se maan nyt huomattiin, ettei kellään,
mitkä mieras-huoneesen olimut kokoontu-
neet, ollut termaisia käsiä.

Wäki wetnysi wähitellen jälleen pirttiin,
mutta loumun pyynnöstä tnli suliin kaisi
Raasilan trengcistä. Promastin kehoituk-
sesta jäiivät sinne myöskin Heitti ja An-
tero, mitkä nyt sannat tarkasti kertoa, mi-
ten oliwat moineet estää rosmojen aiot-
tua markuntta.

Eipä lemosta enää tänä yönä tahto-
nut tulla mitään. Aamupuoleen yötä he-
räsi Heikki lyhyeltä unesta ja meni suo-
jaan ruunaa katsomaan. Silloin humuusi
hän kummakseen, että niinillä peitetty
kuorma oli poitessa.

„Woi minua hupsua!" torui hau it-
seään. „Tuon kuorman omistajat, nepä
juuri martaat olimuttin. Minä hupsu,
kuu en muistunut yöllä puhiin kuormasta
mitään".

VIII.

Kakfi toweria

Noin 49 muottu takaperin oliwat olot
useassa suhteessa Suomessa mitä laiu-
tuulillisuuteen tulee toisellaiset kuin nyt.
Wielä nytkin tosin koettaa pahun-ilkisyys
ja oman Voiton Pyyntö, missä maan tai-
taa, rikkoa lakia; mutta silloin — noin
49 muotia takaperin oli tilaisuus lain
rikkomiseen ainakin muutamilla aloilla suu-
rempi tuin meidän aikanamme. Eräs täl-
lainen ala, jolla lain tuoima oli melkein
wähäinen, oli meriliikkeen. Kussakin kau-

pungissa löytyi tullin-hoitaja, jonka oli
welwollisuus kuulaa tullimaksu tawaroista,
joista laki määräsi tullia, mutta näitä
tullimaksuja makfettiin, miten sattui, mi-
ten sopi; ja warmaa oli, että useimmiten
ei sopinut niitä maksaa läheskään täydel-
lisesti. Kunhan waan tulltnhoitllja »vuo-
sittain maksoi »valtiolle jonkun mäiiräsum-
man, niin eipä kysytty, mitä hänen oi-
keutta myöden olisi tullut maksaa. Kaup-
pamiehet ja tullmhllitajut oliwat hymässä
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ystllwyydessä ja kumpaisellakin oli tästä!
ystiitvyydestä hyötynsä. Näistä kuluneista
ujoista lienee perintönä meidän aikoihin
säilynyt se tapu, että kauppiaat antcnvat
»vuosittain tullinhoitajalle milloin suurem-
pia, milloin wähä-arwoisempill lahjoja,
»vaikka ei näillä ensinnä mainituilla ole
mitään sanottamaa etua siitä nyt.

Mutta puoli sataa »vuotta tätä ennen
taisiwlltfta nämä lahjat tehdä monenkin
tullinhoitajan silmät wähänäköisiksi. Tul-
laamattomia tawaroita myytiin siitä syystä
ainakin saman werran kuin tullattuja. Mi-
ten tullaamattomia tawaroita maalle saa-
tettiin, olemme jo tämän kertomuksen alussa
nähneet. Tullinh ottajat useimmasti tiesi-
»vät tästä, tiesilviitpä wielä usein missä
talvarat milloinkin säilytettiin, mutta ei-
iviit olleet siitä tietäminään. Niinpä oli-
wat ne tawarat, mitkä lolsan saarelle
piiloitettiin, onnellisesti siinä säylyneet,
tunnes ne yhtä onnellisesti sieltä saatet-
tiin K—n kaupunkiin, missä sitten suu-
rella woitolla myytiin.

Nämä tawarat oliwat kauppias Karl-
grenin. Hän oli K —n kaupungin mitä
rikkaimpia miehiä. Millä lailla tämä rik-
kautensa oli koottu, sen arman edelläsa-
notusta. Kolme laiwan, jotka kaikki oli-
wat hänen omansa, toi hänelle tawaroita
kaikista maailman ääristä, mutta mitä
tawaroita, sitäpä tulliluettelot ivaan puo-
leksi ilmllisilvllt; tuskinpa puoleksikaan.

Kauppias Karlgren oli yhtä raaka kuin
rikas. Hän oli puotipojasta alkanut, oli
jo nuoruudesta oppinut että se edistyy,
jokll omaa etuansa katsoo; ja tästä opista
piti hän niin kiini, ettei huolinut, josko oman
etunsa tähden toisien etuja loukkasi. Kun
hän omaksensa Pääsi, oli hänellä Maroja;
eipä soimannut häntä hänen omatuntonsa
siitä, että hänen isäntänsä oli ihan juuri
sillä summalla köyhtynyt, jolla hän, Karl-
gren, kauppaansa alkoi. Mutta omaksensa
päästyään, teki hän, mitä itänä taisi, tvält-
taaksensa samankaltaista wahinkoa, jota !
isäntänsa muinoin hänen kauttansa oli kär-
sinyt. Miten hän tässä onnistui, saamme !
ivasta nähdä.

Kapteeni Kornman oli kanan tuletta-
nut milloin mitäkin kauppiaan laiwoista.
Näiden molempain herrain »välillä oli
luja ystäwyys kaswllnut, jos semmoista
tunnetta, semmoista pyrintöä, jolla omaa
etua maan koetetaan toinen toisensa uwullu
katsoa, saa ystäwyydeksi kutsua. Kaptee-
nin kautta oli kauppias woittcmut suuria
summia, marsinkin, jos siinä huhussa oli
perää, joka tiesi kapteenin tahallaan aja-
neen suuren, mutta Manhan ja korkeasta
summasta ivakuutetun, kauppamiehelle kuu-
luman laimun kurille. Jos tässä huhussa
oli perää, niin marmaapa on ettei kap-
teeni sitä ilman palkintoa tehnyt. Kap-
teeni jn kauppias oliwat tähän aikaan —

ivähä ennen kuin Rylilän nuori perilli-
nen katosi ja isänsä kuoli — »varsin hy-
wiä ystäiviä, mutta tämä ystämyys oli
niihtiimiisti sitten kylmennyt, sillä Har-
moinpa nähtiin kapteenia, sittentun hän
oli päässyt Rytilän omistajaksi, K—n
kaupungissa Karlgrenin tykönä, — aikain
kuluessa aina yhä harwemmin. Mutta
entinen ystämyys oli äkkiä leimunut il-
mituleen jälleen. Kapteeni lulti taasen
usein kauppiaan luona jayhtä usein näh-
tiin lllilppills Rytilässä. Seuraus tästä
uudistuneesta ystämyydestä oli, että K—n
kaupungin likisyydessä rumettiin rakenta-
maan uutta lailvaa, ja että K— n sata-
maan eräänä syyspäimänä purjehti suuri
priki, minkä kauppias ja kapteeni yhdessä
olimut ostaneet. — Se oli eräillä näillä
reisuilllllln kaupungissa, kuin kapteeni Korn-

z mun kohtasi Varpusen pientä Heikkiä, niin-
tuin masta olemme nähneet.

Tämä ystämyys kapteenin jakauppiaan
Malilla oli saanut mielä lujemman siteen
kun kapteeni samana muonita, jona uusi
lativa rakennettiin, oli »vienyt Rytilään
nuoren emännän, kauppias Karlgrenin si-saren. Tätä llwioliittoa kummasteltiin
suuresti, sillä Vavpo Karlgren ei ollut
ensinkään nuori, eikä kaunis. Jotakin
syytä, minkä tähden kapteeni nai, mahta-

löytyä, — sanottiin; mutta olilvatpa
useimmat kapteenin työt ja toimet niin
eriskummallisia ja selittämättömiä, ettei
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symempill syitä tähän naimiseen mietitty.
Moni, joka tunsi Vapon, mutta joka ei
tuntenut kapteenia, nauroi tälle, sillä Vappo
oli ankara »vaimo. Eitä ollutkaan hän
tuulln Rytilässä, ennenkuin häntä »ver-
rattiin lolsan Matin eukkoon, Leenaan.
Mutta ne tuusen, jotku tunsimat kaptee-
nin, arweliwat, että kyllä se, joka Ryti-
län emännäksi Pääsi, tietää oleivcmsa nai-
misissa. Olkoon nyt tämän asian kanssa
miten tahansa, »varmaa on, että Vappo
ja kapteeni Kornman näkymät sopitvan
hymusti yhteen ensimäistnä muusina.

.Aikaa kutukin" — sunoi prowasti
Wern huoaten, kun Rytilässä uuden emän-
nän tuliaiset suurilla pidoilla »vietettiin.
Ukko muisti aitoja, jona entinen patroni
tänne oli tuonut nuoren kauniin, hylvän
ja hellän roimansa. Prowasti ei ollut siitä
pämästä, jona patroni Kaarle Kornman
haudattiin, käynyt Rytilässä. — Mutta
hän oli laukaa pitänyt silmällä kaikkia,
mitä kapteeni teki, ja moni näistä teoista
oli sitä laatua, että prowasti olisi moi-
nnt astua ivllllraUisenci kantajana oikeu-
den eteen, jos hän olisi sitä tahtonut.
Prowasti ei sitä tehnyt, asiat eiwät kos«
teneet häneen, mutta hän oli, tarkkaamalla
mitä kapteeni teli, yhä enemmän tullut
makuutetuksi siitä, että murhu ei ensinkään
peliittänyt kapteenia, että hän ilman oman-
tunnon soimausta olisi moinut hukuttaa
meljensä Pojan, jos ei hän olisikaan sitä
tehnyt — josta prowasti kumminkin it-
sessään oli wukuutettu.

Näin oli kolmetoista Vuotta kulunut
siitä pämästä, jona kapteeni Kornman
tuli Rytilän kartanon omistajaksi. Neljä
wuotta oli Vappo Karlgren emäntänä an-
karalla komuudcllll pitänyt emännän ohjat
käsissänsä. Msi perillinen oli heille syn-
tynyt, pieni Amanda. Ia sanottiinpa,
että päimänä, jolloin tämä syntyi, oli kap-
teeni nauranut. Sitä hänen ennen teh-
neen ei muistanut kukaan. Se todisti,
— niin sanottiin, — siitä että kaptee-
nilla kumminkin oli wähän sydäntä, se
todisti, että hän rutusti pientä Aman-
daa.

Kolmetoista wuotta oli kapteeni ollut
Rytilän herra, kun hän eräänä kesupäi-
wänä sai kirjeen asillkumppaniltunsu Kurl-
greniltu. Tämän kirjeen tähden lähti hiin
kiireesti K—n kuuptmkiin. Ruusilutt tes-
tikicwurissu ei nyt ollut Heikki tyyditsi-
jänä, Mnnntlassll ei Jaska enää ryöstä-
nyt kyytipoitain rahoja. Jaska oli eh-
tinyt kulkunsa päähän ja istui nyt, 21
lvuotisena, Viaporin linnassa. Kapteeni

s oli tunnettu, häntä ei lvastustanut kukaan,
ja enemmän kuin Heikin hewoinen tvii-
meksi Mannilassa, ivapisi se waahtoinen
hewoisparkll, joka kapteenin saattoi kaup-
pias Karlgrenin pihalle.

Kauppias Karlgren oli, niinkuin jo sa-
noimme, raaka mies. Uksinansa eli hän;
naimisiin mennä — siihen ei hänellä ole
ollut aikaa — sanoi hän. Saituri oli hän.
Konttori-kamarissa oli hänellä asuntonsa.
Huonekalut tässä kamarissa oliwat: lout-
toripöytä, rautainen kassa-arkku, puri kolme
tuolia ja wuode. Kauppias Karlgren oli
kookas, lewearintllinen, wllttkkll mies. Mutta
jo useampia «mosta oli hän suuresti wa-

! littllnut jotakin sisällistä tautia, johon hän
! turhaan oli apua hankkinut. Terweytensä
! eteen olisi kauppias ollut »valmis pune-
! muun puolet omaisuudestaan, sillä kuolla
! hän ei ensinkään tahtonut.

Kapteeni Kornman astui konttoriin.
Olipa kummaa nähdä näiden herrain

terwehbystä. Ei siinä paljon sanoja tuh-
lattu, eikä heidän silmistänsäkään suuresti
moitit lukea sitä ystämyyttä, jota jo monta
muoltll oli toinen toiseen sitonut. Useim-
mat sanat, mitkä käytettiin, oliwat kirouk-
sia. Kapteenin silmäilykset oliwat tiini-
tetyt kauppiaan raha-arkkuun, sill'aikaa lun
hän kuunteli ystämänsa ilmoituksia.

.Nyt owllt kaikki lemmot ja hiidet yh-
tyneet meitä wastaan" — alkoi kauppias.
— .Konkordill on onnellisesti saapunut
Englantiin ... mutta asiainiehemme kir-
joittaa, että »valitetaan tawaraimme huo-
noutta. Piki on huonoa, kirjoittaa hän
— kirjoittaa hän; monessa termatyntty-
rissä on huomattu olewan terwantusta
eitä terwaa; siihen lisäksi sisältää moni
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potaska-astia enemmän tuhlaa kuin po- !
taskaa ..."

„Kuka perkele käski Ankternian'in iviedä
laiwan Hullun!" huusi kapteeni..

weli, oikein, mutta lamassa oli
näitä walitettuja warsin tvähän, jotta en
uskonut .."

„Sinä saat meidät tvielä maantielle,
Karlgren, mitättömällä ahneudellasi. Taa-
sen lienee joku terivatynnyri ja potaska- -
astia ..."

„I9 tynnyriä kehnoa kaikkiansa; mikä
lempo arinasi, että ne tulistivat ilmi".

„Ia niitten tähden jaa lasti myy-
mättä .

.."

„Eipä niinkään; lasti on myyty. Ank-
terman ei kaikeksi onneksi tiennyt petok-
sesta, jonka tähden hän suuttui syytök-
sestä; kaikki tawarasto tarkastettiin, ja
mitättömät tynnyrit hyljättiin. Mutta
siihen kului aitaa. Attkkeritiait, Konkor-
dian kapteeni, on saanut kärsiä pilkkaa,
jonka tähden hän, kun kauppahuone M.

Waasllsta on hänelle tarjonnut Anna-lai- -
wansa, luopuu Konkordiasta. Mistä nyt
saadaan toinen kapteeni?"

Kapteeni Kornnmn kulti pari kertaa
konttorin poitti. „Kuule Karlgren!" sa-
noi hän wihdoin. — „los et malalla
wanno heittäiväsi pois noita mähcipätöistä
tujeitast, jotta saamat meidät hämyn alai-
seksi, niin perhana olkoon sinun kumppa-
lisi. Saamme kiittää onneamme, ettei !
lairnaa otettu tatamarikkoon ~ Mitä luu- i
let, että muut kauppiaat tästä sanomat?" >

.Sanokoot mitä sanomat, minä olisin
ansainnut ..."

»loitaluita ruplia?" huusi kapteeni jul-!
maila kirouksella. !

„No noh! Mutta nyt ei ole siitä ky-
symys, koskei siitä lvottostn tullut mitään ..
Nyt on kysymys, mistä saataisiin uusi kap-
teeni?"

„Sitä perkelettä ei koske mitään .
.."

mumisi kapteeni. Kotvaa sanoi hän: „Sii-
hen kysymykseen on pian mustattu: minä
tahdon lähteä merelle mielii terran koet-
tamaan onneani."

„Sinä !"

..Niitt minä!"
.Mutta samasta palkasta kuin kapteeni

Ankterman?"
Möntatseellinen hymy laskeusi kapteenin

huulille, mutta se katosi kun hänen kätensä
sattui koskemaan raha-arkun tantta, jonka
päällä hän istui. „Minci en tahdo mi-
tään palkkaa, muuta kuin laillisen osani
lastista".

Kauppiaan silmät situreniwat. „Et
palkkaa ! Sinä olet, lempo wieköon, tunnon
mies, lankoni!"

Langoksi nimitti kauppias kapteenia, kun
hän oli oikeen hytvällä tuulella.

Keskustelu näitten artvoisteu tomerien
millillä olisi mielii kestänyt ien tiesi kuinka
kauan, ellei riita ja huuto olisi kuulunut
lvieressä olemasta puodista ja puoti-poika
samalla syöksynyt kiiruusti konttoriin, huu-
taen:

„Hän sanoo, että kuhmissa oli kiiviä,
ja tahtoo mäkisin, että otamme kahmia
takaisin".

..Kuka lempo?" huusi »vastaukseksi kaup-
pl°Z ja kiirehti puotiin,

Msinään konttorissa luu oli, koetti kuv-
teeni nostaa kassu-urkkuu toisesta päästä,
Hän ei sitä jaksanut, — hän hymyili.

IX.

Puoti-poika.

»Kyllä on kuultu ja nähty, mimmoisia-
tuluja täältä saa", tuuli kauppias erään

mainion huutatoan, kun hän astui puo-
tiin. .On, lumal'awita, saatu taiten-
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Ia mitä tupakkaa sitten! Lempo soikoon!
Antti lvannoi, että tupnssinsa tulee suo-
lalle eikä lakerille. Onhan niitä muita
puoteja K — n kaupungissa!"

»Kuka täällä elämää pitää? Mitä tnmä
on?" kysyi kauppias Karlgren.

»Oh, patroni itse! Jumala nählöön!
(5i toiste timiä kahmina osteta, sen sanoo
Mätiöisten Kaisa".

.Mitä, onko kiwiä tuhmissa ?'

..Kysytää onko kuhwia kimissä! Tuossa!
Tämäkö kahmia! Eipä niin papuakaan!"
I» eukko kaasi tötterönsä, minkä oli pitä-
nyt kädessänsä, pöydälle.

KuuppiuZ silmäili kahmejansa, otti muu-
tamin tahmipupujn kouruunsa. „He! Mitä
hittoa ...kimiä! Antero!" — huusi hän
puoti-pojalle, »mistä, riimnttu, olet nämä
ottanut?"

.Meren rannalta noukin eilen, niin-
kuiu patroni läski", wastasi Anteroksi kut-
suttu totisesti.

"Nyt sun perhana korjaa", huusi kaup-
pias ja tnrttut puotipoikansa tukkaan.
»Olenko minä käskenyt sinun panna kiwiii
luhwiin? Vastaa ei! sinä lemmon sikiö".

„Ei!" »vastasi puotipoika. „Mutta
sanoihun patroni eilen, että minun pitäisi
panna joku tuhwileiwiskään naula pieniä
timimutuloitll".

Kauppias pudisti poikaa, niin että tämä
oli henkensä menettää. ,Ia jos olisin
käskenytkin — minkä »valehtelet, niin onko
tässä timiä naula leimiskälle ... Vas-
taa? .."

»Ei, ei ... Mutta minä ajattelin,
cttu, että... te-ansaitsitte enemmän ra-
haa, jos minä puliisi» naulnn kahmin
kimileimiskälle . ."

Kauppias työusi mihansa moimalla Po-
jun kuuas tykoään nurkkaan, punnitsi itse
eukolle naulan kahmia ja autoi hänelle
mielä toto kourallisen kaupan päälle.
»Niinkuin näet, enkko, oli tässä suuri ereh-
dys", sanoi hiin. Tämä lepytti eukkoa.
Hän katseli tarkkaan, mitä nyt tötterös-
sllint oli: »Oikeita kahmia, kiitoksia!" —

sanoi hän.

Kun eukko oli mennyt, lähestyi kaup-
pias kyynäräpuu kädessänsä puoti-potkaa,
joka yhä nurkassaan oli seisonut. „Kylln
minä sinun opetan!" huusi hän, ja oli
ivälmis kyynllriivuullaan näyttää, miten
hänen tupunsu oli opettuu.

„Kuulkaa, patroni kuulkaa!" huusi poika
itkemällä äänellä.

.Kuulla sinua!.. No, pian! mitä on
sinulla sanomista?"

.Minä luulin tekemäni niin hymästi"
- wastasi puoti-poikll suruisella äänellä.

»Minä ajattelin: kun on kahmi loomasta
myyty, moin minä »viedä rahat patronille
jn sanoa: tässä on rahat.. 199 ruplaa
yhdestä leimiskästä ... Ia nyt aikoo
patroni minua lyödä . .. Onhau patroni
aina sanonut, että jos talonpoika tulee
puotiin ja näyttää tuhmalle, niin pitäisi
minun ottaa kaksinkertainen hinta ...An-
takaa anteeksi patroni kulta .. toiste otan
maun puolen hintaa".

.Sutts kiini! — Puolen hintaa!..
Jos sen tekisit, jos rusinankaan ilmaiseksi
antaisit, niin tästä palkkasi", jakauppias
nosti keppiään.

„No mutta sanokaa patroni kulta" —

rukoili plioti-poika kädet ristissä — ..kuinka
minun tulee tehdä? Tietäähän patroni,
että minä teen, niinkuin te käskette, maitkll
käskisitte minua panna omia hiuksiani har-
jasten sekaan."

»No. no Antero! Tällä kertun tahdon
antaa sinulle anteeksi, sillä minä tiedän,
että olet uskollinen jatottelemainen; mutta
muista toiste, ettet pane enemmän timiä
tahmeihill tuin naula leimiskälle .. Äläs
miclii! Tulemalla miikolln et san panna
enempää kuin '/^ naulaa kimiä, pienoi-
sia, hymin pienoisia timiä; silla eukko
luultamllsti puhuu kaikille äskeisestä ta-
pauksesta .. Minä joudun täten Vahin-
koon, suureeu mahinkoon, niuttu ci uuta",
lisäsi hän huoaten.

Ia nämä hymät neumot aunettuansa,
meni kauppias jälle konttoriin kapteeni
Kornmllnin luo. Tämä oli kuullut ja
nähnyt mitä puodissa oli tapahtunut.
Hän hymyili kummallisesti, tuu kuuli
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kauppiaan neumoja. Hän silmäili tarkasti
puoti-poikaa ja mutisi itsekseen: ~Tuu
poika on joko tyhmin tyhmistä, tahi on
hän suurin tveijari .

.. Mutta se ei koske
minuun".

..Erittäin uskollinen tämä minun ny-
kyinen puoti-poikani" — sanoi kauppias,
kun kapteenin kanssa taasen oliwat tähden
kesken konttorissa.

.Mistä olet tämän helmen saanut?"
kysyi kapteeni.

.Omasta puodistani. Pari wuotta
takaperin oli hän kerjäläispoika. Hän !
seisot minun puodissani ja näki erään
eukon Varastaman kourallisen suoloja suo-
la-laatikosta". „Kas Marasta!" huusi hän.
Siitä snatta on hän minun luonani ollut.
Toinen edellinen puoti-potkani oli maras.
Tämä .. ei maksa minulle mitään. Hän
tyytyy leipään ja meteen .. On kerjäläi-
sistä kumminkin jotakin hymää".

.Antero Kalmin!" wastasi luuppius.
Juuri kun Anteron nimi konttorissa

mainittiin, luki hän kauppapuodissa ko-
tvalla äänellä nauloja eräälle ostajalle:
„3>ks naula, kaks ... kymmenen ...kaksi
kymmentä, kaksikymmentä yksi .. . kaksi-
kymmentä .. kaks neljättä, kolme neljättä
j. n. e. aina sataan asti. Ostaja meni;
hän luuli saaneensa 199 naulaa, mutta
kun totiansa tuli eipä ollutkaan niitä
kuin 79.

Syyttäkö kauppamies kiitti puoti-poi-
kaansa?

Antero Kalmin! Varmuuukin olemme
joskus ennen nähneet häntä? Aiw«n niin!
Sehän se on sama poika, mikä Ruusilan
kestikteivuri-talotzsa noin 4 muutta taka-
perin Tllnhullnsuun Heikin, Varpusen
Laurin kasmatuspojan kanssa pelasti pro-
wasti Wernin rahat, mitta jo oliwat wur-
kuttten käsissä. Sehän se on! Iu kuuppa»
mies Karlgren oli oikeassa siinä, kun sa-
noi hänen kerjäläisenä tulleen K—n kau-
punkiin. Anteron äiti, jonka eduksi hän
ensimäisen kerjuuretkensii oli tehnyt K—u
tuupunkiin, on kuollut; poiku purku on
nyt yksin maailmassa. Mutta hänessä
on, jos saa uskoa kauppias Karlgrenin

todistusta, oimaa tauppamics-ulkuu. Han
palwelt juoksupoikana kuuvpumiehen luonu
ensinnä toista wuotta, sitten korotettiin
hän puukhollarilt tvirkuun. Ia hywiiä
todistanee se, että kauppamies julkisesti
tunnustaa hänellä ci ennen olleen kon-
sanaan niin rehellistä puukhollaria. Toi-
nen on asia, mitä kauppamies Karlgren
rehellisellä puuthollarilla ymmärtää.
Kauppiaan katsanto-alalta katsoen oli edel-
linenkin puulhollari ollut rehellinen aina
siihen pöiwiiiin saukku, jonarupesi muiihuan
takkiinsa, päällisen ju Vuorin mätiin, ko-
koilemaan eheimmät setelit, mitkä tuliwat
kauppiaan puodin raha-laatittoou. Kaikki
myonsimät, ettei tuo ollut rehellisesti tehty.
Mitä taasen Anteroon tulee, niin oli kau-
pungissa yleinen ajatus se, että hän oli
rehellinen, mutta että itse kauppiaan re-
hellisyyden taitu oli niin ju näin.

.Antero olisi hywä ja oma potku" —

sanoi kauppamies usein. .Hänellä on
waan se wika, että hän on litaksi totte-
lcwainen, ja että hän aina poostamin
mukaan tekee mitä hänelle tehtämaksi us-
kotaan". Kauppias oli kerran mihapiiis-
sään hänelle huutanut: .Mene helmettiin",
ja poika-purku oli itkussa filmin kysynyt,
mistä sinne tie kämisi. — .Tuo" — ar-
meli kauppamies — .osoittaisi lyhmyyttä,
ellei Antero kaupoissa usein olisi näyttä-
nyt, että hän on oikea kauppa-nero". Tä-
män neronsa oli Antero monen monitui-
sella lailla osoittanut. Kimiä osasi hän,
niinkuin olemme nähneet, panna kahmin se-
kaan, mutta osasipa hän panna kiiviä ryynei-
hinkin. Sen konstin oli hän itse keksinyt,
ja »vieläpä senkin, että kuu uuuskaa tul-
tiin ostamaan, saatiin muksun nuustuu

' hinta porosta, jota poika oli tiennyt tai-
tamasti nnuskllun sekoittaa, samate kuin

- timröökiin aina lviihä takkanotia. Kuu
, tähän Anteron urmo-luetteloon lisäämme,
että hän oli hywä-puheinen, kuuliainen

- ja nopea ymmärtämään mitä kauppamies
tarkoitti, niin täytynee meidän myöntää,
että Antero oli ensimäistä puulhollareita.

Kun naulojen . ostaja oli lähtenyt, oli
Antero ylsin puodissa. Noin satunnalta
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lähestyi han konttorin owea, minkä kaup- s
pias oli pannut kiini jälteensä. Owen
wieressä oli sillitynnyri. Kalat siinä pani
Antero hywään järjestykseen. Hän oli
luultawasti mäsynyt, poika parka, sillä hän
painot päänsä towasti owea wastaan.
Eihän se ollut pojun syy, että korwcmsa
sattui wustaamllun juuri oweu rukou, ju
että hän kuuli yhtä ju toistu, mitä kama-
rissa puhuttiin. Tuo ei kumminkaan nä-
kynyt wähintäkään kostclvan häneen; se
näkyi siitä, että kun hän kuuli kauppa-
miehen askelia konttorissa, juoksi hän kohta
suolallllltikon luo ja täytti kapan-mitan,
»jotta se olisi »valmiiksi täytetty, kun os-
taja tulisi".

Semmoinen erinomainen mies oli 15
wuotinen puotipoika Antero Kalwin! Ihan
toisellainen kuin se Antero, minkä näimme

Mannilan ja Raasilan kestikicwari-tulois-
sn. Mutta olipa Antero silloin ivaun ker-
jäläispoika; nyt on hän rikkaan Karl-
grenin pää-puukhollari.

Se ivaun kummaa — ja olipa se ot-
teenkin kumma kauppiaan mielestä —, että
ivailla Antero oli näin wiisus -ja nerokas
myyjä, joka osusi tulonpoiluin kanssa ju-
tella ja niin kehua tawaroitausa, että sil-
mänsä se sai auki pitää, joka tahtoi eroit-
taa timiä tuhmista — niin ei kauppiaan
puoti nyt muodessa tuottanut niinkään
paljon tuin sen puuthollarin aikana, joka
tokoeli eheät setelit takkiinsa. Tuota kum-
maa ei kauppamies ymmärtänyt. Ia hä-
nen täytyi uskou, kun Antero wukuutti,
että kauppias »varmaankin oli luivunlas-
lussansa erehtynyt, semminkin kun ostajia
nyt oli Puodissa enemmän kuin muulloin.

X.

Wanhat tuttawat.

Antero oli täyttänyt suola-mitan, kun
konttorin owi aukeni ja kapteeni ja kaup-
pamies astumat ulos puotiin. He oliwat
menossa ulos kaupungille.

.Katso tarkasti puotia, äläkä anna mi-
tään klltlpun-päille", sanoi kauppias jää-
hymäiselsi.

Anlero katsoi tumin puodin portuultu
heidän jälkiään. Hän näki, että isäntänsä
ja hänen wieraanso mcniwät tullinhoi-
tajan luo.

»Nyt on heillä taasen jotakin pirul-
listu tekeillä" mumisi hän itsekseen ja oli
juuri »vetäytyä takasin puotiin, kun la-
dulla näki nuoren miehen, joulu hän tunsi,

»Heikki!" huusi hän.
Heikki, Tunhuunsuun eli Varpusen

Heikki se oli, joka Karlgrenin puotia lä-
hestyi, kun luuli nimeänsä mainittalvan.
Hänkin tunsi pian entisen ystämänsä.

~Wai olet sinä kaupungissa!" alkoi

Antero puhetta, lun oli Heitti puotiin
llstuuut. „No mitäs teille kuuluu?"

„Ei juuri iloisia ...Mutta sinä, mitä
sinä olet nyt?"

..Niinkuin näet, minä olen Pttukhol-
lari".

„Wai puukhollari! No fepäs kummaa.
Sinulla on ollut onni".

»Aina mähän" ivastasi Antero. »Multa
kerro nht, mitä sinä olet kulussa?"

„Sc on pian kerrottu" — mustasi Heik-
ki. »Kaks miitkoa takaperin joutui isä
Lauri Mllunilussu, kyydissä kun oli, tap-
peluun, ja lolsun Multi löi häneltä jalan
poikki. Antti ju minä toimme hänen luu-
punkiin tohtorin luo , .

. Siiuä usiu . . .

Minä aion nyt hakea valmelus-paitlaa
täällä".

.Vai oli lolsan Matti taasen liik-
keellä .. Mutta min tähden et sinä enää
»viihdy Varpusen luona?"



.Mitäpä niinullu cuiiä Varpusella on
tekemistä? Tilu ou pieni, siinä on mäkeä
jo yltäkyllin nyt, kuu Lomifu on «uitu
ju Antti ju Liisu jo omut uika-ihmisiä,
mieliipä Eemakin. Minä Moi» Lauria
paremmin auttaa, jos hänestä tulee raaja-
rikko, siteu että annan hänelle osan pal-
kastani. Sano, tiedätkös ketään, joka ren-
kiä tarmitsee?"

»Sitäpä en nyt moi sanoa, — kysy-
tään kauppiaalta, kun hän tulee kotia . ..

Wui joutui lolsan Matti ja Lauri tap-
peluun! Miten? kerro se minulle?"

»Eipä siinä ole paljonkertomista. Olenpa
siitä saakka kuin rupesin mitään muista-
maan, huomannut ettei ole Varpusen
Lauri sietänyt kuulla lolsan Mattiu. eikä
Rytilän patroniukuan nimitettämänkään,
joutumatta julmimpaan mihaun. Armat-
tllwasti omat nämä joskus maailmassa
hänelle tehneet jonkun ilturi-työn — niin-
kuin patroni minulle muutamin muosin
takaperin. — Nyt tapasi Lauri Matin
kestikiemuri-tulllssn; Mutti lieuee muis-
tuttanut Luuria entisistä ujoista. Lauri
siitä julmistui ja löi Mattia suitsi-perillä
masten suuta, niin että kuolaimet mur-
fimut käsipuolelta nenän. Matti kun wä-
hän tointui, tarttui halkoon ju löi sillä
Luuria polmeeu, uiin että lumppilo ir-
tausi juLaurin jalka meni polmesta poikki.
— Ajattelin ensinnä mennä promastin
luo, mutta kun Lauri armattamasti suu
kauankin täällä miipyii, niin urmelin, että
»voisin täällä olla hänelle hyödyksi. Mutta
täällähäu sinulla on oikeen hymä olla!
Kuupa miuä saisin samullaisen vaikun!"

»Tahtoisitko? Kyll' on paikka hymä, ci
semi muuta sanoa, jos sitä kuulaa katsoo",
lausui Antero hymyillen. »Täällä saa
rahaa, jos mistä ... Odotas ..."

Kaksi miestä astui samassa puotiin.
Toisen näistä tuusimat pojut kohta. Hän
oli lolsan Matti, suuri laustari-tilkku
nenällä.

.Onko tuputtaa ? — 2 naulaa antakaa !"

Antero antoi Matille kaks rullaa.
»Pitins Leenalle ostaa puoli- nuuluu

luhmia".

Antero punnitsi puolen naulaa, »Vie-
läkö muuta .. . Turmiuueehau Leeua ma-
han nuusllllltin; meillä on sitä oimnl-
listu".

Mutti otti tötterön nuuskuu Leenulle.
„ArwaaPplls mitä Matti nyt sai?" ky-

syi Antero nauraen, lun oli Matti men-
nyt. »Tupakka-rullassa oli kyynärän »ver-
ran terwllpamppuu, tuhmissa enemmän kuin
loinen puoli kiwiä, nuuskassa toinen puoli
poroa. Niin sitä' meillä kauppaa teh-
dään".

..Mutta sehän on määrin", sanoi Heikki
tummustellen.

»Eivä niinkään" — »vastasi Antero.
„Minä olen oppinut kauppiaalta, että se
on ihan lumullistu ja oikeen kuupassa.
Miksi eiwät ostajat katso, mitä saamat
— sanoo kauppamies, ja minä sanon sa-
maa. Ruotsalainen sananlasku sanoo sen
petturiksi, joku untua pettää itsensä, — sa-
maa sanon minäkin, ja minä olen huo-
mannut, että semmoinen mielipide, tn»
sitä työssä seuraa, on marsiu edullinen

sekä kauppamiehelle että muillekin.
.Mutta se on mastoin Jumalan su-

nau" — urmeli Heikki yhä enemmän k»m-
mustulleeua.

»Eipä olekaan ~. Kuulisit waan kuin-
ka kauppamies miuulle saarnaa: „Ol-
kaa »viekkaat kuin käärinet, seisoo Raama-
tussa, mutta tämä kansa on so'aistu, nä-
kemin silmin eiwät he näe, tuulemin kor-
niin eiwät he knule — — ja meidän
kauppatapamme on heille opiksi, jos tuhtoi-
simat oppia". — Niin sanoo kattppamies.
Minä en ensinnätahtonut sitä uskoa, mutta
kuta enemmän olen sitä miettinyt, sitä pa-
remmin ja seltvemmin olen huomannut,
että hän on oikeassa, josta syystä olen
rumennut samaa ohjenuoran senranmann,
ja se on ollut minulle erittäin suureksi
hyödyksi".

Heikki seisoi kuuau nikan suu nuti ju
kuunteli Anteron puhetta. Vihdoin lau-
sui hän: »Sano mitä sanot, niin mää-
rin se sittenkin on ja syntiä, onpa
snoraan murkuuttu".

Antero nauroi. »Varkautta! Se on
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wutkuutta jos jotakin joltakulta lumatto-
niasti otan ja joudun siitä kiini; se
on markauttll, ja siitä sau rangaistuksen.
Mutta jos en tule kiini, niin enpä ole-
kaan maras. Laki on ivaun se nmoisiu
«arten, jotka joutuivat kiini Varkau-
desta. Sanoohan laki, että se, joka Va-
rustaa, saa selkäänsä; — noh, jos jota-
kin ltmattomllsti otan, entä saakaan sel-
kääni, niin enhän olekaan maras, enkä
olekaan marastanut."

»Sinäpä kummia saarnuut. En sano
mitään siitä, että Matille annoit terwn-
pllinpun tuputan asemesta, se oli oikeen ..
mutta ..."

„ Ellei se ollut määrin, että Matille
annoin, niin ei se ole määrin, jos sitä
annan muilta sulle".

Heikki ei ollut koslaan ennen luullut
mitään tällaista. Hänellä ei ollut mi-
tään mastaamistll Anterolle, mutta sy-
miillä rinnassaan sanoi hänelle ääni, että
Anteron puhe ei saattanut olla oikeaa.
Hän seisoi kuuun uikun ju mietti mitä
oli kuullut, mastaamllttll mitään.

Antero purskahti nauruun, »Sinä
huomaat jo, luulen, että minä olen oi-
keassa", sanoi hän. .Niin Mahassa ujussa
ei kauppamies minua moitlanut".

»Sinä et ole minua woittanut", ma-
kuutti Heitti. .Minä tunnen, cttii olet
iväärässii, mutta en Moi sanoa millä
lailla".

Antero lutkasi nauramasta ja muuttui
ivllkllivlltsi. .Sinulla on oileeu; minä
olen »väärässä; minä tunnen sen itsekin.
Mutta olisit ollut, uiinkuin minä, joita-
kuita muosill kauppiaan luona, niin ta-
laan, että yhtä ju toista olisit rumennut
miettimään. Tiedätkö Heitti, että rehel-lisyyttä löytyy »varsin wähän maailmassa!"

Heikki katsoi ystiiwäänsä yhä enem-
män kummastellen. Äskeistä puhetta hän
ei ymmärtänyt; mitä Antero nyt puhui
kuului hänelle yhtä oudolta. Heikki oli
elänyt yhtäläistä, aina hiljukaista elämää
Varpusten luona; mitään muutu kum-
maa ei hänen elämänsä aikana ollut ta-
pahtunut, luin tuo tapaus NuusilaZsa.

»Tahdot ehkä, että minä puhun sel-
memmästi" sanoi Antero, kun Heitti hän-
tä yhä kummastellen maan silmäili.
Tuollaista kauppaa luin masta itään
näit, ei ole tiihän suulla Karlgrenin puo-
dissa nähty. Ei. päin mastoin. Kaup-
pias kiittää minua hymäisi ju hänellä on
syytä siihen, sillä hänen tuuppunsu on
enentynyt ja hän on myynyt paljon enem-
män luin ennen. Se tulee siitä, että
minä annoin kalut puolesta siitä hinnasta,,
minkä kauppamies oli niille määrännyt;
muitta hän luuli, että minä seurasin hä-
nen neumojunsll. Hän oli iloinen suu-
resta liikkeestä ju toiset kauppiaat kadeh-
timat häntä. Mutta sumalla oli hän
alasissansa minulle siitä, että liitkeesen
nähden tuli mnhän rahoja. Puri Viik-
koa tlltllperiu antoi hän minulle selkään
siitä. Hän näti näet, että minä annoin
eräälle eukolle mäl-äu kaupan-päällistä.
Mutta siitä päimästä rupesin minä toi-
selluistll kuuppaa pitämään. Kauppias te-
kee määryyttö, missä maan saattaa, ju
tahtoo eltii minunkin pitäisi tehdä Vää-
ryyttä; siihen lisäksi, jos joku wääryys,
minkä hänen käskystänsä olen tehnyt,
tulee ilmi, sanoo hiiu itsensä syyttöin-iusi,
ja koko syy lankeaa minun niskoilleni.
Senpä tähden olen rumennut toisellaista
kuuppaa pitämään. Minä teen »vääryyttä,
missä maun taidan, imeläpä missä eu
taidakaan. Mutta koska kauppias tahtoo
minua ostajia pettämään, niin on mi-
nusta ihan oitecn, että minä puolestani
häntä petän. Toissa piiimäuä tuu hän
korjusi puotikusslln ju huomusi, miten wä-
hän kuluja oli myyty, loolvussn olemiin
rahoihin nähden, ihustui hän suuresti ju
junoi: »niiet nyt itse kuintu hullua ou
kaupan-päällisiä antaa ..." Hän ei tien-
nyt, ukko parka, että minä rahaloowasla
olin korjannut omaan talteeni 29 ruplaa.
Sitä ei minun omatuntoni sano lvurkuu-
detsi, sillä kaluistcmsn on kauppias saa-
nut ruusuun muksun, jn hänpä se on,
joka putoiltua minua miiiiryyttä tekemään
ostajille. Häntä siis sopii syyllä syyttää
miiäryydestii. eilä minuu, joku maan teen,
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mitä isäntäni käskee. Niin olen minä
ajatellut ja minusta tuntuu, että olen
oikeassa tässä. Onhan kauppias itse sa-
nonut, että se on petturi, joka antllll it-
sensä pettää, eikä se, joka pettää. Hän
siis on petturi jc> mun täytyy tunnustaa,
että hän todellakin on petturi, maikka
hän on minun isäntäni. Nyt olen si-
nulle puhunut suoraan miten minä kaup-
paa teen. Jos luulet, että olen mää-
rässä, niin sano kauppamiehelle .. Mi-
nun käy ehkä silloin niinkuin edelliselleni
puuthollarille lämi, ja sinä lentiesi sai-
sit minun paikkani".

Tämä Anteron puhe toi tuhansia aja-
tuksia Heikin päähän. Anteron käytöstä
ei hän Moinut hymäksyä, eikä myöskään
hänen puhettaan ... mutta kumminkaan ei
hän moinut sitä niin määräksikään sanoa,
semminkin et Anteron käytöstä luuppu-
miestii kohtuun. „Mutla sinä petät syyt-
tömiä ostajin" — sanoi hän wihdoin —

»se ainakaan ei ole oikeen".
»Ei ole, sen tiedän", mustasi Antero,

.Mutta mitä luulet, että tästä seuraa?
Seuraus on, näetsen, että lun ihmiset nä-
kemät itsensä meillä petetyksi, he wihdoin
lakkaawat meillä käymästä. Kauppiaan
kauppa tvähenee, kentiesi loppuukin; ja se
on hänelle oikeen. Moni on jo käynyt
»alittamassa, että on saanut mikä liian
wähän, mikä huonoa tawaraa. Se mi-
nua maan ihmetyttää, ettei suurempaa me-
teliä ole syntynyt. Minusta on oi-
keen, jos semmoinen kuin kauppias Karl-
gren menee himiöön".

Tämä keskustelu oli pannut Heikin pian
pyörälle. Hän ei enää tiennyt, mikä oi-
keen oli. Hän ihmetteli Anteroa jm hän
luuli wihdoin Anteron olewan aiwatt oi- i
keassa, mitä enemmän hän mietti, mitä
oli kuullut. Hänen mieleensä ei ensinkään
pistänyt kertoa kauppiaalle, mitä oli kuul-
lut.

Olipa todellakin tuma keskustelu kah-
den potkaisen millillä, mitkä wasta oliwat
täyttänyt 14 ikiilvuotensa, kummallinen.
Elämän kllwassll koulussa kypsyy nuoru-
kainen pian. semminkin kuin hän itle saa

tuta seurauksia kaikesta, minkä hän tekee.
Hätä opettuu, nälkä on parus kouluttaja
— sen oli Antero usein saanut tuta, ja
hätä ja nälkä olimut kartoittaneet lapsuu-
den ja tuoneet miettilväisyyttä ja ajatte-
lewllisuutta sijaan. Lasten leikit ja iloi-
set humit, mitkä eiwät muuta mieti kuin
nykyistä hetkeä, eiwät tyydyttäneet Ante-
roa ja sentiihden ei häntä, joka ikäänsä
nähden wielä oli lapsi, lapsien kanssa seu-
rusteleminen miellyttänyt. Nuorukaisen
intoisuus uneksi wielä hänessä, se ei wielä
ollut herännyt hulemaan semmoisia hulvia,
joita nuorukainen, joka mieheksi on muut-
tumuisillaan, rakastuu. Senpä tähden oli
Antero nyt lapsuuden ja miehuuden ma-
lisessä tilassa, semmoisessa, jona ei lapsi
lapsista huoli, jona mies ei miehille kel-
paa. Ju juuri tätä tuli Anteron kiit-
tää niistä llwuistll, joiden tähden kaup-
pias Karlgren hänestä niin suuresti piti.
Antero pysyi aina, aamusta iltaan, il-
lasta aamuun, pyhäpaiminäkin, kotona ja
tämä oli kauppiaalle etenkin mieleen.

Kauan oliwat potkaiset kahden kesken
keskustelleet. Vihdoin oli Heikin aika läh-
tea. .Kun kauppias tulee kotiin, kysy hä-
neltä tietäisikö hän paikkaa minulle kau-
pungissa" — pyysi hän —, »ja tule sit-
ten suutari Punnoselle, jossa olemme kort-
teeria, minulle sunomuun, mitä hän mus-
tua, — tahi tulenko minä tänne?"

..Kyllii minä käyn Punnosella kun puoti
pannaan kiini; minäkin tahtoisin Lauria
tllMlltll".

Heitti meni kasmate-isänsä luo. Hän
oli kuullut jotakin outoa. Ajatuksia, jon-
kaltaisia ei hän ennen koskaan ollut aja-
tellut, nousimllt hänen mieleensä ja tvaa-
tiwat punnitsemista. Ne 20 ruplaa, mitta
Antero miilon kuluessa oli korjannut kaup-
piaalta, ne hyöri ja Pyöri Heikin aja-
tuksissa. Korjaukseksi kutsui hän An-
teron käytöksen tässä, ei tvarkaudeksi.
Oliko ystälvänsä tehnyt oikeen wai wäa-
rin — siinä kysymys, johon hän kahden-
laisella wllstauksella wastasi. Sepä waan
kumma, että jos hän wastasi: »Antero
teki »väärin", niin toi toinen ääni hänessä
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aina esiin erään »mutta!" I» samaten
talvi, jos hän wastasi: .Antero teki oi-
keen". Sanalla sanoen: Heitti nyt ens-
terran elämässään ei tiennyt, mitä oikeen
oli.

Tuota mietti hän kun suutarin talossa
Laurin wuoteen wieressä istui. Tohtori
ei wielä ollut Laurin luona käynyt, oli
lamannut tulla Lauria katsomaan masta
seuraamana aamuna, Antti, Laurin poika,
oli lähtenyt kaupunkia katsomaan .. Hei-
killä siis oli aikaa tuossa miettiä, sem-
minkin kun Lauri oli »vaipunut uneen.

Myöhään iltasella tuli Pnnnosen ta-
loon Antero ystämätänsä tapaamaan. Lauri

oli herännyt useita kertoja, oli taasen nuk-
kunut. Antti oli tullut kotiin ja molem-
mat nuorukaiset istumat nyt sairaan wuo-
teen wieressä, kun Antero astui huonee-sen. Lauri nukkui houreellista unta.

