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I

Koko talo oli ylös-alaisin, sillä herra oli kylään
lähdössä. Hän oli taas kauhean pahalla tuulella,
huusi sinne, huusi tänne, kiukkuili ja pauhasi rou-
valle, rengille ja piioille, ja nämä sitä mukaa hädis-
sään riensivät minne milloinkin käskettiin, yhä sattuen
toistensa tielle.

— Minkätähden on partavesi niin tulisen kuu-
maa, että pitää jäähdyttää monta tuntia, ennenkuin
kärsii siinä leukaansa liottaa? Minkätähden? Kuka
sen on lämmittänyt? Hoi? Missä ne on kaikki? . .

huusi hän niin että ikkunat tärisivät joka seinällä.
Herra ajoi partaansa kammarissaan ja luuli, että

rouva oli viereisessä huoneessa, mutta kun sieltä ei
vastausta kuulunut, ryntäsi hän julmistuen sisähuo-
neista etsimään. Ei ennättänyt kuin kynnykselle,
niin rouva jo juoksi kyökistä hätään.

— Miksi on tämä vesi niin kuumaa? Tahdotaanko
minua sillä kuin sikaa karvattomaksi kollata? Hva'
ä' meningen?

— Se Annihan se . . vaan kyllä minä hetipai
kalla . . sopersi rouva ja kiiruhti kyökkiin kylmem
pää vettä hakemaan.

— Minkätähden Anni on tehnyt herran parta-
veden liian tuliseksi? Onhan sinulle monta kertaa
sanottu . .
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— Ei kai se ollut sen tulisempaa kuin ennen-
kään.

— Jospa ei ollutkaan, hätäili rouva, vaan anna-
han nyt sukkelaan kylmää . . herra on pahalla tuu-
lella .

. ja käy kiireelle noutamassa herran turkki
tauipuurista pirtin uunin eteen lämpiämään.

Ja itse riensi rouva kylmän veden kanssa herran
kammariin, ruveten kaatamaan sitä pesuvatiin.

— Mit . . mitä sinä siinä?
— Minä panen tähän kylmempää sekaan.
— Niin, ja sitten teet sen niin kylmäksi, "että

iho siinä jäätyy! Eikä tässä kuuna päivänä pääse
asioilleen! Semmoista se on aina, jos mihinkä aikoo!
Silloin ne on kaikki ihan kuin hulluja! Pane tähän
kommoodille vesikannu! Mitä sinä siitä kädessäsi
koko päivän kantelet? Ja etkö sinä olis saattanut
sitä jo aluksi itse tuoda?

— Minä olin kahverissa ja sanoin Annille . .

— Vaikka minä olen jo satoja kertoja sen sano-
nut, että se ei osaa tehdä partavettä ja että sinä et
saa sen antaa!

— En minä olis muuten antanutkaan, mutt' kun
minä kuulin, että sinä lähdet kirkonkylään, niin ai-
join minä laittaa suntion matammille sukankutoma-
palkasta vähän evästä pyhiksi.

— En minä jouda vedättämään teidän eväitänne
. . tulkoon itse hakemaan!

— Sillä kun ei ole itsellään hevosta . .

— Niin noutakoon kelkalla! — Ka, kaada nyt
sitten sitä vettä siihen! — Soh! — Ja missä on
hantuukki?
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— Tässähän se on minun kädessäni .
.

— Anna se tänne ! — Onko käsketty valjastamaan?

— En minä vielä . . vaan kyllä minä ihan pai-
kalla .

. Ja rouva kiiruhti käskemään. Sai mennä
talliin asti, ennenkuin löysi rengin. Oli jo hätä rau-
kalla, että ehk'ei löydäkkään. Hartiat olivat kierot
ja kumarat ja juoksu vinoa, kun hän läähättäen ehätti
pihan yli talliin ja tallista takaisin.

— Semmoinen vanha, ruma kohmura, murahti
herra, tuon ikkunasta nähdessään.