„N°H?" kysyi Heikki kun nuti Ante-
ron.

»Minä puhuin kauppiaalle sinusta. Hän
ei tiennyt sinulle paikkaa, mutta kapteeni,
Rytilän patroni, sanoi: .käske poika huo-
menna minun luokseni ja jos hän on sem-
moinen kuin sinä olet kertonut, niin ken-
tiesi saa hän sijan minun luonani".

»Rytilän patronin luona?" huusi Heikki.
„Sepä olisi kummaa!"

XI.

Anteron neuwot.

Lukija on ehkä kummastellen lukenut,
mitä olemme kertoneet kapteeni Kornina-
nista. Kaikissa, missä hän on kertomuk-
sessamme ilmestynyt, on hän astunut esiinlonnllmllisena petturina, jopa murhaaja-
nakin. Mimmoinen oli tämä mies oi-
keastaan? Me olemme nähneet, ettei hä-
nelle löytynyt mitään Pyhää. Miten oli
hän tälle tielle, jota hän nyt kulli ja jo
kauan oli kulkenut — miten oli hän tälle
tielle joutunut? Meidän olisi kentiesi nyt
lvelmollisuus puhua hänen edellisestä elä-
mästään ja osoittaa, mitä tehoilin hänen
oli saanut semmoiseksi, kuin hänet olemme
oppineet tuntemaan; mutta mielä tah-
domme jättää tämän osan kertomukses-
tamme wllstlliseksi, kunnes saamme kuulla
hänen elämänsä maiheet kerrottaman mie-
heltä, joka hänen tuntee — kerrottaman
miehelle, jolle hän on tehnyt enemmän
pahaa tuin ihmisen luulisi moiman ihmi-
selle tehdä.

Nuorukainen Heikki Tanhu^nsuu, joksi
Lauri Varpusen ottyvy,°."aa hänen äitinsä

sukunimellä kutsuttiin, oli saanut Palme-
luspaikan kapteenin luotia. Parempaa
isäntää olisi Heitti tahtonut; hän ei en-
sinkään, ollut mieltynyt siihen mieheen,
jota häntä niin oli kohdellut kuin kapteeni.
Muttu Antero oli tehoittunut häntä mus-
taan-ottamaan tarjottua palmeluspaikkaa,
ja kun mitään muuta paikkaa ei ollut Hei-
kille tarjona, oli hän suostunut ja lii-
mannut seuraamana päimänä mennä pa-
tronin puheelle. Tätä asiaa keskusteltiin
Laurin wuoteen wieressä Punnosen ta-
lossa; mutta Lauri ei tiennyt, mistä ky-
symys oli. Hän nukkui houreellista unta.
Varmaa on, että jos olisi Lauri kuullut,
mitä hänen kastvlltteensll aikoi, ei hän en-
sinkään olisi siihen suostunut; mutta nyt
ei osannut Heikki ajatellakaan, että Lauri
saattaisi olla sitä wastaan, semminkin lun
ei Heikki tiennyt syytä, minkä tähdenLauri
oli patroitille nuhassa.

Heikki oli siis seuraamana aamuna as-
tunut kauppias Karlgrenin puotiin, tnal-
miina rupeemuan tarjottuun palmeluspojan
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ammattiin. Antero oli hänelle awannut'
konttorin oiven, missä patroni ja kaup- !

pills oliwat. Patroni oli kauan ja tar-!
kasti katsellut Heikkiä ja kysellyt häneltä
yhtä ja toista ja Heitti oli todenmukai-
sesti Vastannut. Tämä tutkinto oli epiii- !
lemättä ollut patronille mieleen, sillä kun
Heikki konttorista palasi, oli hän patroni !
Kurumanin juoksu- eli palweluspoika. !

»Hän on rehellinen, mutta yksinkertai-
nen" — sanot patroni itselleen, kun Heikki
oli lähtenyt konttorista.

Heikki ei ollut juuri iloinen siitä, että
oli saanut paikan Rytilän patronin luona,
mutta sitä iloisempi oli Antero. Kun
Heitti astui puotiin ja ystäwiilleen il-
moitti, että hän oli telwannut patronille,
loistipa ilo Anteron silmistä, ilo semmoi-
nen, että patroni. jos sen olisi nähnyt,
olisi ajatellut asiaa enemmän, kuin nyt
teki.

.Kello 6 tän'iltllnll alkaa palmeluk-
seni" — sanoi Heikki surullisesti. Sil-
loin pitää minun olla täällä, sillä patroni
lähtee mielä tän'iltana Rytilään".

.Kuules!" sanoi Antero ja wei ystä-
wiltisii niin kauas kuin tila myöden an-
toi konttorin olvesta. »Kuules Heikki,
mitä nyt sanon sinulle! Kapteeni eli pa-
troni, miksi hänet kutsun, sinun isäntäsi
on, samaten kuin kauppias Karlgren, mi-
nun isäntäni, suurimpia konnia maail-
massa. He omat jo monta, wuotta pet-
täneet tullinhoitajllll. Tuo tosin ei taida
olla niin Vaarallista, sillä samaa tekemät
muutkin kauppiaat; mutta he omat myös-
kin pettäneet köyhiä ja omat yksissä neu-
moin Varastaneet monen köyhän miimei-
set äyrit. Nyt on heillä joku pirullinen
työ tekeillä; sen tiedän marinaan, sillä
aina on jostakusta pirullisesta kysymys kun
patroni käy meillä, tahi kun kauppias lay
Rytilässä. Pidä silmäsi auki, niin ken-
tiesi »voisimme estää toisia köyhiä joutu-
masta mahinkoon, niinkuin miimetsi es-
timme murkaiiden Raasilassa".

»Minun olisi kumminkin pitänyt kysyä
prowastilla ennenkuin Rytilän paltvelijalsi
rupesin", mietti Heikki, kun Anteron miime

sanoista prowastin hywyys johtui hänen
mieleensä.

»Sinä et ollut tuollainen" sanoi
Antero katkerasti — .miimein tuin Ruu-
silussll olimme. Nyt moit estää puhnu
tapahtumasta, mutta nyt et ennä tahdo".

»Mitä pahaa?" kysyi Heikki.
„Sitä en mielä tiedä", Vastasi Antero

ivukulvasti; »mutta sen tiedän, että jos kaksi
aitoo jotakin pahuu tehdä ja kolmus saa
siitä tiedon, pahaa aikoivain sitä tietä-
mättä, niin tämä kolmas moi tehdä pa-
hlln-ilkisten iviisllimmatkin melskeet turhaksi.
Siis, pidä auki silmäsi! Vielä tahdon
llntuu sinulle toisen neumun: opi kirjoit-
tumaan ja kirjoitusta lukemaan. Ellen
olisi sitä oppinut, en tietäisi mimmoinen
mies isäntäni on".

„Wui osaat sinä kirjoittaa !" huusi Heitti
ja katsoi pitkään ystimätään. »Mutta
miten minä moisin sitä oppia, kuin ei ole

kuka opettaa?"
Antero antoi Heikille kaamakirjan, pa-

peria ja kyniä ja näytti Heikille mitenkä
kirjoitetaan. Tämä lahja näkyi oleman
Heikille erittäin mieleen.

.Kiitoksia!" sanoi hän iloisesti. ~Nyt
on minulla millä loma-aikuuni mietim.
Minä tahdon kirjoittaa sinulle".

.Aiman niin!" wastasi Antero. »Mutta
et saa kirjoittaa mitään semmoista, joka
lvoisi olla meille mahingoksi, jos sitä sat-
tuisi kukaan näkemään."

Heikki lupasi tämän, ajattelematta sen
pitemmältä asiaa. Kaikki, mitä Antero
oli hänelle puhunut edellisenä ju tänä
päiwänä, oli hänestä tvarsin kummaa. Hän,
poika parka, ei tiennyt mielä mitään maail-
man pahuudesta, — hän ei siis ensinkään
ymmärtänyt mitään siitä, mitä oli kuul-
lut. Hän sanoi nyt, luu mäkeä tuli puo-
tiin, jäiihylviiiset ystäwiilleen ja läksi kas-
wate-isänsä luo.

Lauria oli sillä aikaa, kun Heikki am
tllusi patronin palivelukseeu ja sitten jut-
teli Anteron kanssa, lääkäri käynyt kat-somassa. Antti kertoi Hetkille, kun tämä
palasi, että tohtori oli pudistanut pää-
tään ja antanut sairuulle rohtoja, joiden
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wuituluksestu Lauri oli kotlvan . aikaa
walwonut ja sitten waipunut lewollisem-
paan uneen. Siihen lisäksi oli tohtori
sanonut että apua tuskin olisi muusta
kuin siitä, että jalka murtunutta pollvea
myöden otettaisiin pois.

Mitäs sanoi isä, kun sen kuuli?" ky-
syi Heitti hätäisesti.

.Hän ei ensinnä sanonut mitään, mutta
lausui wihdoin: .tehkää, mitä parhaaksi
luulette".

Heitti kertoi nyt kaswate-weljellensii että
hiin oli rumennut trenkipojaksi Rytilään.
Antti katsoi pitkään huntä, tun tämän
kuuli. »Sitä ei olisi isä sallinut" —

sanoi hän, »sillä isä on aina ollut ivi-
hassa Ryytilän putronillc".

~Sen minä tiedän : muttu tiesthän isäsi,
että minä tänne tulin hulemuun pallve-
luspuitkuu. Eipä hän neumonttt minua,
mihin mennä. Ellet Rytilässä ole hymä
olla, pääsenhän minä sieltä pois".

»Paljonko saat palkkaa?
„4 ruplaa muodessa ja maatteet"

wastasi Heikki.
Samassa tuli tohtori ja hänen seuras-sansa eräs toinen herra. Pojat wetäysi-

wät toinen wuoteen pää-, toinen jalkapuo-
lelle. Lauri nulkui wielä. Tohtori tar-
kasti häntä kauan ja puhui jotakin, jota
eiwät nuorukaiset ymmärtäneet, kumppu-
linsa kanssa. Vihdoin otti hän esille pic-

nen sahan, kolo joukon Veitsiä ja muita
aseita, ja pani ne pöydälle. Sitten käski
hän poikain mennä ulos ja wasta tunnin
kuluttua tulla takaisin. Mutta tätä käs-
kyä sai hän kahdesti ja oikein käskemällä
lausua, ennenkuin pojat totteliwat. Vas-
tahakoisesti wetäysiwät he ulos.

»lolsan Matti on käsipuoli, nyt teh-
dään isästä jalkapuoli", sanoi Antti su-

ruisesti.
„11l kun ei isä nyt enää Moi työtä

tehdä, tulee meidän tehdä sitä hänen edes-
tänsä", ivastasi Heitti.

Antti katsoi kasmate-mcljeänfä silmään
ja rupesi itkemään.

..Kun minä palkkani suun putroniltu.
tuon minä sen teille Peltolaan" — lisäsi
Heikki. Kun hän tämän sunoi muisti
hiin. miten Antero oli saanut 29 ruplaa
miilussa. Se pisti häneen lipiästi, kum-
mallisesli, luo muisti ; mutta sitten muisti
hän wähän siitä, mitä Antero oli hänelle
wast'iti>'än sanonut, ja taasen nousi hänen
rinnllssansu kysymys: ..Onkohan Antero
oikeassa ?"

Nyt kuului hirwittllwii huuto huoneesta,
missä Lauri, tohtori ja hänen towerinsa
oliwat. Pojat ryntäsiwät owellc, mutta
owi oli sisältä lukittu kiini.

Vaaleinll seisomat pojut siinä jakuun-
teliivut. Mutta he eiwät enää kuulleet
muutu tuin hiljaisia uikututsia.

XII.

Mitä matkalla Rytilään tapahtui.

Kcllo 7 saman päiwän illalla seisoi
Heikki taasen kauppias Karlgreuiu puo-
dissa.

„Nyt sinun paha perii", huusi Antero
hauelle teriveiseksi. Patroni on kahdesti
sinua kysynyt, hiin on julmasti Miljois-sansa sinulle".

,Mnä ..."

Heitti ei ehtinyt sanoa muuta kuin tuon

ainoan sanan, sillä samassa astui patroni
puotiin ja ennenkuin Heitti tiesi mitään
puhuu uumistuu, oli hän suunut korwu-
puustin, tuollaisen, joka hänen neljä wuotta
takaperin heitti patronin rattailta maan-
tielle.

.Onko kello nyt 6?" — iirjäsi patroni.
»Minä en tiedä mitä kello on?" —

mustasi Heikki kyynelissä silmin, hän
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tunsi itsessänsä, että hän oli tehnyt wää-
rin. .Minä en muistanut kelloa", —

lisäsi hän, »isäni jalka sahattiin poikki .."
.Isäni! kuka on isäsi?"
»Warpusen Lauri!" wastasi poika.
»Varpusen Lauri!" kertoi kapteeni kum-

mastuneena. Sitten oli hän kotmatt ai-
kaa maiti. Näyttipä kuin olisi hän jota-
kin miettinyt. Lauri! Onko
hän sinun isäsi? — Miksi eilen Valehte-
lit minulle ?" huusi patroni »valmiina lu-
rittamaan Heikkiä »valheesta.

„En minä Valehdellut!" kiirehti Heikki
huutamaan, .ette minulta isääni kysy-
neet".

.Lauri Varpunen!" kertoi patroni, »ja
hänen jalkansa on leikattu poikki, sanoit?
Kuta leikkasi ja miksi?"

»Tohtori leikkasi. lolsan Matti löi
isää halolla pollveen, niin että poltvi meni
mäsäksi, fentiihden tohtori nyt on leikan-
nut pois koko jalan".

.lolsan Matti!" kertoi kapteeni nyt yhä
enemmän kummastuneena. „I<t missä se
tapahtui?"

.Rllllsilan kestinemarissll. He joutui-
mat riitaan. Isä löi Mattia suitsiperillä
mastoin naamaa, niin että Matin nenä
meni mäsäksi, mutta sitten löi Matti isää,
niin että polmi murtui".

»Ia siitä syystä olet sinä »viipynyt?"
.Niin, minä odotin, että saisin isällesanoa jäähymäifet, mutta ei tohtori sitä

sallinut. Ei ole moneen tuntiin lukuun
saanut käydä isän huonehessa, muu luin l
tohtori ja hänen tomerinsa".

»Kuka tlliveri?"
.En tiedä, mikä hän on, herra on hän.lolu jota tohtoria on auttanut".
Patroni ei sanonut siihen mitään ; mutta

hän otti esille kukkaronsa ja antoi Hei-
kille kokonaisen hopea-riksin.

.Nyt lähdetään paikalla" — käski kap-
teeni ja ivetiiysi konttoriin.

Heikki seisoi hopearaha kädessä ymmär-
tämättä, miksi hän sen oli saanut. An-
terokaan ei sitä ymmärtänyt, hän tuota
ihmetteli wielä enemmän kuin Heitti.

.Noh!" huusi patroni ja awllsi omen.

- Heitti juoksi ulos. »Hywästi Antero!"
huusi hän. Sitten heitti hän hopeariksin
puotipöydälle. »Anna se isälleni, Lauri
Varpuselle!" oliwat hänen wiimeiset sa-
nansa.

Antero otti hopearahan ja katseli sitä
tarkasti. »Onko se oikeakaan?" kysyt hän
itseltään; niin ihmeissään oli hän, »En-
sin tormllpuusti, sitten hopea-riksi, — se
ei ole kapteenin tapoja" — mumisi hän.

Samassa kuului kääsien kolina kadulta.
Antero juoksi omelle. Kapteeni lähti. Kää-
sien takana istui kyytipoika ja Heikki, jota
Anteroa jäähymäisetsi silmäili.

Kapteeni ajoi kuumasti. Heikki muisti,
kääsien takana kun istui, hymin sitä piii
mää, jonu hän »viimeiseksi kapteenia seu-
rasi. Hänen ei nyt tehnyt mieli puhua
mitään ajosta, että kyytipojankaan, joka
nähtälviisti tunsi entuudesta kapteenin. Hei-
killä oli hymä aika siinä miettiä miimei-
siä tapauksia kaupungissa, sillä kapteeni
ei puhunut sanaakaan. Ia Heikki miet-
tikin. Hän ajatteli Anteron neumoja. Hän
ajatteli oliko kapteeni todellakin semmoi-
nen mies kuin Antero oli sanonut. Mä
aina soi hänen törmissään: »sinun isän-
täsi on, sumuten tuin minunkin, suurem-
pia konnia maailmassa". Mistä tiesi An-
tero tuon? Siitäkö, että hän osasi kir-
joittaa ja lukea kirjoitettua? Heitti siinä
mietti ja yhä mietti, ja miimein tuli hän
siihen päätökseen, että Antero tumminkin
oli tehnyt määrin, ivarsinkin siinä, kun
petti kaupassa ja itse korjasi rahoja omaan
taiteensa. Heitti muisli, mitä prowasti
mttme lukukinkereillä oli pnhunut, kun oli
kysymys Vanhemmista. »Pitäkää heitä
silmäinne edessä" — oli prowasti katkitz-
muksen sanoilla waroittanut lapsia. Se
on: .älkää tehkö heidän poissa"ollessansll
mitään, jota ette möisi heidän nähtensä
tehdä". Ia sitten oli prowasti muistut-
tanut heitä siitä, että manhemmilla tässä
ei ymmärretä ainoastaan isää ja äitiä,
maan myöskin isäntiä ja muita, »jotta
meistä isällisen huolen pitämät". Antero
teli siis määrin, tun otti isäntänsä ra-
hoja, sillä sitä ei hän olisi uskaltanut
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tehdä kauppiaan nähden, Muttu kauppias
oli käskenyt Anteron pettää, ja sitä us-
talsi Antero tehdä isäntänsä nähden; siis
piti hän kauppiasta tässä silmäinsö edessä,
Tuota mietti Heikki ja hänen omatuntonsa
sanoi, että molemmat, sekä kauppias että
Antcro, siinä tekmät roäärin, ja hän ih-
metteli itsessään kuinka hän oli saattanut
olla kahdella päällä tästä.

Kapteeni ajoi, min heivoinen juosta
jaksoi. Hänkin mietti, mutta hänen miet- !
timisensä oliwat ihan toista laatua kuin
Heikin. Hänestä oli kumma, miten juuri
hän oli sattunut saamaan Laurin Pojan
trengitseen, sillä Laurin Pojaksi luuli hän
Heitin. Heilti et, hantissansa tun oli,
ollut kertonut, että hän oli Laurin lasmate,
ettei Lauri siis ollut hänen oikea isänsä.
Kun Heikki mainitsi Laurin nimen, oli
kapteeni muistanut entistä aikoja, jolloin
hänellä oli ollut tekemistä Laurin kanssa.
Hän muisti, mistä Lauria oli syytetty,
muisti että hän, muikku tiesi Laurin syyt-
tömäksi, oli rangaissut häntä syyllisenä. Hän
muisti lolsan Mattiu, ju hän puri yhteen
humpuunsu. lolsan Matti! — Se nimi
sai tuhansia muistoja kapteenin ajatuksiin.
Ia tämä lolsan Matti, jonka tähden Lauri
Varpunen oli saanut syyttömästi kärsiä,
tämä lolsan Matti oli nyt tehnyt Lau-
rin raaja-ritotsi, jalkapuoleksi! Tätä mietti
kapteeni, ja se oli hänestä tumma, sillä
hän oli wiime aitoina rumennut wähän
arwelemaan, mitä usein oli tunllut pro-
wastin sanoman: .syyllinen tulee pikem-
min tahi myöhemmin ilmi ja saa ran-
gaistuksensa". Syyllinen ei ollutkaan tul-
lut ilmi, ja syytöntä oli nyt tuollainen
julma rangaistus kohdannut. Tuo aja-
tus oli kapteenia hymittiinyt. Se oli
antanut hänelle uuden mutuntntsen siitä,
jostu hän ennen oli ollut makuutettu, tahi
ainakin luullut olemansa makuutettu, —

mutta jota makuutustaan hän wiime ai-
koina oli wiihin rtmennut epäilemään —

siitä, ettei Jumalaa ensinkään löytyisi.
»Sillä" — mietti hän nyt — .Vuosi-
kymmeniä on kulunut siitä tuin Lauri
kärsi syyttömästi rangaistuksen lväiiryy-

desiä. Olisihan jo niku että Jumala toisi
ilmi syyllisen ja toapauttatsi syyttömän,
Mutta nyt oli syytön taasen saanut liir-
siä, ja syyllinen oli wielä salassa". Tuo
ajatus oli juolahtanut kapteenin mieleen
jo puodissa, kun hän kuuli Heikin puhu-
watt Laurin onnettomuudesta, ja se oli
saanut hänen »vihansa leppymään. Se
olikin ollut syynä hänen unteliuisuuteensu,
siihen, että hän antoi Heikille hopeu-rik-
sin, Nyt kulkiessaan ajatteli hän yhä
tuotll, jll hän tunsi itsensä leivollisemmutsi
kuin ennen. Tuo ajatus, ettei kuikki-tie-
tiiwää kostajaa löytyisikään, se rauhoitti
hänen tunteitansa, mitkä wiime aikoina
oliwat rumenneet heltymään. Tuo aja-
tus oli hänelle mieluumpi luin ne uudet
»vehkeet, mitkä hän kauppiaan kanssa oli
takonut ja joita muodostamaan kaluksi
kapteeni nyt oli aitcessa.

Niin oli kulettu pari peninkulmaa. Raa-
silan kestikiewaritalo näkyi jo.

Kuin likemmilksi sitä tultiin, sitä enem-
män muuttumat Heikin ajatukset. Hän
läheslyi lapsuutensa kotoa. Mentsilö hän
sen simutse sanomatta sille jiiähymäisensii.
Ei! Pitäisikö hänen käydä Varpulassa
kertomassa miten Lauri moi, kertomassa
mimmoisena Anna saisi odottaa miestänsä
kotiin.

Kun kapteeni fetsuhutti Raasilan »vie-
rasten huoneen eteen, uskalsi Heikki ensi
terran puhua isännälleen.

»Kotoni on tässä ihan likellä, suuliui-
sinko sunda pitäydä siellä" — rukoili hän.

Koma „ei!" kaitut hänelle mustauk-
seksi.

»Kah tuossa on poika, jota pelasti pro-
wastin rahat!" huusi samassa Raasilan
isäntä, joka oli tullut ulos katsomaan wie-
rostll.

.Mitkä rahat?" kysyi kapteeni äreiisti.
Kestikiewari kertoi nyt lyhyesti syys-yön

tapaukset neljä »vuotta takaperin. Kap-
teeni muisti ennen kuulleensa niistä.

»Vui sinä se olit", sanoi hän, »joka
pelastit rahat!" ja hän katseli nyt Heik-
kiä turkemmusti kuin eilen pestatesfansa
häntä.
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»Minä ja Antero", — wastasi Heitti.
Siihen puhe testeylyi, multa itsessään

ajatteli kapteeni: .luisin tehdä hywäntin
kaupan".

Heikki huokasi sywään, kun tulettiin tien-
haaran silvu, joka wei Mattilaan ja Pel-
tolaan. Kapteeni tuuli sen huokauksen.

»Jos tahdot Palmella minua mielik-
seni, niin oma tahto Pois, ja tottelemai-
suus, jota ei mieti eikä mastusta, sijaa»"
— ärjäsi hän.

Heikki ei enää huo'u.nnut. Kyyneltä,
joku oli purlautua hänen silmästään, wus-
tustt hän, ja se onnistui hänelle. Heikki
oli entz'terran eläissään kulkenut koti-tie-
haaran simtt.

Ilta oli yöksi muuttumaisillullU. Heitti
oli wiisynyt, mutta häu tiesi, että kapteeni ei
pysähtyisi yötä wiettiimään missään, ennen-
kuin oltiin ehditty Rytilään, Häntä ru-
pesi nukuttamaan. Tämän ja eilispäiwiiu
loimet oliwat olleet niin erilaiset muitten
pämäin loimista. Hänen päänsä horjui
unen hörrössä milloin sinne, milloin tänne,
ju suttuina lväliin »iin, että hänen ot-
sansa puski kapteenia selkään. Hän hy-
pähti silloin aiuu ja pelästyi. Muttu
olipa niinkuin olisi lyijyä wulcttu hänen
silmiiinsä päälle. Hänen oli mahdotoin
pysyä malmeella.

Niin oli pian neljä peninkulmaa eh-
ditty. Matka Rytilään ei enää ollut pitkä.
Viimeisestä kestikiewarista oli lähdetty.

Mutta nyt painoi uni Heilin silmiä
euemmäu kuin loskaan ennen. Hänen oli
waikea Pysyä taka-istuimellaan. Hän oli,
pysyätsensä walweellu. usettaunut istumaan
niin, että aina kuiu hän nukahti, hänen
päänsä kolvi kääsien laitaan.

Siinä erlausi tie »valtatiestä Koiwikkoon,
kapteenin entiseen asumaan. Siinä, tien
syrjässä, oli kanto, jonka päälle joku oli
heittänyt wulkoisen riemun. Jön hiimä.
rässii näkyi se kummalliselta. Heikki oli
sikeämmästi tuin ennen nukahtanut. Hän
löi päänsä koivemmin kuin ennen kapteenin
selkään. Heivllinen juoksi täyttä laukkaa.

Kapteeni, joka myöskin oli symiin aja-
luksiiu wllipunut, hawllhti, lun Heilin 7

pää tomasti häneen pusli. Hän säpsähti,
säikähti niinkuin se ainakin, joka pahaa
miettii. Ia Harmoinpa oli kapteeni mi-
tään hymää miettinyt. Hän kääntyi ja
koiva sana oli jo lentämäisillään hänen
huuliltaan, hänen kätensä oli jo nustettu,
lun hemonen pelästyi tuota malkoiseen
puettua kantoa ja säntäsi tien syrjälle
tieltä pois.

Stlmän-räpäyksesfä oli se tapahtunut.
Hemonen ju lääsit mukusimat ylös-uluisin
ojassa. Kapteeni, joka ei kääseistä pääs-
syt, niinkuin pojut takana, lentämään ojan
toisella puolella olemalle nummelle —

jultunuhtu kuu oli unpeillu kiini hänen
molemmilla, puolillaan — makasi ojassa
kääsien alla.

Kapteeni ei mähästii hämmästynyt. Hän
tointuikiu samassa silmänräpäyksessä, jona
onnettomuus oli tapahtunut. Hän tunsi
polttaman limun toisessa kädessänsä ja
niskassansa. Hän huusi ja kirosi julmasti.

Likeltä kuului «alittama ääni. Se oli
pienen kyytipojan. Vauhti, jollu hewo-
nen juoksi kun knäsit kaatumat, oli heit-
tänyt hänen useita syliä uummelle. Hnu
ei ollut loukkaantunut, mutta peliistys sai
hänen isoksi aikaa liikkumattomaksi, jotta
hän ci kuullut kapteenin huutoa.

Kapteeni oli turhaan koettanut irroittan
itseään. Hän ei sitä moinut; jallanahka
esti hänet siitä, ja sitä hän ei moinut
saada napeista auki. Hän oli kauan huu-
tanut ja kironnut, ennenkuin pieni kyyti-
poika itkien saapui hänen luokseen. Mutta
kyytipoikllklllln ei moinut kapteenia päästää
pulasta. Siihen oli hänellä liian wähän
»voimia.

.Leikkaa puukolla poikki nappihihna",
käski kapteeni.

Poika, joka, niinkuin aikamiehet aina
näillä seuduin, oli warustettu puulollu,
teki niinkuin kuftteeni käski ja tämä Pääsi
wihdoin wiimein pulustuun. Hän nousi
maantielle ja tunnusteli jäseniänsä. Hän
huomasi, että ue tuikki oliwat eheät, »vaikka
toineu käsi oli jotenkin hellä ja samaten
niska. Tätä miimeksi mainittua oli Heikki,
kun taka-isluimelta lensi, loukannut.



Kapteeni kiirehti hewosett luo ja huusi, >
kiroten samalla, ivasta pestattua renkiään. !
Hemoinen oli kuristunut; sen huomasi !
kapteeni kohta, kun kyytipojan puukolla oli !

suunut rinnuslimen voitti leikatuksi. Tätä
onnettomuutta kirosi hän wielä julmem-
Mllsti ja huusi kurkkunsa täydestä Heikkiä.

Mutta Heikkiä ei kuulunut. Hiiu ma-
kasi kannon mieressä tainnutsissa, ja kan-
non päälle heitetty »valkoinen ivaate oli
punainen hänen merestään. Heitti oli
pää edellä lentänyt kopiksi tuntoon.

Väristen hämmästyksestä ja pelosta
kuuli kyytipoika kapteenin julmia kirouksia
ja näki, miten kapteeni jalallaan potkusi
pyörtynyttä poikuu.

Keski-yön oli uita, mitä tehdä?
Kapteeni tunsi seudun. Tästä läwi

tie hänen entiseen kotiinsa Koiwittoon;
mutta sinne oli puolen peninkulmaa matkaa.
Paljoa likempänä, pienen lomumetsän ta-
kana lahden pohjukassa oli torppa. Sinne
lähetti hän kyytipojan.

M oli lämmin ja kaunis. Sen hil-
jainen juhlallisuus ei tuonut kapteenin
rintaan minkäänlaisia juhla-tunteita; päin
mastoin! Kuta enemmän hän mietti masta
tapahtunutta onnettomuutta, sitä enemmän
mihustui hän. Heitti oli syypää kaikkiin.
Hänen töyttäylsensä oli saanut kapteenin
kääntymään, jottei hän huomannut, tun
heivoinen pillastui, ennenkuin ojassa maat-
tiin. Tuota kirosi kapteeni istuessaan ojan
reunalla, odottaen kyytipojan tuloa.

Hän sai kauan odottuu; lyytipoilaa ei
kuulunut. Kapteenin wiha yhä yltyi.
Hän ei itse tahtonut mennä tuohon torp-
paan, siitä syystä, että se oli lolsan Ma-
tin ja hänen «aimonsa asunto. Ia kap-
teenin ja lolsan Mutin wäli ei ollut enää
käskijän ju käskyläisen. Mutta luu lyy-
tipoitu liiun kunun miipyi, täytyt hänen
nousta ja mennä torppaan.

lolsan Matti oli, kun lolsan saareltatoistakymmentä wuotta takaperin muutti,
kaikkien kummaksi ostanut »vähäisen maan.
Mutta sitä muuta ei hän kauan jaksanut
Pitää. Muutamien muusien kuluttua olise Pakosta myyty ja siitä saulku oli Matti

oleskellut milloin missäkin. Noin 6 wuotta
takaperin oli hän ruwennut pitämään pikku -

tuuppaa, kultien talosta taloon; mutta
paremmin tuin kaupallaan eli hän ilki-
töillä ja lvartauksilla. — Niin ainakin
luultiin, lvaittet mitään tällä kohdalla
marmuudellll tietty. lolsan Matti osasi
niin miisaasti lakaista umpeen jälkiään.
Mitään mäkinaista asuntoa hänellä ei mo-
neen wuoteen ollut, kunnes hän, syksynä
ennen kuin wasta ylempänä mainittu on-
nettomuus kapteenia kohtasi, oli omin lu-
pinsll ottanut asuntonsa Kana-Annan töl-
lissä, josta Anna muori kesällä oli muut-
tanut hautaan. Täällä asui hän nyt Lee-
nansa kanssa, joku oli jo jotenkin wutthu,
mutta wielä täydessä ivoimassa ja —

luonteeltaan jama luin ennen. Täällä
asui Matti — tahi paremmin sanoak-semme: tänne pistäysi hän silloin tällöin;
enimmät ajat oleskeli hän milloin mis-
säkin.

Kun kapteeni nyt lähestyi lolsan Ma-
tin usuntou, oli Mutti niinkuin tamalli-
sesti poissa. Me tiedämme että hän oli
kaupungissa. Mutta Leena muori oli ko-
tona ja häntä oli kyytipoika juuri saanut
herätetyksi, kun kapteeni astui huoneesen.

„Ho hoo! Mistä päin nyt tuuli käy!"
— huusi Leena muori, kun tunsi kaptee-
nin, jokukyykistyneenä käwimutalasta owes-
-111 sisälle. »Joko taasen tarwituan lolsax
Mattia? Siitä on kauan, lun kapteeni
Kornman hänet wiimetsi muisti. Onko
linda-lama joutunut karille, wai onko Fe-
liks'issä nostokaluja, silttiä, iviiuiä.."

»Suus kiini, sinä summatko! Missä on
Matti?" huusi kapteeni, jota tiesi, ettei
hän Matin eukolle sanusodassu piisunnut.

.Niin: Mutti, Mutti! kun hän tar-
wituan .. Mutta: mene hellvettiin, kuona-
suu! tun häntä ei tarwita... Matti! tie-
dänkö minä missä Matti on? Se lempo
ei huoli eukostansa enemmän kuin ryy-
syisistä wirsuistllun. Kieleni kumua kurk-
kuun; en ole märkää maistanut koko ke-
sänä .. Mutta mitä hän siitä huolii, lem-
mon luoma! Matti! Häntä en ole tviikon
piimiin nähnyt ..."
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Kupteeni oli tottunut kaikenlaisiin; mutta
tämä näty, tussit hänen edessänsä, oli
niin törkeä, että häntä iletti. Ryysyi-
fessä humeessu, joku tuskin peitti ruu-
liimtu, jeisoi eukko noessa silmin, haja-
hiuksin wuoteen wieressä, minkä ruokotto-
muutta ei käy kertominen. Kapteeni tiesi,
niinkuin jo sanoimme, että eukon kanssa
kieliminen oli werrattowa »vasikkojen kanssa
hyppäämiseen; mutta hän tiesi tuulen-
puuskan, jota sat eukon myötätuuliseksi.

»Suus tiini!" huusi hän. .Tule nos-
tamaan lääsit ojasta, niin täytän pohjat-
toman suulitllsi ivätewimmällil miinalla".

Eukon silmät sätenöiiviit. Sana miina
tukehutti lielitulwlln — tahi paremmin
— ohjasi sen toiseen uraan. Leena hy-
pähti ulos huoneesta : „Missä tääsit, missä
miina?" — huusi hän.

Kapteenin oli mailea seurata eukkoa,
niin tiiruusti juoksi tämä. Mutta eukon
juostessa juoksi kummintitt kielensä mielä
sutkelammasti.

.Viinaa! Viinaa! Tiesinhän minä,
että on siinä kapteenissa kuntoakin. Hä-
nen käy sääliksi muijaa, joka ei ole saa-
nut kastettakaan wiinaa.., joka tuskin
enää muistaa, miltä tuo jumalien juoma
tuleekaan". Tähän tapaan lörpötteli nyt
ämmä, ja entistä mauhtia pieksi hän kiel-
tänsä, sillllikaa kun hän kapteenin awulla
nosti tääsit ojasta maantielle.

Kapteeni oli kotonaan unohtanut nuorta
renkiään. Heikki makasi wielä liikkumat-
tomana kannon wieressä. Nyt tun tää-
sit oliwat maa»tielle «edetyt ja kapteeni
niitä tarkasteli, ja julmalla kirouksella
huomasi, että toinen pyöristä oli pilalle
rikkoontunut, silmäili eukko ympärilleen ja
koetti haju-aistimillaan hamaita, missä ko-
merossa kääseissii kapteenilla oli «tinaa.
Aktiapa" hawllitsi hän nyt kannon mieressä
makaaman, jota hän alussa ei ihmiseksi
eroittanut.

»Lempo »vieköön', siinä makaa ihminen
murhattuna!" — huusi hän, kun likeni
kantoa.

Kapteeni muisti nyt trentipuikaa, kun
tuuli eukon huudon. Hän kulti kannon

luo ja tarkasteli makaamaa. .Hänestä
ei minulla ole paljon apua!" — mumisi
hän, kun näki, miten pahasti poika oli
hllllwoitettu. »Mutta henlipä hänessä
mielä on" — lisäsi hiin, kun oli laske-
nut kätensä Heikin rinnalle.

Näin monta sanaa yhtä jaksoa ei ol-
lut kapteeni muosikausiin kiroomuttu pu-
hunut.

Heikki oli pahasti loukkaantunut. Hän
oli lentänyt päälaki edellä kantoon. Kes-
kellä päälakea oli hänellä sytvä haawa;
myöskin otsansa oli johonkin sattunut, sillä
nahka oli siitä ikäänkuin tviilletty pois.
Vähemmistökin kolauksista olisi mies pyör»
tynyt; saatikka sitten miidennellä toista
olema puikainen.

.Tämän sinä saat ottaa tölliisi" —

sanoi kapteeni ja «iittasi pyörtynyttä.
»Ellei hänelle «le sattunut suurempia wa-
hingoitll, luin mitä näemme, ollee hän
jonkun puiman kuluttua niin terwe, että

woi ilmautua Rytilässä".
„Ho, hoo!" iliueili eukko pilkallisesti.

„Eutäs lekkeri?.. Ei Leenasta ole enää
nuorten poikain katsojaa".

Kapteeni heitti inholla Matin «ai-
molle rahan. »Tuossa, osta sillä!" —

ärjäsi hän.
Leena muori punnitsi rahan kädessänsä,

ikäänkuin nrivellen tyytyisikö hän tähän,
tun Heitti symään huoaten rupesi tointu-
maan. Peläten, että poika »voisi kapteenia
seurata, ja että hän kadottaisi wasta saadun
rahan, täwi eukko pikaisesti toimeen. Hän
repi ryysyisestä paidastaan palasen ja
kääri sen Heikin pään ympäri. Sitten
tunnusteli hän wähitellen tainnuksista pa-
laaman jäseniä ja huomasi, ettei niistä ol-
lut mitään rikkoontunut.

„Käy minun tölliini, poika parka" —

sanoi hän äänellä, minkä koetti tehdä sää-
lilyäksi.

Kapteeni oli kahdella päällä, mitä tehdä.
Rytilään ei enää ollut pitkä matka, mutt»
olipa siinä matkassa kuitenkin kullaksi »vä-
syneen miehen käydä. Muuta neuw«a ei
lllpteenillll kumminkaan «llut, ellei hän!
tahtonut rumeta lepäämään Leenan töl-
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lissä. In siihen ei hänellä ollut sanot-
tamaa halua. Kun siis Heikki, joka sur-
keasti malitti haamujansa, oli talutettu
eukon tölliin ju kääsit syydetty tien syr-
jään, lähti kapteeni Hiljaan kulkemaan to-
tiinsa Päin. Hän oli sitä ennen kummin-
kin ottanut kääseistä pienen lippaan, jonka

hän marowasti tallensi rinnallensa. Muut
kääseissä olemat lalut oli hmi hnomiseksi
kantanut eukon tölliin, johon jätti Heikin ja
pienen kyytipojan, mitä peläten isäntäänsä
hemostunsa itki.

Aurinko nousi kun kapteeni ehti Ry-
tilään.

XIII.

Mitä kapteeni Kornmanin aiottu lähtö merelle waikut--
taa lolsan Matissa.

Kapteeni Konrad Kornman oli mies,
jolla ei ystämiä ollut; eikä hän niitä ha-
lunnutkaan. Rytilässä oli hänen aikanansa
nähty wieraita marsin Harmoin. Hän tah-
toi olla ja elää itseksensä. Puheet hä-
nestä ja armelut siitä, miten hän oli saa-
nut Rytilän, olimllt aitojen kuluessa wä-
hitellen hiljentyneet; mutta «vaikutukset
niistä pysyimät kaikissa, mitkä tunsimat
kapteenin. Tämän huomasi kapteeni hy-
lvin; se teki hänet wielä jyrkemmäksi ja
sai hänen yhä enemmän «eläytymään it-
seensä. Sydäntä ei hänessä löytynyt;
tutu muun joutui hänen kunssu yhteyteen
tahi asioihin, sai sen tuta. Kapteeni oli
riitaantunut koko maailman kanssa. Tämä
lvllikutti toiselta puolen, että kapteeni sai
elää, niinkuin hän tahtoi, itsekseen; muttu
toiselta puolen »vaikutti se myös, ettei ku-
kaan häneen luottanut. Tuo epäluotta-
mus oli monesti koskenut kipeästi häneen,
sillä se teli usein hänen aikeitaan tyhjäksi.
Mutta kapteeni ei ivoinut muuttaa, ei ul-
lonätöisestitään, tapojaan.

Ei löydy sitä ihmistä maailmassa, joka
ei tarwitsisi toisen apua. Ihmiskunta on
Yhtenä suurena masinana pidettämii, missä
kullakin ihmisellä on erityinen Mirkansa,
samalla luin kukin tarmitsee kaikkien muit-
ten apua, moidatsensa täyttää maailmassa

erityistä tehtäwäiinsä. Tämän oli kapteeni
usein huomannut; mutta nyt tnn hän kau-
pungistu pulusi, tunsi hän tiimiin totuuden
symemmllsti luin ennen. Hänen ju kaup-
pias Karlgrenin kauppatoimet ja täytök-
set näissä oliwat herättäneet yleisempää
huomiota, luin kupteeni olisi tahtonut.
Sillä aina kun jotu kauppahuoneen Karl-
grenin ja kumppanin lamoista tuli to-
tiin, lewisi huhuja milloin mistälin kon-
natyöstä ja sukkeluudesta, semminkin kun
kauppahuoneen lamoissa uina palmeli wä-
leii, joiden maine oli huono. Tästä syystä
katsottiin aina kauppahuoneen laimoja epäi-
lewillä silmillä, ja uinvustuan pakosta ja
kun ei muita laimoja ollut satamissa, köy-
tettiin niitä. Tuma oli tuottanut mahin-
goitu kuuppuhuoneelle, ju kapteeni Korn-
man oli siksi iviisus, että huomasi syyn
näihin wuhinkoihin. Hän huomasi, että
ellet tätä epäluuloa saataisi summumuun,
niin olisipa paras, että hän luopuisi totonaan
kaupplltoimista, ja sitä hän ei ensinkään
aikonut. Hän tiesi keinoja, joilla hän woisi
suuriakin summia woittaa, kenenkään sitä
nllwistamatta, — mutta tähän oli lama-
liike wälttiimätöin.

Rytilän putronilla ja kauppiaalla oli
useita laimoja, ju näiden laimnien kaptee-
nit oli Kornman taidolla malinuut. Ne
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oliwat suurimmaksi osaksi semmoisia, jotta
jyrkästi täyttilvät Kornmanin antamia käs-
kyjä, huolimatta siitä, «limatko nämä käs-
kyt oikeita. Totuuden nimessä täytyy mei-
dän tunnustaa, että edellisinä aikoina löy-
tyi tällaisia kupteeneita, mitkä eiwät muuta
pelänneet luin taika-uZkoisia haamelsimi-
siuun, enemmän kuin nyly-uikuna. Kun
siihkölennätintä ei ollut, kun astut yleensä
kimiwät paljon witkallisemmasti, tuin mei-
dän aikanamme, oli näillä kapteeneilla ti-
laisuutta tehdä töitä, mitkä eiwät koskaan
tulleet ilmiöön, ja jos tulilvat, niin olipa
jo aikaa kulunut uiin Puljun, että jo toi-
set asiat oliwat astuneet näiden edellisten
sijaan. Rehellisemmätlin kauppiaut eiwät
pitäneet minään rikoksena, jos tumatto-
mia kaluja maahan toiwllt, tai jos umpi-
silmään pettimiit tullimiehiä. Tällä lailla
lienee moni kauppahuone, jota mielä nyt
on suurissa Maroissa, saanut ensimäisen
pohjarahan rikkauksillensa. Ainakin oli
lauppias Karlgren sillä lailla alkanut, ja !
samaa tapaa yhä seurattiin sittenkuin hän
oli Yhtynyt kapteeni Kornmanin kanssa.

Rikkaalle annetuun tumullisesti uina ar-
moa, olkoon ihmisenä mimmoinen hy-
Vänsä, Mutta löytyypä tälläkin kohdalla
raja, Vaikka ei niin aiwan jyrkkä. Jos
rikas on saituri, säälimätön ja siihen li-
säksi pettiimä, niin metiiytyypä rehelliset !
ihmiset aina yhä enemmän näistä tälläi- !
sitztä, ja niitä jääpikunnioittamaan ainoaS- z
taan ne, mitkä luulemat kunnian-osoituk-
sistaan saamansa jotakin hyötyä. Kapteeni
Kornman oli huomannut, että hän oli
joutunut näitten tällaisten rikkaitten Ver-

taiseksi. Hänessä paloi halu parantaa
mainettaan ainakin siihen määrään, että
hänen liikkeensä tuottaisi enemmän toti- !

seudussaan. K—n kaupungissa löytyi Ank- !
kerman niminen laimuri, jolla oli niin <
hymä maine, ettei hänestä hänen miha-
miehensäkään moineet pahaa sanaa sanoa. !
Mutta tämä kapteeni oli ollut onneton, !

Useat laimut oli, hänen ollessansa lui-
lvurina, joutuneet haaksirikkoon, ja siitä
syystä oli hän saanut huomata, lun ei
hänelle enää laimaa uskottu, ettei hymä

maine yksin elätä. — Eräänä PätManu
sai kapteeni Ankkerman tarjoumuksen kap-
teeni Kornmamilta rumeta kauppahuoneen
Karlgren'in jakumppanin omistaman, Kon-
kordia nimisen laiwan tulettajalsi. Waitka
kapteeni Ankkerniun ei ensinkään luotta-
nut tarjoojaan, otti hän tarjoumuksen ilolla
wastaan, semminkin kun Kornman et teh-
nyt minkäänlaisia ivälipuheita, mitkä oli-
siwut wastustaueet oikeutta. Tämä ta-
paus ivllikutti mitä Kornman oli sillä
tarkoittanut. Ankkermanin tähden katosi
ainakin osa sitä epäluuloa, jolla kauppa-
huonetta oli kohdeltu.

Mutta kapteeni Ankkerman huomasi pian
mimmoiset hänen isäntänsä olimat. Hän
oli usein joutunut riitaan näitten kanssa,
ja mihdoin oli hau ilmoittanut mieraasta
satamasta, että hän luopui heidän pal-

-meluisestaan. Tämän asian tähden oli
kapteeni Kornmun kiireesti matkustanut
kaupunkiin, ja siellä oli silloin kauppiaan ja
hänen millillänsä päätetty, että asialle an-
nettaisiin semmoinen ulkomuoto, kuin olisi
Ankkerman eroitettu, syystä että kapteeni
Kornman itse halusi rumeta Konkordiatt
kulettlljaksi. Tuota uutista ihmeteltiin suu-
resti kaupungissa, sillä olipa Kornman jo
manhllnpuolinen, ja olipa jo koko joukon
toistakymmentä muotta kulunut siitä, kun
hän wiimetsi laimaa kuletti. Ei tiennyt
kukaan kumminkaan oikeaa syytä, minkä-
tähben Rytilän patroni nyt maihtoi le-
mollisen ja huolettoman elannon kauniissa
kartanossa waiwaloiseen toimeen merellä.
Se asia oli myöskin niitä salaisuuksia,
joista oli kumppanusten wälillä päätetty.
Ia löytyipä tähän lvielä kolmas syy, josta
ei tiennyt kukaan muu kuin kapteeni itse.

Kun kapteeni nyt oli päättänyt lähteä
merelle, oli hänen ensimmäisiä toimiansa

- saada mukaansa perämiehen, johon hän
taisi luottaa, ja kajuutin-wahditt, silla en-

i tiset luopuiwllt laiwnstll samalla luin kap-
, teeni Ankkerman. Tämä wiimetsi mai-
nittu oli näet, kun rupesi kauppahuoneen
palwelukseen, tehnyt ehdon, että itse saisi
walita nämä; ja kapteeni Kornman, jota
tunsi perämiehen, minkä Ankkerman hä-
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nelle esitti, oli siihen suostunut; kajuu-
tin-wahdistll ei hän pitänyt mitään lu-
kua. Löytyipä useita perämiehiä, jotka
ennen oliwat kulkeneet Kornmanin kanssa,
mutta ne, mitkä hän mieluimmin olisi »va-
linnut oliwat mikä ivunhennttt, mikä ijäkst,
sullonut jäiihyiväisensä merelle. Tosin
löytyi yksi K—n tanpungissll, jota ehkä
olisi wielä kerran seurannut »vanhaa kap-
teeniansa, mutta kun kapteeni häntä ajat-
teli, niin tunsipa hän rinnassansa jota-
kin, joka ei miellyttänyt häntä. Heillä
oli luun paljon yhteisiä muistoja retkistä,
soita oliwat yhdessä tehneet, eiwätkä nämä
muistot juuri olleet iloisia, sillä niihin
jekausi koston huutoja ja wähän »verta-

kin. Siihm lisäksi oli tämä perämies ko-
mentanut erästä lamaa, joka oli korkeustu
summasta makuutettu, ja joka kohta sen
jälkeen, kun oli makuutus tehty, oli mennyt
lastilleen piimineen haaksirikkoon. Haal-
firikot merellä omat jotenkin tamallisia,
mutta tämä oli ollut erilainen muista
siinä, että — uinutin miten puhuttiin
— se oli tapahtunut perämiehen tuhdosta.
Tätä ei tosin ivoitu toteen näyttää, multa
— siitä puhuttiin ja se puhe oli pilan-
nut perämiehen maineen.

Niinä päminä, jona Heitti, jonka haa-
mut oliwat hänet panneet kuumewuoteelle,
sairasti Kariva - Anna mainaan töllissä,
mietti kapteeni Kornman näitä asioita.
Ia miten hän niitä mietti, kypsyi hä-

uessä wihdoin se päätös, eltä niihin toi-
miin, mitkä hänellä nyt oli tekeillä, ei
kelpaisi kukaan muu hänelle auttajaksi,
kuin perämies Turk, tuo entinen tutta-
ivllitsa, »Sanokoon yleisö, mitä tahtoo"
— urweli kupteeni. — »Enemmän pa-
haa kuin jo minusta puhutuun. ei taideta

puhua — jos minä puheista huolisin".
Ia kapteeni päätti tarjota perämiehen Mi-
ran Konkordia-lamassa entiselle tutta-
mulleen Turkille.

Kapteenin aiottu lähtö tuli pian lun-

netutsi Rytilässä ja K-n kaupungissa.
Vappo, roumu Kornman, ei sitä mustaan
pannut; kapteenin ei myöskään ollut mai-
lea erota hänestä. Mutta pienestä Aman-
dasta, — se oli kapteenille muikeumpi. Kun
hän. lähtö mielessään, syleili pientä tytär-
tään, niin tuntuipll hänestä kuin uhkuisi
hänen armasta lastuan — uinoutu elämää,
mitä hän niuuilmussn rakasti — joku
suuri maara.

Päimä hänen lähdölleen oli jo mää-
rätty. Perämies Turk. mauhu 69 ikui-
neu ukko, oli luwuunut wielä Viimekerran
toettua seuraisiko wauhu onni hänlu. Heitti,
kapteenin wasta pestattu paliveluspoiku, oli
huuivoistnnsa parannut, ja häneu oli kap-
teeni päättänyt ottaa niukaanfa kajuutin-
mahtina. Heikki ci mielä liislä kapleenin
päätöksestä tiennyt mitään. Hiin oleskeli
wielä Leena muorin asunnossa.

vx.
Wiittauffia.

Olemme tässä kertomuksessa kulkeneet
ihmiskunnan alhaisempia komeroita, missä
saastaisuus ja ilkeys, mustaan «nippuunsa
pukeuneina, piiloumat. Onpa ihminen,
ruumiine sieluineen, kummallinen olento!
Aurinko loistaa, päiwä on kaunis, kirkas
ja Pilwetön. Meren pinta on tyyni kuin

peili, ja tähän pintaan tuwuutuu tuma-
han selkeys, kukoistuivllt rannat kauniine
kukkinensa, kasmuinensa, mitkä näkywät hy-
mytvän sywyyden sywässä, niinkuin on-
nellisen morsiamen kuiva sulhon anta-
Mllssll peilissä. Peilin takana Väijyy hä-
mähäkki tomuisesta piilostaan uhriansa; me-
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ren kauniin, sileän pinnan alta wäijyy uhnus !
meren peto saalista. Siinäpä ttma, jota
ihmiseenkin sopii — ainakin tumallansa.
Hänen kaswonsu owut tyynet, hänen pu- -
heensa muken, hänen käytöksensä hiljainen; !
nutttu hänen sielunsa pohjalla piiloupi sy- -
man syvällä piru, joku mäijyy hyivää,
joku kutoo pauloja, mitkä eiwät päiwän
mulon siedä, joka miettii tekoja, mitkä
owut riettauden ja rikosten tehtämiä. Ia
riettauden ja rikosten pahat, langenneet
enkelit, ne malmomat uinu, »valmiina myl-
liiröimään tyyneyttä, häiritsemään hiljai-
suutta — niinkuin yössä mangittu myrsky
odottaapi Vapauteen pääsöä, muibakseusa
raimoomallll woimullu meren sileydestä
tehdä muuhtoisiu laineita.

Mutta pirut ihmissydämissä ne yhä
wainuowat, »väijyivät toisiansa loppumat-
tomllssu sarjassa.

Kun K—ntin pienessä kaupungissa jo-
kupäimäistä, hiljaista elämää eletään, kun
tukin askareissansa astaroitsee, eitä sil-
mllmme moi eroiltua muuta kuin tyyty- ,
»väljyyttä ja onnellisuutta; takomatpa th-
misfydänten pirut symyydessänsii töitä, !
mitkä emät ole päiwän. Kun kauppias -

Karlgren ja patroni Kornman tullinhoi-
tujnn lumarissn istumat ju kaikessa ys- -
tämyydessä juttelimut meri- ja kauppa-
osioista, niin miettimutpä pirut heidän ,
sydämissänsä pauloja ja peitteitä, joiden-
snojissa woisiwat, pimeitä töitänsä teh-
dessä, piiloutuu; ju kun kauppias ja Pa-
troni sitten päustimät, kahden kesken kun
oliwat, nämä pirut ääneensä neumoa pi-
tämään, miten tulliherraa parhaiten pe-
tettäisiin, niin mietittiinpä ihan samassa
heidän kumpaisenkin sydämessä miet-
teitä, mitkä, jos olisimut näkywäiseen muo-
toon astuneet, olisiwut ryntäneet toinen
toistansa mustaan mihollis-sotaluumojen
muotoisena. Ia mieläpä juuri ihan sa-
maan aikaan, jona kauppias ja patroni
neuwotteliwllt asioistaail, neumoipa puoti-
pojan Anteron sydämen pohjalla piiloumu
paholainen tälle, miten hän parhaiten möisi
soaista silmät isännältään, jll käsipuolisen
ajatuksissa sepittiin uurre-urlluu, minne

puironi Kornnianin Vääryydellä saadutru-
hat muutettaisiin. — Mutta tämäpä ivaan
on muutumu mutta loppumattomassa sar-
jassu, joku kietoisi ju käärisi kuitti puu-
loihinsu, joku wetiiisi ju painaisi omasta
painostaan ihmisyyden ja ihmiskunnan pa-
huuden ijäti walottomlllln pimeyteen, ellei
jotakin löytyisi, jota alati Pyrkisi paljas-

tumaan, kehittämään jll särkemään sen mut-
kat.

Leena-muori, lolsun Matin maimo, oli -
huoull sairaan hoitaja. Ettei hänestä
ollut lapsen ämmäksi, olemme me tämän
kertomuksen alussa nähneet. Tustitt oli
hän saanut rahan ja nähnyt kapteeni»
lähtemän, niin hän jätti Heikin mökkiin-
ju meni maihtamaan rahan miinaksi.

Kahdesti «li Heikki sattunut kapteenin,
seuruun ju kumpuisellakin kerralla oli häntä-
onnettomuus kohdannut. Tämä nykyinen
onnettomuus, eipä sille moinut edellinen
Mertoju metäii.

Leenu oli hänen heittänyt mukaamuan
muoteeseusu. Siinä mutteruitsi pottu-parka
tipujaan. Hän ei osannut selmästi aja-
tella. Kolahdus, minkä hän oli saanut,
oli ollut ylön ankara. Aikaa kului, Heikki
ei sen kulusta tienuyt, Aurinko loisti
mökin rikkinäisestä utlunusta jo, eikä mie-
linään kuulunut lolsun Matin «vaimon
palaamaksi. Potta-parkaa janotti, niin-
kuin ainakin kuumeessa makaawuu, muttu
et hänellä ollut älyä hankkia itselleen juu-
tllivllU nyt.

Pieni kyytipoika oli jo aikaa lähtenyt
kestikiewurilit kertomaan onnetonta tapa-
usta. Kapteenin oli muksettumu hemonen,
sen hän kyllä tiesi, mutta kuitenkin pelkäsi
hän.

Aamua oli kotmcm kulunut, kuin Heikki
huomasi, että mökin umea amuttiin. Tu-
lipa nyt Nytiliistä mies noutamaan pa-
tronin siiretyitä knäsejä. Mies kun Hei-
kin Vuoteessa näki, kysyi sotukin, mutta
eipä liene Heikki näihin kysymyksiin mi-
tään mustannut, sillä hän itse ei aina-
kaan sittemmin muistanut mitään tästä.
Ia mies oli pian, säretyt tääsit rattaillaan,
lähtenyt.
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Piimä oli jo pian puolessa kun Leena -
wihdoin palusi. Hänellä oli muussansu
wuhun ruokaa ja suurenmoinen pullo wii-
naa. Tästä oli hän tiellä jo maistunut,
se nähtiin selmästi, sillä Leena oli jo jo-
tenkin humalassa. Miten olisikaan eukko-
raiska saattanut minuuttiakaan pitää kä-
dessänsä Viinapulloa, tunnustelematta,
miltä tuo herkku maistuisi! Mutta juo-
masta itsensä umpi-huinlllacm, siitäpä esti
hänet pelko. Hänellä oli, näet, hywässä
muistissa min näköinen hän oli ollut,
tun lolsan saarella heräsi humalasta,
mihin oli nukkunut Jumalan lamaan alla.
Tämä tapaus oli saanut eukon wurowam-
mllksi, jotta hän siitä saakka aina, kun
onni hänelle sen »verran hänen herkku-
juomaansa salli, että se hänelle riitti, oli
hakenut turwa-puiktuu, missä hiwukset säi-
lyisitvät.

Mökkinsä, niihin hän nyt astui, oli,
niinkuin jo olemme sanoneet, mitä ruo-
kottomimmllssa' siilvossa. Suuri takka,
joka oli jotenkin rapistunut, otti siitä lä-
himmäs puolen tilaa. Talan päällisellä
oli ryysyjä, wielä likaisempia ja retni-
sempill kuin Vuoteessa.

Eutto ei ollut mattullllusll muistunut
Heikkiä. Se näkyi selmään siitä kum-
mastuksesta, minkä hän osoitti, kun hän
pojan näki.

.Vai sinä! No niin! Jopa muistan",
änkytti eukko. »Siirrys wähän poikani"
— ja eukko istahti wuoteen laidalle. „Ehkä
riittää tästä wähän sinullekin... wähän,
wähän waan".

»Vettä!' rukoili Heikki matalalla ää-
nellä.

„Wettä! Oletko riiwllttu, poika! Vettä!
Kuka kehtaa «'että mainitakaan, kun on
tätä laatua tarpeeksi.. Oh hoh! Sepä
hunajaa !" —ja eukko otti aika kulauksen
pullosta. „No maista sinäkin,." — ja
hän kallisti pulloa Heikin huulille.

Enskerran eläissään maistoi Heikki nyt
ihmiskunnan myrtkyjuomau. Hän ir-
lvisteli hirmuisesti. Viina poltti hänen
suutansa, hänen kurkkuansa, hänen rin-
taansa. Hän oli nielaissut koko suullisen,

Hän rupesi huutamaan. Hän ei kipu-
jaan nyt tuntenut. Hän luuli juoneensa
tulta. Hän hypähti ylös wuotecltaun.
Hän taisi tuskin hengittää.

Eukko katseli häutä kummakseen. »Hil-
jaan, Hiljaan poikani! Kuka perhana osasi
uuwistull, että sinä niin siitä pidät . . .

Sitä ei enää riitä sinulle . . . Eikö ollut
hylvää? Mutta hyiväpä, että nousit. Van-
hus tarwitsee mauta .. Jos sinä tuhdot
leiviihtää, niin nouse uunille".

Heikki tointui mähitellen. Poltto ha-
uen sisuksissansll herkesi. Hän tunsi it-
sensä paljoa termeemmälsi; hän muisti
nyt selmiisti, mitä hänelle oli tapahtunut.
Mutta tätä tilaa ei kestänyt kauan. Outo
mirkeys tuntui hänen suonissansa, kaikki
näkyi hänelle niin ihmeelliseltä. Hänen
päänsä tuntui raskaalta. Häntä rupesi
nukuttamaan. Hän silmäili uunia ja tie-
tämättä tarkoin, mitä hän teki, nousi hän
ja heittäysi ryysyihin makallmaan uuuin
päälle.

Eukko oli sillä Välin tyhjentänyt pul-
lonsa sisällön likaiseen kalja-astiaan. Tu-
tithan oli sopiivampi juoda. Huolimatta
laisinkaan pojasta, piti hän nyt omiu ai-
kojllnu kestiä.

Puolisen aikana wullttsee äiiuettömnys
lolsun Matin mökissä. Näkyulu siellä
on mitä inhottumin. Eukko muknu ryy-
sy tsellii imtoteellanu; lattialla wuoteen wie-
ressä seisoo kaljatuoppi. Vanhuus mai-
Mllu eukkoa. Hän et ole jaksanut sitä
tyhjentää. Pöydällä nähdään pari leipää,
motta matissa ; mutta miinu-himosfllaii on
eutto syömisen unohtanut.

Pottu-purku nukkuu uunilla. Hän ons itiin ryysyihin kääriynyt, ettei häutä näy
olleukaan.

Semmoinen on usemn mökissä luu kaksi
miestä nstuu Leenau asuinaan. Toisen
näistä me jo tunnemme. Hänellä on kaksi
tukkoa kädessä. Hän ehtii asettaa ne pöy-
dälle, ennenkuin huomaa »vuoteessa ma-
kaaman.

„No Jumal' amitu!" huusi häu tun
Leenan näki. ..Mistä perhunusta on eutto
saanut wttnull?" Ju hän töyttäsi uikulailla
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nukkuman tyltccn. ..Hän on hnmalassa
kuin sika". !

„Iu o>! tällä kertuu ollut kohtcliuumpi !
tuin muinoin ennen, sillä hän on säästä- j
nyt mahan meillekin", suuoi tolveri, kun l
huomusi kaljatuopin muoteen mieressä.

.Sepä ihmeellistä!" mumisi lolsan
Matti — sillä hänpä se onkin toinen
näistä miehistä. — »Mistä riimatusta
on eukko saanut miinan? — Ia ruokaa-
tin?" lisäsi hän sitten. »Sepä nyt meille !
tarpeellisempaa .. . Annu miinan ollu, !
Kulle!" huusi hän, tun huomasi toisen -j
aitoman maistan eukou jäännöksiä. »Tä-
nään ei tivpnutuan, enneukuin on työ
lehty".

»Voitele sinä sillä nokkaasi jos tuhdot,
muttu minun kurttuni tarwitsee wähän
laetettll" — wastasi toinen Kulletsi tnt-
sutnl ja oli juuri miemässä kaljatuopin
laidun hnulillcnsu, tun Multi älliä sieppasi
astian hänen käsistänsä.

..Oletlo todellakin riiwnttu!" huusi hiiu.
»Jos pääsisit mutuuit, et herkeisi ennen-

lun pobju sisältä olisi yhtä tuima kuin
ulkopuolelta. Ia miten sitten aiteemme
tömisi?" Ju Matti kaasi astian mökin li-
kaiselle lattialle.

Toinen, kun tämän ättiarwaumattoman,
wähässä ajassa tapahtuneen teon huomasi,
päästi julman kirouksen ja oli wähän ivailtu
Nmniitä tafipuolifen päälle.

.Pysy nyt alallasi!" ärjiisi Matti. »Jos
olisit ollut ihmisittäin, olisi miina säästy-
nyt, siksi kun työmme on tehty. Onko
sinulla tiirikat kaikki tallella?"

»Mttii saakeli ne olisi meiltä wienyt!"
karjasi kumppani mihaisesti.

»Tuossa, syö uyt palanen ... Kello on
nyl kohta miisi ... Perhana ! Muutama
mnti mielä".

Kalle otti wastaan tarjotun leipä-pala-
sen, silmäillen nuhaisilla, mutta samalla
himoisillu silmillä miinusta märkää lattiaa. >
»Lttlliten ja musta lun tunkio", mumisi !

hiin, nähtämästi jotakin mielessä. s
Mutti ei enää sen komemmin huolinut !

tomeristaan. Hän otti miihäisestä lau- s
lusta, minkä sellissänsä oli kantanut, nuora- j

tääryn ja^tlltseli sitä. »Et peijakas niin-
käcin pian lähde tuin luulet", mumisi hän.
»Olit, sen »nokomu, lähteä, sanomatta »ni-
niille sanaakaan! Ellet hywiillä, niin pa-
hullu ... Se on hienoa, mutta se kes-
tää" — lisiisi hän ja pani nuoran pöy-
dälle.

»Otetaanko heuli, ellei muu uuta?"
kysyi Kalle.

»Ei henkeä; se ci mettä ensinkään uut-
taisi. Elossa ollen hän meitä paremmin
hyödyttää. Kutso kalujasi. Arkku on muh-
wasta raudasta".

»Olkoon maitta limestä, tämä pystyy",
jaKalle miittasi pientä koiran-leukaa, minkä
otti pussistaan.

„Hywä se; mutta luulenpa, että hän
hymällä taipuu; hän tuntee lolsun Vintin
temput".

„Ia minä tunneu hänen; hän on oikea
piiä-piru!" mumisi Kalle.

Matti oli pistänyt piippuunsa ja iske-
nyt tulusneumoillaan tulta.' Sitten meni
hän wuoteen luo, missä Leena humalaista
untansa kuorsasi; katseli pulloa, joka tyh-
jänä takalla seisoi, ja mietti itsessään pal-
jonko miinaa se oli sisältänyt, ja ihmet-
teli yhä mistä eukko oli sen saanut. Hän
tiesi, lun pari päimää takaperin kotonansa
kämi, ettei mökissä löytynyt niin äyriä-
kään rahaa, tiesi myös, ettei kukaan Lee-
nalle uskoisi jumprullkaan miinaa. Mutta
turhat oliwat hänen mietintönsä.

»Olisi se heittiö nyt selmillä, niin sa-
noisi, onko hän hankkinut lvetteen Kotivis-
ton rannalle, niinkuin Jussille panin käs-
tyn", snuoi hän.

»Mitä meneellä tekisit?" kysyi toinen
uteliaasti.

»Veneellä on Rytilään parempikulkea;
mai etkö ole saanut tylliksesi mielä jalka-
patikasta?" wastasi Matti ja samalla lil-
jasi hän julmasti, sillä epähuomiossa oli
hän sattunut loukkaamaan murtunutta ne-
näänsä.

»Sen saat minulle mielä muksau, Luuri!"
huusi hän julmalla kirouksella, »kunhan
maan Rytilän patronin raha-aitat ensinnä
omat tyhjennetyt".
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Miehien näin puhellessa ja melutessa !
oli päiivää tilapuolelle kulunut. Matti,
joka nyt oli kotonansa, rupesi wähän koti-
töitä toimittamaan. Molemmat meniivät
he wihdoin ulos mökistä pihalle.

Taasen wallitsi hiljaisuus mökissä; mut-
ta ainoastaan muutama minuutt miesten
mentyä.

Muurin päältä kuului ensinnä hiljainen
ruikutus, sitten näkyi sieltä juttu ja wih-
doin seurasi koko ruumis.

Heikki oli miesten tullessa tupaan he-
rännyt. Hän tunsi tuntlMllsti kipujautt.
Veri oli hyytynyt haawaan ja hänen las-
woilleetttin. Hänen päätänsä paloitti. hä-
iten koko ruumiinsu oli hellä. Hän oli
juuri llikeessu ääntää, kun hän tunsi 10l-sun Matin äänen. Hän ei ääntänyt, hän
pysyi liikkumattomana paikallaan. Hän
kuunteli mitä puhnttiiit, hän muisti tapa-
uksen testitiemaritalossll ja hän ymmärsi
vian, että tässä oli kysymys satnallaisesta
rikoksesta.

Vihdoin seltvesi hänelle kuka nyt oli
uhriksi katsottu. Hänen oma isäntänsä oli
ryöstettäwä. Tosin ei tämä huomio häntä
niin liettänyt, kuin »viimeksi lolsan Ma-
tin aikomus prolvllstill lohtuun; muttu
tumminkin siihen määrään, että hän päätti,
jos suinkin taitaisi, tehdä tyhjäksi Matine
mehleet. Hän ei tiennyt, miten tämä!
möisi tapahtua, mutta hänellä oli pitsalle^
llsti llikuu sitä siinä, missä makasi, miet- !
tiii. Ia lun miehet wihdoin läksiwät ulos s
tuwllsta, luuli hän ivoiivansa nousta huo- !
noltll makuusijaltaan.

Hän seisoi lattialla; hän katsahti ulos
rikkinäisestä owesta. Hän näki miesten
tulketvlln Koiwistoon päin, luttltatvasti kat-
somaan, oliko wene rannassa. Hän awasi
Hiljaan owen ja tulli, niin kiiruusti kuin
taisi, maantielle.

Heitti parta oli onnellisesti Päässyt su-
sien luolasta. Hän «li, kun hän kuun-
teli mitä miehet pnhuiwat, osannut aja-
tella, osannut miettiä, eitä tässä oli pa-
hlln-ilkisten ihmisien aikeita tyhjäksi teh-
tciwänä. Vaino ajoi hänet, kun hän näki
ulosplläsön wapaalsi, ulos. Onnellisesti,

kenenkään huomaamatta, oli hun päässyt
maantielle. Pettu oli saanut hänen lul-
kemaan niin kiiruusti kuin se hänelle oli
mahdollista. Mutta kun hän maantielle
tuli, katosi pello. Hän huokasi sywään ja
huomasi nyt, etteimät hänen julkunsa tah-
toneet häntä kuntaa. Hänen ajatuksensa-
kin sekllusilvat; maa pyöri hänen silmäinsä
edessä. Jumalan raitis ilma oli tämän
Vaikuttunut. Hänellä «li tiirut, sen hän
tiesi; muttu mihin ja mitä warten, se
sekausi aina yhä enemmin haaweksillisiitt
unen-muotoisiin mietteisin. Hun tulli
tumminkin eteenpäin; hän kulki h.urjttellen,
kunnes hänen »voimansa loppumat. Sil-
luin, tarkoin tietämättä mitä teki, istuu-
tui hän tien syrjään. Siinä ummistui-
ivat hänen silmänsä; hän tvaipui tainnok-
sellifeen uneen.

Rosmot, sillä sen nimen moinee ke-
nenkään Mllstaansanomlltta antaa lolsan
Matille ja hänen tomerilleen, oliwat sillä
wälitt ulkona toimineet, mitä heidän oli
toimitettllwllll. Vene, jota Matti haki
rannalta, löytyi siinä, pieni, yhden sou-
dettllMa mene. »Eukko on ollut toimessa"
— sanoi Matti lun meneen näki. .Nyt
ei muuta tuin odottaa yötä".

Ia tätä odottamaan palasiwat towerit
alle tupaan,

Owen oli Heikki, tun tutvasta kurkusi,
heittänyt auki. Miehet eiwät sitä huo-
manneet. Siitä oli tupaan päässyt wir-
keumpää ilmuu, ju se «li wuikuttunut nut-
ktmann. Leena rupesi wähitellen toin-
tumaan ja hänen kätensä hllperoitsi lviina-
astillll, minkä hän oli pannut wuoteensa
Viereen. Mutta haperoitsema käsi ei ta-
wannut kaljatuoppia, ju tämä seikka sai
ettkun äkkiä awaamaan silmänsä. Hän ei
kuullut Matin kysymyksiä; hän oli näh-
nyt, miten wiina-llstiansa oli käynyt. Lä-
täkkö lattialla ja tuuppi, joka oli potkaistu
owen suuhun, sanomat hänelle sen. No,
tästäkö eukko «immuun; ju ellei hän olisi
muistunut, ettei Matin kanssa ollut tuk-
kanuotalle meneminen, olisi mökissä tum-
mia nähty. Nyt kuultiin siellä tuaan Lee-
nan julmin kirouksia, mitkä emät sitten-
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tään tahtoneet hiljentyä, kun Matti nyrt-
kiänfä näyttämällä oli käskenyt hänen olla
waiti. Tämä waikutti tosin, mutta enem-
män toki Matin lupaus, että Leena seu-
raamana päimänii saisi herllu-juomaansa
kokonaisen ankkurin. Leena asettui nyt
ja lvllstasi miehensä kysymyksiin, niin sel-
keästi, kuin otra.lt jywii, joka kihelmöitsi
hänen silmässänsä, teki sen hänelle mah-
dolliseksi. Hän jutteli muun muassa kap-
teenin onnettomuudesta, ja kun Matti sen -
tuuli, lirosi hän julmasti. .Perhana, elten
ollut lotottu", huusi hän, „se olisi huo-
jentunut, jopa tehnyt tarpeettomaksikin ai-

komuksemme.
Matin uäiu manatessa oli eukko muis-

tanut Heikkiä. Hän nousi muoteeltunfu,
jonka laidalla hän oli istunut, ja kiipesi
kurkistelemaan uunille. Hän käänsi ryy-
syt siellä, mutta — poika ei enää ollut
siellä.

»Lempoko hänen on korjannut ! huusi hän."
..Kenen?" kysymät yksin suin miehet.
Eukko, joka puhuen kapteenin onnetto-

muudesta, oli unohtanut lausua mitään
Heikistä, kertoi nyt täydellisemmästi, mitä
hän tiesi. Matli kuunteli tiuteliaasli.
Mutta kun etlkko pääsi kertomuksessansa
siihen kohtaan, jossa pottu kiipesi uunille,
niin silloinpa säntäsi Matti eukkoonsa ja
oli kuristaa hänet.

»Tiedätkö, sen lempo! mitä olet tehnyt?"
huusi hän julmistuneena. .Poika on uu-
nilla kuullut ja nrivllnnut uiieitamme. Nyt
sun p—ru korjaa elämältä!"

Vuikeu on tietää, miten tämä kiista
olisi loppunut, ellei nyt Kalle olisi men-
nyt »väliin.

.Mä toki!" sanoi hän ja tarttui tome-
riinsa. »Kentiesi on poika jo aikoja en-
nen meidän tänne tuloamme pötkinyt tie-
hensä. Ämmä on arwattawasti jotenkin
kauan maannut pohnässu, koska nyt ivasta
heräsi".

Tämä muistutus sai Matin asettumaan,
sillä hän tiesi, ettei ämmä niin kohta he-
rännyt, kun oli juonut tarpeensa. Hän
mumisi itsekseen kirouksia, mutta päästi
eukon.

Koman menettelyn änkytti tämä wnhiiti
aikaa. Tuosta kapteenin onnettomuudesta
keskusteltiin sitten yhä, ja miten siinä kes-
kusteltiin, tulipa ilmi, että kapieenin ri-
kotut tääsit mielä olisimat siellä, mihin
heidät oli ojasta nostettu.

»Sctt sinä, lempo wie, Valehtelet!" iir-
jäsi Matti, kun eukko tämän ilmoitti.
Täällä ei likimainkaan ole minkäänlaisia
liiäsejä".

Tuo oli toinen kumma, jota eukko ei
ivoinut ymmärtää. .Poika hiidessä, kää-
sit poissa!" huusi hän suu auki, .Ju-
mal' cmitll! Tätä en minä ymmärrä!"

..Siuii! Siiiäkö mitään ymmärtäisit,
siku!" iirjäsi Mutti. Sitten mietittyänsä
wähän nikan, lisäsi hän: „Niin kuit se
mahtaa olla : Käiisejä on noudettu ja Var-
pulan Luurin ottopoika on niiden kuussa
lähtenyt". Ju Matti oli nähtämäsii lep-
pynyt kun tämän sanoi.

Mutta nyt oli ämmän «noro:
„Wnrpulan Laurin ottopoika!" huusi

hän. »Kuka, missä on hän, Varpulan
ottopoika!"

»Mitä sinä hänestä tuhdot? Varpu-
lan Laurin ottopoika oli juuri sama mieS,,
minkä sinä määräsit uunille ja mitä nyt
on hiidessä", ivastasi Murti, joka wähän
kummasteli eukon kiirusta kysymystä.

»Vai niin, »vai oli se poika Varpu-
lan ottopoika! Mutta tollohan tiedät kuka'
tuo poika oikeen on?"

! »Pottako!" ivastasi Matti; »mitäpä
hänestä nyt! Rytilän patroni hänen pes-
tasi irengttseen kaupungissa kun eilen täwi".

„Trengikscett ! No, sepä kummien kumma!
Rytilän Patroni oman itsensä trettti. Sen
sanon minä koko maailmalle nyt, että Var-
pulan Laurin ottopoika on Rytilän patroni-
ivoinaan kadonnut poi .. ."

Leena ei enuättänyt lopettaa. Matti,
joka aina oli warullansa, ymmärsi, mitä
eukko aikoi julkaista ja jo oli julkaissut-i
kin, «aikkei saanut wiimeistä tcmuuta sa-^
notuksi — Maiti keskeytti Leenan pu-
hetta antamalla nyrkkinsä wutensä takaa
pudota eukon päälaelle. Sitten katseli hän
pitkään Kallea, huomatatseen oliko tämä
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mitään eukon puheesta ymmärtänyt. Mutta
Kalle sanoi muun kun niiti eukon tuutu--
wun: »Nyt sun p-ru korjaa, kun tapoit
akkusi!"

Jos Kalle eukon puheesta oli jotakin
ymmärtänyt, osusi hän sen tumminkin niin
sulata, ettei Mutti, maikka kuinkakin häntä
silmäili, tullut tuotu tvnsuummaksi.

XV

Murtowarkaus.

Lahden poikii, millä toista-kymmentä
wuotta iukufterin näimme lolsun Mutin
hämärässä meloivan, kulkee taasen yössä
wene. Kaksi miestä nyt siinä istuu. Ve-
neen keula on nyt samaten tuin silloinkin
käännetty Rytilään pain.

Soutaja on muhiva, mankka lesti-ikäi-
nen mies. Hänen kasmonsa osoittamat
typeryyttä, mutta samalla on niissä jo-
takin niin konnamllistll, että herättämät
inhoa. Hänen silmäilyksensä omat tylsät,
niistä ivoituisiin luleu ajatus: »kaikki on
minulle Yhtä", — jos warnillll olisi, että
mies miliiän ajattelisi. Hänen nimensä
on Kalle Kontio. Hänen elämänsä on
humusta hänen nuoruudestaan saakka ytsi
suuri rikos. Isäänsä ei hän ole loskaan
nähnyt, äitiänsä ei hän muista. Kuh-
detslln-wuotiaana «arasti hän; sitä en-
nemmin oli hän jo oppinut malehtelemuun.Aili kuritti häntä; kuri ei ollut riittämä
tahi oli se liian myöhäinen. Miten lie-
neekään, Kalle ei siitä parannut. Hän
karkusi kotoaan ja siitä pämästä saakka ei
hän ole äitiänsä nähnyt. Kerjäläisenä
tulli hän talosta taloon; malehteli aina,
Varusti milloin sai tilaisuutta. Mieheksi
kun kusmoi, rupesi hän trengitsi; mutta
työtä inhot hän. Siitä syystä osuu hän
nyt luetella mähintäintin sata talon, joissa
hän trenkinä on, missä kuukauden, missä
miiton, missä mielä mähemmun aikaa pul-
Mellut. Kruunun leivää syönyt ju mettä
juonut ja kukskertull on hän kruunun piis-

kaa maistanut.
Kaikkinaisiin toimiin on häntä käytetty

ja hän kelpaakin taiteltaisiin. Matti tun-

tee hänen ja tietää, ettei hänellä ole en-
sinkään tuota tuntoa, joka omaksitunnoksi
kutsutaan. Matti tietää, että Kalle mii-
naa Marten elää.

Ei siinä paljon puhuta. Vene kulkee
kiiruusti. Käsipuolinen pitää perää, itsek-seen tuon tuostakin kiroillen, sillä hänen
nenäänsä pakoittua. Eipä haamua ole-
kaan puhdistettu siitä saakka kuin Matti
kaupungissa sai siihen laastaritiltun.

Jo laskee mene rantaan. Näillä pai-
koin ei Matti ole käynyt siitä yöstä saakka,
julloitt hun poika sylissä karkusi lolsun
suurelle.

Silloin eli hän kapteeni Kornmanin
kanssa ystämylsin. Rikoksestansa sai hänrunsaan palkinnon; mutta siitä ei hänellä
ole enää jälellä muuta kuin muisto. Usein
on hän sittemmin, tuin ruhunsa loppuimut,
lvulltinut kapteenilta enemmän, mutta lup-
tccni on hiinecn kyllästynyt, eitä ole wiime
uituina ollut tunteminnnsukuun häntä. Ia
kapteeni on tumminkin se, millä Matti
jonlinmoisellll oikeudella moi upuu odot-
taa. Nyt on kapteeni mulmis lähtemään
pitkälle mutkalle. Sitä ennen on Mutin
käyminen hänen puheelluun. »Ellei kap-
teeni hylvällä uniiu, täytyy hänen pahullu
antaa". Siinä lunnllssllnu.

Ia se mielessä tullee uyt Matti ytsin
käytämää Rytilään. Kalle on jäänyt ran-
nalle meneeu luo odottamaan, Maiii on
melkein warma siitä, ettei hän ilman Kal-
len amuttll pääse lltteittensa perille; siitä
syystä on hän käskenyt Kallen olla mal-
miina ryhtymään mäkinaisiin toimiin.

Mattitietää, että kapteeni masta myöhään
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usein koittama piimäkin tapaa hänen iunl-
womllsta. Hän on siis warma siitä, että
hän ketään herättämättä sna tamnta enti-
sen kapteeninsa.

Hän seisahtui Rytilän homin eteen.
Hän näkee patroni Kaarle Kornman mai-
naan kamarissa jonkun kulkeman edesta-
kaisin; hän tuntee kultiessaau Rytilän ny-
kyisen isännän.

Hiljaisilla askelilla lähestyi Matti sa-
maa akkunaa, josta hän miimein, kun
Eewa walwoi patroni Kaarlea, oli kurkis-
tellut kamariin. Hän huomasi, että pa-
troni Konrad nyt oli yksinänsä tässä ku-
marissa. Hän mumisi itsekseen: »Mitä
tuo tuossa kummituksena kulkee? Luulisi
hänen, kuu on, mitä itinä haluaa, on-
nelliseksi".

Hän koputti Hiljaan aklunalle. Hän
sai koputtaa kowemmasti, ennenkuin kap-
teeni Konrad sitä tuuli. Kapteeni kuuli
wihdoin ja seisllhtui akkunan eteen. Hän
silmäili ulos.

Siinä seisoi mies, jonka hän tunsi;
mies, josta hän ei enää tahtonut tietää
mitään nyt, kun hän ei häntä enää tnr-
lvinnut. Hän oli kyllästynyt tähän mie-
heen; hän tvihasi häntä, mutta samalla
pelkäsi hän häntä. Hänen oli täyty-
nyt silloin tällöin antaa Matille wähän
sitä, mitä tämä pyysi; Mä hän pelkä-
si, että rikoskumppaninsa käyttäisi tie-
tojaan hänelle wllhingoksi; mutta yhtä
usein oli hän närkästyneenä ajanut tykö-
ään wllntiwan kerjäläisen. Mutta mitä
kapteeni olikin antanut, «ähäisenä, mi-
tättömänä piti Matti kaiken sen. Sa-
laisuudet, mitkä Matti tallensi ja Vuosi-
kausia oli tallentanut, oliwat hänen 'nie-
leslänsä suuremmasta armosta, kuin ne
»vähäiset romot, mitkä kapteeni oli hänelle
ylönkatseellisesti heittänyt.

Lewotoinna, saamatta unta oli kapteeni
kulkenut weliwainlljllnsll kamarissa edes ta-
kaisin. Hän oli miettinyt asioitansa, miet-
tinyt miten hän suuremmalla moitolla möisi
niistä selmitä ja samalla Pysyä ainakin
siinä maineessa, missä hän nyt oli. Hä-

nen oli täytynyt tunnustaa itselleen, etta
hänessii itsessään oli jonkunmoinen muu-
tos tapahtunut; tämän luuli hän huomaa-mansa siitä, että hän, joka ennen ei lai-
sinkaan lukua pitänyt muiden puheesta,
nyt ei sietänyt, että hänestä pahaa pu-
huttiin. Hän oli tänä iltana, sen mer-
rat» tuin hänen kaltaisensa ihminen sitätaisi,
pitänyt tutkintoa oman itsensä kuussa ja
huomannut, että tähiiu muutokseen oli syynä
tyttärensä Amanda. Tämä kasmoi kas-
mamistaan ja häneen oliwat kapteenin tun-i
teet kiintyneet. Han rakasti tyiärtansä. Ai-
noa merikulku mielä, jakapteeni päätti ir-
taantua kumppanuudesta Karlgrenin kanssa,
sekä rtmeta tunnon ihmisenä elämään Ry-
tilässä tyttärensä eteen. Tähän päätökseensä
oli syynä selin, että asiat hänelle, hänen
ollessansa kumppanuudessa Karlgren'in
kanssa, eiwät ensinkään olleet niin on-
nistuneet, kuin hän oli sitä itselleen, liit-
toon yhtyessänsä, kuivaillut. Hän tiesi
siihen lisäksi, että Karlgrenin itaruutta
naurettiin, että häntä pidettiin typeränä,
sekä että hänelle, kapteenille, tuli osaksi
miihän tätä naurua. Hän oli nainut Wa-
pon, kauppiaan sisaren, omanwoiton-pyyn-
nöstä, mutta koto hänen woittonsa tästä
atuiolittostll oli ollut ruuhatoin toti-elämä,
Hänen täytyi tunnustaa itselleen, että
Vappo se olikin, joka nimen-omaan isän-
nöitsi Rytilässä, ettei hänellä ollut ustul-
lusta eikä moimaa tätä olentoa Vastus-
taa. Päästäksensä mähätsitään aitaa ma-
paaksi aivioliiton lujista siteistä, oli hän
päättänyt lähteä merelle. Sitten enem-
män mietittyänsä asiaa, oli hän huoman-
nut oman hyötynsätin sitä ivaatiivan. Me-
rellä, missä hän taasen oli entinen kap-
teeni Kornman, saisi hän ehkä miehuutta,
jottu kotiin tultuunsa taitaisi taloutensu-

kin ohjat pitää, kuten laimun tomuntoa
merellä. Tottu on, etteimät kuvteenin
ujutukset tällä alalla olleet oikeen seltvät,
mutta se ei häntä huolettanut. Aikaa ku-
takin, ajatteli hän.

Kapteenissa oli, jos symemmälle hänen»
sielunsa pohjalle silmällemme, tapahtunut,
aina wähin, toinenkin muutos. Samalla'
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kun hän luusi, että hän tytärtänsä ra-
kasti, tunsi hän myöskin jotakin outoa,
jotakin tähän saakka tuntematonta sydä-
messänsä. Hän oli kokonaan unohtanut,
mitenkä hän oli päässyt Rytilän omista-
jälsi, mutta nyt tnn rakkauden tunteet hä-
nessä piiäsiwät henkiin, tunkeusi tuo muisto
aina wäliin hänen mieleensä. Se ei ol-
lut häntä juuri fauottoivasti rasittanut,
ninttu se ei häntä ensinkään miellyttänyt,
ju hän tuetti sentähden päästä siitä »va-
paaksi, Nyt kun hun welmuinuunsu ku-
marissa kulti, missä kuikkien olisi pitänyt
häntä muistuttaa siitä, ei hiiu sitä muis-
tanut, ennenkuin hän näki lolsun Mutin
akkunan takana seisoman. Mutta silloin
tunkeusi muisto kaikesta, mitä hänen ja
-äsipuolisen mälillä oli tapahtunut, silmän-
räpäyksessä häneen.

Sanotaan, että kaikkein paatuneinkin
ihminen, joka ei pelkää Jumalaa eikä ih-
misia, kun suu hiljuisuudessn rikolsiunsu
miettiä, jopa haawanlehben liikunnostakin
hämmästyy, kun ätti-llrwllllinattll tuulee scu
suhinan. Niinpä tiimi kapteeninkin knn
hän näti lolsan Matin. N-ikii toi tämän
nyt tänne; mikä sat hänen häiritsemään
kapteenin ajatuksia ihun hetkenä, jona kap-
teeni ajatteli palata pahoilta teiltään?

Ätki-armuumllton näkö kuluneista ujoislu
herättää muistiimme kuitti ne seitut, jotka
oivat yhdistyksessä liiman näön kanssa.
"Ostaman luu näet, jota et muofitausiiu
ole nähnyt, heräämötpä usein muistiisisen hetten tapaukset, jolloin tuman ystä-
Mllu miimetsi näit. Miten heräämöt nämä
muistit, mikä tekec ne sitä eläwcimmttsi
inta omituisemmat seikat oliwat, joina ta-
paukset tapahtumat? Tähän kysymykseen
cn ota mustatukseni. Mutta että niin on,
sitä ei epäile kutaun.

Silmänräpäyksessä wiluhti eluwunä muis-
tona kapteenin sielussa kaikki, mitä oli
tapahtunut yöllä, jona hänen »veljensä
kuoli. lulsan Matti, joka akkunan ta-
kana seisoi, kutsui nämä muistot esille.
Hänen muotonsa Pyyhki pois aikojen pil-
met, mitkä kapteenin sydämen pohjalla
peittimät mitä sanottuna yönä oli tupuh-

tunut, jll kapteeni muisti nyt tämän yön
tapahtumat niin selwästi tuin olisiwat ne
ihan juuri nyt tapahtuneet. Hän luuli
näkemänsä tveljensä, joka tarjosi hänelle
kätensä ja kysyi, minkä tähden hän häntä
»vihasi; hän oli näkewinänsä prowastin,
joka läpitunkemilla silmillä häntä silmäili.
Hän ei ollut osannut olla marullansa;
tämä näkö «li silmänräpäyksessä paljas-
tanut kapteenille nritä hän wtwsienkuluessa
«li kokenut saada itseltänsä yhä enemmän
unohtumaan. Hän hypähti pian kohoksi,
kun hän näki sen, jota hän kaikkein wii-
hinnä olisi tahtonut nähdä, jonka hön mie-
lellänsä olisi syössyt symimpään helmet-
tiin.

»Mitä siuä tahdot?" iirjäsi hän, kun
tuo muistien silmänräpäys oli kulunut
ja hun jälleen oli tointunut ja saanut
kuluneiden aikojen aameet kootuksi ja lu-
kituksi entiseen piiloonsa. Mutta samalla
muisti hän kaiketi, että hän, jos näin ko-
wlllla äänellä puhuisi, ivoisi herättää ivui-
monsu, sillä hän kääntyi ju katseli ympä-
rilleen, huonilliakseeu olisiko ketään liki-
syydessä, Hän pelkäsi lolsan Mattia —

sentähden ei hän uskaltanut huutaa, hän
ci ensinkään tahtonut, että tulaan näkisi
lolsun Muttiu, sen tähden lerloi hän
hiljcmmullll äänellä kysymyksensä.

lolsun Matti lienee ymmärtänyt, mitä
kllptcenin mielessä liikkui, luu tämä kään-
tyi ja katseli ympärilleen, sillä hän hy-
myili. Mutta hänkin oli samasta mie-
lestä kuin kapteeni, että, näet, kahden kes-
kustelu, josta ei Nikuun kolmas mitään
tietäisi, olisi heidän Malillansa nyt sopi-
min — sentähden wastasi hun niin Hil-
jaan, että kupteeni tuskin kuuli hänen sa-
nojausu: »Päästäkää minuu kumariiuuc".

Eopimottomummulla ajalla ei olisi lol-
san Matti moinut tullu kupteenin puheelle.

Kupteeni kun knuli Mutin mustauksen,
seisoi totMlln aikoa tietämättä mitä tehdä.
Jos hun olisi ollut naimaton, niin kyllä
hän olisi scn tiennyt; — mutta uyt?
Mutti odotti, että kapteeni tekisi, niinkuin
hän oli käskenyt, mutta kun kapteeni et
liitnlitanut. kertoi hän komemmallu iiii-
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nellä: »Päästäkää minua lamariinne, mi-
nulla on teille tärkeää sanottamaa".

Nyt liikkui kapteeni. Hän »viittasi sor-
mella un oweu ju astui sitten ulos toiseen
kamariin, siihen missä Viimeksi näimme pa-
troni Kaarle wuinuun nuoren pojan nttt-
tlMlltl yönä, jona hänen isänsä kuoli. Sit-
ten meni hän etuhuoneesen ja awasi owen.
Siinä odotti häntä jo Matti.

»Hiljaan!" kasti tuptteni.
He llstuimat sisään patroni-wainuan

kamariin.
Siinä seisomat kumppanukset, tomerit,

ystämiit — miksi heidät nimitämme —

Mustlltusten; muttu eimätpä nyt ystcimäin
silmillä toistaan silmäilleet. Kapteeni, kun
nyt oli Mllpuu-ehtoisesti päästänyt suden
omaan luolaansa, oli woittanut takaisin
entisen urhoollisuutensa. Hän seisoi siinä,
niinkuin ainakin komentaja komennettaman
edessä. Hän silmäili käsipuolista päästä
jalkoihin asti ja odotti, että tämä sanoisi
asiansa.