Hän oli asettunut partaansa ajamaan ja oli yhä
äissään. Puri hammasta ja kuohui. Tässä vielä par-
taansa ajamaan! Semmoisille herroille! Parasta olis
heittää ajamatta ja mennä niine karvoineen! Koti-
takuissaan ! Pieksuissa ! Hah ! — Istuvat ja arvostele-
vat siellä toisten ihmisten omaisuutta ! Köyhiä rottia
jokainen! Vaan ne ne osaakin toisia nylkeä. Mutta
kyllä tässä vielä nähdään, kuka tässä .

.
!

Seikka oli se, että pitäjäntuvalla istui parhaal-
laan takseerauslautakunta, istui ja määräsi suostunta-
veroa ihmisten maksettavaksi. Sinne oli herrakin nyt
lähdössä omaa kohtaansa valvomaan, kun oli kuul-
lut —

— Hoi! huusi hän yhtäkkiä niin, että valko-
liimausta tipahti katosta iso levy. Jo istuiltaan ko-
hosi, kun rouva taas juoksi hätään.

— Eikö tenT o'o korvia kellään? — Käske
Pulkkisen tulla tänne .

. eikö se istu pirtissä?
— Siellä kai se . . kyllä minä käsken .

.

Vähän päästä tulikin Pulkkinen ulko-oven kautta
huoneesen.
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— Kuule sinä! Mitä ne sanoivat? Et sinä vain
valhetelle ?

— No, minä en valehtele .
. se on vissi tosi,

kun minä omin korvini kuulin niiden itsensä siitä
puhuvan. Porstuassa olin ja varsin panin mieleeni,
mitä ne kammarissa puhuivat.

— No, no, ja mitenkä ne sanoivat? Sano ihan
niinkuin niiden kuulit sanovan!

— Sitä minä en ihan sanalleen muista enkä
kaikkea kuullutkaan, mutta niin ne vaan tuntuivat
arvelevan, että —

— Kuka niistä sanoi?
— Sanoi ne jokainen.
— Sanoiko vallesmannikin?
— Taisi se sekin sanoa, en minä häntä niin

tarkkaan kuullut.
— Kuulit sinä . . kyllä sinä kuulit, vaikka sinä

et tunnusta . . sinä o'ot suuri hunsvotti.
— No, sen saapi herra uskoa . .

— Ja sitäkö sanoivat, että pitää hovin Hell-
mannia oikein takseerattaman ?

— Sitä sanoivat.
— Entäs mitä muuta? Ettäkö on rikas ja sitä

pitää oikein nahkattaman.
— Niin, että kuuden tuhannen tuloista vähin-

täinkin otetaan suostuntavero . . sitä uhkasivat.
Herran silmäpohjassa välähti kiilto peiliä vasten

kuin vihaisen koiran.
— Kuudesta tuh .

.! kyllä minä niille rosvoille
vielä . .

! Ja sen minä näytän, että vaikka talo men-
köön ja kaikki maata myöten . . ! Hoi! — Hoi!
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Piika syöksähti salin yli niinkuin olisi häntä pot-
kaissut joku.

— Tule sinä sukkelammin, kun sinua huudetaan!
Vie pois partavesi ja tuo silmivettä sijaan ! — Minkä-
tähden ei rouva itse tullut?

— Ei se ollut siellä?
— Missäs se on?
— Tuvan uunin edessä pitelee herran turkkia

lämpiämässä.
— Kuudesta tuhannesta! Se on hävitöntä, sika-

maista, se on juutalaisten peliä sillä lailla ! Minunko
tässä pitää yksinänikaikki pitäjän verot maksaa? Häh?

— Muuan tuntui siellä vielä sitäkin arvelevan,
että sietäisi se kymmenestäkin tuhannesta markasta.

— Hä — häh?
— Niin, että kun on saanut suuria voittoja tukki-

kaupoissa . . kaikista ne tiedon hankkivatkin . . mitä
niitä kenenkään kaupat liikuttaa . .