Muttu täsipuolinen ei nyt ollut suma
nöyrä kyrmyniska kuin ennen. Hän oli,
kuta piukemmullu kapteeni piti kukkaron
suun, sitä enemmän oppinut mantunaan.
Entinen kunnioitus oli kumminkin tähän
saakka jotenkin pitänyt kahleissa tämän
wulltiwllisuuden: mutta nyt ymmiirsiMatti,
että jos tämä tilaisuus jäisi täyttämättä,
ei toista tilaisuutta niin pian tarjoutuisi:
ja sen tähden Moitti tvcmtimaisuus. Mutta
hänkään ei tahtonut uttaa puhetta; hän
luhtoi ensinnä kapteenin sanoista kuulla,
miltä kannalta asiansa oli asettama.

»Sano asiasi" — ärjäsi wihdoin kap-
teeni, »Jos rahoja taaskin tulet tisko-
nluan, niin on kulkusi tänne ollut turha".

Kapteenin ääni ju hänen sanansa suu»
tutkimat Mattiu. Hän oli saanut tietää,
miltä konualtll asia oli asettama,

»Minä tulin, niinkuin armasitte. ra-
hoju", sanoi hän jotenkin kohteliaasti.
»Muhdotointll on minun Jumalan il-
masta elää. Ne romot, jotka olette suu-
huni tukkineet, niinkuin nälkäisen koiran,
eiwät ole olleet mistään armosta, mur-
sinkin kun ne mertaan Rytilän omuisuu-

lecn, niintä omistaja te olette, niinkuin
tiedätte, minun kauttani".

Kapteeni oli antunut Matin puhua,
mutta hänen kasmoinsa muulens osoitti,
että mihu, hillitsemätöin mihu hänessä
kuohui.

.Jll paljonko tahtoisit?" kysyi hän ka-
malan kolkolla äänellä.

»Tuhannen ruplaa kerrassuun, tuhi si-
toumuksen, että maksatte minulle kaksisataa
rupluu wnobesfll kuolin-hetteeni saakka".

Kupteeni kulki pari kertuu edestakaisin
kamarissaan; sitten asettaust hän seiso-
maan Matin eteen ja katseli häntä kauan
sanaa sanomatta.

»Ia ellen uiinu sulle äyriäkään?" sa-
noi hän wihdoin.

.Niin litllivutte te ennenkuin kuukausi
on loppuun kulunut Rytilästu, sillä" —

ja Mutti kuiskasi Hiljaan — .sillä pa-
troni Kllarle-wainaan poika elää".

Kaikissa oli kapteeni Konrad ollut, mutta
eipä ennen semmoisessa tilassa tuin nyt.
Tuo uutinen, jonka hän nyt kuuli, tun-
keusi hänen sydämensä pohjaan saakka ja
mylläröitsi siellä kaikki ylös-alaisin. Hän
ei enää muistanut Matin hiiwytöntä pyyn-
töä. Sanat: Kaarle-wainaan
voita elää" — somat yhä hänen kor-
wtssuUN.

Mutta eipä ollut kapteeni niitä mie-
hiä, minä ensi ryntäyksessä Voitetaan.
Hän, kuten ainakin, kun jotakin onton liik-
kui hänessä, alkoi kulkea edestakaisin ka-
marissa, ja kulkiessaan koetti hiin ääret-
tömällä moimllllu sunda tasapainoon ne
tunteet, miltä uutinen oli hanessä herät-
tänyt. Nyt sai hän kiilteu tauun ennen-
kuin tämä hänelle onnistui.

Maiti oli odottanut jotakin aiwan toista.
Hänellä oli malmiZ taru kerrottawa tup-
teenille, jos tämö, niinkuin Matti luuli,
olisi huutanut: sinä »valehtele!!

Muttu kapteeni ei sanonut sanaakaan,
kulki yhä wu?,n edestakaisin. Hän mietti
niitä tästä uutisesta, jos siinä olisi pe-
rää, jos poika, Rytilän oikea perillinen,
todellakin eläisi, Möisi seurata. Mutta
kuta enemmän hän asiaa mietti, sitä yhä
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enemmän wakaantui hän siitä, että Mutti
wulehteli, että hän tällä luillu koetti on-
kia rahoja kapteenin herkkä-luuloisuudelta.
Muita kapteeni ei ollut hertta-luuloinen.

Hän lopetti kultunsa ja nsettnusi taa-
sen Matin eteen. — .Hywä on, että hän
elää; missä on hän, tuo hän tänne", sa-
noi hän.

Tätä tällaista ei ollut Matti osun-
nut aulvistllllkllun. Hän typertyi, eikä
oikeen tiennyt mitä mustata. Kapteeni
huomasi kohtu tämun ja hän oli nyt
warma, ihuii lvarmu siitä, että weliwui-
nuansll poika oli toisessa mauilmussn.
Kapteenin luonteessa ei ollut mitään lei-
killistä, muttu tumminkin, kun hän luki
petettyä toilvoa Matin silmistä, ei hän
moinut olla maa laskematta hänen tans-
sansu. Hänen tunteensu olimut uyt ta-
sapainossa.

»No missä on hän, tuo hän tiiune.
Miuii annan hänelle mielelläni takaisin
Rytilän" — jatkoi kupteeni, — ..Muttu,,
Mutti purku, mitenkäs sinun käy silloin?"

Mutti ei ollut koskuun tuullut kaptee-
nin luskewun leikkiä. Hän ei siis sem-
moiseksi ymmärtänyt kapteenin lausetta,
Hun typertyi yhä enemmän. Hän ei edes
huomunnui, että hänen ritokfensu oli yhtä
salllssa luin kapteenin, että jos toisen pu-
hat iyöl tulisimut ilmi, tulisimut toifeu- -
kin. ja ettei kapteeni ensinkään woinut mi- s
tään kantaa hänen päällensä. I

Muttu kapteeni yhä jatkoi: »Ia täslii -
umifcstll sinä tahdot 1.699 ruplaa — z
niinhän sanoit?" -

»Niin!" mumisi läsipuolinen. !
»Niinkuin sanoin, ei äyriäkään", är-s

jäsi kapteeni. »Mene mattoihisi ju tuo l
hullinennu kuolleesta herännyt tänne". Ju
ennenkuin Matti ehti mitään ajitella, mi-
tään tehdä, oli luvteeni tarttunnt hänen
käteensä ju facittunut hänen ulos. Ju
ennenkuin Mutti ehti mitään miettiä, ta-
pasi hän itseänsä seisomasta porstuan omen
uttopuolellu, juporstuan omi oli lukittu hä-
nen takununsu.

Hän kääntyi porstuaan päin, kynsien
korwantaustaansa. Hän odotti että kap-

teeni jälleen awaisi owen, sillä eipä ollut
hän, Matti, mielä saanut puhua niin mi-
tään siitä, mitä hänellä oli puhuttamaa.
Mutta owi pysyi tiinni, eitä kapteenia
näkynyt.

Matti suuttui, suuttui itselleen. Kap-
teeni oli häntä kohdellut niinkuin lasta,
ja hän oli antanut itseään siten kohdella!
Hän raapi lorwiansa, aina yhä enem-
män suuttuneena, kuta enemmän hän asiaa
mietti. Vihdoin lähti hän Hiljaan «is-
tuskelemaan rannulle päin takaisin.

»Sen saat minulle wielä maksaa" —

mumisi hän. .Semmoiset omat rikkait-
ten kiitokset!"

Kulle Kontio oli sillä iviilin odottanut
rannalla tolverinfa tuloa. Hän oli pan-
nut maata weneensä wiereen ja nukkui si-
leää unta, kun Matin potkatttsesta heräsi.
Hän katsahti ajattelemattomasti tomeriiusu.

»Noh, miten kämi?" kysyi hän ja hau-
kotteli niin, että leukaluut natisiwat, ~Tap-
usitto ketään?"

„P —run itse!" — ärs-äsi Multi.
Kalle tukisteli Mattia kummitulsena.

eikä muistunut sulkeu suutunsu haulotuk-
sestu.

Mutta Mutti ci enää ollut se typer-
tynyt, joka mustu ei osunnut toisen lau-
seesen mitään mustuta. Hän oli niin pian
tuin pääsi kapteenin näkymistä, niin pian
tuin suuttumukseltaan osasi miettiä, ru-
menuut miettimään; ju Muikku hänen miet-
timisensä ei mienyt mihinkään marmuu-
teen, ymmärsi hän, että hän oli ätli-armau-
mattomalla salaryntäyksellä 'yöty; että aseet
— mietteet kapteenin aimoissa — oliwat
sukkelammut ja terämämmät, kuin tuo
tuuma, jollu hän oli aikonut saudu kup-
teenin hymiillä untumllun hänelle ruhuu.
Hän oli tullut siihen päätökseen, että jo-
takin pirullista saluusi kapteenin mielessä.
Sillä kutu enemmän hun astua mietti, yhä
inuhdottomummultll näkyi se hänelle, että
kapteeni saattaisi mapaa-ehtoisesti luopua
Rytilästä. Kun Matti et woinut ym-
märtää, mitä kapteenilla eli mielessä, päätti
hän olla sitä ujutteleiulltlu ja sen sijaan
ryhtyä tuohon toiseen keinoon, jolla pa-
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remmalla menestyksellä saisi mitä turmitsi,
— kapteenin rahoja.

Mutti oli, kapteenin kamarissa kun sei-
soi ja ennenkuin hämmästyi hänen lau-
seestaan, tarkoin katsellut ympärilleen ja
pannut muistiin kaikki, mikä möisi »viedä
menestykseen, jos hänen täytyisi ryhtyä
luohon toiseen keinoon. Hän oli huo-
mannut ulkopuolella atlutillll kun seisoi,
että toinen akkunan wnorilaudoista oli
jotenkin löyhällä, että jos se otettaisiin
irti, käwisi hywästi nostaminen akkuna sa-
ranoilta pois. Tämä ajatus mielessä is-
tahti hän nyt Kallen wiereen wenettä «as-
iaan, ja ikäänkuin olisi tässä ollut kysymys
marsin jokapäimäisestä asiasta, pisti hän
piippuunsa ja iski tultu tulusneumoilluun.

Kauan aikaa istui hän siinä ja Kallen
kysymyksiin wastasi hän Wall»: »Odote-
taan, kunnes pääsee kapteeni uneen". Kalle
et ollut juuri utelias, hän oli siihen liian
laiska, mutta katsoipa hän kummastelemilla
silmäilyksillä tomeriansa tuossa. Matti
taasen mietti siinä, moisito hän jollakin
lailla hymätsensä käyttää tuota uutista,
minkä hän oli kapteenille kertonut.

Niin kului, kuten jo sanoimme, aikaa
mähän ja Kallckin, «aikkei hän syntymi-
sestään saakka ollut koskaan muulloin kii-
rutta tehnyt, tuin ainoastaan semmoi-
Mu tiloissu, missä korjaamullu luunsa
oli luullut woiwunsa pelastuu selkänsä,
rupesi jo tuskastumaan tätä omituista ran-
nalla istumista, kun Matti wihdoin nousi
ja sanoi:

.Nyt on ailu".
Kahden liihtmät nyt miehet Hiljaan ka-

ivelemaan holvia kohti. Ei näkynyt elii-
iviitä niin missään. He hiipilvät Hiljaan
yrttitarhaa, laytäivää, asuinhuoneen luo
ja — pyscihtyiivät akkunan alle, missä
Matti ivasta ikään oli seisonut. Varo-
tvasti kurkisteli Matti tästä akkunasta ka-
mariin. Siinä ei nyt näkynyt ketään.
— Viisaasti oli Matti tehnyt kun odotti,
sillä kauan oli kapteeni, kun oli saanut
hänet ulos, kulkenut juuri tässä kama-
rissa, lattiaa mitaten, miettien, ennenkuin
«li lähtenyt sieltä.

Akkunan muorilcmtaa, missä saranat
istumat, tarkasteli nyt Matti tarkemmin.
Se oli melkein irti. Hän tunnusteli sitä,
hän huomasi, että sen saisi irti ilman
aseetta.

»Ota mustahan" — sunoi hän Kal-
lelle, joka yhtä lemollisena. luin olisi ol-
lut kysymys uiman tumallisesta, tumalli-
sesta asiasta, oli tyhjentänyt laiturinsa
ju ruohoiselle kentälle luutinut toto jou-
kon useita ju tiirikoitu.. Kulle katsahti
Mattia sn sitten akkunaa, ja näyttipä siltä,
tuin olisi hän ollut mahan pahoillansa,
kun näki, ettei tässä, ei ainakaan kama-
riin pääsemiseen, tarmittu mitään usettu.
Hän kun tuon näki, korjnsi jälleen aseensa
tukkuriinsa.

Peukulonsu pisti Mutti muoriluudun
ju seinän mätiin. Vähäinen nyykkäys,
mähäinen nnpsuus ju luuta oli irti. Kalle
tuli nyt llmutsi. Huokeasti käännettiin
akkuna Muoriluutoineen. Sitä kotonaan
irtaantumasta eiwät pidättäneet muut kuin
haa'at, ja kun alkuna niistä nostettiin, olipa
kulku Vapaa patroni Kuarle-mainaun ku-
muriin.

Matti, kun oli akkuna Hiljaan asetettu
kentälle, loi silmänsä Kalleen. Epäile-
mättä mietti hän kumman heistä oli me-
»ueminen amalusta aukosta sisään, Multi
ehkä armeli, että kumuriin tnenewä tur-
lvitsisi kuksi kättä. Mutta epäilemättä
luotti hän enemmän ainoaan käteensä kuin
Kallen molempiin, sillä hän kuiskasi nyt:
»odota ja ota wastaan" — ja hiipi il-
man Kallen lllvuttll huoneesen.

Linnnt ultlliivut puistossa uumumirsiansä
laulan. Taimus oli kirkas ja selkeä, ru-
fottuiva hohde ennusti puiman tuloa; ilma
oli lämmin ja ihana. Kaikki ennusti kau-
nistu päimää. Mutta oliko miehillä —

Matilla ja Kallella — ailuu hnomutn mi-
tään semmoista!

Uudestaan, toistamiseen seisoi nyt Mutti
sumana yönä patroni Kaarlen kamarissa.
Hän oli nyt ylsin siinä. Kaikki, mitä
siinä löytyi, oli hänen.

Hän silmäili ympärilleen ja kuunteli.
Ei kuulunut mitään muuta kuin lintusien
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llumuwirsiä, — mutta ne eiwät Mattia
peloittaneet; ei näkynyt elämää muuta, kuin
Kallen ilkeä naama, joka akkuna-aukosta
kurkisteli. Mutta kumminkin näkyi Matti
yht'äktiä säpsähtämän. Hän, kun katseli
ympärilleen, niili seinällä patroni Kaarle-
«llinulln emännän luwlln; ja sen silmät
scurasilvllt häntä, jos mihin hiin liikkui
kamarissa. Tuo näkö pisti Mattiin. Hä-
nenkin sielunsa' läpi tulti muistoina en-
tiset eletyt aikansa, jolloin hän nuorena,
eitä näin kauas pahuuden tielle ehdin-

nvnnu, näki elämänä sen, minkä kuma nyt
häntä »varoitti — maroitti! Niin, siltä
sotukin muroituksen tupuistu tunsi Mutti
sydämensä pohjalla liikkuman. Mutia se
piste kudotti paikalla, silmänräpäyksessä
liirtensä, jo ennenkuin Kalle ennätti rumeta
ihmettelemääntään; — se kadotti kärtensä,
sillä Matin silmät niittivät nyt, mitä ne
oliwat hakeneet. Siinä wuoteen — sa-
man wuoteen, mihin patroni Kuurle «li
kuollut — ju seinän millissä seisoi lipus,
tuo, jonka Matti hyivin tunsi, sillä siitä
oli hänelle pulkkansa maksettu, kun hän
lllpteenille ilmoitti, ettei Rytilän nuori
putruni enää ollut olemassa.

Nyt ei hän enää »viipynyt. Hän kulli
lippuun luo ja koetti nostaa sitä. Hä-
nen silmänsä siuhkyiwiii ilosta. Hän tiesi,
eitä tässä pienenlaisessa rautalippaassa
tallensi kapteeni niitä tawaroita, joita war-
ten hän otteestaan oli elämäänsä tähän
saakka elänyt. Hän tarttui lippaasen, koet-
taen nostaa sitä. Se oli raskas, se ei
liikahtanut. Mattiponnisti woimiansa. Ei,
lipas ei liikahtanut. Hän kyytistyiksen nyt
sywemmästi katselemaan aarre-artkua, ja
hänen kasinoistaan katosi ilo. Lipas oli
neljästä kohden isketty kiini laattiaan, ja
siinä piti sitä kiini seinän puolella talsi
inunllluttoa. Matti, kun tämän huomasi,
kirosi Hiljaan julmankirouksen, mutta hänei ollut niitä, mitkä aiottua työtä kesken
heittämät. Hän meni Kallen luo jakuis-
kasi hänelle sanan, ja Kalle tyhjensi nyt
llltkarinsll Matin käsiin. Pian sen jäl-
keen makasi Amanda mainaan tuman alla
Pationi Kaarlen kauniilla peitteellä pei-

tetyllä wuoteellll wajarat, hohtimet, tiiri-
kat ja Vähäinen koiranleuka.

Nyt alini työ. LipaS oli, jos miten,
irti lattiasta olettama, sillä sen kantta
särkeminen ei käynyt; se olisi saanut koko
talon wäen jalkeille. Siina nyt tarkas-
tettiin lattiaan isketyt rautalewyt; niitä
ei käynyt katkominen. Rllspinaulat oli-
mat puukolla irroitettamat, leikctttamat täi-
tiasta.

Hiljaan siirrettiin wuode. Polwilleen
lllskeustwllt miehet lippaan eteen ja hiki
heidän otsastaan osoitti pian, että tässä
tehtiin työtä suuren puimäpulkun edestä. Ne-
listulmuistu puluista, jonka leskellä ruspi-
nllulll oli, leitkaili lattiasta Kalle. Matti
koetti purulla isontaa reikää toisen raspi-
naulan ympärillä. Jos nämä saataisiin
irroitetuttsi, sitten olisi pohja lippaasta
leitllttama. Maili, niietsen, tiesi, että
pohja oli puinen. Koko lipastll irroitta-
minen oli mllhdotointll, sillä munalukkoi-
hin ei päässyt useillu; ne «limat liian li-
kellä seinää.

Työ täivi sukkelasti ja Hiljaan. Mie-
het olmut tällaisiin tottuneet. Vihdoin
nousi Kalle. Hän oli tehnyt osansa. Sa-
rana, jolla rautakisko oli lippaassa kiini,
kääntyi, kiskon toinen pää, joka oli ollut
lattiassa tiini, nousi ja sitä seurasi tuu-
mau tanttitulmainen pala lattiasta,

Reikä, joitta naula oli tehnyt lattiaan,
isoni Matin putatessa yhä enemmän. Hän
painoi masaran tantapuulella puraa, jota
sitten hohtimen awulla wäänst ympäri,

Öinen työ näkyi miehille onnistuman.
Päät toisissansa kiini oliwat miehet

työskennelleet, toinen toisestaan huoli-
matta. Mutta kun Kalle oli saanut työnsä
loppuun ja sarana »vähäisen äänsi, kun
hän sitä käänsi, käänsi Matti päätänsä
katsellakseen, mitä Kalle oli saanut ai-
kaan. Se liikunto oli onneton.

Kalle, joka oli pollvillaan seisonut, otsa
milt'ei lllllttillssa kiini, nousi nyt äkkiä,
niinkuin jo sanoimme. Mutta samallapa
käwi hänen päälakensa towasti Matin
naamaan, ihan juuri siihen kohtaan siitä,
jota oli hellin. Me muistamme, että Ma-
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tm nenä tappelussa Varpusen Laurin
kanssa «li mäsäksi murtunut. Juuri tä-
hän pllkllittamaan kohtaan naamasta sattui
kowasti Kallen Pää.

Se käivi kipeästi. Matti ei ollut hel-
lä-thoinen, mutta tämmöistä kolausta hän
ei woinut kärsiä. Muistamatta paikkaa,
missä oli, päästi hän julman ulmonnan.
Ajattelematta mitään, syöksyi hänessä hä-
nen wihansa tyynen miettimisen rajoja
ulommalle, ja ennenkuin Kalle, joka yh-
teensatlnmisesta jälleen oli waipunut pol-
«illeen, ehti nousta, oli Matti «asaralla,
joka hänellä «li kädessä, iskenyt toive-
riaan päähän. Se islu oli «ihan, tu-
lisen suuttumisen, ja se semmoinen istu
ei ole lettinteloll. Vasaran tärtipuoli oli
pian reillään asti uupunut Kallen aimoi-
hin. — Ia Kalle Vaipui, sanaa sano-
matta, ääntä päästämättä lippaan päälle.

Silmänräpäyksessä oli se tapahtunut.
Matti, kun tekonsa näki, tyyniisi. Hän
ymmärsi kohta, ettei hänellä enää autta-
jaa ollut. Hän nousi seisalleen ja kat-
seli ympärilleen, mutta silmäilyksillä, joista
järki oli kadonnut. Hän puristi kättänsä
äärettömästi pcttoittamaa murtunutta ne-
näänsä ivastaan.

Niin seisoi hän kauan. Vähitellen
tointui hän. Hän tarttui tomeriinsa, pani
hänen makaamaan lattialle. Kallesta oli
jo henki lähtenyt. Kinuan silmät seinällä
seurasiivllt murhaajaa.

Matti tointui kokonaan. Hän osasi
ajatella tekoaan. Hän ymmärsi asemansa.
Hän kuunteli, mutta wielä oli kaikki hil-
jaista hänen ympärillään. Hän muisti
mitä Marten hän tässä huonehessa seisoi.
Hän loi silmänsä lippaasett. Wahän wielä,
ja aarre olisi hänen.

Jos olisi ihmissilmä osannut nähdä
mitä Matin sydämessä nyt liikkui, olisise nähnyt jotakin, jota ei hirmuisinkaan
kumaus tvoi tumailla. Siinä sydämessä
et ollut enää minkäänlaista tasapainon
tapaistakaan. Ahneuden piru maltasi ; mi-
hlltt piru tarkoitti, samassa määrässä tuin
ruumiillinen tuska ja kipu maitoasi Mat-
tia, katumuksen kauas, kauas pois.

Hän katseli puolitekoista, työtä ja —

hän päätti sitä juttuu. Atkunustu läivi,
hiljainen tuulen henki yhä, liiemmalle li"-^
hestyiviin päiwän enne; auringosta alkoi-
jo reuna näkyä taiwahan rannalla.

Hän katseli wielä kerran ympärilleen.
Hän lähestyi otvea, joka ivei saliin. Hän,
salpasi sen. Ia sitten pulasi hän työ-
hönsä.

Hän isonsi reikää raspinaulan ympä-
rillä. Hän teki railvoissllllit työtä. Nyt,
nyt oli sulllis suututtia, woitto moitettawa
— tahi ei koslaan. Samu kurjuus, kuin
tähän soukka, jäisi hänelle osaksi, ellei hän
nyt onnistuisi. Vanhun merimiehen kuitti
ujutukset oliwat kiini työssä. Murtunutta
jäsentä ei patoittanut nyt; hän ei aina-
kaan tuntenut sitä.

Hän teti kiiruuttn. Aika oli kallis,
hän tiesi sen. Hän olisi antanut puole
lippaan sisällöstä, jos hänellä nyt olisiollut toinen kätensä tallella.

Mutta kullipa se työ yhdelläkin kä-
dellä.

Kulki, mutta hitaasti ... Se kulli kum-
minkin, ja jo irtaantui raspi. Se liikkui
reijässä, se löyhtyt löyhtymistiiän. Viliinne
mielä ja — se oli Matin kädessä»

Hän Pyyhki pois hien otsaltaan. Hän
nousi ja llltseli ympärilleen, hän katseli
kuollutta. Aurinko oli milt'ei kokonai-
suudessaan näkymissä. Ei leivolle aikaa,
nyt työhön jälle.

Hän nosti lipasta; se nousi. Se oli
maan munlllukoistll kiinni enää. Se nousi,
niinkuin arkun kansi nousee, kun sitä nos-
tetaan. Hän kaasi tuolin ja työnsi sen
lippaan ja lattian mätiin. Ia nyt tart-
tui hän puukkoonsa. Lippaan pohja oli
llu'aistawa.

Hän miilsi sauman pitkin lippaan poh-
jaa. Puukko pystyi l/ywin; mielä miille
ja suuri palanen puuta lohkesi pohjasta.
Hän iloitsi, mutta samalla, kuta enemmän
työ loppua läheni, sitä lewottomammalsi
meni työmies. Hän mapist joka jäse-
nessään.

Muutama silmänräpäys mielä ja patroni
Kornmanin rikkaus on lolsanMann käsissä.
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Mitenkä! Onnistuuko murhaajan ja
rosmon työ? Aurinko, jota malaisee hä-
nen kllsmojllnsa, eikö se herätä ketään kes-
keyttämään illurin aikeita? — Ei! Lin-
nut ne laulamat puissa, ja taampaa
kuuluu meren ykstoittoinen läylty rantaa

wllstlllltt. - — — Muuta mitään ei
kuulu lolsan Mutin ympärillä.

Hänen työnsä onnistuu siis, hun sna
periä Kontion Kulienkin osun — — ?

Saamme nähdä.

XVI

Prowastin perhe.

Me heitimme Heikin nukkumuuu hou-
reellista unta tien syrjään, jota wie Kurmu-
Annun usunnostu Rytilään, Pottu purtu
ei kestänyt sitä ponnistusta, jossu wii--
meisenä muorokuutenu oli ollut. Hän
Mukasi siinä tien syrjässä. Kulkioitu tiellä
ci puuttunut; mutta kutajapensaan syr-
jästä, missä hän makasi, ei tiennyt häntä
kukaan hakea.

Päilvä kului kulumistaan ehtoolle. Mäti
malasi siinä poika. Väliin oli hän illan
puoleen miihin herännyt, koettanut uousta,
mutta aina waipunut jälle takaisi kesin-
selle kentälle.

Niin oli hän maannut kauan. Aurinko
rupesi jo laskemaan. —

Mutta silloin heräsi poika. Hän tunsi,
eltii joku häneen kosti, että joku häntä
nuuski. Ju sumullu kuuli hän, että koiru
hänen Vieressänsä haukkui.

Hän amasi silmänsä. Suuri koira sei-
soi hänen »vieressään ja nuoli hänen kas-
ivojansa, mihin merta oli hyytynyt. Hän
koetti nousta, mutta hän ei jaksanut. Hän
oli liian heikko siihen. —

Puiktu, missä hän makusi, oli ihan tien
syrjässä. Kun hän nosti päätänsä, tuuli
hän tiellä ääniä. Siitä siivu, missä hän
makasi, kulki joku.

Tämä kulkema oli jo koiran täytöksestä
huomannut, että jotakin outoa «li tien
syrjässä. Hän oli jo pysähtänyt hemo-sensa, lun näki, että katajapensaan mie-
ressä ihmisen pää piZtihe esiin ja jälle
katosi. Hän meni pensaan luo.

Siinä makasi Heikki. Koira seisoi hä-
nen mieretzsään ja heilutti ystämiillisesti
häntäänsä. Vanha »nies kyykistyi mu-
kullMllll klltsomuun. Vanhus ei tunte-
nut Heikkiä; muttu Heikki tunsi »vanhuk-sen.

.Prowasti!" — sanoi hän Hiljaan.
PromaSti se olikin, prowasti Wern,

joka palasi kotiinsa sairaan tyköä. —

.Kuka sinä olet, poika, ja mistä tuom-
moisessa tilassa?" kysyi hän ja lyytislyi
wielä alemmaksi pojan luo.

»Varpulan Heitti!" wastasi Heitti HU
juun.

Nyt tunsi prowasti hänen. Tahitia
paremmin sanoaksemme, hän muisli ni-
mesta, jonka kuuli, tapauksen kestikiewuri-
tulossa..

.Jumalan nimeen poika! mitä sinua
on kohdannut!" huusi hän.

Heikki kuuli kysymyksen. Hän koetti
mustata, mutta samassa tun hän uutis-
tutteli itselleen, mitä häntä oli kohdannut,
mitä Varten hiin äsken oli niin kiiruttu
tehnyt, fekllusiwat hänen ajatuksensa. Hän
luuli näkemänsä lolsan Matin mieres-
sänsä ja hän huudahti kowusti, ju hauen
päänsä maipui jälle alus. heikkous oli
»vieläkin woittanut.

Promusti huomusi nyt, ettei hän Hei-
kiltä, siinä tilussu, jossu tämä nyt oli,
moist sullbu mitään tyydyttämiiä selitystä.
Poikuu ei myöskään käynyt tänne jättä-
minen. Prowasti koetti sentähden nostuu
houraawau, saaduksensa häntä lääscihinsä.
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Se hänelle wihdoin, maikka suurella wai-
wallll onnistui.

Ia promastin sylissä yhden istutta-
missa kääseissä saapui Heikki puolen tun-
nin kuluttua pappilaan. Rytilän siivu
siinä ajettiin jnuri luin aurinko alkoi lus-
ien. Vastahan tulioille, jotta lummustel-
len katsomat promastin ja kysymyksiiinsä
tekimät, ei prowastilla nyt ollut aikaa
mitään wastcita. Hän kun Rytilän simu
ajoi, oli aikonut sinne iviedii sairaan haa-
lvoitetun, mutta jotakin hänessä, jolle ei
hän itse woinut selitystä antaa, esti häntä
sitä tekemästä. Pappilaan oli tosin wä-
hän pitempi matka ja sairaan tila epiiil-
täwä — mutta tumminkin oli sairas siellä
paremmassa turmassa. —

Promusti Vern oli munhu, rehellinen
mies. Miksikään suureksi maailmassa ei
häntä ollut aiottu. Hän hoiti Virkaansa
uskollisesti ja auttoi, missä näki apua
tarwittuwlln. Hän ei kantanut nurjan
mieltä ketään wastaan -^ sen osusi hän,
kun tutkinnolle oman itsensä kanssa rupesi,
tunnustaa — mutta löytyipä yksi ihminen,
join hän inhoi. Tämä ihminen oli kap-

teeni Kornman. Min tähden hän häntä
inhoi, sitä hän ei kellekään sanonut; hän
hämmästyi, lun hän tätä itsessään ajat-
teli — mutta hän ei moinut inhottamasta
tunteesta päästä, kun hän näki kapteenin.
Hän tiesi itsessään että hän tiesi enem-
män kapteenista luin kukaan muu, maikka
ei hän moinut toteen näyttää näitä tieto-
jaan. Se silmäily, jolla kapteeni oli pat-
roni Kaarle Kornmun mainaun pientä pol-
kua silmäillyt yöllä, jona läksiivät tuole-
wllisen kamarista, se silmäily muistui
usein promastin mieleen ja se sanoi hä-
nelle sanoja paremmin, mitä kapteenin sy-
dämmessä liikkui. Kun sitten poika talosi
ja hänen ruumiinsa löydettiin, uskoina vro-
mastitosin eitä palroni mainaan ainoa peril»
linen oli eläivitten joukosta kadonnut, ja
sitä uskoansa ei hun salannut, muttu jos
joskus tuli kysymys siitä kuta tämait pie-
nosen oli hämittänyt, niin silloinpa salosi
prowasti mustauksen. Hiin muisti silloin
silmäilyä, minkä lapteeni oli »veljensä poi-

illan heittänyt, ja se silmäily sanoi pro
mastille, mitä prowasti ei muille ker,
tonttt. —

Prowasti oli, niinkuin sanoimme, jo
ijutäs mies. Hänen perhettään hoiti hii-
nen sisurensu, — leskiroumu Renner; per-
hettään! — niin jos hänellä olisi per-
hettä ollut. Prowasti oli naimaton; hii-
nellä siis ei perhettä ollut, maikka hän
useinkin perheestään puhui. Muttu sii-
hen luki hän tämän sisarensa ja hänen
kaksi tytärtään. Näitä rakasti prowasti
niinkuin omia ainakin rnkastetuan. Anna,
ivlllihempi leskirouwlln tyttäristä, oli jo
useita muosia päälle kahdenkymmenen. Hän
oli timuloinen ju siitä syystä sedän lem-
mitty; nuorempi tyttö Liina sila wastaan
— kolmetoista lvuotinen hempukka — oli
terwe, raitis ja kaunis, kuin kedon kukkai-
set, joita hän siskoiksensa kutsui, oli iloinen
kuin lintu ivapaudessaan, oli hellä niin-
kuin laupeus itse — ja näistä syistä oli
hän sedän lemmitty. Itämäksi oli pro-
wasti tuntenut piimänsä ennenkuin rouma
Renner hänen luokseen muutti asumaan!
Tämä oli tapahtunut lviisi muotia, uiitten
seiktuin juleslä, joiku olimut yhdistyksessä
patroniKaarle Kornmanin kuoleman kanssa.
Liina oli silloin pieni 3 wnolias lapsi.
Multa siitä pämästä, jona Liina pappi-
lassa enskerran leinui setänsä polmellu,
oli ukon itämä kadonnut. Promastin
riemu oli siitä lähtein pitää silmällä,
mitenkä iyttö kasmoi, miten hänen kau-
neutensa kehkeytyi; miten hymten amujen
alkeet hänen fydämessänsa paiwä päiwiiltii
työnsMät juurensa aina yhä sywemmälle,
samalla luin ne jokapaiwäisessäkin elä-
mässä niiyttimät hedelmiänsä.

Puppilun mutululla portaalla istumat
sisaret. Äiti, rouma Renner, pani kyökissä
palkollisille emästä, kun näiden huomenna
oli mentämä johonkin ulkotyöhön etääm-
mälle kotoa. Anna nojasi päänsä nuoremman
sisarensa rintaa mustaan ja nuorempi si-sar leikki sormillaan manhemmun sisaren
palmikkojen kanssa. He odottmat siinä
armaan setänsä kotiin-tuloa. Liinan mie-
ressä malasi lirja mielä auki; siitä oli
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hän wasta lukenut. Anna oli luettanut
häntä ja Liina osasi läksynsä. Liinan
päiwät oliwat jaetut kahtia; toinen puoli
niistä oli äidin omaisuus; se puoli kului
kotoisissa askareissa. Toinen puoli oli
promastin ju se tului luleinisisfu. Pro-
wasti oli itse ottanut kehittuäksensii niitä
uedon taimia, mitkä Liinan terämössä
ymmärryksessä jo oliwat siemenestänsä
vuhjenncet. Ia Liinan iloisimmat hetket
elimat ne. jolloin setä hymysuin ja hel-
lin silmin taputti hänen lullan-keltaisia
kiheriii himuksiaan ju kiitti häntä, tun oli
„wettu maluin" osannut osattomansa.

Nyt odotti Liina tällaista hetkeä. Hän
oli jo kauan sitä odottanut; olipa ikä-
ivissälln mielä kerran ju taasen mielä
kerran lukenut läksynsä. Mutta nyt pani
hän pois tirsun eitä uhannut enää kat-
sontaan siihen tänä iltana.

Anna, joka sanomattomasti rakasti si-
sartansa, painoi hänen päänsä rintaansa
mustaan. Ronmu Renner tuli kyökistä
su lausui, että nyt oli hän työnsä lopet-
tanut. Silloin hnomllslmut Liinan sil-
mät ensttfi, cltä hänen armas setänsä
tuli.

Hän nousi ja juoksi tullutta ivastahan.
Mutta kun hän näki, että prowasti nyt
ei yksin tullut, että hänellä oli sylissänsä
poika, jonka pää lepäsi prowastin olka-
päätä ivastaan, silloin huudahti hän.

Mutta prowasti käski erääu palkolli-
sista, joka pihalla seisoi, luokseen ja tälle
uskoi Hu» tainnoksissll oleivun nuorukai-
sen.

Ei nyt tullut Liinan luettelemisesta mi-
tään. Hän ja rouma Renner koettmut
kaikin tulvoin snudu nuorukaista wirkeä-
möön.

Semmoista huolta kuiu äiti ja tytär
liissä osoiltimat ormolle, ci ollut lukaan
ennen osoittanut.

Hän o!i kannettu työklikumariin : siellä
oli hänelle muode laitettu ja siinä, ihan
outojen hoidettamana, makusi nyt Varvil-
la» Luurin ottopoika.

Ihan outojen, sanoimme. Mutta eipä
Heitti niin ihan outo ollut enää pappi-

lan mäelle, kun oli prowasti heille ilmoit-
tanut teneu hun oli tuloon tuonut. Kaikki
muistimut, minkä hymiin työn Heikki ja
Antero olimut promustille ju koko pitä-
jälle tehneet Nuusilussa muutumia muu-
sia tukuperin.

Ei kummaa siis, että Heikkiä tumallista
hellemmin hoidettiin. Hänen päälakeansa,
jossu hiivulset «limat hyytyneesi» mereen
tuterttmeet, pestiin, ja tuitaivullu kädellä
usetti fMma Renner symille haamuillesuuren laastari-tilkuu. Heikki, kun tötä
tehtiin, ei oikeen tiennyt mitä tapahtui.
Vastu silloin tun päänsä oli puhtaaksi
pesty, ja kun Liinu oli kaatunut hänen
suuhnusll pikarillisen miiniä, tointui hän
täydellisesti ja silmäili kummastelemin sil-
min ympärilleen.

Ia taasen muisti hän »viimeiset tapauk-
set, ja kun hän ne muisti, eipä paljoa
puuttunut, ettei hän olisi rumennut haa-
melsimaan.

Hymä hoito piti hänet kumminkin toi-
messa. Ia nyt kertoi hun rouma Reu-
nerin, Liinan ja prowastin kuullen, mitä
kaikkea hän oli nähnyt, missä kummissa
ollut wiime wuorokauden kuluessa. Jo
mainitsipa hän tätä lertoellessaan, mihin
hänen matkansa meni, kun hän pyörtyi
tien syrjään.

Prowasti luuli hirmustnen lolsan Mu-
tin aikeita, joita Heitti nyt kertoi sen
mukaan luin hän näitä Matin sunsta oli
kuullut. Ei ollut siinä epäilemistä. ett'ei
Rytilässä murtowurkuuttu tapahtumit ja
ihonpa juuri samana hetkenä, jona Heitti
siitä kertoi.

Vie tiedämme, ettet promusti ollut kap-
teeni Kornmanin ystämiii. Mutta nyt,
kun Hu» luuli kapteenin oleman muarassa,
unohti hän sitä inhon, jonka hän mun-
tcn aina tunsi, lun tapteinin nimeä Mllan
muinittiin. Hän päätti lohtu lähtea Ry-
tilään, jos mielä mahdollista olisi, estä-
mään oiottua rikosta. Hän peltiisi, muikku
kuruttakin tekisi, kumminkin myöhästy-
mällsä, sillä yötä oli jo toto joukon kulu-
nut.

Kaikki talotmiiki tuli liikkeelle. Kolmen



rengin kuussa oli prowasti, mitä pikem- ,
min ehii, lähtenyt murtomarkuutta estä- !
mään. Pelkoon jiiiwät Liina, Anna ja
roima Renner, sillä lolsan Mattia pe-
lättiin; pelkoon, »vaikka prowasti oli käs-
kenyt heidän olla pelkäämättä. Heitti,
kun oli nähnyt, minkä wllttutuksen kerto-
muksensa oli tehnyt, nukkui wäsyneenä,
heittona raitistuttawaa unta.

Asunto-Huoneen rappusilla istuivat taa-
sen Anua, Liina ja rouwct Renner. Omi
lyötkiin ja kyökistä kyökkiknmariin on auki,
jotta kuultaisiin, jos Heikki heräisi ja mi
tään tarroitsisi.

Siinä istumat he, mutta nyt on Liina
kokonaan unhottanut kirjojansa. He odot-
tamat pelwolla prowastin tuloa. Niin-
hän se on. Kun tiedämme jotakin ole-
man tekeillä, olemme me lemottomia; mie-
leemme liimautua kllikemmoisia velon ju
kimitusten tyhnämiä tumiu, joita emme
saa poislumuun, jotka päin Vastoin yhä
yltyivät ja wasta silloin katoomat, lun
olemme suuneet tuullu, mitä on tupuhtu-
nut.

Siinä uyt istui promaslin perhe ja
odotti isännän totiin tuloa. M oli kau-
nis ja lämmin. Aurinko oli jo wähän
noussut, kun prowasti läksi; se uousi nyt
nousemistaan. Linnut laittomat pappi-
lun miereisessä lehdistössä, mutta eipä
Liinnkaun nyt ihaillut niiden luutuu. Kutu
edemmäksi uunin ehti, sitä tarkemmin sil-
maili hun tietä, mitä prowustin oli tule-
minen, ja wihdoin, kun odotuksensa häntä
liiaksi rupesi rasittamaan, täytyi hänen
lähteä kulkemaan setäänsä Vastaan.

Hän kulki pitkän mutkaa, hän palasi z
jälle omllitisll luo. Han käwi Heikkiä kat-
somassa. Nuori poika lepäsi lemolltsesti.
Liina lähti toistamiseen setäänsä ivastaan.

Uusi päiwä oli alkanut. Naapuri-talo-
jen mäki oli noussut, lvlllmiina ryhty-
mään uuden päiwän toimiin. Mutta aina
sen mukaan, kuin «uki ennätti herätä ja
noustu, kumipa prowastin lähtö uutisena
miehestä mieheen.

Seinäkello oli lyönyt 9 prowastin ka-
märissä, lun odotettu wihdoin palasi. Liina

juoksi häntä wutztuun, muttu hau »vaaleni,
kun nuti muuhun setänsä mulmomiseslu
ja liikutuksesta kalpeat kaswot. Ia kysy-
mys: ~Mitä on tapahtunut, setä?" joka
jo oli luiskahtaa hänen huultensa yli, jäi
kysymättä.

Liina näki ja osasi arwllta, että jota-
kin hirmuista oli Rytilässä tapahtunut.

»Viha on perintönä jäänyt Rytilään
pienen Kaarlen tutoomisestu" — sunoi
promusli tun > muinsu pariin oli ehtinyt.
.Kirous usuu siellä!"

Ju sitten kertoi prowuslt hirmusluwille
tuulioille, mitä Rytilässä oli wiime yön
tuluetzsu tapahtunut.

Vie tiedämme jo osun siitä. Me jä-
timme ntiehel-, joutu rinnussu ei sydäntä
löytynyt, tuilla paremmin, jonkn rinnussu
kuitti tunteet olimut limettyneet — kuol-
leen murhatun tomerinsn miereen. Me
jätimme hänen toimeen, jolla hän luuli
snllwlittllwansll sitä, minkä piti maallisen
onnen wortunllisenll, ytsin-omnisena pul-
maani!. Rahaa, rahaa, paljon ruhuu!
huusi hänessä ääni, joka ei wähän »vä-
häisiäkään lukuun ottanut keinoa, millä
tätä saataisiin.

Hän oli tehnyt työtä, tehnyt uutte-
rummin kuin koskaan ennen koko elin-

! aitanansa. Jo oli lyö palkkansa saama,
> Lippaan sisältö alkoi tulla näkymiin aina
yhä enemmän. Hän otti muoteestu lulunun,
sen leivitti hän lattialle, ja siihen lateli
hän mitä lippaasta sai.

Suuria setelipcttkoja oli hän luudellut
lakanalle. Hänen synkät kastvonsa tirtus-
tuimat. Hän oli jo rikas, sillä kenen
muun kuin hänen «limat pukut luttiullu?
Mä kiiruummusti käwi hunen toimenfu.
Jo tunsi hän, lun kätensä lippuusen poh-
justa pisti, että oli siellä astiakin. Hän
isonsi wähän reikää pohjutzsa ja nyt tuli
esiin ympyräinen astia. Matti nosti sen
kannen. Nyt oli hänen työnsä täydelleen
palkittu! Kauniita hopearikstä «li ustiu
täysi!

Nyt oli työ loppunut. Nyt lähtö.
Matti kyykistyi polwilleen, kääntääkseen

lakanan aarteensa ympäri. Kaksi lakanan
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kulmaa oli jo lujilla solmuilla solmittu,
wielä «li toiset taksi solinittawat.

Mutta nyt pulmillansa tun oli, kuului
jotakin, Mutti nosti silmunsa ju niiti
näön. Hän jäi muutamaksi silmänräpä-
ykseksi polwiliensll seisomaan. Hiin olisi
mieluimmin nähnyt pirun kuin sen, minkä
hänen silmänsä nyt nätilviit. —

Promusti oli ehtinyt Rytilään. Mie-
hessä, joku rauhan sanaa saarnasi, oli
tiellä liikkunut Vaihtelemia tunteita. Hän
oli miettinyt, mitenkä hänen tulisi täyt-
tää itseänsä, hän oli neumotellut mies-
tensä kanssa ja kun hän Rytilään oli eh«
tiitiäisillään, olimut he päättäneet.

Ellei murlllivlliklludesta tänä yönä tul-
lutkaan mitään, olisMllt he. jos tulles-
saan kohtu melua nostimut, turhaun he-
rättäneet ju peloittuneet Rylilän tulon
mäkeä. Ju kiittämättömyys olisi olewn
heidän plllttunsu. He sitoiwut sen tähden
heivoisen kiini uttopihulle ja liihcstyimät
Hiljaan hoivia. Täällä nuktuiwat mielä
kaikki, eikä mitään epäluulon lapuista
kuulunut. Promusti päätti jo, että pottu,
kuu niotustu murtomarkuudestll kertoi, joko
oli uneksinnt tahi määrin käsittänyt mies-
ten puhetta KarVll-Annun töllissä. Hän
oli jo Valmis puluamuan. kun erään
miehensä neumostu päätti howiu turkas-
taa meren puoleltu. Hän kulti Hiljaan
polkua, joku tnkupihllltll mei merelle, ja
kun hän piiasi hoivin meren-puolistu si-
ivua näkemään, nuti hän että poika oli !
ollut otteussu. Akkuna eräästä huoueestu !
oli otettu irti ju asetettu seinää was-
taan. !

»Me olemme myöhästyneet", oli pro-
mastin ensimäinen ajatus, luu iämän
näki. Mutta huolimatta tästä, kiiruhti
hän kumminkin nuorukaisen innolla akku-
nan luo, ja nousi katselemaan huoneescn.

Vaikea on sanoa kumpiko enemmän
hämmästyi, prowasti siiiä, minkä näki,
tahi Matti, jonka silmät, knn hän päänsä
kohotti, huomasilvat sen, minkä hän Vii-
meksi kaikista olisi osannut amistaa täällä
tapaamansa. Matti ei näköänsä uumeekst
uskonut, mutta kuitenkin ei hun moinut

> uskoa silmiänsä. — Seuraama silmänrä-
päys sanoi hänelle, etteimut ne pettäneet.

Matti oli mennyt ansaan, ja ansa heit-
täysi umpeen, juuri kuu hän oli saanut
työnsä wlllmittsi. Mutta Maiti oli jos mil-
laisissa ennenkin ollut; hän siis ei kudot-
tlluut toimcausa. Hänen oli mahdoton
ymmärtää, luta promastin oli lähettänyt
häntä häiritsemään, mutta hän ymmärsi,
ettei promusti ollut yksinänsä. Matti ra-
kasti eninnä kuitista muuilmussu raho.u,
mutta hauelle oli omu henkensä melkein
yhtä rukus, ja siis -— kosta oli nyt
mahdoton torjuta iyönsii hedelmät, päätti
hän lorjlltu «mun henkensä.

hun umasi kiireesti toiseen kumuriiu
»viemän owen ju silmäili siitä akkunasta
pihalle. Siellä seisoi eräs promablin
miehisiä, »huone on ympäröitly", ajatteli
hun ja hänen luottamuksensa itseensä oli
tndota. Hän uivasi omen porstuuun,
mistä ulos-wiemän owen kapteeni illalla
oli sisättii-päin sulkenut. Hön silmäili
porstuassu ympäri. Siinä oli raput,
jotta meilvät huoneen ylikertaan. Hän
jnotsi niitä ylös. Siellä oli owi, joka
wei huoneen ylisille. Hän juoksi sinne
ja nyt pelkäsi hän. Hän oli kaikissa
ennen ollut, tällaisessa pulassa ei koskaan.
Jos nyt olisi ollut yötäiin. pimeä — —

mutta ci! nyt oli ivaloinen Piimä! —

Hän haki piilopaikkaa, hän luuli löy-
täneensä semmoisen eräässä maate-artussa,
joka puoleksi oli täytetty mnutteilln. Sinne
kyykistyi tösipuolinen makaumuun, ju päästi
hiljau ulus tunnen ju — siinä sai hän
aitaa miettimisiin.

Hän kuuli pian, että talon mäti oli
herännyt. Hän kuuli, miten omiu -.»val-
ittu ju suljettiin. Hän luuli ääniä ju
ketä nämä äänet hnnsimat; sen hän tiesi,
jll hän wllpisi. Hän kirosi tewericmsu,
Kontion Kallea; tämä oli hänelle wal.
mistanut inujun Siperiassa.

Siinä arknssunsll makusi hän kauan.
Mä likemmältii kuulumat äänet. Hän
erottitin niitä Väliin.

„Se «n mahdotonta!" luuli hän sa-
nottaman.
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»Hiin ci olc lullut ulos" — kuuli
hun — »Akkunasta ei, ja omi porötu-
astu oli, niinkuin illalla sen suljin,
liini".

Näistä »viimeisistä sanoista tunsi hän
kapteenin.

Toimo pelastuksesta heräsi Matissa.
Ia niin pian luin tämä heräsi, rupesi hän
ajattelemaan turhaa «uimansa näköä.
Niin lähellä muulin; muutama minuutti
muun, ju hän olisi ollut rikas mies! Hän
olisi ijätsi jättänyt Suomen ja muissa
muissu nauttinut tamaroitunsa — muttu
nyt, luitttu toisin! Nyt niukasi hän tässä:
tämä pieni arkku oli hänen maailmansa.

Toimo pelastuksesta heräsi Matissa
aina sen mukaan, miten äänet kuuluuvat
etäämmältä tahi litemmältä. Useita ker-
toja oli hän kuullut kuljettuman rappusissa,
mitkä meimiit ylisille, mutta sinne ei ol-
lut mielä lukuun tullut.

Mutta nyt kuului ääniä, jotka, ilmoit-
tiivllt, ettei ylinenkään jäisi tarkustumatta.
Ia Matti artusfaan, missä makasi, tunsi
nimismiehen äänen.

Toimo pelastuksesta kutusi Matissa.
Hän tuskin hengitti. Näin, tällaisessa
pulassa, tuin nyt, oli hän ensterran eläes-
sään. Hän oli kiini, niinkuin hiiri an-
sassa.

Askeleita kuului; ne lähestyimäl hänen
piilopaikkaansa. Ne lähestyimät Hiljaan,
mutta kumminkin niin kohti suoraan pii-
lopaikkaa, kuin olisi kulkija tiennyt, mistä
ctsittämä oli löydettiimä.

Matti kun ylisille ehti ja sicllii etsi it-
selleen piilopaikan, ci ollut huomannut,
että lattia sicllä oli tomuineu. Moneen
aikaan ei ollnt littaan ylisillä käynyt.

Hänen jälkensä näkyimät tomussa —

sn näitä jälkiä oli nimismies huomannutso rappusilla. Mcttti oli ollut umoj iloin.
Arkun luokse, missä Matti makusi, py-

sähtyimät usleleet. Mutti tunsi nyt, että
hän oli hittussn.

Ia tämä tuutunsa ei häntä pettänyt.
Siinä seisoi urkun mieressä nimismies

ja kapteeni Kornmun sekä mielä kaksi tu-
lon trengeistii, kun arkku ulvuttiin.

Stina makasi mies!
Mutta lolsan Matti ei ollut taival-

lisiä miehiä. Hän kun marmaksi näki,
että piilopaikkansa oli löydetty, nousi siitä
itse. Arkuus, joka masta oli saanut hä-
nen wllpisemaan, oli nyt kadonnut. Hän
oli tosin wähän waaleampi nyt luin en-
nen, mutta äänessään ei ilmoittainnut
minkäänlaista Pelloa, kun hän sanoi:

»Tässä on mies!"
Vaikea on sanoa, mitä kupteeni Korn-

man ajatteli, kun näti entisen liittolai-
sensa tässä tilassa ? Mitä turkoittikuun tuo
silmäilys, jolla murhaaja häntä silmäili.
Olipa siinä jotakin, jota taidettiin uiiin
selittää: »Nyt minä olen kiini. Minulla
on edessäni kuoleman tuomio; luuletko,
että minä pidän salassa sinun työsi, si-
nun, jonka tähden minä nyt olen tässä
tilassa?"

Kapteeni ymmärsi, että hänellä oli syytä
pelätä lolsan Mattia.

Siinä ei paljon puhuttu. Matin ai-
tion käsi sidottiin ja sitten astuttiin alas
ylisiltä.

Nämä tapaukset, sen mutuun mile»
hän niitä lasitti ju ymmärsi, lcrtoi pro-
wasti perheellensä. Ia hun lisäsi:

»Matti tuotiin alos kamariin, missä
rikokset oliwat tapahtuneet. Siinä makasi
mielä .murhattu towerinsa. Matti sai
nähdä tekonsa. Minä puhuin hänelle
siinä muutamia sanoja, koettaen eikö hänen
sydämessään löytyisi »vähäistäkään palt-
tua, josta lumulun juna Voisi piiasta
sisälle, muttu tnrhuun. Hän mustasi muun
kirouksella".

In sitten sanoi promusti Heikille:
„Sinä olit »välikappale Luojan kädessä;

ilman sinulta olisi murha jn murkuus
onnistunut".

Heikki oli pehmeällä muokeelluan, missä
llumu-yönsn oli lcmollisesti nullunut, mir-
listynyt. Hänen päänsä oli wielä ras-
tas; hänen koko ruumiinsa hellä, mutta

hän tunsi itsensä kumminkin melkein ter-
meelst. Hän hämmästyi suuresti, kun
hän kuuli, niitä tuitkeu oli Rytilässä ta-
pahtunut; mutta prowustir lause ihus-
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tutti hiintu, semminkin kun hiin muisti,
että hän — jos Matin kiini-saaminen
todellakin oli hänen ansionsa — oli kosta-
nut lusmutti-isänsä pnolcstn. Häntä ihas-
tutti mielä enemmän uutinen, tuhi parem-
min sunllllksemme lupuus, minkä promusti
nyt lunsui:

»Tästä lähtein, poikani, on pappila
sinun kotosi". — Se ihastutti häntä,
niin että hän unohti kaiken muun. Olla
pappilassa, asua täällä ja Palmella tuu-

nista mamsellin, jota häntä oli niin lem-
peästi hoitanut, se sui ilon lietin leimua-
maan Heikin silmislä, mursinkin tun hun
näki että wanha rouwa ja hänen tyttä-
rensä mielihymällu kuuliwot tämän uuti-
sen. Tämä lupaus Mllilutti Heikissä,
mitä eiwät kaikki maailman rohdot olisi
»voineet maikuttaa. Toista oli palwel-
la pappilassa tuin Rytilässä, toinen
oli promasti isäntänä kuin Rytilun pu-
troni.

XVII.

Wähäinen keskustelu ja sen seuraus.
Tutkintoa murhasta ja warkuudesta oli

pidetty Rytilässä. Nsiu oli selwä; siinä
ei ollut paljon tuttimista. Mutti ei
woinut kieltää, ja kun hän ei tätä woi-
nut, pitipä hän kunnianaan tunnustaa
rikoksensa semmoisilla sunoillu, mitkä häm-
mästyttilvät kuittia. Siihen lisäksi hu-
ivllittiin hänen tunnustuksessaan iviittaut-
sia, mitta olimat kummalliset. Nämä
miittuutset tostimat rikos asiaa, jota olisi
tapahtunut useita muosia tiilä ennen.
Mutta näitä miittuutsia ei ymniärtänyt
kukaan muu kuin Rylilän isänlä ja hän
peltiisi nyt. Sillä nyt ei estänyt mitään
Multia puhumasta, mitä hänen ja kap-
teenin mälillä oli tapahtunut. Kapteeni
mietti itsessänsä puolustusta, millä tekisi
Matin syytolset tyhjiksi, jos tämä tun-
nustaisi mitään häntä, kapteenia, toste-
ivaa. Mutta Matti tyytyi mitttautstin
ja kun kapteeni tämän huomasi, hengitti
hän ivapollmmllstt. —

Tutkinto oli loppunut eikä uyt muuta kuin
saattaa murhuuju tntmulliseen muntihuo-neesen, kunnes täräjissä hänen tuomionsa
sanottaisiin, Vantikuleltuja oli jo saa-
punut Rytilään; nimismies oli kirjoitta-
nut passin; lähtöä tehtiin.

Silloin pyysi lolsan Matti puhua
muutaman sanan kapteenin kanssa. „Hän

oli minun isäntäni yhdessä kun merta
kulimme", sanoi hän »ja siitä ajasta
saakka on minulla jotakin sydämelliini,
jota tahtoisin hänelle ilmoittaa". Mutti
o!i tämän pyyntönsä lausunut alukuloi-
semmalla äänellä, tuin masla julman
tunnustuksensa, ja tästäpä pöäitimät tuu-
liat, että Motti oli rumennut helty-
mään.

Ei löytynyt minkäänlaista syytä kiel-
toon. Nimismies suostui pyyntöön jn
tuuscn olimut kupteeni ja hänen entinen
laimamiehenjii lahden lesken.

»Armuutteko mitä minulla on sano-
mista?" kysyi «anti, tun oliwat owet
suljetut. »Ellette armaa, niin minä tah-
don sunoa teille sen. Minä uion puhua
täräjissä ustoitu, jotta tupcchtuiwot toista-
kymmentä wuotta takaperin".

Kapteeni ei mastannut mitään. Matti
tukisteli häntä ilmenaurulla, joku wähi-
tellen hyytyi hänen huulilleen, tun hän
lisäsi:

~Iu minä ivoin siihen hanttia todis-
tuksia, jotta ette osua armatakaan. Miksi
tähän saakka en ole puhunut mitään, sen
te ymmärrätte; ei koiru tomeriunsu pure,
ellei turmis maadi. Mttttll nyt owat
asiat toisin. Minua uhkaa rangaistus ja
telo saisitte rauhassa nauttia tuon kirotun
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lippaan sisällön! Ei kuultu kuittien P-jen.
ei! sanon minä. Jos illallu olisitte an-
taneet, mitä Pyysin, olisipa Kontion Kulle
wielä elossu, minä en olisi tässä, juteillä ei
olisi mitään pelkäämistä, Muttu nyt un
Kontion Kalle helmetissä, minä tässä,
tämmöisessä tilassa, jn te olette joutu-
muisillanne sumuun tiluan. Kuka on näi-
hin syypää? Te ja teidän kirottu ahneu-
tenne. Mutta eilismurkinoistll ei ole
puhumista? Siis luulkaa nyt esitykseni:
Ellette auta minua nimismiehen käsistä
karkuun, niin eipä turwinne sanoa, mitä
siitä seuraa. Voitte fanou mainiollenne,
että hän mieköön ylisille aivloivuoteenne ja
teettäköön yhden maattaman muoteen, sillä
Rytilä ei tule näkemään mies-isäntää,
ennenkuin melimuinaanne poika on ajunut
hiiteen isänsä surmaajan perheen".

Tämmöistä puhetta entiseltä luima-
mieheltään ei ollut kapteeni koskuun kuul-
lut. Hän huomasi, että nyt oli tosi kä-
sissä. Mutin Viimeiset sonni olimnt muis-
tutlnneet häntä siitä, joka hänelle oli ra-
kas, pienestä tytöstään. Hän ymmärsi,
että Matti ei tyhjiä nyt puhunut.

„Ia miten minä moisin sinua auttaa?"
kysyi hän.

»Se on minun asiani" — wastasi
Matti. ~Eitö Koskelan Antti ole täällä,
ja hän on määrätty miemään minua lin-
naan. Sanokaa hänelle, että te suos-
tutte täyttämään, mitä minä teidän puo-
lestanne hänelle lupaan, jos hän päästää
minun karkaamaan. Minä tunnen hä-
nen".

Kapteeni mietti wähän aikaa.
.Aikakuluu käsistä. Vastatkaapian" . —

.Minä lupaan .. mutta miten ..."
„Te lähdette noin tunnin kuluttua kau-

punkiin, ajatte meidän siivu, ja parilla
sanalla on asia selmä. Jos tähän suos-
tutte, niin tvoitte sen näyttää antamalla
minulle nuo rahat, joita illalla Pyysin.
Te poikkeette tiellä Leenani luo jn sa-
notte hänelle, että hän «arustaa illaksi
»veneen rantaan, sekä annatte hänelle rå-

hat. Jos tuon teette, niin minä wamton
kautta maan ja tomuun, että lolsan
Mutistu ette enää kuule mitään, Ju nyt
wostutkuu . . pian. Joku tulee ..."

Kapteeni ei ennättänyt siinä suuresti
miettiä; mutta hän tiesi, että mustaukses-
tansa riippui paljo. Samassa kuin mai-
nionsa, joka ei moinut ymmärtää, mit»!
lolslllt Matilla oli puhumista salaan hä-
nen miehensä kanssa, awasi owen tyydyt-
tääkseen «uteliaisuuttansa, ivastasi kapteeni
Hiljaan: „Minä lupaan!"

Ilon hohde lensi Matin silmistä.
Mutta kun uyt rouiva astui hnonee-sen, sanoi hän: „Tiesinhän minä, eitä
sääliksi käy teille laima-miehentte on-
nettomuus. Minä kiitän teitä, että lu-
paatte pitää huolta Leenastani, jottei hän
nälkään kuole". — — —

Iltllftuolelln samun päimää lemisi kum-
mnllinen huhu pitäjässä. Talosta taloon
oli allmupämällii uutinen kulkenut murto-
markaudesta ja murhasta sekä lolsan
Matin kummallisesta kiinni saamisesta;
mutta nyt — ikäpuoleen samaa päimää —

tiedettiin kertoa, että Matti oli Koskelan
Antilta päässyt karkuun. Neljä miestä
oli tielle iitti-armaamatta tölmönnyt met-
sästä, repinyt Antin pahan-päiwäisesti ja
lvllpauttanut Matin.

»Sillä peijakkaalla oli liittolaisia", —

sanottiin, — »mutta kyllä hän ei tnulln
ole Vapaana!"

Niin sanottiin; mutta eipä armelu nä-
kynyt toteutvlltt. Päimiu lului, tviillojll
kului, kuukllusill kului. lolsan Multia
muun ei kuulunut. Hän oli kuin mllll-
ilmustu kadonnut. Ia mikä mielä tum-
mempi, Leena, hänen maimonsll, oli myös-
kin kadonnut, ei maan Karma-Annan
töllistä, mutta myöskin koko seudusta. —

Rytilässä maltasi Wappo-rouma. Kap-
teeni oli lähtenyt merelle. Mutta pappi-
lassll eli Heikki uutta onnellista elämää.
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I.
Kauppias ja hänen puoti-poikansa.

Koimc muutin oli kulunut siitä hir-
!l,!cäöla liiurhutapuiiksesta, jostu wiimeksi

Vuodessa ehtii paljon ta-
pahtuu — sos mnosi tapauksille rupeaa,
saatikka sillen kolmessa. -- Mutta kulunpa
ronosi ytsiiylsenkin elämässä wäliin niin
rauhallisesti, ettemme moi sanon juuri
umiiän merkillistä sen kuluessa tapahtu-
neeksi. Olot mnuttumat — sillä muuttu-
waista on tmnmiutm koitti muuilmussu
—- niin wähitellen, ettemme sitä itse huo-
maa. Lopsi tusmoo. mauhus Vanhenee
- on siinäkin so mlmtoksia, maitta omat
uäkylnättömiä meille, jotka itse näiden
mnntosten keskellä elämme. Kuluupa wn-
tiin toinenkin, Väliin kolmaskin mnosi —

mätiinpä mielä ufeumpiu ettei — niinkuin
sanomme — ympäristössämme mitään ta-
pahdu.

Niin oli ollnt luita Puppilussu. niin
Rytilässä, niin kauppias Karlgrenin tu-
lossa. Runsilussu jn Mannilassa olimut
isännät kuolleet: mutta eipä se minkään-
laista häiriötä muitten elämässä tehnyt.
Matkitan isäntä oli saanut myllyssä oi-
kean kätensä mäsäksi surmotutsi, mutta
sepä mauru hänen oma asiunsu. Var-
mttassa cmnnnöitsee nyt Lowiisa. joka
näiden mnosun kuluessa on mennyt nai-
misiin. Annu on manhentunut: suru jo
ensimmäisen wuoden köyhyys owut tehneet
hänestä Manhan eukon, jota sydun-ula-
tantin-a -ähdcn polttoa lupcttlan. suurimmat
osat päimää istnen takulla. Luuri, näetsen. et
valaunut kaupungista. Hänen jalkansa
sahattiin pois, mutta jalan-jäännökseen
pääsimät lylmän-mihut, jn ne tuasimut

purhuillouu oleman miehen huutuan. Se
työ oli lolsan Matin. Antti, Liisa ja
Eemn auttamat sisartaan ja lankoaan.
Pöimä kuluu, toinen tulee; ja jos Var-
pulassa kumisit ja kysyisit nyt: Mitä kuu-
luu? saisit murmllunkin »vastaukseksi: Eipä
juuri mitään. Aila licwentiiii surut, lie-
»veutllu kaikki; siispä muutokset, jotta ajan
pitkään omat tapahtuneet, owut — mi-
tättomiätö? lolsun Mutista, jonka syyksi
todella luetaan Kontion Kallen ju Vur-
pulon Laurin tuolemu, et ole sen koom-
min kuulunut mitään. - Hön latosi, kuten
solomn. näkymättömiin, tietämättömiin
Leenunensu. Hänestä puhuttiin ensi ni-
loina paljo; muttn piunpn puhe hiljen-
tyy, kun ci se uusia »virikkeitä sna; ju
mistäpä näitä mirilkeitä saatiin knn lol-
sun Mutti oli kud onnut? —

On syksyinen, sumuinen Päimä. Kunp-
pius Karlgren istuu rahu-urttuusa edessä.
Ukko on näitten kolmen muoden kuluessa
monhentunut. Hänen selkänsä on kyyris-
tynyt; hänen henkeänsä ahdistaa ja mat-
sassausa on hänellä miltei alituinen tuska.
Vnrmuu on kuitille, jotka omat oppineet
ulkonäöstä tuomitsemaan ihmisen ijun pi-
tuutta, että kauppiaan sitä tietämättä lno-
lcniu suuri puruikuu tarkastaa ju lopettaa
hänen elin-kirjansa Tulot ja Meuot.
Mutta kauppias Karlgren ei ensinkään
tahdo tuulla semmoisesta tirjan-piliijästii.
Hänelläkö nyt olisi aikaa tuolla, knn
kaikki asiut käymät pyörien edistymiseen
puin, kenenkään tietämättä, kenenkään kuu-
lematta, niinkuin hyivin moidellut pyörät,
miltä eiwät ääntä anna. Hän ei tahdo
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tietää kenestäkään toisesta puutholluristu-
kuin Anterosta, joka niin on Voittanut
ukon luottamuksen, jotta Antero «n luo- -
punut tuosta entisestä filosofiastaan ja^
heittänyt pois kotiwarkauden. Syynä tä- -
hän on itsessä asiassa se, että Karlgren s
on testamentannut Anterolle — .jos-
kuolisi, mistä Jumala »varjelkoon", —

niinkuin sanat testamentissa tuultmat —

kaiten löysän ju irtaimen omaisuutensa.
Tuo seikka tuaikutti Anterossa, mitä ei
mikään muu olisi »vaikuttunut. Hän näki,
että knuppius suurilla askeleilla lähestyi
sitä owell, jostei euiiä takaisin palata, ja
nyt ansaitsi hän kauppiaan koko luotta-
muksen. Kauppias rupesi nyt lvastci nä-
kemään, että Anterolla oli pää. Sillä
Antero johti häntä nyt kauppa-asioihin,
joista Karlgren ei ennen «fannut auwis-
tuakuan. Totta «n, että Anterolla usein
oli Paljon tekemistä, etenni alussa, en-
nenkuin hiin sai kauppiaan ryhtymään
uusiin asioihin, syynä siihen kun oli, ettei
kauppias näitä asioita ymmärtänyt; mutta
kun oli Antero ne selittänyt — «aliin
niin tarkkaan, että niitä olisi pieni poi-
kakin ymmärtänyt, — jn kauppias oli
huomannut, miten edulliset ne hänelle
oliwat — niin ihastui hän Anteroon, ja
juuri eräänä tällaisena ihastuksen hetkenä
oli hän teettänyt testamenttinsa, josta
hän jo sitä ennen — samatc ihastuksien
hetkinä — oli puhunut. Tuo testamentti
oli olelva suluinen, mutta eipä se niin
aiwan salassa pysynytkään, sillä Antero,
joka piti huolenaan, että se laillisesti teh-
tiin, ei woinut olla siitä puhumatta. Huhu
siitä lewisi ja nähtiinpä silloin eräänä
päilvllnä kummia kauppiaan konttorissa,
Wuppo, Rytilän emäntä, Karlgrenin si-sar, sai tiedon siitä, ju tämä tieto sui ai-
kaan »veljen ja sisaren Malilla kowan kiis-
tan. Antero urwusi kohta, kun näki rouwa
Kornmllnin ajawan pihalle, mistä puin
tuuli, ju ennätti parhaaksi kuiskuttaa kaup-
piaan korwaan: .Kieltäkää, ettette ole
mitään testamenttia tehnyt" — luu Nappo
astui sisään. Miten siinä sitten kiistel-
tiin, tuli rouwa wihdoin siihen päätökseen,

että toto huhu «li «aan — tllurien se-
pittämä. Mutta kauppias ihmetteli An-
teroa siitä pämästä wielä enemmän; sillä
miten tiesi Antero Vapon asiaa? — An-
tero näytti roimalle Karlgrenin kauppa-
huoneen salaisen kirjan, jonka hän itse piti,
ja josta siwumennett sopii san»a, ettei
kauppias itse paljon mitään siitä ym-
märtänyt, ivllikkei se juuri niin talsinen
ollut, se salainen kirja. Antero näytti,
niinkuin sanoimme, kirjan rotmalle jail-
maisi hänelle, millä kannalla Karlgrenin
kauppa-huoneen asiat oliwat. Ia roima,
joko. Anteron selityksistä huomasi, että tvel-
jensä oli monin werroin rikkaampi kuin ku-

kaan oli osannut ajatellakaan, ihastui kun
Antero lisäsi: »Tämä kaikki tulee teille hy-
iväksi ja tvieliipä enemmän, jos kauppias

! saa elää". — Sitten oli Antero wielä
-lausunut: »jos niin onnettomasti käwisi,
- että kauppamies kuolisi, niin toiwon miuä
saamani nauttia uudelta isännältäni, Ry-
tilän patronilta ja hänen «aimoltaan
samaa luottamusta, tuin olen nauttinut
nykyiseltä isännältäni". — „Se on tietty"
— «asiasi siihen rouwa, mutta itsessään
ajatteli hän: »Kunhan »veli on tunnolla
haudassa, niin kyllä sinä palkkasi saat".
— Ia mitä palkkaa hän tarkoitti, sen
kyllä ymmärsi Antero.

Samassa määrässä kuin kauppiaan
, luottamus Anteroon lisääntyi, oli hän
rumennut häntä kohtelemaan aiwan toi-
sin kuin ennen. Karlgrenin käwi. niin-
luin typerien uinukin, ettn hän —

maikkei itse sitä huomannut — muuttui
puuthollariksi tahi käskyläiseksi, ju Antero
muuttui isännäksi. Tutunkin oli mahdo-
tointll tuota huomata, sillä Antero antoi
käskyjänsä miisaasti: »Eikö niin?" .Niin-
hän se on?" ~Ettö se ole ostettawa?"
j. n, e. Ia samassa määrässä kuin kanp-
piuun luottamus häneen nousi, kuului
Vastaus: .Niin aiwan!" »Niin se on!"
»Ostetaan kaiketi!" — jopa, wnikkci
kauppias ymmärtänyt laisinkaan, miksi se
niin oli, tahi miksi se oli ostettawa.

Tämä luottamus kauppiaassa Anteroon
oli laswanut, samassa määrässä luin
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tauti työtänsä teli. Eipä ole mahdotonta,
että, jos kauppias olisi ollut terwe, An-
tero, joka silloin olisi eniistä kurssia pur-
jehtinut — kauppiaan rahaloowan kuutta
— rikkauteen, olisi ennen pitkää joutu-
nut salakarille ju käynyt haaksirikkoon
lastineen piimineen. Mutta nyt ei niin.
Antero oli ymmärtäiviiinen ja melkeinpä
— kuten kauppias sanoi, kun oli eräästä
Anteron toimimasta kauppa-asiasta raha-
urkuunsa saanut 1,9W puhdasta ruplaa
— luotu kauppiaaksi.

Sanoimme, ettei kauppias Karlgrenin
talossa ollut muutosta tapahtunut. Olipa
suurikin; mutta se muutos ei näkynyt;
päiwien kuluessa oli se wähitellen tapah-
tunut.

Kauppias istui — miten jo muinit-
simme — eräänä kolltonu fyksy-piiimänii
ruhll-llrkkunsa edessä. Kansi oli auki.
Kuupftius luki puutumaksi arkkuun koko
joukon niintutsuttujn lomburti-seleleitä.
Niihin oli hän rumennut muihtumuun ra-
hansa. Setin oli muutos ja sen muutok-
sen oli Antero saanut uituun. »Sillä
raha, joka ei kastoa, on kuollut, muttu
raha, joka kaswau, se elää", oli Antero sa-
nonut, ja sen oli kauppias ymmärtänyt.
Nämä rahat oli kapteeni Kornman, joka
yhä wielä oli merellä, lähettänyt ja sa-
malla kirjoittunut: »Rahtipurjehdus käy
hymin; mutta kumminkin aion minä tulla
tänä syksynä kotiin, sillä Konkordia ei
kelpaa enää muuhun kuin — — —":

Kirjeessä oli kolme wiiwaa, muttu mitä
kapteeni niillä tarkoitti, ymmärsi kauppias
»varsin hyivin. Tästä wiiwain merkityk-
sestä oliwat kapteeni ja kauppias päät-
täneet jo ennen kuin edellinen merelle
lähti; mutta päätöksen täyttämisen oli
kapteeni lykännyt »vastaiseksi, syystä että
»rahtipurjehdus" lan -utti hylvin. Se
oli todellakin kannattanut, jakauppias oli
siitä iloissaan, samaten luin kapteeni siitä
ettei minkäänlllistu Puhuu mainetta kuu-
lunut, ei, päin wastoin kaikkea hylviiä
Karlgrenen kauppahuoneesta.

Siinä istui kauppias ja mietti. Viita
nuo kolme wiiwaa kirjeessä merkitsi, se

oli salaisuus kauppiaan ja kapteenin »vä-
lillä. Siitä ei tiennyt Anterokaan mi-
tään. Kauppias mietti siinä pitäisikö hä-
nen selittämän tämä asill Anterolle. Oli
siinä kapteenin kirjeessä wähän muutakin,
jo se sai kauppiaan päättämään. .Tyh-
jennä molemmat rautamakasiinit, »uutta
niin, ettei sitä kukaan huomaa" — seisoi
kirjeessä. Mutta miten woisi tämä ta-
pahtua Anteron tietämättä, ja hän —

eikö hän kysyisi siihen syytä? Kauppias
ei epäillyt, ettei Antero täyttäisi käskyä,
— mutta kuinka saataisiin tämä käsky
salaisesti täytetyksi, ellei Antero tietäisi
syytä? Tämä »vaikutti tauppiaussa scu,
että hän huusi Anterou puodista.

On kolme wuottu — kesästä neljättä
— kulunut, siitä luin wiimetsi näimme
Heikin tomerin. Hän on muuttunut!
Pienestä, retuisesta kerjäläispojasta on
kusmuuut pulsku, kaunis mies. Ia to-
dellakin kaunis olisi hän, ellei hänen sil-
missänsä olisi jotakin, jokarumentaisi hä-
nen kauniita kasmojaan. Mutta nämä
silmät, ne liittuivut sinne tänne; niissäusuu ujutus, jotu ei taideta selittää, mnttn
joka »vaikuttaa samalla tumalla katsojaan,
kuin kirkas jääpulunen muikuttuu pieneen
lapseen, joka ei jään kylmyyttä tunne.
Antero on jotenkin hyiviisti puettu. Koto
hänen muotonsa osoittuu, että hän pitää
huolta ulkomuodostaan.

Hän on wielä nuori: mutta hän on
elänyt kaiten aitunsu, pienuudestansa soul.
ta; hän on elänyt, jos elolla ymmär-
retään sitä, että ihmisen tulee itsestään
huolta pitää. Hän ei tiitii lvunhemviu,
eitä ketään toistu tuin omaa itseänsä siitä,
mitä hän nyt on. Ia ettei hiin ajatte-
lematta ole elänyt, sen me jo olemme
nähneet. Hän on itseänsä kusmattauut,
ju tästä, miten tämä kuslvntus on edisty-
nyt, huomaamme me, että hän pyrkii
eteenpäin maailmassa. Semmoisesta alus-
ta luin Antero oli, semmoisesta olisi moi-
nut kasmllll ihmiskunnan kunnia, mutta
nyt — —

..Minulla on sinulle osia puhuttama,
josta tahtoisin luulla, mitä urmelcl" —
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sanoi kauppamies, lun Antero oli ac-tn-
nut konttoriin. »Sinä tiedät, eitä Kou-
kordill-lllimn on tehnyt onnellisia retkiä
ju moninkertaisesti muksunut hintansa.
Nyt kirjoittuu Kornmun, että luimu on
uiin mädännyt, ettei se enää mihinkään
kelpaa. Hän ehdottelee, että se tuotaisiin
kotiin. Muttu, jotta se mielä »viimeisel-
läkin llntuifi moittoa, esittää hän cttä —

— ruutumllkasiinit tyhjennettäisiin
salaisesti sinä ymmärrät?"

Antero katseli pitkään kanvpiosto. Hän
ci ollut ynmiartöminään.

.Noh! nytpä olet tuhma! Laiwa
ou lastattu juotaivilla aineilla ja muilla
kalliilla kaluilla — ne owat saatawat
rantamllkllsiineihin kenenkään tietämättä?"

..Ia mitenkä?" kysyi Antero äkkiä.
Muttll hän lisäsi kohta: .Luultcmusti on
setä keksinyt jonkun sukkelan keinon?
Asia blisi hyivii, jos se onnistuisi".

»Että se onnistuu, siitä pitää kyllä
Kornman huolen, tun sinä ivaan otat
tyhjentiiälsesi makasiinit".

.Sen minä teen!"
„Ia sitten uppouu Konkordia lasti-

lleen päitviueen. Ia sinä tiedät, että
sekä lllilvll että lasti on makuutettu".

Kuuimastusta osoittama »Haa!" oli
juuri pääsewä Anteron huulilta, tun hän
tämän kuuli; mutta hän soi sen kunt-
mastushuudon ja lausui miettien: .Siitä
on puhdnsta moittoa ainakin 20,000
ruplaa, jos asia «ikein ajetaan.
Jos ei — niin —

" Hän ei jat-
kanut. —

Hänessä ujoi toinen ujutus loisia.
Hän oli, jos mitäkin tapahtuisi, waaruttci.
mutta moitto oli kumminkin hänen; mi-
tään parempaa esitystä ei olisi kukaan
moinut hänelle tehdä.

.Jos ei — — niin?" kysyi kauppias
ja katseli pitkään Anteroa.

»Niin et siitä »vahinkoa, wattka laiwa
menisi waluuttllMllttakin haaksirikkoon".

„Ai«an niin minäkin ajattelen" —

lausui tyytytuiiisenä kauppias. »Mutta se
onnistuu, se on warma asia; Kornman
on ollut tuollaisissa ennenkin. Se on
meidän Malillamme sanottu" — lisäsi
hän arasti.

»Se tietty!" ivastasi Antero. Mutta
itsessänsä ajatteli hän: »Hymä on tie-
tää". . Ia hän olisi epäilemättä koetta-
nut saada ukkoa tätä kertomaan, ellei sa-
malla joku olisi tullut puotiin.

I.

Naapuri-perheet.

Pop7i!a7sa luluilrai päiiväi hitsM^n
ctcenpäin. Onni jn rauhn malliisi pie-
nessä pcrhccssö. Unsi jäsen siinä, Hci-tt.
ci häirinnyt sitä.

Heikin asema pappilassa oli tummui-
tiu wähän omituinen. Hän oli siwisty-
mätöin nuorukainen, joka ei herrassäödyn
siisteydestä mitään tiennyt. Hän oli
luonnon lapsi, joka onnensa ivatheisfa oli
säilyttänyt, mitä omituista Luoja oli hii-

ncu luouteelleen autauut. Hänen siwis-
tymättömyydessään ei ollut pappilan nuo-
rille naisille seurastelijuu : hänen junansa,
mitta hän kaikessa iviattomuudessansa
puhui, loukkasiivat usein. Mutta pian
astui kaikkien näkymiin hänen sydämensä,
hänen tllftojensll puhtaus ja hän moitti
kaikkien suosion. Tämä taas sai aikaan,
että häntä pappilassa kohdeltiin wähän eri
taivalla kuin muita palkollisia, wuilku hän,
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Heitti, kohta niin pian kuin mammois-
tansa parani, asettausi palkollisten ri-
miitt.

Promasti kohteli häntä niinkuin isä
lustunsu kohtelee. Promusti näki, että
Heikissä uinahteli kyky ja äly, jotka, jos
ne heriiisimät, hänestä tetisimät oimun
miehen; jll hän rupesi uäitii Heilissä
sllluutumill omllisuutstll kehittämään. Hän
huomasi Heikillä halun tietoihin jn hän
täytti aina tilaisuutta mirittäälseen tätä
holuo. Auttajana hänellä tässä oli Liina,
jota raittiilla iloisuudella elähytti Heikkiä.
Heikillä ei ollut mitään martonaista tointa
pappilassa. Hän oli, miten lieneekin,
joutunut niin sanoaksemme koti-trengitsi,
jota uinu oli matmiina tekemään jos mitä
häntä käskettiin, mencmään, jos mihin
häntä lähetettiin. Lomo-uitoinaan sai hän
lukea, ja Liinasta sui hau koulumestarinsa.
Ia olipa se omituista nähdä iäysttusmnisen
tuloupottais-nuorittaisen istuwon jukuun-
telemun, mitä wielä lusmuma tyttö opetti,
kuunteleman niin hartaasti, tuin olisi
hän maailman oppineimpan miestä kuun-
nellut.

Näin oli muuan ivuosi kulunut Heitin
tulosta pappilaan, luu herrusmäen suu-
reksi ihmeeksi eräänä iltupuimunu puppi-
luun tuli mieruitn. Tuu nyt ei itsessänsä
niin uiman tummu ollut, sillä promasti
oli rakastettu mies, jn samoin häntä kuin
hänen sisarensa tyttäriä tämimiit tutta-
mat milloin likiseuduiltll, milloin tuumsiua
katsomassa. Kumma oli tällä kertaa siinä,
että wieras oli pappilan lähin herrus-
naapuri, joka ei ennen ollut pappilassa
käynyt. .Mitä Jumalan nimeen tahtoo
hun täältä!" huusikin roima Renner, kun
Liina hänelle ilmoitti, että rouwa Korn-
man ja hänen tyttärensä oliwat tulleet.
Prowllstiutin kummllslutti tämä käynti,
mutta hän ei lummllstustansa näyttänyt.
Hiin meni kohteliaasti tulleita mustuan-
ottnmaan.

Roima Vappo Kornman oli noita nai-
sia, joiden kllsivllistll jo osataan, ainakin
alussa armelultll, luleci mitä he oikeas-
taan omat. Koko hänen muotonsa osoitti

towuutta. Jos näemme naisella ohuen
ja teramlln nenän, pienet tuikkaawat sil-
mät, pienen suun, jota saa muotonsa waa-
leilta ohuilta huulilta, niin maikuttamatpa
nämä samaa kuin sanat: „Pysy alallasi!"
Ia jos nainen siihen lisäksi on pitkä ja
laiha — niin onpa meistä kuin nati-
simme hänessä sen, jota mustaan ei ole
sanomista. Semmoisia tunteita, mitkä
eimät ensinkään olleet iloisia, herätti rouma
Kornman kaikissa, ja ne, jotta hauen tun-
fimat, tllisimat makuuttaa, etteimät nämä
tunteet pettäneet. Rytilässä piti hän ta-
lon ohjat komilla kourilla, ei maan nyt,
kun patrotti oli poissa, maan myöstin
tun plltroni oli totosella. Ia tun ei
patroni uskaltanut rumeta lomaa pane-
maan lomaa ivastaan, mitenkä sitten muut?
Kotkissa oli Wappo-rouman tahto laki,
jota oli parasta mastustamatta noudat-
taa, ja sitä noulllltettiinkin, jotta Wappo-
rouma todella taisi sanoa, että hänen
tahtonsa Rytilässä hallitsi. Sitä kyllä
ihmeteltiin, miten patroni Konrad oli hä-
net nainut, sillä eivä tietty, emmekä me-
kään mielii ole saaneet kuulla niitä syitä,
jotka hänen saimat tähän. Syitä löytyi,
ja sen jo tvoimme ennakolta sanoa, ettei
rakkaudesta ollut naitit haettawina. Wappo
oli näet niitit, joiden sydämissä ei rakkaus
tunnu, niitä, jotta eimät koskaan woi
toisessa herättää rakkautta.

Tällainen on wieras, joka nyt pappi-
laan tuli. Muttu oli siinä toinenkin hä-
nen mieressään, johon silmämme suurem-
malla mieli-hymällä kiintyy. Roumn Vappo
ei tule yksinään, hänellä on muassaan
nuori tyttärensä Amanda. Ei omena
kauas puusta putoo — sunotuau; mutta
he, jotka äidin ja tyttären Vieretysten
niikimät, sumutpa ihmetellä luonnon leik-
kiä heidän eriäwllisyydessciän. Tosin oli
Amanda mähän äitinsä näköön, mutta
kuitenkin kuinka eriämä! Maalari lun
maalaa ihmismuodon, jonka rumaksi, jopa
julmlllsitin sanomme, moi parilla pcnseli-
pyyhtäytsellä tälle rumalle muodolle antaa
marsin toisellaisen näön; pieni wiiwa suu-
pielukseen ja lomuutz muodosta latoo;



Muutama wiiwa äreihitt filmiin ja kuwa I
hymyilee meille lempeyttä jasuloa. Amanda
oli äitinsä näköinen, multa nämä wiiwat,
jotka äreyden mnitttcmat suloksi ja ko-

muuden lemmelsi — ne waikuttiwat niissä,
mitkä tyttären näkmiit hänen äitinsä wie-

ressä, ihastusta. Jos ulkonäöstä woi ih-
missydämen sisän tuomita, niin mikä eroi-
tus äidin ja tyttären wiilillä!

Amanda oli Liinan ikäinen, kentiesi
»vähän nuorempi. Mutta hän näytti pal-
joa wanhemmlllle. Liinu oli iloinnut
Jumalan wllpllllssll luonnossa, kaswanut
kukkien kanssa. Amandan ympärillä oli
äidin ureys wurjostanitt kaikki. Pakko ja
kowa tllytymys, joka ei wapaudesta tien-
nyt mitään, oli saanut Amandan sulkeu-
maan, aina sitä myöden, miten hän suu-
remmuksi kuslvoi, omuuu itseensä. Ju
samaten tuin tukku, joku. cchtaasen kama-
tiin mnlosllsta pihasta mnutetaan, luih- ',
tuu, tietämättä kumminkin, että sydämessä
on tauti, sumute kuihtui Rytilän suuressa
howissa Amanda. Tämä sairaus, jota
hän ei itse osannut selwittää, antoi hänen
muodollensa kärsimän näön, joka ivaikutti
katsojassa mieltymystä. Hänen filmis-
sänsä asui jotakin haaweksiwaa, jota taa-
sen ivaikutti, että niihin ihastuksella kat-
soi; sillä haaweellisuus, juuri sentähden,
että sillä ylimaailmoissll on kotonsa, wie-
hättää.

Liina lun Amandan niiti, tunsi kohta
syivintä myötätuntoisuutta; mutta kä-
ivipä kylmä muina pitkin hänen ruumis-
taan, tun hän tuuli rouwu.it äänen, jota
prowastin terwetulo-sanoihtn lausut:

»HerruZwäli ehkä kummastelee, että
naapurinne näette luonanne. Mutta asia
on se, että Amanda tarwitsisi opettajaa.
Senpä tähden päätin kysyä teiltä, herra
prowasti, eikö tyttäreni, joka kohta on rip-
pikoulun isässä, saisi silloin tällöin käydä
teidän luonanne?"

Se siis Vappu roiman asia! Pro-
wasti oli «aliin nähnyt Amandan, mutta
tämä oli aina latsonut maahan silloin;
prowastin mieli-alaa kapteenia kohtaan me
tiedämme: siis ei ollut hän ennen ujutel-

lutkaan, ettei nuoren tytön asema Ryti-!
lässä saattanut olla huwittawa. Nyt loi!
prowasti silmänsä Amandaan, ja nyt näki!
hän, — ensi silmäily sanoi hänelle sen!
— että omena ei ollut aiwan puun wie>
reen pudonnut. Amandan silmistä luki-
hän rukouksen: »älkää kieltäkö!"

Tuma pyyntö tuli niin äkki-urwaantatta.s
Prowasti ei osannut siihen niin paikalla
mitään »vastata. Rouwa Kornman ei'
sitä lvlllltinutkllllti. Rouwll Renner koetti
Vieraallensa osoittaa kaikkea kunnioitusta;
mutta olipa aina hänen mielestänsä kuin
kylmä wirta olisi lainehtinut hänen ja
heidän wälillään. Liina wei Amandan
katsomaan huonettansa ja — ystämyys
naapuri-mamsellien mälillä oli syntynyt.
Amandan mielestä oli Liina niin onnelli-
nen, niin oikeen kudehdittuman onnellinen,

Franzenin runot »inkustwut Liinan pöy-
diillä; Amanda silmäili niihin, ja tunsipa
hän tuossa nyt sumalluiscn tunteen, milt-
kä kukka luultawasti tuntee, tuin häntä,
jola kauan on luiwuutta kitunut, raittiilla
tvedellii kastetaan,

Kaks tuntia wiipyi Rytilän herraswäti
pappilassa. Heidän käyntinsä oli wai-
lttttlltult eri taivalla kaikkiin. Roima
Kornman ei ensinkään ollut siellä menes-
tynyt. Hänen towuutensa oli täytynyt
»vähin sulata lempeässä perheessä. Hän
ei oikeen tuntenut itseään siinä. Kaikki,
mitä hän siellä näti, soti aiwan jäykkään
wastaan niitä tapoja, mitkä oltmat hänenomassa kodissaan ohjeeksi määrätyt. .Ih-
meellistä on, että rouwll Renner semmoi-
sella kllswlltnksella on saattanut saada tyt-
täriänsä niin sujimiksi", muumisi hän, kun
oli lähtenyt. Rouwa Renner taasen ru-
koili itsessään Jumalaa, että tämä naa-
purien käynti alisi tviimetnen, niin totta
kuin se oli ensimäinen. Hän siis et en-
sinkään mielihyivilläillt kuullut weljensit
wllstlluksett rouwa Kornmanin pyyntöön:
„Amandll on terwe-tullut aina, milloin
waatt tahtoo tulla". Mutta mitä tämä
prowastin »vastaus ei wailuttanut rouwa
Rennerissä, sen waiktttti se Liinassa ja
etenni Amandassa. Amanda kuistasi wasta
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saadulle ystäwiilleen, ettei hänellä koskaan
ennen ollut niin iloista hetkeä kuin tä-
nään, ettei hän ollut milloinkaan niin
mieluistll uutista kuullut.

Asia oli päätetty. Mutta siitä syntyi
sitten, kohta wierniden lähdettyä, pitlä
keskustelu prowastin ja rouwa Renne-
rin wälillä, rouwa kun enskerran eläes-
sään ei tyytynyt weljensä toimeen, Muttu
tun promusti hänelle lempeästä sydämes-
tään selitti syyt päätökseensä ju kun rou-
ma näki, miten iloinen Liina oli siitä, ei
hän enää sen kowemmin wastustunut.
Wielä siinä sitten ihmeteltiin syytä, min
tähden jäykkä rouwa Kornmun nyt tahtoi
opetusta Amandalle, Siihen ei seltvitystä
suutu nyt. Vustu aikojen kuluttua saa-
tiin tietää, etta Vappo oli päättänyt
saada tyttärelleen oikeen mahtaman mic- i
hen, että Amanda tämän tähden oli lii- !
hetettiimä Tukholmaan. Mutta sitä en-
nen tulisi hänen oppiu ainakin wähän
kutakin — suma mitä — jottei maalai-
suus niin aiwan turkeestt pistäisi silmiinsuuressu, »vieraassa kaupungissa.

Tämä rouwa Kornmanin käynti uudis-
tettiin pian. Hän toi, näetsen, tyttären-
sä pappilaan, missä prowastin kanssa nyt
likemmin tuumailtiin siitä, mitä Aman-
dan piti oppiman. Rouwa Kornman oli
tässä asiassa aiwan samaa mieltä kuin
promusti, eli toisin sanoaksemme: rouwa
Kornntanista oli ihan samaa, mitä Aman-
da oppi, kunhan maan jotakin oppi: rou-
ma Renner ei nyt sanonut mitään, mutta
hän ilämiStyi naapuri-routvan kanssa, ja
pianpa mieliharmilla ajatteli hän: ru-
wenneelo rouma Kornman aina seuraa-
maan Amandaa pappilaan, niin onpa siitä
koko mastus.