Pulkkinen luuli jo, että kun hän tämän sanoo,
niin saattaa herra karata hänen kurkkuunsa ja ku-
ristaa hauet vaikka kuoliaaksi. Siksi hän otti rukka-
sensa, ennenkuin mainitsi kymmenestä tuhannesta, ja
tarttui avaimeen.

Vaan ei herra edes kironnutkaan. Vaalenihan
vaan vähäsen, otsasuoni pullistui siniseksi, sieramet
levisivät kuin lentoon lähteäkseen ja suuta väänti
pahasti pari kolme kertaa.

Piika toi samassa silmiveden.
— Joko on hevonen valjaissa?
— Eikö tuo alkane olla .

. renki käski kysyä,
että pitääkö tulla kuskiksi?
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— Milloinka minä ennen olen kuskia .
.

? Eli ann'
tulla? Ja sano, että panee kellon aisaan ja pislai-
suitset ja setolkan! Ajetaan komeasti pihaan! Ei
tässä armoille ruveta, vaan näytetään niille saata-
noille! Tule sinäkin Pulkkinen mukaan!

— Saatanhan minä tulla .
.

Eouva toi turkkia. Selin otti herra sen har-
tioilleen ja kiittämättä karjasi hän vyötä. Rouvalla
oli se saapuvilla.

— Kierränkö minä sen selän taaksi?
— Menehän matkaasi
Ja hyvästiä sanomatta lähti herra pihalle, piiska

kädessä, joka aina oli varuilla tampuurin naulassa.
Rouvan henkeä oikein helpotti, kun ovi paukahti
kiinni. Ei ollut viha onneksi päässyt tällä kertaa
hänen päälleen puhkeamaan, mutta siksi luuli rouva
tuntevansa miehensä, etfei se kauvan pysyisi puh-
keamatta. Vaikka pelotti, niin meni hän kuitenkin
ikkunan pielestä katsomaan, kartiinin takaa, varkain.

Hevonen seisoi rappujen edessä, nahkaset oli
käännetty, niinkuin herra ne tahtoi, ja suitsia piteli
renki, antaakseen ne herralleen, niinpiankuin tämä
istuutuisi. Ennenkuin ryhtyi lähtemään, tarkasteli
herra kuitenkin valjaat, koetti, oliko aisakello lujassa
ja tunnusteli, mitenkä kireelle setolkkaremmi oli si-
dottu. Kaikki oli niin laitettu, etfei käynyt mihin-
kään tarttuminen. Rouva jo toivoi, että ehkä se
pääsee pihasta lähtemään niin, etfei suutu.

— Kunhan ei vaan varsa mitään . . Herra Jee-
sus siunatkoon . . no niinpähän kävikin!

Herran istuessa rekeen oli varsa vähän liian
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aikaiseen riuhtaissut ja kun ohjaksia tiukotettiin, alka-
nut peruuttaa. Siitä kun sai piiskalla pari huimausta,
ryntäsi eteenpäin. Mutta kun suitset yhä kiskoivat
ja kun piiska yhä huimahteli, hyppäsi se ensin muuta-
mia kertoja pystyyn ja kiidätti sitten täydessä nelissä
rekensä portin pieleen.

Siihen se riisuttiin, ja vietiin talliin.
— Voi hyvänen aika, nyt se taas saa selkäänsä,

voivotteli rouva ja kiiruhti kyökin porstuaan. Piiat-
kin sieltä jo kurkistelivat ja hätäilivät, mutta kui-
tenkin teki mieli joka kerta kuunnella, miten herra
hevosiaan kuritti.

Vuorotellen kuului tallista herran kiljunaa, piis-
kan siiman hutkinaa javarsan jalkainpauketta. Renki
seisoi peloissaan ovella eikä osannut mitään. Vaan
kun herra viimeinkin aikansa lyötyään toi vapisevan
varsan ulos tallista kartanolle, oli renkikin vähällä
saada osansa.