Miten kohteliaisuus waati, käwi pap-
pilan herraswäti Rytilässä wieraisissa.
Ia siellä näki rouwa Renner selmäiin,
ettei hänestä ollut seuraajaksi kapteenin
roimalle. Prowastintin mieltä puinoi
Rytilässä ikiiivcit muistit, juttu hän, kun
käynti oli tehty, fywästi huokasi ja ikään-
kuin hengitti tvllpllllNltnnsti, kun jälle oli
päässyt »vllpaasen ilmaan.

Näillä käynnillä oli seurauksena jon-
kinmoinen näennäinen ystämyys naapuri-
perheiden »välillä. Amanda nähtiin tnstä-
lähin melkein joka päiwä pappilassa.
Rouwa Kornman ei enää seurannut häntä
sinne.

Kaikissa oppi-aineissa oli Amanda YZ°
täwäänsä Liinaa pllljon jälessii. Hun ei
kumminkaan kadehtinut häntä, lvuuu koetti
kuikin tllwoin hywälsensä käyttää oppi-
aikaansa. Amandan käsitys oli sukkela,
mutta aatteen maailmaan jäimät usein
hänen ajatuksensa haameksimaan, kun pro
masti oli hänelle kristillisyyden pääkuppa-
leitu esittänyt; jopa usein promastin pn-
huessalin lensimät ne nykyisyyttä uloin-
muksi. Liina ihmetteli Aniunbnn; sillä
Amunbun kumitus miehätti häntä usein
niin, että hänkin unohti marsinuisnnden.
Amanda taasen ihmetteli Liinaa, joitta
luonne aina oli iloinen ja aina loi onnea
kaikissa, minkä kanssa seurasteli. Täten
syntyi tyttöjen wälillä ystäwyys, juku yhä
tujeni, jutta Liinalle tuli aika pitkäksi,
jos, miten wiiliin sattui, Amanda joulun
päiwän oli poissa pappilasta. Anna oli
nyt wuoteen oma; hän kärsi ivulittomuttu,
sillä hän tiesi että nuori elämiinsä eh-
toolle lnlui. Annun kamarissa selitti
prowasti nuorille tuulioilleen lristin-oppia.
Siellä näinä hetkinä nähtiin kapteenin
tytär ja Liina japrowastin otto-pottu Heik-
kikin. -

Amanda oli Liinalta luullut Heikin
elämä-kerran, ja elämällä kumitukselluun
kuivaili kapteenin tytär itselleen ne omi-
tuiset kohdat, missä Heikki oli ollut. Seu-
raus tästä oli se, että Amanda mielihy-
»vin näki Heikkiä.

Näin oli aika kulunut pappilassa sii-
hen päiiviiän saakka, josta kertomuksemme
jälkimäinen puoli alkaa. Heikistä sopi-
nee meidän sitä ennen sano u, ettei Amanda
ollut hänessä mitään maikuttanut; että
hän päin mastoin piti Amandan käynnin
pappilassa häiritsewiusenä, sillä nyt ei hä»
saanut niin alituisesti olla Liinan seurassa
luin ennen, ja — Heitti oikeen junia
loitsi rouma Renuerin nuorempaa tytärtä.
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Wanha «Vewa.

Samana päiwänä, jona, miten olemme
jo kuulleet, kauppias Karlgren awasi koko
sydämensä Anterolle ja ilmoitti salaisuuk-
sia, joista ei maailma mitään tiennyt,
tapaamme prowastilla Rytilän routvan
ja Amandan. Rouwa Kornman tuli tiit-
tnmuän prownstiu kaikesta hyivästä ja
kysymään millä hän ivoisi kiitollisuuttansa
näyttää, sillä nyt oli Amanda liihtewä,
»liten jo kuttun oli mietitty, Ruotsin pää-
kaupunkiin. Kapteenilta oli myös nyky-
jään tullut kirje, jossu hän loivasti to-
rui roimaansa siitä, että oli antanut
Amandan seurastella pappilaisten kanssa.
Tästä kirjeestä ei rouwa puhunut muuta
tuin mitä kapteenin kotiintuloon kuului,
jonka kirje ilmoitti tapahttmaksi jonkun
wiikon lilluttua. Amanda oli furuinen,
Liina oli furuinen — sillä he rakastimat
sisarellisella rakkaudella toisiaan. Pro-
masti oli «llstannut, kun rouwa Kornman
kysyi, millä hän ivoisi hänen tvaman-

näkönsä palkita: »Se on minun paras
palkintoni, jos Amanda pitää muistossa,
mitä minä olen netmonut, ja antaa sa-
nani itää, lastuaa ja hedelmiä kantaa
elämässä". Rouwa Kornman oli pian !
sen jälleen lähtenyt, ltmaten tyttöjen pyyn-
nöstä" että Amunda saisi jäädäpappilaan
täksi päimää, sekä, niinkauan kun hän wielä -
koti-seuduilla oli, aina tuon tuostakin käydä
Liinaa tapaamassa. —

Nyt roiman mentyä istui Liinu ja
Amanda pappilan pienessä ryytimaassa
kuuniissu ruohosohwassa, minkä Heikki oli
laittanut. Heikki istui wähän taampana.
Hänen wieressänsn ruoholla makasi hurawa,

! jota hän ivalmisti Liinalle — sillä luikki,
- mitä Heikki teki, sen teki hän Liinalle,
Liinu oli hänelle kuitti maailmassa. Aman-

! dan haaweellistius oli Heikkiin tarttunut,
- Sillä usein saattoi hän nyt istua tunti-
l kausia mitään tekemättä, mitään puhu-

- matta — wieläpii mitään ajattelemattakin,
Ainakaan ei Heitti itse semmoisina tun-
tina tiennyt, mitä hän ajatteli. Itse
siitä tietiimcittänsä oli hän semmoisina
hetkinä ihana. Hänen silmissänsä valoi
silloin kummallinen Ivalo; tämä »valo kiih-
tyi niissä kiihtymistään, kunnes se äkkiä
sumustui; ja niinkuin pilwet, millä kirk-
kaana kesäplliwanä wäliitt iikki-arwaamatta
wetiiywiit kokoon, mustenewat ja wihdoin
puhkeewat sateesen, niin tunkeusi Heikinkin
filmiin usein tullaat kyyneleet. Vastalun nämä kuumana polttmat hänen pos-
kiansa, tahi ptitosilvllt hänen käsilleen,
heräsi hän. Mistä loisto Heikin silmissä,
mistä kyyneleet? Heikki ei osunnut sitä
selittää, eikä hän sitä koettanutkaan. Hän
oli nyt niin hiljainen; ei kuultu hänen
enää niinkuin ensimältä uuteliaasli kysy-
ivät! kaikkia; hän ei nyt kysynyt, hän
tuskin ivllstusikuun, jos jotakin häneltä
kysyttiin. Hän ei tiennyt, poika parka,
että koko hänen olentonsa oli muuttunut
rakkaudeksi.

Hän istui ruohossa ja kuuli siihen aina
wäliitt jonkun sanan ryytimaasta. Mutta
hän ei kuullut, ainakaan ei hänen sie-
luunsa Päässyt tunkeumlllln muun kuin
Liinan sanat. Tytöt oliwat, ennen kun
kahden kesken tuossa ruohosohwassa is-
tumat, iloinneet ja nauraneet, ja Liinan
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nauru oli silloin saanut Heilinkin huulet
hymyyn, ivllikkei hä» tiennyt, mille hy-
myili. Muttu nyt oli lohta tllpllhttMll
ero saauut tytöt wuluwiksi. Liinan sydän
oli awoin kaikelle hywullc, mitä elämässä
on warsinaista; hänen ajatuksensa ei tätä
nmrsinuisuutta ulommulle ehtinyt. Hän
tunsi ero» snruisuudcn. Hänen ajatuk-
sensa ei kulkenut edemmäksi hetkeä, joka
käsissä oli. Toisin oli Amandan laita.
Hänkin muisti, että eron hetki lähestyi,
mutta hän ci puhunut siitä; hän unohti
surun, jonka ero toisi, hän kuivaili Lii-
nalle, miten he kirjeitä waihtaisiwat, mi-
ten he cläisiwät yhdessä, yksissä, silloinkin
lnu suuri meri eroiltaisi heidät toisistaan.
Hän oli innostunut kun hän tästä puhui;
hänen ujutulseusa lensiwät tulewaisuuteen
su tomut sieltä tumia, niin elämiä, kuin
olisimat ne jo muistoja eletyistä piimistä,
Amanda oli kaunis, kun hän näin tule-
muisundessll cli. Liina katseli häniä tum-
musluksellu. Sillä Amuiidan ujutukset
lensiwät nyt oloihin, joista ei Liina ollut
osannut unessakaan huuiveksiu. Amanda
vuhui, miten hun, luu toiste näkisi Liinu»,
natisi hänen onnellisena, rakastettu! nuo-
rukaisen morsiamena tahi nuorena, suloi-sena roimana. Liina punastui ja purs-
kahti nauruun ju pani kätensä ystäwcinsä
suulle. Amllndlln ennustukset näkymät
hänelle niin ihmeen hulluilta. —

Tuo uauru sattui Heitin kormiin ja
hänkin nauroi, mailta sumuinen pilmi
»vastikään oli peittänyt hänen silmänsä
Valon ju puhjennut kirkkuusen kyyneleesen.
Hän ci tiennyt nytkään syytä, ei nuuruun,
ci kyyuclccsen. Amundun silmät olimut
wnliin olleet kääntyneet häneen päin,
mutta näitä silmäilytsiä hiin ei tiennyt.

Ei ollut kukaan nuorista Huoman-
nut, että wanha eukko saumoihinsa noja» !
ten oli lvöhäistä ennen seisahtunut pihul- l
lc. Heikki kuuli mielä Liinan naurun,
hän ei huomannut eukkoa, joka seisoi hän-
lii aiwan lähellä; hän ei nähnyt, miten!
eutta nosti kätensä silmuinsä yli ja käden i
alta katseli häntä. Hän ei nähnyt, mi- !
tcn eukon tyytistynyt ruumis ojentihen:

mutta hän kuuli eukon huudon! »Kalle!
pikku Kalle!" Hän tunsi eukon kädet, jotka
häntä syleiliivät.

Hän heräsi unestaan, johon auki ole-
milla silmillä oli uupunut. Hän nousi
ja uosti ylös eukkoa, jotaruoholle oli «uu-
punut. Hän ei tuntenut eukkoa. Hän
katseli häntä pitkään.

.Kalle, pikku Kalleni!" kuuli hän eu-
kon pakiseman. .Kalle, pikku Kalleni!
kuinka isoksi olet laswanut! Tiesinhän
minä, ettet sinä ollut kuollut" — ja taa-
sen koetti eukko häntä syliinsä sulkea.

Tämä omituinen tapaus sai tytöt tu-
lctvaisuudeSta nykyisyyteen jälle. He non-
simat ja tlltsoiwllt kummastellen eukkoa.
He lähestyiwät ja luutimat yhä enemmän
kummllkseen eukon sanoja.

,Ne flln«iwat että stnii «lit kuollut,
mutta niinä en uskonut sitä; ne sa-
nomat että sinä olit haudattu patro-
nin hautaan äitisi »viereen, mutta minä
en uskonut sitä; minä odotin sinua,
minä ha'in sinua ja sitten tuli pit-
kä, musta yö, jona en minä mitään näh-
nyt. Kauan olen minä nukkunut, tun
sinä olet ehtinyt kasmaa noin suureksi,
pieni Kalle poikani, jonka minä kannoin
sylissäni! Nyt osaat sinä itse käydä ja
osaat marinaan puhuakin ....Ei se ole
totta, että sinä kuolit; kapteeni tahtoi tap-
paa sinua, mutta hän ei saanut sitä teh-
dä... Nyt mennään takasin Rytilään ;

siellä on sinun pikku muotehest mielii.
Minä soudan sinua uneen..."

Nain pakisi eukko. Nuoret eiwät siitä
mitään ymmärläneet. Mutta oli siinä
kumminkin yksi, joka ihmetellen tuuli, mi-
tii eukko puhui, ja joku pakinan ymmärsi.
Prowasti se oli. Hänen kamarinsa al-
kuna oli ollut auki. Kun hän eukon cn-
simaiset sanat kuuli, lähestyi hän utlunuu
ju melkeinpä sumassa kun tytöt ehtimät
Heikin luo, oli hänkin kamaristansa sinne
ehtinyt.

Hän keskeytti eukon puheen. Hiin kat-
soi häntä pitkään: »Eewa, mitä puhut
sinä, mistä tulet sinä?" kysyi hän knm-
mastellen. Hän oli eukossa tuntenut pa-
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troni Kaarle Kornman Vainaan uskollisen
palkollisen.

Eukko kääntyi prowasttin. »Prowasti!"
huusi hän.. »Prowasti! sanokaa Kaar-
lelle, että minä olen Eeiva, jola häntä
lapsena kannoin siitä asti, tun hänen äi-
tinsä kuoli. Hän ei tahdo uskoa mi-
nua .."

Protvastissa ajoimat ajatukset toinen
toistansa, Eewa oli, pian kohtu, sen jäl-
teen tun patroni mainaan poika katosi,
tullut mieli-Mikaan. Hän oli ensinnä
raimonnut hulluudessaan, mutta sitten wä-
hitellen asettunut. Nina »vaan oli hän
kadonneesta lapsesta puhunut, mutta hä-
nen puheestaan ei ollut tulaan pitänyt
lukua. Oliko tämä, mikä nyt tapahtui,
seuraus tätztä hulluudesta, wai ,.,? Pro-
wasti kun näin itsessänsä mietti, ei us-
kaltanut jatkaa. Että Heitti olisi patroni
wainaan poika — — ihan hullulta se
näkyi proivllstille,

Hän koetti saada eukkoa tyyntymään;
muttll sillä sai hä» aikaan jotakin aiwan
päin-wastllista. Eewa kun huomasi, ettei
vrowusli uskonut häntä, joutuiwii-nmaan,
lankesi plllwilleen ja rukoili liikultutvasti,
maitta cpiiselwästi, proiuastia muistamaan,
mitä oli tapahtunut yönä. jolloin patroni
kuoli. »He sanoivat, että pieni Kaarle
löyttiin merestä hukkuneena" — huusi
hän -- »sc ei ole totta; tamas ja man
on minun todistajani miimeiscnä päiivunä,
että se on male. Kaarle, minun pikku
Kaarieni, joka seisoo tuossa, olisi hulku-
nul!" -^ ia hän purskahti kaikumaan nau-
ruun, jota lamatulta kuului. Eewa par-
ka ci muistanut mitään siitä puimasta
saakka, jona kaswattinsa katosi, mutta sitä
selkeämmin muisti hän kaikki, niitä mai-
nittuna päiwllnä ja yönä oli tapahtunut.
Hän puhui uyt senilnoisellll wakawuudellu,
ellei se woinut olla ivaikuttamatta pro-
mustiin. Prowastin mieleen johtui, hän
ei itse tiennyt mistä, kaikki, mitä hän
Heikistä ttcsi, ja hän syytti itscunsä siitä,
ettei hiin ollut tarkempia tietoja hankki-
nut Heikin Mllnhemmistll.

Heikissä oli tämä äkki-armaamaton tu-

paus Vaikuttanut kummia. Han ei cn-z
sinnä ymmärtänyt mitä tapahtui, kenelsit
eukko hänet luuli; mutta kun hän wih-z
doin tämän ymmärsi, tämipä kuminalli-^
nen tunne, jota häntn märistytti, läpiz
koko hänen ruumiinsa. Hänen ensi sil-j
miiilynsä lensi nyt Liinaan, mutta Liinani
silmät oliwat lääntyncct Amandaan. Heillis
oli kuullut puhuttllmuu Rytilän nuotcni
hcrruu tatoomisesta, ja hän oli aina,,
kuu sc asia tuli puheeksi, tuntenut jotakin!
outoa sydämessään; sama tunne, mutta'
enennetyssä muodossa, kohtusi häntä nyt-
kin, kun hiin kuuli, että häntä itseään
luultiin täksi kadonneeksi lapseksi. Hun ei
tuotu sen enempää nyt ensi silmänräpäyk-
sessä ajatellut; hän tahtoi Liman silmistä,
lukea, mitä se Liinassa maikutti, läntä
eukon sunomu. Mutta Liina ei muislu-
nut nyt Heikkiä. Amanda oli saanut ka-
ko hänen huomionsa, sillä kapteenin tytär
seisoi siinä »vaaleana kuin kuolema. H«
nellckään ei, näetsen, ollut tapaus Ryti-
lässii ennen hänen syntymistään tunte-
maton. Hän oli kuullut äitinsäkin siitä
puhuman, ja hän oli usein itsessänsä ih-
metellyt, mitenkä poika niin kenenkään
tietämättä saattoi kadota. Että isällään
tähän oli mitään «saa, sitä aalvisti hän
yhtä miihiiu tuin hänen äitinsä. Nyt luuli
hän syytöksiä isäänsä wastaan, kuuli ne
ensi kerran, ja ne syytökset oliwat julmia.
Tämä tarkoitti lvcren huncn poskiltaan,
sillä hänen äkkipikainen kuwituksensa oli
hänelle elämusti kuivannut öisestä tapauk-
sesta huweiin kuivan.

Promasti keskeytti' äkkiä tämän omi-
tuisen kohtauksen tässä pihalla, sillä tän-
ne lähestyi nyt ihmisiä; ja seikka, josla
uyt oli kysymys, ci ollut yleisön korwia
warte». Hun käski kaikkien astumaan si-
sälle, ja siellä wetäysi hön Eewan ja Hei-
tin kanssa, josta ei eukko tahtonut mil-
lään luopua, omaan kamariinsa.

Mitä täällä prowastin kamarissa hei-
dän «alillansa kolmen kesken tapahtui,
oli niihtätuä, kun he sieltä palasmat.
Prowasti oli saanut Eewan asettumaan.
Hän oli muodostanut puheensa eukon tä-
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sitytseen ja saanut häntä uskomaan, että !

suuri maara uhkasi Heikkiä, jos tulisi ylei-
sesti tunnetuksi, että hun oli Kaarle. Pro-
wasti oli oikeen arlvannut, että jos tämä
»sko Pääsisi juurtumaanEelvassa, ci möisi
mikään maailmassa saada häntä leivittä-
mään tietojansa patroni-mainaatt pojasta.
Ia promasti onnistui tässä maimalla.
Mutta prowasti oli, lun nyt likemmin tut-
kisteli asiaa, tullut huomaamaan, ettei Eewa
enää ollutkaan hullu, että hänen ollessaan
hulluna hänen järkensä oli tcroittunut,
ja prowasti ci ticnnyt oikeen mitä aja-
tella, lun tuuli eukon «akuulukse», että
hun putkalla tunsi Kaarlen. Kula enem-
män prowasti tätä ajatteli, sitä Vaikeam-
maksi näki hän eukon Vakuutuksen kumoo-
misen, sillä olihan Heitti orpolapsi, jonka
Vanhemmista ei niin mitään tiedetty, Mi-
ten olikaan, kolmen keskustelussa oli pää-
tetty, ettei mitään wielä puhuttaisi lästä
asiasta.

Liina ja Amanda oliwat wetayneet
edellisen kamariin. Siellä oli, sinne kun
luliwat, Amandan »vaaleus kadonnut;
mutta samassa kun weri jälle palasi hä-
ncn poStihinsa, pääsi silmien lyynel-
sulku aukenemaan ja kapteenin tytär itki
— itki ääneensä. Omituista oli, ettei
hän Vähäistäkään uyt epäillyt eukon sci-

nomien iotuutta, että hän Heikissä näki
setimainajansa kadonneen lapsen, että oma
isänsä oli tämän lapsen työntänyt mieron
tielle. Hurjassa mieliliikutuksessaatt nimitti
hän Heikkiä hellimmill, nimillä ja Pyysi
häneltä anteeksi kaiken sen, mitä Heilti
oli muka hänen sukunsa tähden saanut
kärsiä. Turhaan koetti häntä Liina loh-
duttaa; lohdutuksen sai Amanda «astn
silloin luu prowasti tuli kamariin ja il-
moitti, että Eewa oli huomannut ereh-
dyksensä. Amanda Pyyhki silloin pois kyy-
neleensä, mutta kuinka sytvälle tämä loh-
dutus kapteenin tyttäressä pääsi »vaikutta-
maan, sen hän «aan itse tiesi. Ainakin
kummastui Heikki suuresti, kun wähän
ajan kuluttua tytöt jälle tuimat alas pi-
halle ja Amanda mitään sanomatta lo-
ivasti pudisti hänen kättänsä.

Eewa jäi nyt muutamaksi aikaa pappi-
laan. Hän ei niin sanaakaan puhunut
patroni tvaittlljlln pojasta. Mutta missä
hän Heikin niiti, siinä seurasi hän häntä
silmillänsä. Syytä, mintähden Eewa oli
tullut pappilaan, ci hän itsekään osannut
selittää. »Minä tahdoin tcmata pro-
wastia" oli Vastauksensa, lun joku hä-
neltä tätä tysyi. Eewa «li wanha, mutta
eipä hänessä enää mitään osoittanut, että
hänen mielensä nyt olisi ollut tviaSsa.

IV.
Kapteenin tytär.

Iltupuoleen pniwäa, jonka lupauksesta
imppilassa wasl» olemme kertoneet, palasi
Amanda Rytilään. Kummallisesti oli
eukon pakinat saanut hänen muuttumallu.
Hän «li iloinnut, kun ajatteli että hän
pääsisi suurta maailmaa katsomaan; iloin-
nut niin, että hän kodissansa ei suuresti
muistanut surua, minkä eroominen Lii-
nasta ja pappilasta saisi hänelle. Mutta
nyt ei hän Tukholmaa muistanut. Hän

wctllysi huoueesen, mislä fticni Kaarlo oli
yönä, jolloin hänen isänsä kuoli, ladon,
nut. Rytilässä ci ollut cnäii jälellä pal-
kollisissa tästä ajasta muu kuin ainoa
piika. Tältä lysyi Amanda tarkemmin,
mitä sullottuna yönä oli tapahtunut. Sit-
ten meni hän kamariin, missä Kaarlon
äidin tulva lvielii seinällä riippui.
Tätä tulvaa tukisteli hän kauan ja miten
hän sitä tukisteli, niin saipa ktma Heikin



90

muodon su taasen, miten äsken Lii-
nan kumarissa, täytlyuvät Amandan sil-
mät kyynelillä ju hän lankesi pulmilleen
tuman eteen.

Muutos, toko olentoa läpitunkema muu-
tos oli Amandassa tapahtunut. Hun
näli tästä hetkestä uinu Heikin; hän ei
ajatellut mitään muuta kuin Heikkiä. Hän
ei olisi kenestäkään muusta kuin Heikistä
puhunut, jos hän maan olisi sitä uskalta-
nut, mutta hän ei sitä uskaltanut; itse ci
hän tiennyt miksi.

Amundu oli saanut kasmao piau sa-
noaksemme »lielitvllltllisesti. Äitiänsä luti
hänen, niiuluiu kaikkien muittenkin Ryti-
lässä, totella; mutta eipä äiti muutu
kuin kuuliaisuutta maatinut; ja kun Amunda
oli jo lapsuudestansa tähän kuuliaisuuteen
tottuuut, sai hun kuikissa, missä ei äidin
lnsky eikä kielto-sana ollut hänelle esteeksi,
seurata omaa tahtoaan. Mitään johtoa
hänen kaslvlltuksessaan ei löytynyt; mi-
tään symempää oppia hän ei kodissansa
ollut saanut. Tuskin tiesi hän croittaa
oikean määrästä. Hiilten asemansa oli
pakollinen, sc on tosi; mutta tätä pakolli-
suutta hän ei suuresti ollut tuutenut,
cunenkui» hän rupesi pappilassa käymään.
Hänen kumitulsensa oli elähyttäuyt häntä,
ollut häne» scurasteliuusu, kun hänellä ei
muutu seurusteliun ollut. Näin oli Antnn-
dnstn tnsmanut innollinen neiti, joka ei
luinkaan tiennyt pitää kurissa sydämensä
tnntcita jn ajatuksia. Hän antoi niille
päin Vastoin wapaat ohjat, jopa kiihoit-
tikin näitä tunteita, näitä ajatuksia juok-
semaan nopcemmin.

Hurinoin, uni Harmoin oli mikään ul-
konainen tapaus huomioon ustimampuu
laatua tapahtunut Rytilässä. Muttu
ios joskus joku semmoinen oli tapahtunut,
niin olipa se loivasti koskenut Amaudunu.
Niin oli esimerkiksi tupuus, jolloin lol-
sun Mutti suutiin kiini, ivuikttttunut
Amundassll sen, että hän monta kuukautta
sen jälleen yhä waun näki ivurkuitu ja
murhatutta setä wulwoessuun että wielä
enemmän unessaan. Onnellista oli hänelle,
3ttä hänellä oli äiti, joka ci luinkaan

ymmnilänyt muutu, kuin semmoista, jolla
warsinaisuudessa oli peränsä; silla minne
saakka olisikaan Amandan kuwituS Vie-
nyt hänen, joS sillä olisi kodissa ollut
mähäistä rahtua muikeita? —

Nyt oli tuollainen ulkonainen tapaus
tapahtunut ja sille oli Amandan omassa
sydämessä mustannut ääni, joku ci kielin
moinut sisällystään lausua, tunne, jota
hänen ei sanoin käynyt selittäminen. Tuma
ääni, tämä tunne oli Amandan ollessa
pappilassa syntynyt; muodottomana oli
sc hänessä asunut, muodottomana tasma-
nnt, muodottomana suureutuuut ; ja nyt
oli tulle tunteelle, tälle äänelle hänessä,
ultouuiueu tupuus uittanut muodon. Nuori
haameellinen, miehkeä tyttö rakasti. Hän
ei tosin tiennyt, mitä rakkaus on, ei eitä
hän rakasti, mutta hän tiesi, että hän
Heikkiä alati muisti, ja että häutä muis-
taa, häntä ajatella oli miehättämämpi
kaikkea muuia maailmassa. Amanda oli
ennenkin hakenut yksinäisyyttä, saaduksensa
Viattomia unelmiansa uneksia: mutta nyt
ci hänellä löytynyt Rytilässä iloa, ellei
hä» saannt yksinäisyyttä. Jos häntä ku-
kaan tässä häiritsi, niin olipu se hiineStu,
kuiu olisi jotatiu hänen sydämessään wc.
täynyt kotoon ja jotakin siinä kiiruusti
kätketty muille uälymästä; ja kun hän
rupesi tutkistelemaan, mikä tämä kätketty
oli, niin löysi hiin sydämensä syivimmästii
pohjukkeesta Heitin liman. —

Tämä tapahtui hauelle ens terran sa-
mana ehtoona, jona hän pappilassa oli
päiwällä kuullut eukon mietteet Heikistä.
Aineet, mitkä alituinen seurastelemincn
nuoren pojan kanssa, jonka elämän mai-
heet oliwat olleet niin omituisia, oli nuo-
ren neiden sydämeen koonneet, — oliwat
syttyneet tuleen. Tämä sai muutoksen
neidessä; tämä sai hänen unohtamaan
Ruotsin pääkaupungin, sai hänen unohta-
maan kaikki maailmussll.

Seuraaiviua piiiivinä oli hän joaamusta
saakka pappilassa. Siellä muutos Aman-
dassa ensiksi huomattiin. Amandalla ei
ollut nyi mitään puhuttaman. Hänen
ujutuksensa juoksu oli seisahtunut, Hän
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ei nyt Liinan tähden pappilaan tullut;
hänen silmäilyksensä hatimat Heikkiä ja
kun ne hänen näkiwät, niin leimahtipa
kummallinen leimaus hänen silmistänsä.
Multa mailla muutos Amandassa hamait-
liin, eipä woinut kukaan aawistaa siihen
syytä — oikeaa syytä. Liinakin luuli,
että eukou puhe oli sen waituttanut.

Se aika mikä nyt alkoi oli Amandan
onnellisin elämässä. Hän sai haawelsia;
hän sai aatteissansa kulkea ruusuisia yrtti-
tarhoja. Ei häirinnyt häntä kukaan, ei
tiennyt kukaan kenen kanssa hän seurus-
teli; ei llllwistanut kukaan hänen ihanaa
salaisuuttansa, sillä hänelle oli kyllin siinä,
että hän sai nähdä Heitin. Hän ei tah-
tonut, ei tnrwinnut puhua hänen kans-
sansa. Liina ei häntä ymmärtänyt, tahi
ymmärsi häntä nyt wielä wahemmin kuin
ennen. Ia prolvasli, joku hali syyn
muutokseen Amandassa siilit, että neiti
suri isäänsä luultua osallisuutta nuoren
pojun katoomiseen — prowasti kunnioitti
lutä muutosta.

Kapteeni odotettiin kotiin tulemaksi,
mutta häntä ei kuulunut. Amanda ei
häntä lamannut, sillä hän tiesi, että niin
pian tuin isänsä tulisi kotiin olisi hänen
lähteminen suureen maailmaan, ja sinne
ei Amanda enää halunnut.

Sydämellä on oma lakinsa, jonka pe-
nis-aatteita ei mielä rikti-mitsainkaan
loin-oppinut ole moinut selittää. Jos
kokoisimlne yhteen kaikki kirjat, mitkä omat
felittäiviniiän ihmissydämen luonnon, niin
saisimmepa melkoisen kirjaston; jos lu-
kisimme mitä tämä kirjasto sisältää, niin
huomaisimmepa pian ettemme olekaan saa-
neet mitään MllStauStll yleiseen kysymyk-
seen: mimmoinen on ihminen, mitä oh-

jeita seuraa hänen sydämensä? Saisim-
mepa maan kuulla kertomuksia lukematto-
mista ihmissydämistä, joista toiset tule-
mat toisiinsa, toiset taasen poikkeemat ihan
ulustll altain pois kaikesta järjellisyydes-
tä. Niin on se ollut maailman ulustu,
niin tulee se olemaan maailman loppuun
saakka. Eipä löydy ihminen, joka olisi
ruumiinsa, kasivojensa ja muotonsa puo-
lesta ihan saman näköinen kuin toinen.
Kaikilla — ja ihmisiä on maailmassa jo
elänyt satatuhllnsia miljooneja — on omi-
tuisuutensa. Miten moisikaan siis sydam-
met — joissa juuri ihmisen päii-omitui-
suuksillll on pesii-Pllttkllnsu, ollu yhtiiläi-
set!

Tässä tungeitsen mieleeni ajatuksin,
joita tällä sydämen alalla »voidaan aja-

tella niin monia, luin sydämiä maail-
massa on — mutta nyt ei ole tässä ti-
laisuutta rumeta tutkimaan näitä ihmis-
sydänlen ihmeitä, eitä siis lisäämään tuutu
jo mastamuinittun ääretöntä kirjastoa mä-
hän-urmoisellu lisäyksellä. Luliatin ollee
minulle kiitollinen, että haudon ajatukseni,
mietteeni omassa pomessani ja ryhdyn
jälle kertomukseen.

Kapteenin tytär oli rllkllstutiut köyhään
talonpoikaiseen nuorukaiseen! Se semmoi-
nen kumma tapahtuu usein maailmassa,
ja usein tapahtuu myös tässä, että se
semmoinen rakkaus murtaa kaksi sydäntä.
Miten oli käymä kapteenin tyttärelle?
Hitä emme mielä tiedä. Hän salasi sa-
laisuutensa sywällä omciSsll poivesslllllt.

Emmekö tiedä? — Me liedämme sen.
Amandan sydän on murtlMa, sillä orpo,
jota hän rakastaa, ei rakasta häntä. Lii-
na, prowastin sisaren tytär, on Heikin
kaikki kaikissa maailmassa.

V.
Aöllä ennen rikosta.

Siitä pllimästii, jona kauppias Karl-
gien Anterolle ilmaisi kapteeni Kornmunin

aikomukset ja antoi hänelle wiittauksta kap»
tecnin edellisestä elämästä, ei emiä sa«
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NllllkllllN asiasta puhuttu. Mutta että hc
sitä muistiivat, nähtiin sellvästi. Sillä
muutaman päiwän kuluttua sai kauppias
Anterolta "tietää, että rantamakasiinit oli-
ivat tyhjät; että lattian laudat siinä oli- !
mat uroillaan, jotta ne aiwan hywin l
moisiwat peittää, jos mitä niiden alle us- i
kottaisiin. !

Kauppills ei tuohon Anteron ilmoituk-7seen mitään wllstllnnut; muttll hän pcil- !
kitsi häntä luletttllllci hänelle uuden lir-
jeen, minkä hän wasta oli saanut. Tässä
kirjeessään ilmoittaa kapteeni tulopäiwän-
sä ja mitä kauppiaan oli aikeitten onnis-
tumiseen tehdä.

Kesä oli ollut ylön ankaran kuuma.
Tämäkö wai mikä oli päästänyt Aasia-
laisen taudin, julmun koleru-rnton jul-
masti raiwoomaan Europussa. Europan
pohjoiset muatluun emät siitä säästyneet.
Taudin hirmuisuus, sen pikaisuus, sen
säälimättömyys oli kaikkialla hämmästyt-
tänyt ja veloittanut ihmiset. Joka piii-
ivii, joka posti toi tietoja uusista uhrista,
joita tauti oli »vaatinut ja saanut. K - n
Vähäisessä taupungissa sitä julmasti pe-
lättiin, ehkei mielä ainoatakaan kolera-
tapaustll siellä ollut tapahtunut. Kau-
pungin wanhemmat oliwat päättäneet ettei
etelästä päin tulewat laiwat ensinkään
satsi laskea satamaan, ennenkuin mottiin
olla marinoina siitä, ettei lamassa löy-
tyisi tarttumaa tautia. Tätä sääntöä nou-
datettiin suurimmalla tarkkuudella K — n
kaupungissa, jotta ei mainiokaan moniin
piimiin päässyt kotiin palannutta miestään
termehtimllän laimaan, joka oli laskenut
llnkkttrtnsll aiwan kaupungin litisyyteen.

Tähän oli kapteeni Kornman tttrtoain-
nut, kun kyhäsi sukkelan, mutta määrälli-
sen tuumailunsa. Silllltlllll kun lama oli
rutto-salpauksessa, oli se tyhjennettämä
makasiineihin. Kapteeni lupasi tulla näitä
niin liki kuin mahdollista oli, ja kauppi-
aan tulisi leivittää kaupungissll huhu, että
pian jola mies luimuZsll oli taudissa.
Mitään likempiä määräyksiä ei kirje si-
sältänyt. Laiwan tyhjentäminen olisi ta-
pahtuma asiain huarain mukllnn, Tur-

ivallisuudeksi kauppiaalle, jonka arkuutta!
kapteeni tiesi, oli hän tirjeesensä pannut
erään P. S., jossa ilmoitti, ettei kukaan»
lamassa ollut tuntiakaan sairastanut nu-
tään tautia, wielä wnhemmin julmaa ko-
leraa.

Näin oliwat asiat, kun myöhään eräänä
yönä Antero heräsi siitä, että hänen ak-
kiinallensa kolkutettiin; hän nousi kiiru-z
husti. Merimies seisoi llkkunan takana^
ja tahtoi puhutella kauppiasta. Antero k
«uivasi kohta, että kapteeni oli tulossa;^
tahi että ainakin merimies toi uutisia >-

Konkordia »lamasta. Hän meni pikni-j
sesti kauppiaan luo; eitä aikaakaan, niin;
oli merimies päästetty konttoriin, ja siellä !

pidettiin nyt loimen keskustelu.
Antero «li arwannut oikeen. Edustalla,

ivaan muudan peninkulma kaupungista,
purjehti lailva, Valmiina laskemaan ran-
taan, milloin tilaisuus katsottaisiin sowe-
liaimmalsi. Tätä ja muuta, miten olisi-
wat asiat kaupungissa, oli merimies tul- «

lut tietämään. '

.Kaikki on hywin" — wastasi kauppias, H
ja Antero lisäsi: -

»Kulla waan owat woineet, owat muut- ,^

taneet maalle asumalln, »nila sinne mikä j
tänne. Puhe on lewinnyt, että kolera- :

rutto mielusllsti anastaa semmoista kau-
pungeita, mihin tuuli mereltä pääsee wa-
paasti puhaltamaan". z

Merimies naurahti. Mutta Antero l
jatkoi: -z

»Mlltllsiinit owat walmiit ottamnlln !

wastaan, mitä teillä on. Tän yönä lum- l
minkin lienee liian myöhäistä laman pur- z
jehtia satamaan?" ;

.Yönä, kuka Yöstä puhuu?" kysyi me- j
rimies. »Ei! kapteeni kasti minun tie- '
dustella «letteko walmiit lastia wastaan-
ottamlllln, sekä ilmoittaa että hän huo-
menna, ennen puolta päimää, laskee niin
lähelle rantaa kuin «oi. Mitä julkisem-
mastt tässä menetellään, sitä «armempt
un, että kaikki käy hywin".

Anteron, kun tämän kuuli, täytyi myön-
tää, että kapteeni Kornman oli häntä ete-
miimpi. Tällaista rohkeutta oli Anteron
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walkea ymmärtää; mutta kun hän sen
ymmärsi, näki hän että hän itse wielä oli
lapsi kapteenin rinnalla.

Klluppllmiehessäkin mottuttimnt meri-
miehen sanat hämmästystä. Hän ei tum-
minkaan funonut mitään; hun katseli muun
Anteroa, odottaen mitä tämä mastaisi, ja
kun hän wihdoin kuuli Anteron mastout-
sen: »Se on kyllä rohkeasti tehty; mutta
miten enemmän asiaa mietin, sitä luontt-
kaummalle se minusta näkyy" — niin
oli hänkin aiwan saman mieltä.

Siinä sitten keskusteltiin huomispäimän
inöstä. In kun oli lähetetty sann kap-
teenille: »Terwe tullut!" lähti merimies,
sonkn wene odotti wirstnn werrnn matkan
kaupungista, jälle tokaisin lamalle. —

Tänä yönä ei enää nukuttu kuuppius
Karlgrcuin huoneessa. Mutta syyt usuk-
loidcn unettomuuteen oliwat erinloiset,
Antero puuhasi puodin ullu olemassa kel-
larissa llumupuhteesen saakka. Siellä oli
sijaa lllitettawa, jos mitä kallista sinne
kätkettäisiin. Antero oli warowa. mies.
Hän ajatteli: »saattaisipa olla mahdol-
lista, että tulliherra tarkastaa makasii-
nimme; parasta on, että kalliimmat kalut
korjataan lnrmallisempaun paikkuun". Tätä
pnuhusi Antero otsansu hiessä.

Toisin oli kouppiuun luita. Hän oli,
merimiehen ju Anteron mentyä, laskeunut
ivuotecllccn, mutta unta eiwät hunen sil-
miinsä suuneet. Voitto loisti hänen sil-
mäinsä edessä, jotta hän ei ensimiiltä
tuntenut talvllllisia kipuja watsosfansa.
Wutta mitä enemmän nämä wähitellen
rupesiwllt tuntumaan, sitä fumeammalsi
meni motton loisto, ja Vihdoin huomasi
kuuppius, että kylmä hiki peitti koko hä-
nen ruumiinsa. Hänen ajatuksensa tään-
tyimiit, kenenkään niitä kääntämättä, ta-
kaisin hänen lapsuutensa uituun, hän eli
uudestaan piimä piimältä muistoissaan
kuluneet hetkensä ju olipa, kun oli hän
mnistoissuun ehtinyt yöhön, mikä parai-
kaa kului, luin olisi jutu häneltä kysynyt:
»Mikä on pulkkasi kaikista pyrinnöistäsi?"
Se kysymys oli hiljainen kuin tuulen mie-
»oisin löyhkä. Se soi kahdesti kauppiaan

törmissä ; mutta tun ei kauppias siihen
Vastannut, Vaan päin mastoin Välisin
kirmoitti itsensä siitä, Vaikeni kysyjän
ääni. Kuuppius ei ymmärtänyt tahi pa-
remmin, ei tahtonut ymmärtää, että tämä
kysymys tuli hänen omasta-tunnostuun,
että se oli niin hiljainen, tuskin luultaivu,
sentähden, että tämä omatunto oli puu-
tunut, että se oli uumutettu sikeään uneen,
josta se nyt olisi mielinyt herätä. Mutta
kuuppius uuiuutti tämän mielikumitttt-
siensu häiritsiiin jälle äänettömyyteen it-
sellensä lukemalla, miten monella tuhan-
nella hänen rikkautensa nyt enenisi. Oman-
tunnon ääni muistutti tuolemusta, mnttci
kuolema — se oli sanu, jostn kauppias ei
tahtonut mitään tietää.

hänen tnslunsa enenimät aamupuoleen
yötä, niin että hän Maliin ääneensä huusi.
Lääkkeeksi täytti hän nyl samoja rohtoja,
joita hän niin usein ennen oli uhnuulle
hiuillllensu käyttänyt. Hän uivasi nrtun
— uurre-nrkun tunnen ju antoi kultien
kolista, hopeitten hohtnu mastuunsu; mutta
yhä enemmin eneni tuska. Kultiu jn ho-
peita oli urtussll liian mähiln; ne eimiit
moineet hänen tuskaansa liemittää. Kun
hän wihdoin koetti arkkunsa mierestii
noustu, eipä hän sitä jaksanutkaan; hän
muipui alas lattialle, siinä määnteli hän
itseänsä tuskissaan, siinä pistihen hänen
mieleensä ajatus, julma ajatus, hirmuinen
ujutus. Viina kuolen !

Ajatuksella, joka tähän huutoon sai hä-
net pnrstllhtamuun, oli kotinsa hänen
omussu-tunnosslllln ; hän oli koettanut sitä
uneen jälle muamnttuu, mutta se oli jo
nukkunut uikunsu. Se heräsi ja se näytti
nyt kuupftiulllle, mitä tämä eninnä kai-
kista kammot — killllemuil.

Jää oli puhli. Äärettömissä laineissa
ruiwosiwllt kauppiaan sydämessä kaikki ne
»vääryydet, joihin hän oli syyllinen, ja
jotta nyt tiillntitsiivat häntä. Hän wai-
keroitsi siinä, kuten mato, jonka paha poi-
ka on neulaan pistänyt. Ia ajatus: sinä
kuolet ja jätätkuitti, tuikki mitä olet koon-
nut, se kohensi tulistu hiiliä hänen sydä-
mensä nmoinnll olcwa«n huumaan.
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Kuinka kauan tätä aseman olisi -estänyt
knuppinlln konttorissa, emme osaa sanoa;
epäilemättä siihen snnktn, kunnes saiturin
sielu olisi hänestä siirtynyt — ellei hä-
nen huutonsa olisi wihdoin kuulunnt kel-
lariin jn hämmästyttämällä kuitnnut Au-
terou törmiin. Antero samosi kiireesti
ylös kellarista ja riensi isäntänsä luo.
Hän pelkäsi, että rosmojn olisi murtnin-
nut konttoriin, muttn kun hän niili syyn
huutoon, kämipä hänen sielunsa läpi ojo-
tus, joku. käännettynä sanoihin olisi kuu-
lunut: eikö muuta!

Eikä siinä muuta! Hymän-tekiä makaa
kuoleman tuskissa; muttu mitä se nuoru-
kaiseen koskee, joka hyiväntekiänsä kuole-
malla kaikki woittllll! Anteron toinen uju-
tus oli, miten tätä tapulista moitnisiin
hywiikfi käyttää llstossu, joku oli tekeillä;
jn kolmos ujutus, joku somllssll kypsyi
päätökseen, kun hän kantoi kauppiaan hä-
nen wuoteelleett, kuului näin: »Asiain
näin ollen wllimme turwallisemmusti sun-
da tawarat säilöön. Ia jos kauppias
kuolee, oupa koleru-ruttu hänet tappanut".

Näitä Anteron mietteitä keskeytti kaup-
piaan käsky: »Mene nontamoan lääkäri;
minä kärsin helmetin tuskia".

Kuuppius oli wähän lewottunut, tun
näki ihmisen »vieressään. Kuoleman pelto
kutusi; mutta kumminkin oli tämä pello
tahi muisto siitä hirmusta, minkä se oli
kauppiaalle saanut, saanut hänen ensiker-
ran Pyytämään lääkäriä. Mutta, josko
ennen Antero ulisi ollut siihen semmoi-

seeu pyyntöön myöntymä. nyt oli se hä-
nelle muljdlltoin. Tänään ei soisi mieraan
silmä silmätä kauppiaan huoneesen. Hän
mustasi sen tähden kuupviaalle, ettei lää-
käri ollut lllupnngissa, ja sitten koetti hän
selittää, miten tuhmaa olisi, jos joku tä-
nään Pääsisi huoneescu. Kauppias ym-
märsi miittllutsen jo taasen tukertuimnt
munhon suiturin ujutukset laiwan aartei-
sin. Antero tnn tämän huomasi, yllytti
yhä saiturin kumitustu, joko jo mähkillä
oli ollut sammuu, ja kauppiaan sielu u-
tausi wielä kerran heräämän omun-tun-
non polttuwistll kunteistll.

Antero antoi hänelle pikarillisen lvit-
niä jn makuutti, että tämä kohtaus oli
maan satunnainen, että kauppias siitä
pian »virkistyisi. Kauppias tuuli mieli-
hymilläiin tämän, sillä hän toiwoi wielä
sullwunsll elää — touun! Mitä olisttoon
hän sononut. jos olisi nähnyt, mitä An-
tero näki? Antero näki, että ruumis jo
mokusi kauppiaan muoteellu; että mitä
henkeä siinä mielä oli, oli ennen pitimiin
loppua sammuma.

Kauppiaan silmät tiilsmät. »Tämn
tvoitto on ääretön, Kornmnn on nitn
mies" — sanoi hän. »Jumalan kiitos!
Minä olen terwe! Tuskat owut loppuneet.
Kiitos ystälviini".

Milloin oli kunppias miimeksi kiittänyt
lumulnu?

Mutta Anterossa wolantui ajatus : „En-
nen iltaa on tuikki minun, minun!"

VI.

Haaksirikko.
Varhain aamulla nähtiin laiwa lä-!

h estywän kaupungin satamaa. Huhu tiesi!
kertoa, että laiiun oli Konkordia, että kap- z
teeni Kornman oli tulossa kotiin. Mutta
tiesipä huhu myöskin kertoa, että joka

mies laiwussu sairasti kolera-ruttoa. Mie-
hestä mieheen käwi tämä untinen ja katt-
ki oliwat yhden-mielisiii siinä, ettei ku-
kaan lamasta saisi tulla maalle, ettei
myöskään mitään kalua saataisi siitätuoda
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cunenkuin oli rutto loppunut ja luiwa
puhdistettu sumustomallll. Mutta tuopu
snuri oli mitä kapteeni Kornman tahtoi.
Eitä huhuun oli Antero alku, siitä ei tien-
nyt kukaan.

Lama lähestyi, ja tottakait oli huhussa
perää, sillä puolella mastolla liehui mus-
ta lippu. Mitä osoittaisi se muuta luin
rnttoa ju kuolemaa?

ArmuttaMnsti tiesi kapteeni kiellosta,
sillä kun loimu oli laskenut unkturinsu,
eivä siitä kukaan, niinkuin kumminkin tu-
mallista on, lähtenyt sieltä maalle, ennen-
kuin oli jotenkin pitkä uitu kulunut. Vene
irroitettiin wihdoin luimustu, mutta tus-
kinpa oli se ehtinyt tulleo muutumiu sy-
lin, niin jo muulta puntiin toinen sitä
mustnan, jota kieltäisi edellistä lähesty-
uiiiötä. Muutamia kirjeitä fnimat Ve-

neessä olemat kumminkin lähettää maulle,
ynnä tllwllllisiu lllimupupereitll. Maalle
palaaman meneen mäti tiesi lettoa että,
miten luimamiche- oliwat makuuttaneet,
ci ruttoa ensinkään löytynyt lamassa.
Tuotu ei maalla uskottu. Luultiin lui-
muluisten keksineen moon hiitn-muleen.

Tuuli puhalti mereltä maallepäin ja jo-
tenkin kiiivaasti. Tuo peloitti kaupunki-
laisia wielä enemmän, sillä «oisthan rutto
tuulen tietä päästä kaupunkiin! Seuraus
tästä oli etteiivät ilta-puoleen päimää,
jona tuuli yhä kiihtyi, aremmat taupunti-
lllisistll uskaltaneet astua ulos huonehis-
tcilln. Ia pelko kohosi mielä korkeimmal-
leen, kun kuultiin, että rutto jo oli kau-
pungissa. Kauppias Karlgren oli siihen
äkkiä sllirustunut. Ia kaikeksi onnetto-
muudeksi ei lääkäri ollut kaupungissa!

Hirmuinen pelko ja «ale-puhe, joka
tätä pelkoa yhä enemmän «iritti, anasti
koto kaupungin. Eukot ja matammit päät-
tmiit, ettei turtvaa enää muussa tuin
muuttamisessa pois kaupungista. Antero
oli aamupuolella päimää mielihymiUään
huomannut huhun maikutuksia, mutta il-
lan puoleen samat ne hänen toista miet-
timään, hiin kun näki, että Mäkeä uinu
kokoontui milloin mihinkin kulmaan kes-
kuVtelcnman. Vaaran suuruus muikutti

että jokainen tahtoi tietää kuinka suuri se
todellakin oli, ja se sai aikaan, että nyt
ihmisiä oli liikkeellä enemmän tuin kos-
kaan ennen. Tämä ei ensinkään ollut
Anteron mieleen. Hän ei tiennyt keinoa,
miten saada mäki hajoomaan, muuta kuin
yhä enemmän yllyttää pelkoa. Torilla
seisoen mäkijouton keskellä, joka jos mitä
pakisi, huusi hän äkkiä: „Ai kopristaa!"
ja oli samalla horjuminansa. Se »vai-
kutti. Wäki hajosi, kuten olisi tuulispää
sen korjannut.

Kaikki oli malmista. Makasiineissa
odotti kolme luoteitamac» miestä yön tulou
ja mäen klltoomistll kuduiltu. Anterolla
oli tointa. Tuon-tuostlllin kumi hän kaup-
piasta katsomassa. Tämä luuli itsensä
yhä enemmän parantuman -— kuta lii-
hemmulle kuolemaa ehti. Antero kiihoitti
häntä uutisilla, että laiwa sisälsi lastia
monen kymmenen tuhannen markan ar-
mosta.

Piimä kului iltaan. Monen mielestä
oli lama, siitä tuin ankkurinsa laski, mel-
koisesti lähestynyt rantaa. Tuosta ei
kumminkaan aiwan suurta lulua pidetty,
semminkin kuin toiset wäittiwät sen »val-
heeksi. Ia näitä »viiittemllinitnitll oli
Anlero.

Mutta Antero tiesi marsin hymin, että
luimu näkymättömästi läheni. Ju kun
Viimein muudun kuuppius malalla ma-
kuutti, että laiwa oli rantaa monta kym-
meniä syliä lähestynyt, huomasi Antero
syyn siihen: ~Meren pohjo on komo, ank-
kurit emät Pidä. tuuli ajaa laman maulle".
S? syy näkyi todelliselta.

Kaikella on aitansa Väki wäsyi mih-
doin, kudut tyhjeentyimöt. Tätä oli An-
tero odottunut. Luima oli lähestynyt jo-
tenkin likelle makasiineja. Matasinein
omet meren puolelle päin oliwat auki.
3>on ehtiessä nähtiin niissä kummia. Me-
rellä ei näkynyt mitään; mutta kummin-
kin täyttyi makasiini täyttymistään. Luctt-
till oli lllvattu. Sen alla näkyi lainehtima
»vesi, ju siitä nostettiin milloin suurempi,
milloin pienempi tynnyri ylös jll asetettiin
säilö-paittaunsu. Noitumiselta olisi tämä
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näkynyt sille, jota ei asiasta tiennyt. Lai-
ivllsta kulti meren alitse löysi matasinei-
hin ja sitä myöden kulliwllt tynnyrit, —

siinä salaisuus.
Aamupuoleen yötä uskalsi kaptecui lai-

ivasta soutaa maalle. Tuuli oli kiihty-
nyt ju mettä oli rumennut satamaa» tui-
mahan täydeltä. Näyttipä kuin olisi tui-
wus mielihymilliiän nähnyt öillistä työtä,
kun näin kuikin tcmoin sitä edisti!

Kapteeni ei tiennyt kauppiaan suirus-
tumifestll. Hän hämmästyi wuhiin, knn
näki Anteron ja häneltä sui tietää miten
oli lunkonsll laita. Mutta eipä hän tuota
pahaksi pannut; hän oli sitä jo kauan
odottanut.

Hän kiiruhti työtä. Hän ilmoitti An-
terolle aikeen, joka sai puotipojllii yhä
enemmän kummasteleniaan kapteenin roh-
keutta.

.Kello 5 aikana" — sanoi kapteeni —

„ lasken minä laiwan karille. Tuuli on
sen werran kääntynyt, että se wie Kon-
tordiun suoruun lolsun saarelle — tietysti
purjeilla autan wähän suuntaa. Luola
siellä saa sitten korjata jäännökset, mitkä
eiwät näkymiin saa tulla. Ia päiwällä
olen minä hymässä ajassa Karlgrenin
luona".

Tämä ai'e ihastutti Anteroa; hän oli
luullut haaksirikon nyt mahdottomaksi;
mutia näin, kuin kapteeni aikoi usiunsu
njlln, se mursin hymästi onnistuisi. Wu-
luutus-summu olisi suutaMll setä loimusta,
että mieliipä lastislalin. Ia tästä kai-
kesta «li hänen, Anteron, toinen puoli.
Sepä kuuppa, joku kannatti!

Tiillä millin oli koko joukko kalliita ta-
waroita kokoontunut makasiiniin.

Kapteeni oli puhunut, mitä hänellä oli
vuhuttllmau, jn antanut tarpeelliset käskyt.
Hän palasi nyt takaisin lamaansa.

Aamupuoleen yötä muuttui ilma sil-
muiseksi, mutta sade taukosi. Tuuli oli
yhä kiihtynyt ja kiihtyi kiihtymistään.
Pienen kaupungin kaduilla ei näkynyt ke-

ilan, jotta Anterolla oli hywä tilaisuus
noitaa puodin alla olewaan kellariin k«k«
oukon pakkoja kalliita «aatteita. Juoma-

tum.-rat uliwui astioissansa lusleml mn-
kasiiui-lattiuin alle, «iissä meden sisässä
»limat näkymättömissä. Kaikki oli mur-
sin hywästi onnistunut.

Antero oli iloinen. Tätä iloansa il-
moitti hän sairaalle isännälleen, joka ma-
kasi lliivun samassa tilassa kuin päiwällä
kipujen loputtua. Näkymillä, multa hil-
jaisilla askelilla lähestyi häntä kuolema;
mutta kaikkea muutu kuin kuolemaa ajat-
teli kauppias. Antero kertoi hänelle, mitä
makasiinissa «li tapahtunut, ja kauppiaan
silmät loistilvat.

Päiwä seurasi wihdoin yötä. Suuresti
kummissaan oliwat kaupunkilaiset, kun ei
lamaa enää näkynyt. Antero oli ole-
minansa pahoilla mielin ja lausuipahoja
aaivistuksia. Ia kuten ainakin, sai hän
kaupunkilaistaan uskomaan näitä aumis-
tuksinnsa todeksi. Muhdotointuhun oli ol-
lut luimuu hallita, kun kaikki laima-iväki
makosi sllirussn! Ankkuri-mitjut olimut
ehkä pettäneet, ju laimaa oli tuuli ajoitut
pitkin rcmtoja, tiesi mille karille!

Eitä aitaakaan, niin toteutui tämä aa-
«istus. Puolen päiwän aitana saapui
kaupunkiin kaksi merimiestä ja Konkordia-
luilvan kapteeni itse, ja pian oli kerto-
mus haaksirikosta lewinnyt. Miten oli
aalvistettu, niin oli käynytkin. Tosin tuli
nyt ilmi, ettei kukaan laiwassa sairasta-
nut, että päin Vastoin kaikki oliwat koko
matkalla olleet terweet, mutta sittenkin ei
woittt laimaa hallita. Tuuli oli tuullut
ankaran kowasti, winosti maata wastaan.
Antturi-witjat oliwat katkenneet ja, ennen-
kuin purjeet saatiin järjestykseen, oli tuuli
niin mallannut laman, että töin tuskin
oli saatu sitä estetyksi puskemasta maahan
itse kaupungin rantaan. lolsan saarta
»vastaan oli se syöksynyt ja siihen muser-
tunut, niin ettei siitä nyt enää ollut jälellä
muuta luin merellä uimia peikkoja ja lau-
toja. Töin tuskinpa oli laiwawäkt moi-
nut pelastaa itsensä, ensinnä saarelle ja
sitten sieltä maalle. Semmoisen selityk-
sen antoi kapteeni haaksirikosta ja todis-
tajiksi selityksensä totuudesta toi hän mu-
tanansa lamcmtiehet.
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Vahinko arwatttin suureksi. Tosin oli
laima Vakuutettu täyteen arwoonsa, mutta
lasti oli — Vaikka tosin sekin oli Ma-
kuutettu — makuutettu niin pienestä sum-
masta, että wahinko nousi aina tuhansiin
rupliin!

Tätä puhetta koetettiin saada lemiii-
mään; se lemistlin, ja sitä olisi uskottu,
ellei kaupungissa olisi löytynyt merimie-
hiä, mitkä milloin pudistitvat päätään,

milloin ihan suoraan nuuromat tällaisille
jutuille. Pahin kaikista oli, että haaksi-
rikko oli tapahtunut Kornmanin ollessa
kapteenina. Muistot Kornmanin entisistä
kujeista heräsiivät ja tekiivät epäilyksen
alaiseksi hänen selityksensä.

Mutta niinkuin ainakin, tämä epäile-
minen syntyi ivasta jälestäpäin. Kapteeni
näki tnielihylvilseen, että ainakin aluksi
hänen kyhäyksiänsii uskottiin.

VII

Kuolleita ja aaweita

Kauppias Karlgrenin huonehessu niiem- !
me samana päiwänä, jolloin haaksirikko
tapahtui, molemmat lanko-miehet ja puoti-
pojan Anteron.

Kauppias eli mielä. Hön oli sen »ver-
ran toimessa, että hän toisi seurata kap-
teenin kertomusta. Siinä nyt luultiin
selitys toisellainen, kuin se, mikä oli kau-
punkilaisille uskottu. Laiwa oli täysin
purjein laskettu lolsan saarelle. Vauhti
oli ollut semmoinen, että — aiwan mi-
ten kapteeni oli kaupunkilaisille kertonut,
laiwa oli kohta halennut. Kun aalto sen
sitten nosti ja jälle pieksi kallioon, niin
hajosi se, ja töin tuskin oli wiiki ehtinyt
weneisin, ennenkuin Konkordia-laiwu jiiii-
noksinä omustu itsestänsä tuhuusissn kap-
paleissa ui ivllllhtoisillu. lumeilla. Vauhti
oli ollut niin ankara, tuuli niin liiivas,
ettei mitään lamassa jutella oleivua las-
tia saatu pelastetuksi. Nimismies oli
noudettu ja laillinen kertomus tapauksesta
oli kyhätty paperille.

Kapteeni kertoi tämän tapauksen suu-
rimmussa lyhykäisyydessä, uiman tuin olisi
kaikki käynyt marsin luonnollisesli. Hän
ei tllpuustu puljun «jutelluttaan. Toista
oli hänellä mielessä, sillä hänkin näki sel-
mänit, että kauppias ei kauan enää eläisi.
Antero oli kuunnellut kapteenin kerto-

mustu, mutta hajamielisesti, sillä hänkin
odotti muun. milloin kauppiaan silmät
ummistuismat wiime uneen, ja hän kum-
masteli suuresti, ettei se hetki jo ollut
tullut. Hän kun nyt oli. ainakin ajui,'.
päässyt toimista mupauksi, mitkä koskmot
laimaa. mietti siinä, mitä olisi hänen teh-
tämii, niin pian kuin olisi kauppias kuol-
lut. Hän oli lahdella päällä luusta.
Kapteeni, näetsen, ei tiennyt kauppiallll
testamentista mitään, Lääkäristä ei siinä
kukaan puhunut mitään, ei kauppias itse-
kään, joka muun mietti jonkun hetken ku-
luttua, ~kun oli sounut wähän lemah-
taa", nousta. .Puljun oli, näet, toimi-
tettamunu".

Kapteeni oli lopettanut kertomuksensa,
ja siinä sitten mietittiin, mitä nyt olisi
tehtäwää. Papereita, ruhuu — sinetillä
»varustetun pussin — pani kapteeni lan-
konsa lassll-arkkuun, ueulvoen sillä ivälin,
miten kaikessa hiljaisuudessa makasiiniin
kätketyt tawarat olimut soutamat tellariin
puodin alle.

„Onko sinulla mitään, jota moisin toi-
mittaa, siinä tapanksessa, että tuutisi ru-

- peisi pitkälliseksi ja meisi sinultll ujutuk-
sen moimun?" kysyi kupteeni Konrud sit-
ten äkkiä, ja iski pienet tuijottamat sil-
mänsä lankoon.
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Kauppias ci waviannm tiihiiil mitään. -
Hän seurasi silmnilyksillään miten kapteeni
pisti hänen ruho-arkkunsa amaimen lal-^
koriinsa, tätä llwaintu, jota hän ci tos- !
taan ollut uskonut kenellekään. Hän oli >

mustuhakoisesti antanut sen nyt enstter- !
rcm toiselle, kun kapteeni pyysi ruhu-ark-
kuun pannu tärkeitä urmopupereita. !

.Amuin, ««uin!" huusi hän ja sano-
matoitta tnskllll osoittiwut hänen kusmonsn.
Hän ei nyt uskonut lankoansa, ei ketään
maailmassa, tuskin oman itseänsäkään.

Kapteeni hymyili. Hän ymmärsi knup-
piaaii tuskaa. Hän pani umuimen riip-
pumaan nonlulle ihon lankonsa muoteen
miereen. Kauppias ei sononut mitään
enää, hänen silmänsä maan tuijottima-
cmainto. Multa kapteeni lisäsi:

»Arkussasi on nyt kaikki paperit, mitkä
yhteisiä asioitamme koskewat. Minulla
on paljon tekemistä. Koeta nukkua kun-
nes palaan tulliherran tyköä".

Mutta kapteeni ei ollut ehtinyt puo-
dista ulos, kun hirmuinen huuto sai hä-
net palaamaan. Kauppias oli oijentanut
kätensä tarttullksensll amaimeen. Sekö
runmiin ponnistus, äskeinenkö tuska mai
mitä — — sai hänen ruumiilliset ki-
punsa, jotka koko päiwän oliwat olleet
potiessa, taasen heräämään? Kun kap-
teeni palasi, näki hän lankonsa suin syök-
syneenä »vuoteelta alas. Antero oli ehti-
nyt nostaa häntä puoleksi ylös ja nyt asetet-
tiin kapteenin amulla sairas jälle »vuo-
teelle.

.Viha, ikuinen wiha!" horisi hiin, kun
häntä nostettiin.

Ia tun hän muoteesensa suutun, oli
hiin — kuollut.

Mitä turkoittimut hänen »viimeiset sa-
nansa? Sitä ei tiennyt silloin wielä lii-
kaan muu kuin hän itse, mutta ne kuu-
lumat niin äärettömän kamalalta, että
sekä kapteeni, että Antero siinä nyt sei-
somat hirmustuneina.

Antero siitä ensinnä tointui. „Hän on
kuollut!" sanoi hän Hiljaan.

Kapteeni laski kätensä makaaman sy-
dämelle: .Kuollut!" mumisi hän.

Tilien kääntyi hän Anteroon, loi hiincen
pittän läpitunkeman silmäilyksen, otti amai-
men noulostll jo sanoi: »Minä en tuune
teitä, muttu mainuju tässä luotti teihin;
siis tuhdon minäkin luottuu. Ollnu us-
-ollinen. niin ette temppuanne kadu. Lnit-
takoa nyt, että kuollut saa mitä hiin
enää tarwitsee; minun uikuni on kii-
rut"

Ia hän meni. —

»Noinko sitä kuollaan?" kysyi Antero
kapteenin mentyä hiljunn itseltään.

Omituinen outo tuuto, jonka luutua
hän ei ymmnrtunyt, sai hänet isoksi ui-
kaa jäämään Maiiilljnn tnmariin. Hän
oli ensikerran nähnyt ihmisen kuolemnn.
Hän oli mielä nuori; ei siis tummuu,
että hän heltyi. Hän muisti, mitä kait-
keu hymää »vainuja oli hänelle tehnyt, jo
osuipu tuossa omituisessa tunnossa jota-
kin, jotn ehkä moituisiin rutkuudetsi ja
laipioksi suuon. —

Hänen ruumiinsa läpi tiimi märistys.
Kauppiaan kuolemassa puhjenneet silmät
tuijottimot häntä, tun hän näihin katsoi.
Hiili muisti kerjäläisenä ollessaan luul-
leensa, että ketä kuollut katsoo kuottuu.au,
se hiintä kuolemuun seuraisi. Tämä muisto
wäristytti häntä. Hän painoi Hiljaan
kuolleen silmät kiini. Myöskin muisti
hän joskus ennen kuulleensa, että kuolleen
rinnalle pannaan raamattu tai mirsitirju.
Hän silmäili ympärilleen. Mitään sem-
moista kirjoa ci Huoneessa löytynyt, mutta
pöydällä makasi asiakirjan tapainen kirja
— uittoa kirjan-pitoon kuuluma, mitä
kauppahuone Karlgrenin tulossa löytyi.
Sen umnsi hän ja pani wainajan rin-
nalle.

Sitten läksi hän huoneesta.
Olipa se outoa. ! Puotiin kun hän tuli,

nojautui hän tiskiä tvastuun. Hiin tunsi
olewunsu niin ylsin maailmassa. Koko
elämä näkyi hänestä niin kummalliselle.
Hän seisoi siinä lauun, ju omaksi kum-
mukseen heräsi hän surullisista ujutuksis-
tunfu siitä, että kuuma kyynel putosi hä-
nen kädellensä.

Ostaja astui puotiin. Hän sai mitö.
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hän Pyysi. Muttu kohta hänen mentyään
sulki Antero puodin.

Hän läksi ulos.
Sama pello luin eilenkin malliisi mielä

kaupunkilaisissa. Kauppiaan kuolema sitä
muun kiihdytti, sillä murmaahan oli, että
kauppias oli koleraan kuollut. Ia funomu
tästä knolemon-tapautsestll lewisi pian.
Anteron oli worsin moikeo suudu jonkun
ruumiille tekemään »viimeistä tumallista
palmelusta. Ihmiset miiistyimät häntäkin;

sillä hän tuli huonehesta, missä rutto oli
tiiynyt.

Tuo tunne, mikä oli saannt Anteron
iuiehleäksi äsken, katosi wähitellen, ja hän
rupesi nyt lljottelemoau omia usioitallso.
hän unohti nyt kuolleen jn meni neumon
lysnmään kaupungin miskuoliitu, Mitii
siinä sitten heidäii »viilillään pnhuttiin,
emme mormuan tiedä: mntt-, ''eurauksenu
tästä käynnistä oli tnmminlin se, että
nm kupteeni myöhcmmin illalla tuli tnup-
piaan taloon, oli rohu-arttu ja kaikki
wainajan omaisuus sinetillä murustettu. —

Mutta olipa kapteenille tänä iltana
suotu mielä suurempi kumma. An-
tero oli, niinkuin ju sanoimme, turhaan
etsinyt ruumiin pesiiiä. Hiin ei tiennyt,
mitä neumoll tässä. Hiin oli jo käynyt
nsiumpuin lnonll, sotka tamallisesti tätä
toinko tetiwiit. Vanhan mutummin, joka
monta muottu oli häntä ju kauppiasta
pussannut, oli hän lähettänyt samalle asi-
alle. Muttu ivllnhu mlltummi, kun sai
huhulta kuulla, mihin tuntiin isäntänsä
sanottiin kuolleen, hirmustui niin ettei
moinut mitään. Silloin toi sattumus
Manhan mummon Anteron tielle ja hy-
muii pulkkaa mastoon lupasi tämä tehdä
mitä Antero pyysi. —

Viskaali ynnä knks todistnjan tulilvat
kauppiaan huoneescn milfci samaan ai-
kaan tuin eukko. In molempain toimi
oli juuri loppumaisillaan, lun kapteeni
Muinnjun tuloon pulasi.

Kapteenin oli maitea ymmärtää, mitä
tässä tapahtui, ja kun se hänelle ilmoi-
tettiin, leimusipa merimiehen Viha hänessä
tuleen.

»Kenen käskystä owat nämä sinetit
tässä?" — huusi hän. »Luulisinpä, että
minä olen nyt isäntä tässä talossa!"

Viskaali wastasi kohteliaasti,, että si-
netit olimut nsetetnt laillisuuden lvuoksi;
sillä kauppamies oli tchuyt testamentin, ja

! kostu ei mielä, ollut tiedossa mitä se tes-
tamentti sisälti, oli hänen, mistuulin, työnä
ollut näin kllyttiiitä.

Viskaalin ja Anteron wälillä oli tämä
selitys kyhätty.

Kapteeni ei sanonut enuä mitään,
muttu hänen pienet silmänsä puloiwut ja
osoittimllt hänen sississänsä kuohumaa wi-
hlla. .Minä olen tässä lähin sukulai-
nen jll llinuo perillinen, siis ei tule muit-
ten sekaantuu asioihin, mitkä cimiit heille
kuulu!" — huusi hän wihdoin.

»Testamentti on arwattawastt teidän
tyttärenne eduksi" — sanoi eräs todis-
tajista.

»Amandan!" Muuta ei kapteeni sano-
nut. Muttu tnli hänen silmässänsä aset-
tui. Hän muisti kotoansa; sitä ei hän
ollut mielii nähnyt. Kurut oli Vienyt
hänet lolsun saarelta, ei Rytilään, mutta
suoraan kaupunkiin. Me tiedämme, että
kapteeni ei rakastanut ketään muutu mna-
ilmnsso tuin tytärtänsä. ..Amondun!" —

sanoi hän ääneensä; jn itsessänsä oli hän
wllkuutettu siitä, ettii loutonsn oli sisaren
tytärtä muistanut.

»Teidän wiime sanoistanne, herra kap-
teeni, päätin minä misiuulille ilmoittaa
kauppiaan kuoleman" — sanoi Antero
kainosti. — „Te ette tunne minua; stismar-
jellakseni itseäni epäluulosta .. niin ..."

Kapteeni oli leppynyt. Mitä oli ta-
pahtunut, oli ihan aiwan paikallansa.
Hän loi silmänsä Anteroon, »Sinä olet
hywä poika; jopa ymmärrän Karlgrenin
rajatonta luottamusta sinuun" — sanot
hän.

„Kenen hallussa on testamentti?" kysyi
hän sitten.

»Luullakseni antoi kanppine-mainajll sen
maistraattiin, mutta eu murmaun tiedä
— —", mustasi Antero,

Tämä keskustelu kapteenin, »viskaalin
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ja Anteron Välillä «li tapahtunut puo-
dissa. Ei ollut kukaan muistanut mai-
najllll. — Antero oli juuri saanut wiime
sanansa sanotuksi, kun pakiscma ääni kuu-
lui kamarista, missä kuollut lepäsi.

Kaikki puodissa olewat hiljcentyiwut.
Kupteeni silmäili tysymäisesti Anteroa.

»Siellä on wonho. eukko, joko pesee
ruumista" — tvustusi tämä Hiljaan. —

.Tuon merta »vaan! hyi sen sanon, se
ei muksu wuiwllu! Jo imelää kuin hima
joulujen ollvitynnyrin pohjalla. Oi, onpa
aikaa siitä lun iviimeksi tuima kurttuni
sai »viinaa muistuu". . .

Näin pukisi ivanhu eukko lvuinujun ka-
marissa.

Kapteeni muuleni, sen merrun kuin me-
rimiehen rusleut luswot fuuttoiwut woo-
letu. Hun tunsi äänen. »Joko nyt hel-
metti on sullliinfa päästänyt", mumisi hän.
— Mutta ääneensä sanoi hän:

»Minulla ei siis ole tässä enää nyt

hengenmedllllu oli eutto pullon sisällön suu-
hnnsu särpinyt.

Kapteeni ei ollut ainoa, joka eukon»
tunsi. Tuskin oli eutto ehtinyt puotiini
kurkistaa, niin jo huusi wiskauli: l

„Wui on lolsun Mutin Leenu wielä,
elossa! Mistäs muori tulee ju missä»
on mies, Mutti? z

»Mutti! Mattia ne luikki kysyy ! Matti,
se sika mässäsi niin kauan tuin raha pii-
sasi ju minä sain tuskin märkäiikään.
Mattiko; missittö hän on? — — Hule-
kuu merestä. Sinne minä peijakkaan
työnsin .

. Lekkeri miinaa meneessä, eitä
untunut munhulle mummolle pisaraakaan".

»Ollee ehkä parasta, herra Antero, että
hankitte toisen nyt Leenan sijaan" — sa-
noi miskaali, kääntyen puotipoikaan. »Tä-
mä otus tässä on minun korjattawu".

Ei siinä uuttanut Leena paran huudot
ja kiroukset. Hänen täytyi seurata lvis-
knnlill.

mitään lehtimaa. Perheeni laipan minun. ! Tallatkaa, tun tämä tapahtui, oli tup-
Toimott että herra miskaali minulle ilmoit- ! teeni hakenut testttiemorista hemoisen ja
taa, milloinka testamentti amataan".

„Se riippu-u teistä" — Mustust mis-
kaali. —

Kapteeni Kornmun sanoi kiiruusti jäii-
hymäifensä ja oli juuri ehtinyt metäytyii
ulos pihalle, kun eukko uwusi owen kont-
torista puotiin. —

Hän oli juowulsissu. Viinipullon,
mistä Antero oli eilen tarjonnut lasillisen
kauppiaalle, oli hän löytänyt ja yhdellä

kiiruummasti luin loskaan ennen ajoi hän
nyt Rytilään. Eukon ilmestyminen oli
syivästi koskenut häneen. Kauppias Karl-
gren oli hänen kysymyksiinsä lolsan Ma-
tista ja Leenustll ilmoittllnut, että ne oli-
wnt kadonneet, jottei lulaun niistä tien-
nyt . . Ju nyt, ihun sumussa kun kap-
teeni ehti laskea jalkansa maalle, ilmaan-
tumat ne taasen! Tuo seilta hämmäs-
tytti kapteenia; sepä peloittilin häntä.

VIII.

Isä on kumminkin isä.
Samaten kuin muutamia muosia ta-

kaperin, istut nyt kapteeni Kornman,
lljaessansll kotiin, sytvisfä mietteissä rat-
taillansa. Hänellä oli, enemmän kuin sil-
loin, nyt syttä miettimisiin. Leenan il-
mestys oli ollut niin iikki-pikainen. Kap-

teeni oli lähtenyt, ennenkuin oli ehtinyt
päättää, mitenkä hänen tulisi nyt oikeen
läyttäidä. Hän kuttukin jo pituista läh-!
töimn. Ennen aina oli hän, kun ivuural
uhkasi, sitä jyrkästi silmään katsonut Z
mutta nyt pukeni hiin siiii. Missä oli-^
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wai Motti ja Leenn olleet tiihön suatta,
elilö Matti mielä? — Kysymyksiä, jotka,
kun ei kapteeni niihin mustauksia saanut,
tckimät hänen yhä lemottomammuksi.

Aumu-uurinko wuloisi seudun, kun hän
Rytilän pihulle tnli. Kuitti ntttkuiwut
mielii. Ei! Msiniitnen neiti kulki polkua
ylös jiirmeltä päin. Kapteeni seisahtui
tätä ilmiötä kutsomunn. Neiti lauloi
surullisen mtehkeälii laulua. Kapteeni
kuunteli. Kuku oli tämä pitkä, soikea
neiti, joka ruusukukka hmuksissansa uumu-
pumussu siinä kulti?

Neiti ei kapteenia huomannut. Hän
jatkoi wcum lauluansa. Sen laulun tunsi
kapteeni. Toinenkin nainen oli tätä sa-
maa luuluu luuluntit — mutta siitä oli
kauan, niin kauan. Miten olikann, he-
räsimut kapteenin muistut ja hiin tunsi
jotakin rilinllssllnso, jota hän ei ollut tun-
tenut unoruutensll päimistä saakka. Hiin
oli kerta mauilmnssu rukustuuut; muttu
se, jota häu rakasti, ei hänen rakkaudel-
lensa rakkaudella mastaunut. Elämästi
muisti nyt kapteeni näitä aikoja ja hän,
tuta kauemmin luutua kuuli, takertui sitä
enemmän kuluneiden aikojen lumouksiin,
jotta hän wihdoin luuli näkemänsä edes-
sänsä sen, jonka rakkaus hänestä olisi
moinut tehdä hymän ihmisen, mutta joka
hänestä, kun hän hänen hylkäsi, sai syyl-
lisen — — kaikkiin rikoksiin syyllisen.

Kauan seisoi kapteeni siinä neiden lau-
lua kuunnellen. Vihdoin taukosi laulu,
mutta lumouksestaan syyllinen ei herän-
nyt. Neiti oli istunut ruohokentälle, !
Kapteeni lähestyi häntä Hiljaan, niin hil- -
jalln, kuin olisi hiin pelännyt, että mä- -

häisilttin tuulen löyhkä olisi saanut ilmiön !
katoomuun. !

Muudan askele wielä ja hän seisot
neiden wieressä. !

Lintu lauloi puistossa. Neiti aivasta
silmänsä ja näki oudon miehen ihan wie-^ressänsä. Hän hämmästyi, hän hy- i
Piihti ylös: mutta satttllllll tunsi hän !
isänsä.

~Ifä!" huusi hän ja riensi hänen luo. -
Lumllus katosi. Kapteeni tunsi tyttä- -

f-ensä; ja tunteet hänessä muuttumat.
Niihin tunteisin, mitkä hänessä «allitsi-
wlli, tun hän neiden laulua tuuli, niihin
oli selaatttua pisteitä. Haama, minkä
huomio, että nuoruutensa rakastettu ei
häutä ralllstllnut, macut hänen mihattull
»veljeänsä, ei ollut koskaan mennyt poh-
jasta umpeen. Se tihelmöitsi aina, kun
hän sitä muisti; se oli kihelmöinnyt nyt-
kin, maikka lumous oli lipua woittanut.
Isällinen tunto sitä mustaan nyt, — se
oli puhdas ja — tuossa nyt aamu-au-
ringon rusotessa, kun kapteeni mainitsi
Amandan nimeä ja neitiä syliinsä sulki,
kuka olisi tässä hellässä isässä moinut
tuntea miehen, jolla ei pyhää ollut maail-
massa, muu kuin se, jota hän nyt syleili.

Hetkisen tunteisin katosimat muistot
kuttestu siitä, mitä kapteenilla nyt oli huo.
lennän. Hän katseli tytärtänsä kauan ja
ihastuen ja tämä ihastuksensa puhkesi wih-
doin sanoihin:

.Kuinka oletkin kaswanut suureksi ja
kauniiksi!"

Ia iytiir katseli suurilla silmillään
isäänsä ja sanoi: .Ia te isä, kuinka olette
ivllnhetttuneet!"

Mutta tätä herttaista hetkeä ei kauan
kestänyt. Isän ukki-pikainen ilmestymi-
nen marhllisena aamu-tuntina oli saanut
Amandan unohtamaan haaVeitansa. Hän
näki isässänsä isän ja niin kauan kuin
hän ei muuta muistanut, antausi hän ilolle;
mutta hän muisti jälle pian asemansa,
ja samllllll kun hän tämän muisti, niin
limasi hänelle hänen tulvituksensa hetkeä,
jolloin hänen setänsä kuoli ja hänen serk-lunsll talosi. Hänen mieleensä muistui
»vanhan Eewan sanat pappilassa ja ltt-
mous, minkä isän ilmestyminen herätti,
katosi,

„Isä!" — kysyi hän äkkiä, mutta hil-
jaan, — .isä, missä on minun serkkuni,

Kaarle-setä wllinajllni poikll?
Tämä kysymys, jota ei kapteeni ollut

tiennyt Vähäistäkään allwistaa, Vaikutti
hänessä kummallisesti. Kaikki rikokset maa-
ilmassa eiwät yhteensä tvoineet niin ryn-
nätö kapteenin omalle tunnolle, kuin tämä



pieni kysymys. Hänen kätensä waipuiwat
alas, hänen sydämensä tykytti, jotta se
oli puhjeta. Tytär silmäsi isäänsä läpi-
tunleewillll silmillä. Aisti scmoi hänelle,
että hän oli arkaan kohtaan isän sydä-
messä sattunut; hän huomasi tämän wielä
selwentmiisti, kun isä kysyi:

.Mistä sinullaon se kysymys, Amanda?"
Tässä isän «llstakysymyksessä et ollut

mitään kummaa, kumminkin luuli Aman-
da siitä saaneensa selwiin »vastauksen.

.Siitä", wastasi tytär, ..että serkkuni
Kaarle elää!"

Oliko tytär aiottu serkkunsa kostajaksi?
Oman tyttärensä kauttako kapteeni oli
rangaistlliva rikoksistaan? Siitäpä näytti.
Semmoista tuskallista tunnetta kuin se,
minkä nämä Amandan sanat samat ai-
kaan kapteenissa, ei ollut hän koskaan
ennen tuntenut. Noissa sanoissa: .Kaarle
elää" — oli rangaistus; mutta rangais-
tuksen kärki se se salaust siinä, että nämä
sanat oliwat hätien oman tyttärensä. Hän
ei tvllstannut mitään, ei «oinut »vastata.
Seisoa rikoksen alaisena oman lapsensa
edessä sepä oli jotakin, josta hän,
kapteeni tähän saakka ollut tiennyt, miltä
se tuntui. Nyt tunsi hän sen ja olipa
hänestä samalla kuin olisi hänen elä-
mänsä maailmassa turha ollut. Kaikki
hänen aikeensa, hänen rakennuksensa, missä
kosto ja ahneus oli «llut ralennus-mes-
tari, rikokset ja riettaudet rakennuksen
keinot — ne mullistuiwat nyt, lun ra-
kennus juuri oli »valmistumaisillaan.

.Lapsi, lapsi!" sanoi hän Hiljaan, .kuka
on sinulle sanonut, että Kaarlo elää?"

,Te itse!" huusi Amanda, joka nyt
oli eläwästi makuutettu siitä, että Eewa
oli totta puhunut. „Te itse! Oi Juma-
la! minun isäni on — murhaaja!"

Kapteeni oli rikoksissa harmaantunut. j
Hänen omantuntonsa ympäri oli kowettu-^
mistään towettmuit jää; nyt oli tähän
paksuun jäähän reikä sattunut, ja siitä,
reijiistä oli »viha ja meri päässyt paina-
maan tuota mähiiä, mitä kapteenissa enää.
omantunnon tapaista oli. Mutta Aman-
dan wiime sana .murhaaja!" se tukki'
reijiin. Ainoan kerran elämässään oli
kapteeni antaunut nauttimaan isän iloa,
olemattansa Marallansa. Isän rakkaus,
isän hellyys oli hetkeksi woittanut ja —

tässä palkkansa ! Niinkuin tvihuri ja tuuli-
myrsky ajaa mereltä kauniin sään pakoon,
niin ajoi Amandan sana: .murhaaja!"
isän sydämestä patoon äskeisen hellyyden.
Se sana oli mihuri, joka äärettömät lai-
neet nosti kapteenin sydämessä, mutta sa-
malla sai hänet jälle mieheksi, joka pelotta
ohjaa alustansa. Owi sydämeen, jota oli
raivolla jo ollut, sulteusi jälle, kun tun-
nustus oli tästä owesta juuri ustumaisil-
laan ulos ja katumus astumaisillaan si-

- sään.
»Hullu lapsi!" — lausui hän —

»kula on sinuun istuttanut tuon sadun,
jonka minä luulin jo nilojen kuluessa ka-
donneeksi?" — Mutta juohtuipa uyt aja-
tus kapteenin mieleen, jota laukasi lei-
mauksen, äärettömän »vihan leimauksen
hänen silmistänsä. „Hoa! prowasti!" huusi
hiin ja sanomaton katkeruus tiputti polt-
taivllll lvihau hänen isällisille tunteilleen.

Prowllsti! Häntäkö tuli siis kapteenin
kiittää siitä, että hän oli kadottanut sen
ainoan olennon rakkauden, joka läm-
mitti häntä. — Niin luuli kapteeni,
mutta tvihllssansll tunsi hän että isä on
tumminkin isä. Hän »vihasi prowastia
samassa määrässä kuin hän rakasti A»
mandaa.

IX.
Wehkeitä.

.Konkordia on mennyt haaksi-rikkoon,
ei ole niin mitään saatu pelastetuksi",-

oli uutinen, jota suusta suuhun kulli,
Kauppias Karlgrenin kuolema herätti huo-
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miota kaupungissa, mutta haaksi-rikko yltä
ympäri kaupunkia, seutua loitommalla,
Mutta kuka huhut huuhtoo, «iestit Virut-
taa ? Mitä oli totta, mitä waletta niissä ju-
tuissa, jotka nyt haaksi-rikosta aikomat
lemctä? Kuka oli ne pannut kulkemaan?

Ei uituakaan, näet, niin ruwettiitt
puhumaan että haaksi-rikkoon llli syynä
kapteeni Kornman itse, että lumun lewci-
tessä satamassa siitä oli korjattu «ar-
kuin talteen suuri ja kallis talvarasto.

Ia tämä Puhe letvisi letvenemistään.
Antero nauroi salaa tälle huhulle. Häntä
ei tiennyt kukaan syyttää. Kapteeni yk-
sin oli jutun sankari. Kapteenikin nau-
roi jutulle ja ajattele sen kyllä jonttnvan
uikaa «mittain unohduksiin, niinkuin toi-
setkin jutut ja huhut hänestä oliwat jou-
tuneet. Mutta jutut eiwät hiljentyneet;
päin wastoin nalyiwät ne yhä kaswawan
ja ne faiwat uuden wauhdin, kun tulli-
herra niihin tarttui. Kaikkialla syytettiin
häntä huolimattomuudesta hänen wirus-
sullit ju tämä lanne »vaikutti, että tulli-
herran täytyi pakosta ryhtyä syynäämään
kauppias Karlgren mainaan tcmarastoa
sekä samalla kirjoittamaan puolustus-kir-
je tulli-hallitutselle. Miten asiaa ajet-
tiinkin, niin lähetti tulli-hallitus äkki-ar-
Mllllmattll kaksi Virkamiehistään tapauk-
sesta litempää ja tllrkempllll felkc-ll otta-
maatt. Tähän lienee ollut syynä etenni
se. että Yhtiö, jossa Konkordia oli ma-
kuutettu, ei ensinkään suostunut maksa-
maan Mllkuutussummaa, ennenkuin oli
huakst-rikon todellinen laita saatu selmille.

Näistä »vehkeistä ei kapteeni tiennyt
tahi ei ainakaan ollut tietuwinään. Hä-
nellä oli toista nyt ajateltamaa. Siitä
aamusta saakkll, jotut hän tyttärensä suusta
kuuli sanan: murhaaja, ei hänelle enää
mitään oikcen onnistunut. Hän oli. kun
noki, mitenkä tytär wastasi hänen isälli-
selle rakkaudelleen, wetäynht takaisin omaan
itseensä, niinkuin mato kuoreensa. Ulko-
näöltään oli kapteeni sama kuin ennenkin,
mutta lelvottomuus oli päässyt häneen.
Hän ei woinut ymmärtää, mistä Amundu
oli ottanut sanat: Kaarlo elää. Hän

tunsi, että mustia pilmiä «etäysi kokoon,
mitkä leimauksellaan häntä uhkasiwat; mutta
maikka hiin itsessänsä prowastin syytti,
eipä hän oikcen ymmärtänyt, mistä päin
nämä pilwet uhkasiwat, sillä ivaikka kuin-
kakin hän kuunteli päiwän pakinaa, ci
hän sanaakaan kuullut puhuttaman tapa-
uksesta pari kymmentä wuotta takaperin.
Hänelle oli arivoitus, mistä Amanda, oli
suutuit lluwistulsiu siitä.

Tämä teki kapteenin leivottomaksi, mutta
tapahtuipa samassa seikko, jota wielä lo-
ivemmin häneen koski ja josta kapteeni
luuli wielä selwemmin huomaawansa, että
hänellä oli tvihamies, joka tvastusti häntä
salaa, näkymättömänä. Kapteenilla oli
kotiinsa palattua paljon tekemistä, mutta
näistä tehtätvistään kiiruhti hän jo kol-
mantena päiwänä kaupunkiin ottamaan
haltuunsa lankll-wllittaansll tawarat. Siellä
luuli hän sillvin huhun haaksirikosta, ja
sille huhulle nauroi hän. Mutta kun
hän kiiruhti kauppiatz-wainaan testamen-
tin lltvaamistll ja sen awutukfi suikin,
mutta siitä näki, että tuikki, mitä kauppi-
aalla oli, oli — Anteron, — niin tun-
tuipll silloin kapteenista kuin olisi laiwan
kansi, jonka päällä hän seisoi, tvajounttt.
Hän luuli nyt näkewönsä Anterossa sa-
laisen wihamiehensä. Hän oli lyöty omilla
aseillaan.

Kuwlltll silmän-räpiiystä, joka seurasi
sila, jonu wumujun testamentti oli luettu,
on waitea. Syynä kapteenin naimiseen
oli etukunnessii ollut hänen ahneutensa.
Kauppiaan hän jo aikoja takaperin tiesi
riktllllksi mieheksi. Mutta tämä mies ki-
tui hirmuista tautia — ruumiinmatoa
matfusfu. Hänen pikaiseen kuolemaansa
nojautumat kapteenin perintö-toiweet, kun
hän nui kauppiaan sisaren. Vaan hänen
tuiwonfll kauppiaan pikaisesta kuolemasta
joutumat häpeään. Oliko kauppiaalla to-
dellakin tuo tauti? — Niin oli kaupun-
gin lääkäri kapteenille wukuuttunut. Muttu
eihän kauppias koskaan kysynyt lääkäriä?
Miten olikaan — kauppias eli... Ia
kun hän wihdoin kuoli, ja kapteeni »vii-
meinkin luuli plläsewänsä tomeittensa
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perille, niin — — ilmestyi toinen pe-
rillinen, joka lain nojassa wei kuilen
sen, minkä kupteeni jo piti omanansa.

Turhaan pani kapteeni wastaan testa-
mentin laillisuutta. Mutta seu laillisuu-
desta ei ollut mitään laiminlyöty. To-
distajatkin eliwät wielä. Hän ei »voit-
tanut muutll kuin »varmuutta siitä, että
kuoppaan, minkä hän toiselle oli kamanut,
oli hän itse langennut.

Tämä tapaus sai kapteenin ruimoou,
ja tässä raimosslllln uskalsi hän, mitä
hän tähän saakka aina uli »välttänyt —

pitää aika saarnan ronmullecn. Minkä
tähden oli ruuma aina ofoittauut kyl-
myyttä »veljeänsä kohtaan? Siitä nyt seu-
raus, että kauppias oli antanut tumurunsa
toiselle! Vappo rouma, jota uutinen tes-
tamentista harmitti ja mihottti yhtä suu-ressa mitassa kuin kapteenia, koki puo-
lustaa itseänsä. Hän Puhui käynnistään
Veljensä luona, kun huhu tiesi testamen-
tista puhua, ja miten silloin Veljensä oli
Väittänyt semmoista testamenttia Val-
heeksi, Mutta kapteeni ei huolinut näistä
puolustuksista ja Nappokin sai nyt tuta
kapteenin oikeaa luonnetta, —

Amanda oli ainoa, jossa tämä uutinen
ei lvailuttllitut mitään. Hän eli hucmeis-
flllln ja isän täytyi ..onnettomuuksiensa"
päätteeksi nähdä, että oma lapsensa häntä
»väisti. Mitä nämä kaikki woiluttiwat
miehessä semmoisessa kuin kapteeni, jota
turhaan haki keinoja, millä saisi testa-
mentin lumotuksi, millä moittuisi tyttä-
rensä rakkauden — on mahdotointa sa-
non. Viha, harmi ja tuo lemottomuus,
josta masta puhuimme, samat hauen hi-
mnksensa harmaantumaan. Mutta mitä
oli sillä moiteltu? Ei muutll kuin että
hänestä latosi paljon siitä, joka tähän
saakka oli tehnyt hänet pelättämäksi.

Niin oli muutamia tviittoju kulunut.
Amanda, joka ei enää saanut käydä pap-
pilassa eitä edes kuullakaan mitään sieltä,
kuihtui kuiden kukku, joku Päimää kai-
paa. Hän oli niin muuttunut, että
Vappo roimakin ihmetteli, mitä tyttöön

oli mennyt, Amundu ei puhunut mi-z
tään; hun waun pyysi ollakseen ykfinäi-i
syydessä. 3

Silloin sai kapteeni tietää tulli-miestett
tulostu; suipu myös tietää, että hänenkin
tuwarastonsll oli syynättöivä. Vuuru uh-
kasi, mutta juuri waara antoi kapteenille
takasin hänen miehuuteusu. Häu läksi s
knupnnkiin, kohta tuin kuuli tullimiesten tu°
lostn ju uiiiden tummotsi kuski hun hei-
dät kohtu lulemnnn Rytilään, »sillä" —

sanoi kapteeni — »pitkin Paimioni on mi-
nun rehellistä nimeäni loukattu; minä
Pyytäisin, että mitä pitemmin nimestäni
poistettaisiin se häpy, jolla sitä on koe-
tettu nytkin fo'aista".