— Mitä sinä siinä noljotat, häntä koipien vä-
lissä? Vedä reki tänne eli saat samasta varresta!
ärjäsi hänelle herra.

Rouva ja piiat olivat samassa pujahtaneet pors-
tuan ovelta näkymättömiin, sillä ei herra sitä kärsi-
nyt, että häntä kuunneltiin, kun hän „ varsaa koulasi."

Värähdellen, mutta muuten jäsentäkään liikautta-
matta antoi varsa nyt valjastaa itsensä.

— Hyppää kannoille, Pulkkinen, huusi herra
portin kohdalla Pulkkiselle, jossa tämä oli koko ajan
seisonut ja odottanut, pannen puppuunsa. — Ja koeta
nyt ajaa, jos osaat, murahti hän kuistin suussa kus-
killa pysyttelevälle rengille ja antoi hälle ohjakset.
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Vaan pauke hovin kartanolla ja tallissa oli kuu-
lunut naapuriin ja pihalla liikkuvaa talon väkeä oli
seisottunut sitä kuulostamaan.

— Ei o'o harakat tänä päivänä hovin katolla
nauramassa, tuumaili muuan.

— Mistä siellä taas suututtiin? kysyi toinen.
— Paljoko sille tarvitaan! .

. sattuu tikku poikki-
päin tielle putoamaan .

.

— Yhdenlaisen löylyn sai varsa eilenkin, kun
ei niin pian pilttuussaan kääntynyt, kun olis isän-
tänsä tahtonut. Niin siitä oli pieksänyt ensin sen
ja sitten kaikki muut hevoset, oriit, tammat ja van-
han vesiruunan. Viimeksi oli saanut tallirenkikin
korvilleen . .

— Elä?
— No, niin oli tehnyt . . itse puhui.
— Vastuuttikohan tuo?
— Oli vastuuttanut.
— Semmoisia tekosiaan se äytäri tekee . . vaan

rouva kuuluu pahimmassa höyräkässä olevan .
. sille

se enin ärjyy ja kiroo . .

— Entäs piiat?
— Piiat kanssa.
Tuollainen oli naapurien melkein jokapäiväinen

arvostelu hovin Hellmannista.
— Eiköhän sen o'o sakottavata milloinkaan?
— Ei o'o vielä ollut . . vaan jospa kerran sat-

tuu . .

— Hyvän tekisi, niin ehkä vähän asettuis . .

— Ei o'o takeita siitäkään, tokko asettuis . .
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11.
Takseerauslautakunta istui pitäjäntuvan porstuan-

pohja-kammarissa ja arvosteli ihmisten omaisuutta.
Pöytä oli siellä perä-ikkunan edessä, josta näkyi pappi-
lan laajat pellot ja peltojen perältä kirkko. Pöydän
toisessa päässä istui luetteloita tarkastellen puheen-
johtaja, entinen ruotuväen kapteeni ja nyk}änen maan-
viljelijä, lasisilmät nenällä ja kynä suussa. Vasta-
päätä häntä oli vallesmannin paikka. Siinä hän istui,
ruunun puolesta läsnäollen, selkä seinään nojaten,
oikea kyynäspää pöytää vasten ja samassa kädessä
piippu; sillä näin tuttujen miesten kesken ei ollut
tupakanpoltto virkapaikassakaan kielletty. Lauta-
miehet, tätä tointa varten erittäin valitut, istuivat
seinävierillä siellä täällä ympäri huonetta. Muutamat
heistä polttelivat, toiset istuivat joutilaina siltaan päin
kumarissa ja vähä väliä polviensa väliin sylkäisten.
Jotkut eivät tehneet sitäkään, istuivathan vaan ja
katastivat silloin tällöin ulos ikkunasta kartanolle,
jossa väkeä liikkui alituista porinaa pitäen. Yksi oli
mukavuuttaan hakien kiivennyt korkeaksi petatulle
suntion sängylle istumaan, joka hänen alas soluessaan
vetäytyi aina kierommaksi ja alkoivat täkin alta yhä
enemmän ammottaa matrassi ja likaiset tyynyt.