Samlliia päiwällä oli kaptecui kirjoit-
tunut kirjeen Anterolle ju »varoittanut
häntä tullimiesten tulosta. Se kirje oli
mutsuuut ääretöntä muimuu kupteenille.
Waroittllll sitä, jonka hiin toimoi sisim-
pään helmettiin! Muttu hänen täytyi.
Antero woisi tuwurunsa kudottaa, mutta
rikos se yhä liittyisi kouppios-wainajaon
ja kapteeniin, jos mitään löydettäisiin.
Samassa kirjeessä pyysi kapteeni Anteron
seuillllMlliill päiwänä käymään kestissä
Rytilässä. — .Teitä ehkä siellä turwit-
tuisiin!"

Antero nauroi kun sui kirjceu. .Kyllä
kait kettu luolaansa pojut jättää, kun
koirat sisään famoowat" mumisi hän. —

Asia oli, että suurin osa tullaamattomista
tumoroista oli paremmassa tullessa kuiu
ranta-makasiinissu.

Sumuna pämiinii wähän ennen kap-
teenin lähtöä kaupunkiin oli hänen ju hä-
nen roumunsu Malilla ollut pitkä keskus-
telu. Kun se oli päättynyt, se kestnstclu,
nauroi kapteeni ilkeästi. Roiman tus-
möt oliwat kylmät luin uinalin. Tulc-
will Vieraitansa Varten rupesi hän lohtu
siiwoomllun sulia yli-kerrnssa. Kaptee-
nilla oli wielä lyhyt keskustelu — erään
haaksirikkoon menneen lumonsa merimie-
hen kanssa.

Että kaikissa näissä mehkeissä oli jo-
takin salattuna, se oli marinan, Rouman
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sanat, kun oli kupteeni lähtenyt luupun-
kiin, osoittmat sitä. Ultkerran salia sit-

wotessuun mumisi hän: »kuoltu puoli-
!poika, sen saat sinä lohta maksaa!"

X.

«päiwä alkaa koittaa.

Papptlussll elettiin hiljaisia clämää.
Tosi» oli Liinalla usein itämä ystämäunsä
Amandaa; mutta mitä auttoi ikiimyys?
Kapteeni oli tullut kotiin, eikä Liina cuää
toimonut saumansa nähdä ystämäänsii pup-
uilassu. Hän oli hänelle kahdesti kirjoit-
tanut, mutta Amanda ei ollut mastannut.
Liina mietti usein syytä tähän, ja hän
armasi oikeen, tun armusi että kupteeni
oli hänen kirjeestänsä saanut wihiii ju
kieltänyt Amandaa wastallmasta. Kai-
pasiwllt muutkin poppilosso Amllndllll uinu
mäliin, sillä Amanda oli elämällä kuwituk-
sellllllit humittonut kaikki. Mutta löytyi
vappilussll toki yksi, jota iloitsi siitä, ettei
Amandaa siellä näkynyt. Tämä ainoa
oli Heikki. Hän sai nyt oleskella Liinan
litisyydessii, sai nauttia Liinan ystäwäl-
lisyyttä — jn muuta ei Heikki parku tah-
tonut.

Toti muuta. Eräs piioista oli kerran
pilan päältä Heikin kuullen puhunut Lii-
nan häistä. Tuo puhe oli waan leikki-
puhe, sillä Liinalla ei kosijaa ollut —

ainakaan tiettyä. Mutta kumminkin oli
tämä puhe käynyt omituisella taivalla
Heikkiin. Se ilmaisi hänelle, kuinka ru-
tas Liina hänelle oli; se sai hänen tun-
teensa selwiiitnilän hänelle itsellensä. Hän
tunsi, että jos Liina naitaisiin, niin olisi
hän. Heitti, elämänsä loppuun saakka on-
neton. Heitti parka alkoi jo ymmärtää,
että hän Liinaa rakasti. Mutta Heikki
ei huolinut ajatella tulewaisuutta. Hän
eli päilväkseen ja oli onnellinen, kun sai
olla Liinan likisyydessä ja nähdä, että
Liina hänelle oli ystäwällinen.

Huhu, joka käwi kapteenin huulsi-ritos-

ta, ei ollut mikään salaisuus pappilassa,
mutta siitä ei paljon puhuttu. Promasti
oli kerran kumminkin, lun rouma Ren-
ner siitä rupesi puhumaan, niinkuin it-
sekseen sanllnut: .Kumma kuinka kauan
pahuus saa riemuta", ja lause todisti, että
prowastilla oli kapteeni muistossa.

Aina siitä piimästä saakka, jona wan-
ha Eewa ilmestyi pappilaan, missä hän
yhä edelleen asui, oli prowasti rumennut
kaikessa hiljaisuudessa tiedustelemaan asi-
oita — noita ivlltihoja, niillä jo mukn-
siwllt »vuosien takana salassa. Usein ajat-
teli hän mitä Ecmu oli kertonut. Puri
kertaa oli hän puhunut siitä Eewan
kanssa. Mutta kaikki hänen tiedustelemi-
sensa, hänen mietteensii emät »vieneet Hei-
kin asiaa rahtuakaan edemmäksi. Kaptee-
nin syyllisyydestä oli prowasti itsessänsä
warma; mutta eipä niin ivarsitt siitä,
eitä Heikki olisi hänen ystiiiviinsä Kaarle
Kornmanin poika. Miten prowasti nsiau
mietti, huomasi hän mahdottomaksi nos-
taa kannetta kapteenia ivastaan, kuu ei
hänellä ollut muuta estin tuoda kuin ivan-

han Eewan todistusta, — ämmän, joku
oli ollut pitkiä aitoja mielen iviassa. In
prowasti, kun hän tähän päätökseen tuli,
huokasi sywään.

Niin oliwat osiot pappilassa, tun cräiinii
numu-päimunä — somana, jona kapteeni
oli lähtenyt kaupunkiin — prowasti miltei
yksin ajoin sai taksi kirjettä, mitkä mo-
lemmut suattomut häntä suuresti tum-
mastumlllln. Ensimäinen oli kupteeni Koru-
mcmiltu. Se sisälsi pyynnön, että pro-
musti tahtoisi wiettiiä tämän päiwän il-
taa Rytilässä. Tämä pyyntö tummas?
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tutti prowastia suuresti, mutta wielä
enemmän toisen kirjeen sisältö, joka kuu-
lui:

..Herru promusti! Joku uika takaperin
otettiin löysä ihminen Leena, tunnetun
merimiehen Matti lolsan mainio kiitti
syytöksistä, joita hän teki itseänsä ivas-
taan. Hänen miehensä kcttoominen ja
Kaarle Kontion murha, mistä molem-
mista tapauksista mainitulla mainiolla nä-
kyy olewan tieto, sai aikaan, että hän nyt
istuu Korsholmatt wankt-laitoksessa. Hän
ei näy kärsimän «ankeutta, ainakin owat
hänen »voimansa piimä piimältä yhä
enemmän kadonneet. Ensimältä sairasti
hän tvarsin huonona useita pämiu. Vuimo
näkyy olewan erinomaisen ahnas miinalle.
Tuma on, niinkuin tiedätte, munki-luitot-
sessa komllsti kielletty. Ihmeellistä on
siis mitenkä ja millä luillu sanottu Leenu
kumminkin onnistui wiime muununtuinu
saamaan herkkujuomuansa. Viinassa kun
oli, tunnusti hän asioita, jotka uudelleen
»virittämät eloon jo niloja takaperin sam-
munutta huhua Rytilän entisen isännän
nuoren pojan kuolemasta. Kun tässä juo-
puneen kertomuksessa näkyy oleman joku
todellinen perustus, pyydän nöyrimmästi
minä Mirkani ja oman itseni puolesta,
cttä ilmoittaisittc minulle, mitä teillä on
putroni Kaarle Kornmanin pojun kutoo-
tnisestu tiedossa, setä mainitun »vaimon
puolesta, että te tahtoisitte, jos teidän
aitanne sitä sallii, tulla hänen luoksensa.
Hän ei enää, humalastansa knn selkeni,
tahdo mitään mastata kysymyksiin, joita
on tehty niitten miittausten nojassa,
mitkä hän humlllapuisenä lausui; mutta
hän on hartahllsti pyytänyt minua ru-
koilemaan teitä tulemaan hänen luoksensa.
Siinä toiivossa, että jos mahdollisesti
teidän sopii täyttää hänen jn minun nöy-
rää pyyntöäni, odotan minä pituista lvas-
tausta. — —

P. S. Että asia on salassa pidettämä
»vastaiseksi, te marinaankin ymmärrätte,"

Promasti «li tuskin ehtinyt lukea tätä
kirjettä loppuun, ennenkuin syivii huokaus
puhkesi hänen riunastaun. Tämä kirje

oli »valoisa tähti, joka hämärässä yössä .

ennusti päiwää. -!
Protvusti istuitseti ja waipui sywiin^

mietteisin. Hän unohti, että hän ensi-»
maiselle kirjeelle oli wastannut lupauksella!
tulla Rytilään. Hän unohti itse Hei-F
linkin asiaa, niin kummastutti häntä 101- »

san Leenan ilmestyminen. Hänen mie- Z
leensä juohtui nyt ajatus, asia, jota hän -
ei tähän saakka ollut muistanut. Mistä '
sai ja millä rahoilla osti lolsan Matti -
Koimikon maan, kohta sen jälkeen lun oli
pieni Kuurle kadonnut? — Ia tätä ky-
symystä seurasi uyt toisia kysymyksiä, mit-
kä siitä riippumat. Nämä kysymykset nyt
«armaankin kohta faisimat »vastauksensa.
Prowasti kun tätä tässä mietti, oli pääs- z
fyt totuutta liiemmäksi kuin itse aawisti-
taan.

Jos olisi asiu ollut hänelle ihun wie-
ras, ei olisi hän kuuun miettinyt, mitä
hänen tulisi tällaisen kirjeen johdosta
tehdä, — saatikka sitten nyt, kun asia
koski häntä niin liki. Hän astui tyy-
nenä omllisiensu luo ju ilmoitti heille,
että hänen tulisi kohta lähteä Vaasaan.
Heikki woisi häntä seurata sinne.

Vaikka kuinkakin prowasti koetti tyy-
nyyttä osoittaa ja puhua pienistä yksityi.
sistä asioista, huomasi rouwa Renner,
että jotakin ei aiwan jokapiiiiviiistä oli
tapahtunut. Hän ei kysynyt mitään. Hän
tunsi weljensä. Mutta »vaikeampi oli
tyydyttää Eewaa. Tämä ei millään olisi
suostunut Heikin lähtöön, ellei prowasti
kahden kesken olisi häntä waluuttanut siitä,
että Heitti kohta oli peritvä isänsä kar-
tanon. »Mutta se riippuu siitä, että sinä
olet ivaili", lopetti prowasti.

Eewa itki ilon kyyneleitä. Prowastin
ei tarwinnut kuulla eukon ivllkuutukfill
hiincn ivaili-olemisestllan.

Oli uikoju kulunut siitä kuin promasti
»viimeksi «li kulussa kudonnuttu lustu mut-
ten. Ajut emät olleet suurestimuuttuneet
siitä, muttu tumminkin kninka toisin nyt!
Silloin ci ollut pienintäkään alkua tiedossa,
mistä hakemista alkaa; nyt oli ainakin
alkua, nyt monien »vuosien kuluttua.
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ProwaSti käwi wielä muistissaan kaikki
asiat. Hän muisti, miten hän oli itke-
nyt pientä poikaa, kun Sorwarin muuri
hänen ruumiinsa merestä löysi, ja sitten
muisti hän mitä hän tähän saakka oli
unohtanut; hän muisti miten hän pie-
nen ruumiin kaulasta oli irroittanut me-
daljongin, joka sisälsi patroni Kaarle Kortt-

munin waimon luwun. Tämä muisto
hämmästytti häntä. Jos pieni Kaarle
todellakin oli elossa, miten olisi löydetty
ruumis woinut olla puettuna hänen waat-
teisinsa? Prowasti, kun tätä mietit, ei
tiennyt mitä ajatella. Mutta nämä miet-
teet samat aikaan, että hän kiiruhti kul-
kuansa.

XI.

Iltahuwit
Sillailaa kun pr«wasti kiiruhtaa Man-

han juoppo-ämmän luo Vaasaan, ollaan
erinomaisessa puuhassa Rytilässä. Vie-
raita ei suuressa kartanossa ollut kukaan
nähnyt nykyisen omistajan aitana, tvie-
raitll, «ikeen kutsntuita! Koko talon mäti
oli miltei pyörällä tästä uutisesta. Itse
Amandakin katseli kummastellen äitiänsä
ja palkollisia, jotka k-nikkt oliwat erin-
omaisessa hommassa; mutta kun hän oli
aikansa tätä katsellut, «etäysi hän yksi-
näisyyteen — puistoon meren rannalle.
Siellä sai hän yksinäisyydessä haawek-
sill.

Näin oli alituisessa hommassa päimä
kulunut. Vieraat woisiwat tulla milloin
tahansa. Sali ylikerrassa oli siiwottu.Keskellä lattiaa seisoi pöytä ilta-ateriaa
«arten. Rouwa Kornman kulli huo-
neesta huoneesen. Hän näytti joten-
kin lewottomalta. Se ei juuri aiwan
kumma ollut; eusimäiset suurimmat pi-
dothan oliwat tänään pidettäivät Ryti-
lässä. Mutta se oli työkkipiian mielestä
kumma, että marsin wähän pidettiin huolta
ruoan laittamisesta. Viiniä löytyi mitä
parhaimpia, joita kapteeni oli ulkomailta
tuonut; niistä siis ei huolta. Mutta
kuuluuhlln pitoihin, semminkin semmoisiin, !
joissa »vieraat jäämät taloon seuraamaksi
Päimätsi, myöskin ruoka. Ruokaa tosin
laitettitn, mutta et ensinkään juuri »te-

Rytilässä

raita Varten. Tuota ihmetteli kyökki-
piika ja pian muutkin piiat; mutta eipä
uskaltanut kukaan puhua siitä roimalle.
Myöskin ihmettelmät he minkä tähden
rouwa lateli pöydälle ylikerrassa Kiinan
porsliini-astioita, joiden tyhjyyttä somatlännet peittiwät. — Että kumminkin
roiman aikomus oli syöttää «ieraitaan
luuliwat piiat huomaamansa siitä, että
rouwa leipää leikkasi ja että woita ynnä
muuta pantiin pöydälle »valmiiksi.

Palkollisilla on aina silmät anti, lun
jotakin, mikä ei «le jokapämäistä, tapah-
tutt heidän isäntämätensä perheessä. Niin-
pä tiesitvät trengit pakista, että kolme
merimiestä iltapttoleen päimää oli tullut
Rytilään, ja trengeistä oli kumntll, ettet
kukaan ollut nähnyt niiden lähtewän
pois howista. Tuota kumminkaan ei ih-
metelty, sillä olmathan merimiehet »voi-
neet lähteä kenenkään huomaamatta.

Kello oli likimäärin 8 kun wihdoin
odotetut «ieraat tuliwat. Kapteeni saat-
toi suurimmalla kunnioituksella alikerran
saliin K —n kaupungin tulliherran sekä
Helsingista tulleet tullimiehet ja Anteron.
Nämä esitti hän rouwalleen:
huomenna, milloin waan tulliherroille so-
piwakst näkyy, on minun huoneeni teidän
syynättämänne" — sanoi hän. .Minä
toimon, että siten kaikki puheet hiljen-
tylvät".
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Tulliherrut wustnstwut kohteliaasti; eitä
nyt näkynyt mitään, josta olisi woitu ar-
wllta, mitä «arten he oliwat kulussa.
Kapteeni kysyi prowastia, ja kun sai tie-
tää, että tvirka-toimi oli estänyt häntä
tulemasta, rypisteli hän wähän otsuunsu,
sumussa kun wlllitti hänen poissa-oloaan,
semminkin kuin pitäjässä ei muita herras-
miehiä löytynyt.

Vieraita pidettiin warsin hylvästi. Nou-
toakin kohteli Anteroa miten ainakin. An-
tero kyllä ymmärsi, ettei tämä makeus
sanoja sywemmälle ulottunut; mutta kum-
minkin oli hän ihastunut, sillä ens ker-
ran eläessään oli hän nyt herru ju her-
rain »vertainen. Amandan täytyi mastoin
omaa tuhtoansa käydä isänsä mieraita ter-

mehtimässä ja Antero huomasi, kun kap-
teenin tyttären näki, että Amanda oli kau-
nis. Hän kutsui häntä silmillä, jotlu
Vähitellen rupesmat kummallisesti loista-
maan. Hänessä, jota tähän piimään
asti ei ollut ehtinyt naisia katsella, heräsi
salainen ajatus, ja se sai hänen silmänsä
loistamaan.

Isäntä, kapteeni oli kohteliaisuus itse.
Parhaimpia ulkomaan wiiniä juotti hän
»vieraillensa. Ilta «li kaunis ja ihana.
Ei olisi kukaan woinut ajatella että nämä
pidot pidettiin pakosta ja — koston
pyynnöstä. — Syyni oli jiitettätvii huo-
miseksi.

Merkillistii «li että samassa kuin tvie-
ruut tuliwut, niin loppui rotmutt hommu.
Tuotu ihmettclmiit piiat suuresti jakyökti-
pillu urweli: .Aikuwatkohun niin wie-
ruituun juuttua, etteiwät nämä ruokaa
tarwitse". Rouwa ei tiennyt, eikä huoli-
nut näistä mietteistä; hän istui yhä her-
rojen kamarissa. Hän näytti tosin wä-

hän lelvottomalta ja Antero huomasi,
miten hän terran kummallisesti nyykähti
kapteenille.

Kllikellaista, mitä ainakin pidoissa, pu-
huttiin. Kapteeni joi Anteron maljan ja
toiwotti hänelle onnea. Hän tunnusti
niin iloisesti tuin se hänelle oli mahdol-
lista, että hän perintö-toiweissaun oli
pettynyt; »mutta", lisäsi hän — .sttku-

laisena tahdon teitä kohdella, femmoisenlll
olen käskenyt teidät minun luokseni täW
nään". Kapteenin pienet silmät paloiwat»
kummallisesti, tun hän tämän toitvotutsen
lausui. Rouwa yhdistyi samaan toimoon,»
mutta hänen kätensä mapisi, kun hän ki-
listi maljaa Anteron kanssa. — Anteroa-
etsi silmillään Amandaa, mutta kap-
teenin tytär oli metäynyt pois huone- -
hesta.

Ilta oli kulunut. Puoli-yö oli jo lii- §

hestymäisilliiän. Siinä oli puhuttu kaup- 7
pias Karlgrenin rikkaudesta; ja Antero, H
joka ei tiennyt olla Vartillansa, tahi ei§
luullut tarwitsewansa sulata mitä hänelläz
nyt oli, arwasi tämän rikkauden summaan, l
joka sai sekä kapteenin että rotman sil-H
mät säihkymään — kun äkkiä kapteeni»
kysyi: »Mutta eikö emännällä ole ivoita»
leipää kunnioitetuille Vieruille tarjota?" «

— Tämä keskeytti puheen Karlgrenin rik> !

klluksistu, sillä rouwa nousi nyt, sanoen»
unohtaneensa emäntä-toimensa. Hänen las- z
Ivonsa, oliwut melkein keltaiset kun hän z
tämän sanoi. I

i Kului sitten kotwo.lt uituu, mikä wie-
tettiin yhtä hupaisesti luin edelliset tun-
nit, kunnes wihdoin Vappo rouwa tuli
takasin herrojen luo ja pyysi heidät suo-
siollisesti tulla nauttimaan, mitä maalais»
huone saattoi tarjota. Tämä käsky soi
suloisesti wieraiden korwissa.

Kapteeni täytti lasit: »Vielä pyydän
saada esittää maljan", sanoi hän, »terive-
tulillis-mllljan ja siihen yhdistää pyynnön,
ettei culvoisat »vieraani ylönkcttso sitä »vä-
häistä, minkä — niinkuin »vaimoni fa-
noi — mulllllishuone moi tarjota". Ia
kapteeni hymyili kummallisesti, »vieraat
huomusmat tämän hymyilyn, mutta he
selittmät sen omalla taivaltaan. »Minäliitän" — sanoi toinen Helsingin her-
roista — »wierllllnwaraisuudestllnne!Sem-
moisia wiiniä luin nämä on, ei tarjota
joka päituä. Minä olen tuarmaan Valitu-
tettu, että anteeksi-pyynnöllänne ateriasta,
jolla hywäntllhtoisuuttanne lisäätte, on sa-
maa arwoa kuin äskeisellä anteeksi-Pyyn-
nöllänne wiineistänne, jommoistu. en
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ennen, sen tunnustan, koslaan ole juo-
nut".

Kapteeni kumarsi ja kulki ylikertaan.
Herrat feurasimat häntä.

Iö oli kaunis, Maikka hämärä. Antero
lun ylikertaan kulki, loi silmiään oikealle
jo masemmalle. Hän olisi halunnut nähdä
tuvteenin tytärtä. Mutlu Amandaa ei
näkynyt.

Mkerrun suliin usluimut herrat. Suu-
resta kristallikruunusta loisli heitä was-
taan silmiä huikuifemll mulo. Pöydällä
snfoi muti mudin mieressä, kaunistu Kii-
nun porsliinia; mnltu mitä ne sisiiltimät,
sitä eiwät wieraat woineet llllwistullluun;
ne oliwat tunstllu peitetyt. Neljä luu-
tuista pöydällä ufoitti wieruiden lumun.su tunkin laulusen wieressä seisoi neljä
Viinipulloa.

Tullihcrrat oliwat peräti nyt unohtu-
neet niitä nsiuu mutten he olimut tulleet
Rytilään.

Vieraita ei turwittu kahdesti käskeä
pöydälle. Hienoistu kristulli-luseistu tar-
jottiin ryyppy ja ivoita-leipää — aterian
aluksi.

Silloin yski kapteeni, ikäänkuin olisi
häneltä mennyt ryyppy määrään kurkkuun,
Omi lähimmäisestä kamarista «mattiin
famllssa, ja sieltä samosi kolme miestä,
joiden kasinoja naamikkeet peittiwiit, saliin.
Silmänräpäyksessä tämä tapahtui; silmän-
räpäys wielä jll herrain kummasteleminen
ju uuteliuisuus oli tyydytetty.

Miehillä oli lullakin mankka nuija kä-
dessään. Ennenkuin herrat mitään pa-
haa aamistimat, tunsimat he setissään,
leikkiä tunttmllmmasti, mille puu maistuu,
he hypähtmiit ylös, mutta yhä maan
saadllksensll uusia iskuja.

Salissa syntyi, niinkuin armata sopii,
hirmuinen melske. Illallinen oli mitä
odottumattomtmmllllll tllwlllla häiritty.
Ampäri salia juoksiwat wieraat, nuija-mie-
het jälessii, ja aina mätiin kuului isku, joka
osoitti mihin milloinkin karttu oli käynyt,
Antero makasi jo hengetönnii pöydän mie-
rcssä. Tulliherra, joku Vastattaan ali-

kerran salissa oli maljan esittänyt, hy-
pähti, kun ei tiennyt minne paeta, akku-
nasta ulos. Toinen Helsinkiläinen herra
seurasi edellisen esimerkkiä ja K—n kau-
pungin tullin-hoitujn pääsi wihdoin »vii-
mein metisenä omcstu ulos.

melskettä oli kuultu huuto:
»Älkää Jumalan tähden kruunua rikkoko!"
Se huuto tuli liihemmäisestä kumurista,
muttu owi sinne oli ulkopuolelta salpattu.
Siellä owen takana, lukon reijästii saliin
tukistellen, seisoi rouma Kornman.

Kapteeni oli kohta kahakan uletessn ka-
donnut, — mihin, sitä ei ehtinyt kukaan
huomata.

Niin piiiittymät ilia-himit Rytilässä.
Sopinee tässä simumennen mainita,

että tulliherra H^, jok, ensiksi ukkunustll
hyppäsi, piun tämän topuulsen perästä
määrättiin K—n kaupungin tullinhoita-
juisi, tun edellisensä tullinhuitaju oli Pun-
tit hiiolinillttomuudestll miroltu pois. Tul-
liuhoitujo H — eli sitten limittoifenu kctts
muutta ja kuoli, epäilemättä siitä aterias-
ta, minkä »mualaishtione oli hänelle moi-
nut tarjota". Toisetkin tullihcrrat, itse
sekin, joka sittemmin wirulta puntiin pois,
tunsimat kuolinpäimäänsä saakka, ettei Ry-
tilan illallinen ollut ylöukllisottumu, Pa-
himmasti kumminkin käwi Anteron. Hän
sui selkänsä kypsäksi; sui Karlgrenin tes-
tamentin sinne kirjoitetuksi, jalkansa poikki
ja rintansa niin hakatuksi, että hän mer-
ta sylki kuolin-päimäiinsä usti, joku oli
likempänä kuin hän tiesi ajatella aamulla,
jona termennä ja iloisena lähti Ryti-
lään.

Tämä iltuhtmi Rytilässä tuli kuului-
suksi yltä-ympäri seudussa. Mitä kap-
teeni ajatteli kun hän näitä pitoja piti,
on mailea armata. Jos hän luuli moi-

! mansa päästä Vapaaksi kanteesta, luuli moi-
! «ansa puolustaa itseänsä tietämättömyy-
dellään minjymisestä, niin pettyi hän
suuresti. Mutta sitä toki ei hän lie miet-
tinyttaän. Viha ja kiukku olimut epiii-
lemättä saaneet hänen tähän hurjaan työ-

! hön.
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XII

Seikat selwenewät.
Kapteeni Kornman oli, ajattelematta

seurauksia, wihansa ivimmussa ryhtynyt
omituiseen kostoon. Mutta se ei sitten-
kään tyydyttänyt häntä jn siihen lisäksi
peltiisi hän, mitä tästä seuraisi. Tosiu
oli lustonsa niin snluifesti Valmistettu,
ettei sitä osannut littaan näyttää hänen
työkseen; mutta kuntminkaau — kapteeni
ei ollut lewollinen. Tnlliherrut olimut
päässeet pakoon; niistä kapteeni ei sen
enempää kysynyt. Mutta Antero makasi
wielä herwotoinitll salin lattialla. Hän
kannettiin alitertaan ja mielä ennen aa-
mua pantiin lääkäriä noutamaan hänelle
kaupungista. Kapteeni tahtoi muka tä-
ten näyttää syyttömyyttänsä. Itse oli
hän aitonut samalla lähteä kaupunkiin,
kurkoittaatseen epäluuloa, jonka alaiseksi
hän tiesi joutumansa. Mutta ilma, joka
eilen oli ollut kirkas ja kaunis, oli nyt
muuttunut rumaksi, jotta se oli lverrut-
tama yöhön, jona haaksi-rikko tapahtui
lolsan saarella. Kapteeni päätti tästä
syystä odottaa.

Hän oli lemoton; hän tunsi ennaltaan,
että joku mastllkohtlliiten settla häntä uh-
tllsi, muttll mitä tämä seikkll olisi, sitä
ei hän ymmärtänyt. Hän haki lemotto-
muudessaan lohdutusta Amandllltll, tyt-
täreltään, mutta tytär istui yhäti sairaan
Anteron muoteen mieressä.

Päimä uli kulunut; ilma oli asettunut
ja kapteeni oli jo käskenyt muljustaa he-
moisensa, kun Rytilään jälle tuli mie-
raita. Kapteeni luusi pian näissä tul-
leissa miehiä, joista hän ei suuresti pitänyt
— rittlnunmiehiä. Hän kirosi itsessään tuh:

nututtaan, ettei hän ollut, ilmasta huo-
limatta, lähtenyt kaupunkiin, sillä hän oli
Vakuutettu siitä, että Vieraiden tulo oli
likisessä yhteydessä eilis-illan tapauksen
kanssa.

Mitäs ollakoun. Täytyihän kuptecnin
mennä mieruitonsa maßtllan-ottamauu.
Hän suuttui heitä, sumnten tuin eilisiä
lvicroitoon, snurcllo kohteliaisuudella si-
sään ja pakisi yhtä jo toistu siinä, jota
emät herrat ymmärtäneet.

Mutta herrat eiwät olleet tulleet pi-
toja Marten nyt; kapteeni sai pian huo-
mata, miten pahasti hän oli erehtynyt.
Herrat pyysimiit lohta saamansa kenenkään
muun tuulematta puhua pari sanaa kap-
teenille. Tämä matama pyyntö herätti
kaikenmoisia ajatuksia kapteenissa. Saima
sanomatta mei hän mieraansa melimai-
najansll luolin-kamariin ja käskettyänsä
herrat istumaan, katseli hän heitä. ~Luult-
llwllsti on kysymys eilisestä onnettomasta
tapauksesta?" — kysyi hän.

.Suokaa anteeksi" — sanoi toinen her-
roista, miskaali V., mastaamatta kaptee-
nin kysymykseen — »että me tulemme
häiritsemään teitä; mutta te tiedätte että
käskyläisen welwollisuus on totella; siis
ette panne puhuksi, että me pyydämme
teidät kaikessa hiljaisuudessa seuraumuun
meitä Vllllsllan".

„Ia minkä tähden, jll kenen käskystä?"
ärjäsi kapteeni.

»Kysymykseenne: minkä tähden? en mi-
nä osaa mastata, mutta käskyn näette
tässä" — ja miskllllli näytti hämmästy-
neelle kapteenille asianomaisen kirjeelli-
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sen käskyn .ottaa kiini kapteeni Korn-
manin ja miedä hänet Vaasaan".

Kapteeni »vaaleni kun tämän käskyn
luti. -- »Ia minkä tähden?" kysyi hän
wielä kerran. Mutta hän rohkaisi itsensä
jiille kohta ja lausui: »Minä olin mol-
mis lähtemään K—n kaupunkiin; mutta
asioin näin ollen tohdon seurata teitä
Vaasaan". Hän tahtoi tuman sanottua
lähteä ulos kumoristu, Viskaali senrosi
häntä ju sanoi:

»Antakaa anteeksi, mutta me emme san
päästää teitä näkymistämme".

Kapteeni seisahtui kuin olisi nuoli hä-
iieeu sattunut. »Minä olen siis teidän
wunkinne?" kysyi hän.

Viskaali kumarsi, mitään muuta mus-
taamatta.

»Mutta jos en minä seuraisi teitä?"
kysyi kapteeni limausli.

»Niin täytyy meidän mäkisin miedä
teidät mutanamme".

»Minua! mäkisin!" huusi kapteeni, joka
nyt jälle oli sama mies luin ennen lui-
Mllssllnsll.

»Luulllltvllsti on tässä erehdys, joku
piankin tulee ilmi. Meidän täytyy seu-
rata käskyjämme, siis pyydän minä, et-
tette miiiiän huomiota tästä herättäisi.
Te tiedätte itse mitenkä pian kulkupuheet
leiviiimät. Te moitte meitä tuastustaa.
mutta uskokaa minua, te maan sillä he-
rätätte suurempuu huomioin luin usta an-
saitsee ja pllhennlltte sillä Mcmn omaa
llsiatllnne".

Tähän tyyneesen, makamaan lauseesen
ei ollut kapteenilla mitään sanomista. Hän
mietti kotMlln aikaa. -— »Mutta mitä on
syy tähän Mäkimaltoun ?" kysyi hän wih-
doin.

»Siihen on, niinkuin sanoin, meidän
mllhdotointa tvllstllta" — lausui mis-
kaali. »Minä en liedii mitään muuta
kuin, että aamulla sain tämän käskyn,
jota Vaati minun lohta lähtemään teidän
luo".

Kapteeni mielii taasen Vähän. »Te
olette oikeassa" — sanoi hän Vihdoin. —

»Minä tahdon seurata teitä". Hon huusi

rouwucmsa ja ilmoitti siwumennen läh-
töänsä. Rouwaa tosin kummastutti wie-
raiden tulo ja hän oli mursi» »utelias
saaduksensa tietää heidän usiunsa. Mutia
hän oli tottunut kapteenin äkkinäisiin läh-
töihin.

Puolen tunnin tuluttuu istui kapteeni
kääseissiiän. Juuri kun hän portista ajoi
ulos, kuului himeä huuto: ..Isiini! Mi-
nun isäni on murhaaja, nyt ne hänen
wiewiit". Rattaiden tolina esti kapteenia
tuulemasta tätä huutoa.

Lutia ehta arivaa syytä kapteenin kiini
ottamiseen. Se oli seuraus prowastin
käynnistä lolsun Leenun puheellu. Pro-
wasti oli, näet, tomunnut Leenan kuole-
muisilluun. Hän oli wähän aikaa lahden
kesken puhunut Leenun kunssu, muttu kohta
sitten oli todistajia käsketty Leenan muo-
teen luo ju näiden kuullen oli eukko ker-
tonut miten pieni Kuurle Kornmun oli
ryöstetty, miten hän oli jätetty Varpus-
ten luo — sunullll snnoeu: kaikki mitä
lukta jo tietää, »vieläpä miten hunluumuusta
oli laimettu ylös pieni lapsi, puetettu pa-
tronin pojun muutteisin ju heitetty me-
reen, josta Sorwarin muori sitten löysi
ruumiin. Leena kertoi sitten mitenkä mie-
hensä lolsun Motti oli päässyt pukuon,
lun oli otettu kiini murtomarkuudesta ja
Kuution Kallen surmaamisesta, ja kaikissa
näissä Leenan kertomuksissa oli kapteeni
Kornmllnilla etetvin osa. Promastille sel-
keni nyt tuikki, mitä hänelle oli hineää
ollut. Häntä ynnä muita todistajia hir-
mustntti se jakso julmia rikoksia, joihin
kaikkiin kapteeni oli syyllisin. Promasti
tiesi, sitten kun oli eukko lopettanut, ker-
toa pienen Kaarle Kornmanin Viimeiset
elämän-Vaiheet.

Kun yhdistettiin nämä Leenan syytökset
ja wanhan Eewan todistukset niihin epä-
luuloihin, jotka pienosen kadottua oliwat
sanoneet kapteenin syyn-alaiseksi, niin raken-
tui näistä kaikista pian itsestänsä käsky,
jonka nojassa kapteeni oli kiini olettama.
Sydämellä, joka kapteenin rikoksia tlluhtui,
mutta jota iloitsi siitä että salaiset pa-
huudet wihdoin oliwat tulleet ilmi, pa-
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lasi prowasti wistaalin seurassa kotiin il-
moittamaan, eitä Varpusen Heikki oli —

niinkuin Eewa oli sanonnt — Rytilän
holvin oikea omistaja, patroni Koorle Korn-
man.

Monta moniluista kertaa ennen oli kap-
teeni kulleissaan K—n kaupuugin jaRy-
tilän »välin miettinyt osioitansa. Nytkin
mietti hän niitä. Hänen oli mahdotoin
ymmärtää, kuinka eilispiiimän lupaukset
niin pian oliwat tulleet tunnetuksi ja wie-
lupä, miten häntä oli Voitu syyttää on-
nettomuudesta, joka oli kohdonnut tulli-
herroja. Hän ei ensinkään osannut uo-
Vtstoo, että tässä nyt oli kysymys muusta
asiasta. Kun hän nyt yksinään ruunun-
miesten edellä ojoen mietti tekojansa, ru-
pesipa häntä wähän urweluttomoon. Ia
hiin rupesi uinu yhä enemmän miettimään,
eikö tumminkin olisi ollut purusta, ettei
hän olisituon scurunnut herroja. Muttu
silloinpa hän olisi heittäytynyt epäluulon
alaiseksi! Hän kiiruhti kulkuansa fuudat-
sensu pikemmin tietää, mistä hän oikeus-
taan oli syytetty.

Kun mutta-seura oli ehtinyt Voofun
edustalle oli jo päiwä piun puolessu.

lötä läpi oli kulettu. Kapteeeni seila-Z
hutii helvoiseusu ja kysyi, mihinkä nyt olisil
kaupungissa ajeltawa. Hän wuhun hänt-»
miistyi, luu mistuuli esitti, että hän siirH
tyist ytsin-istuttuwistll lauseistaan hiinet^
Viereensä. Vihu oli taaskin saudu woi-.^
ton kapteenissa, muita hän hillitsi sitä;j
hun oli päättänyt tehdä, mitä ruunun-z
miehet hänelle tuskmät, siten osoittuuk-zsensu, ettei hän pelännyt mitään, että hänj
oli miutoin. Mutta lun miskaali ajoi fuu->
ruun Korsholmuun, tnn suuri portti umut--
tiu» ju kohta jälleen suljettiin heidän tu-7
kanansa, tunsi kapteeni lylmän hi'en nou-^
feman hänen otsalleen. Hän pelästyi, Hä--
nellä olikin syytä siihen, sillä wielä sa-z
mana päiwänä soi hän tietää, että seinuk-7
set, minkä sisässä hän istui, myöskin si-z
saksimat lolsan Leenan. Ia kun kapteeni^
tämän tai tietää, ymmärsi hän myöskin,^
mistä hän oli syytelty ju sumassa ym-^
niärsi hän mitä häntä uhkasi. Mitä hän.^
siinä yksinäisyydessänsä munkihuoneetzsansa!
ajatteli, miten hän lirosi tuhmuuttunsa,z
kirosi, että oli antanut Vangita itsensä,'
niinkuin järjetön luontokappale ansuun,-
ken osannee armuta. !

XIII.

Lopussa kiitos seisoo.
Vuosi oli kulunut niistä tapauksista,

joista masta kerroimme. Tämän «no-
den kuluessa on paljon muutolsia ta-
pahtunut tuttalvissamme. Samaten luin
mustat, sähköiset pilwet taiwcchulle wähitel-
len nottsewllt ja sitten äkki-urmuumuttu,
kun toinen toisensa tapaawctt, leimahtuwut
tuleen, purkautumat myrsky-sateesen ja
marsin lyhyessä ajassa puhdistamat il-
man, katoomat ja päiistämiit jälleen aurin-
gon »valaisemaan, — niin ihan samaten
oli pahuus ju ilkeys, joka monien muo-
sien kuluessll oli riemuinnut, noussut kor-

keimmilleen. Tuli, oikeuden puhdistama
tuli oli paljastanut syylliset ja kun pa-'
huus ja ilkeys oli palkkansa saanut, as-'
tui pimeyden peitosta esille se, minkä ri«^
kos oli koettanut pimeyden peittoon ijäkV
sulkea. »

Rytilän kartano näyttää nyt ystömätt
lisemmälle tuin koskaan ennen. Se on
kumminkin uinll sanmllllinen kuin se o»
ollut; ei ole siinä, itsessä kartonossll m«
tään muutosta tupuhtunut, mutta kums
minkin! Niinhän se on, että asunnon uU
komuotolin ottuu, niin sunouksemme, mu««
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ton siitä, mikä sen sisässä asuu. Ia nyt
ei enää kapteeni Kornman, eikä hänen per-
heensä Rytilässä asunut. Rytilässä hal-
litsi nyt uusi, nuori isäntä, Konrud Korn-
manin »veljen pottu, Vurpusten ottopoitu
Heikki Varpunen, joka nyt on tunnettu
oikealla nimellään Kaarle Kornman.

Pilmet omat poistuneet — laitti! Nuo-
rukainen potta on pulllnnut ifäinsii kotiin;
hän on perinyt, mitä hänen Vanhem-pansa hänelle jättimät. Hänen sydämensä
tykyttää omituisista tunteista. Vihaa oli
hänen perintöönsä koetettu istuttaa,
mutta mitä setänsä Miiiiryydet jn julmuu-
det tähän hänen perintöönsä istuttimat,
sitä hän ei ole perinyt. Rauha mullit-
see hänen rinnassansa. Hänen munhem-
painsa mieli-ala on palannut Rytilään
hänen kanssansa.

Vuosi oli kulunut ennenkuin tuikki
kapteenin julmuudet tuliwut selwille ju
hun itse ehti saada tuomionsa. Se tno-
mio ei kumminkault häntä itseänsä koh-
dannut. Kun hän huomasi, että meri
oli antanut saaliinsa takaisin, että hullui-
hin järki palasi todistamuun häntä mus-
tuuti, että merimiehet, joihin hän oli luot-
tanut, pllljcistiivat hänen oikean luonteensa;
kun hän huomasi, että lain miekka uhkasi
hämn syyllistä henkeänsä —

—, niin
huomasi hän myös, että hän oli osansa
loppuun saakka näyttänyt, että murhe-
näytelmän wiimeisen näytöksen wiime koh-
taus oli käsissä. MutttllNillUll päiiväuä.
ennenkuin ylhäisin oikeus lausui hauen
tuomionsa, surinasi hän itsensä raudoil-
lansa. Vähää ennen oli Amanda, hänen
tyttärensä, ja Vappo, hänen muimonsa,
käyneet chiintä kutsomussu. Mitä heidän
Välillänsä silloin oli tapahtunut, sitä ei
saatu tietää, se maan huomattiin pian,
että isän synnit lohtusimat lasta, sillä
Amanda maipui hiljaiseen sumämielisyy-
teen, josta ei mitään moinut häntä Ve-
tää. —

—

Kesäpäiwä oli lämmin ja kaunis. Isän-
tänä on Heikki ensikerran astunut hu«-neesen, josta hän lapsena ryöstettiin.
Prowasti, rouwa Renner ja Liina owat

suuttuneet hänen pappilasta Rytilään.
Eewa on Heikin onnesta tullut uudelleen
nuoreksi. Hän itkee ja nauraa tvuorot-
tain. —

Siitä snatta tun kapteeni joutui tiini
rikoksistaan, ei nähty Rytilän rajoja uloin-
paita rouwa Kornmuniu, eikä myös Amau-
dllll. Kun luomio lankesi, jota antoi nuo-
relle pojalle häueu ifäufä maan tutuisin,
muuttimut he kaupunkiin. Sinne mei
Vuppo muussunsn mitä ituna hän taisi
miedä, sillä hän oli sama, entinen Voppo
Vieläkin. Kaarle ei häntä Vastustanut.
Mutta nyt kun hän isänsä kuolitt-
kamariin astui ja siellä näki äitinsä ku-
ivan, sanoi hän: .Jumalan kiitos että
minun tätini tämän minulle jätti". —

Siinii oli hän siis taasen pitkien aiko-
jen kuluttua! Prowasti istui samalle pai-
kalle, missä hän oli istunut illalla, jona
hän kuoleman kourissa olemalle oli lii-
mannut hänen poikaunsu kusmattaa. Tä-
män oli promasti, alussa itse sitä
tietämättä, tehnyt. Hiin kertoi tässä nyt
nuorelle isännälle, mitä hän tiesi hänen
isänsä ja kupteeni Konradin nuoruudesta,
siitä mihastu, millä muuhempi meli, Koit-
rad, kohteli Velipuoltansa, Kaarlen. Hän
puhui, miten tämä mihu oli syntynyt
melkeinpä kohtu, kun hänen isänsä meni
uuteen naimiseen — siis jo ennen »veli-
puolen syntymistä — siitä, että Konrad
jo silloin oli luullut: .sinulle ei ole mi-
tään". Ju kun sitte Konrad sai meljen,
joka oli äitinsä jälkeen perimä Rytilän,
oli tämä wiha yhä lasManut. Molem-
mat pojut oliwat isän laimeudesta saa-
neet tuslvuu «miu aitojaan. Konradin
wei kateus, jota isä turhaan koetti sam-
muttaa, ijäksi pois llivujen tieltä. — Sit-
ten puhui prowasti, miten tämä wihanuoressa merimiehessii oli yhä kasivanut
julmuksi, summumuttlluiulsi. kun hun oli ra-
kastunut nuoreen neitiin, jola jo oli hänen
iveljensä morsian. Siiiä oli wiha muuttu-
nut kostoksi, sillä Konradin mielestä
oli hänen iveljensä riistänyt häneltä
kaikki.

Ia luu prowasti tästä rakkaudesta pu-
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hui, niin loi Kaarle silmänsä äitinsä tu-
maan ja hän ymmärsi, että miha saattaa
rakkaudestakin syntyä. —

Promastin mielä puhuessa amottu»
omi ja sisälle astui mies, joka suoraa
tietä tuli kaupungista. Hänellä oli asiaa
promastille; hän tuli Anteron puolestu,
nuoren kuuppumiehen, joku kutsi kuukuuttu
oli muoteen omana ollut. Autero oli
lähettänyt hänen Pyytämään promustiu
käymään luonooii tuupungissu. ",-Wihuu
peri kuuppius, kun Karlgren wainajan ta-
warat peri" lopctii mies.

In prowasti seurasi lähettilästä.
Mutta Kaarle silmäili äitinsä kuivuu

ju sitten loi hän silmänsä Liinaan ju
tämä silmäily sunoi. mitä nuoren patro-
nin ujous ei niunllu tuwullu näyttänyt,
sanoi että hänen ralkuutensn ei ollut turhu
ollut; että se oli pulkkunsa suutuit kauniin
neidin rukkuudestu. — Kutsi päiivää en-
nen olikin prowasti yhdistänyt kihlattujen
nuorten kädet.

Vasta seuraamana aamuna palasi pro-
masti. Hän oli iloinen. Kuolema, joka

Anteroa odotti, oli hänessä maikuttatMsuuren muutoksen. Siitä saakka, tu» »
Kaarle, silloin wielä Varpusen Heitki,-1
käwi kaupungissa, jossa rupesi kapteeni
Konradin palkolliseksi, emät nuorukaiset
olleet nähneet toisiansa. Antero lähetti
nyt Kaarlelle terweiset, mitkä osoittmat,
että iviiiirä iviisaus, mitä hiin oli ystä-
wiilleen saarnannut, ci enää ollut hänen
elämänsä ohje-nuora. Hän olisi tahtonut
testamentata tlllvaransa Kaarlelle, mutta
promastin neuivostu. oli Karlgrenin sisar
ja tämän tytär nyt periivä mitä saituri
ivllinllja pitkän elämänsä kuluessa oli
koonnut. —

Kaikki kuuntelimllt sääliiviisti, mitä pro-,
wllsti kertoi, kaikki paitsi Vanha 6e>plll
Kun oli prowasti lopettanut, sanoi hän 2

»Jumalan kiitos", nyt emme tarwitse Pe--;
liitä ketään. Kapteeni on kuollut; lolsunl
Matin korjasi sama meri, mihin hän uh-!
kasi pienen Kaarieni hukuttaa. Viha on
muuttunut rakkaudeksi! Oi jos eläisi mielä
nuori rouma-ivainajani!"