— Sitten on Hukkanen, sanoi esimies, lehteä
kääntäen. — 250:stä oli viime vuonna . . pannaanko
samasta nytkin?
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— Pannaan vaan, sanoi muuan lautamies, pää-
tään nostamatta ja polviensa väliin sylkäisten.

— Kaarnajärven ontermanni tulee sitten .
.

.

n:o 5 . . onko itse saapuvilla?
— Tokko lie.
— 500 oli mennä vuonna .

.

— Sama välttää nytkin.
— Hyvin väittääkin.
— Mökinmies Pehkonen samalta tilalta . .

— Se on itse täällä . . äsken näkyi ajavan, il-
moitti eräs ikkunasta katsoja.

— Eikö se ole sen tamma tuolla aidassa kiinni,
kurkotti tuo, joka sängyllä istui.

— Käskee hänet sisään, siltavouti.
— Siltavouti taisi pistäytyä ulos, sanoi valles-

manni, käykää joku muu käskemässä Pehkonen sisään.
Muuan lautamies otti tämän tehdäkseen.
— Paljoksiko Pehkonen arvaa veroitettavat tu-

lonsa tänä vuonna? kysyi esimies, kun Pehkonen
oli tullut ja kätellyt jokaista. — 100 oli viime
vuonna .

.

— Liekö nuista niin paljon mihinkään arvatta-
vata .

. eikö tuota annettane anteeksi tällä kertaa
kaikkia, arveli mökinmies koskettaen takaraivoaan.

Vaan siihen panivat vallesmanni ja useat lauta-
miehet heti vastaan.

■— Vai anteeksi? Ketäs sitte, jos ei sinua, jolla
on rahoja velkanakin?

— Mistäpähän lie hyvin velkanakaan.
— Mitä se Pehkonen tyhjää . . onhan se tietty

asia, sanoi muuan lautamies.
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— Ei olisi liikaa, vaikka pantaisiin 300:sta mar-
kasta, tahtoi vallesmanni.

— Vai 300:sta! Ei hyvät miehet!
— Paljo taitaa olla 300, vaan pannaan 200, niin

se ehkä passaa parahiksi, arveli esimies. — Eivätkö
kaikki ole sitä mieltä?

— On kaikki .
. kaikki on.

— Kyllä sitä nyt tuli liiaksi, jupisi Pehkonen
mennessään.

— Ja nyt tulee, sanoi esimies hiukan naurah-
taen ja siirtäen lasisilmät otsalleen, nyt tulee Hell-
mannin herra.

— Joko tulee?
— No, paljonko sille pannaan? kysyi hän sitten

mahdin painolla äänessään. — Niinkuin jo oli tän'
aamuna puhe, niin ei taida kukaan sen miehen rik-
kautta tarkoilleen tietää.

— Tiedetään ne niin hyvin ainakin, sanoi val-
lesmanni ja meni kopistamaan periä piipustaan uunin
eteen, etfei liikoja panna, vaikka pantaisiin enem-
män kuin kenellekään muulle.

— Pitäisi kuitenkin tarkoilleen punnita, etfei
tule erehdystä, arveli piippuaan sytyttäissään esimies.

Siinä tuli sitten vähäinen seisaus toimituksessa
ja jouduttiin hetkeksi pois asiasta. Tai siinähän sitä
oikeastaan kuitenkin pysyttiin. Syntyi näet yleinen
haastelu Hellmannin herran varoista ja siitä varsin-
kin, mitenkä hän niitä oh ko'onnut. Tiettiin niitä
jo aluksi silloinkin olleen, kun herra Pohjanmaalta
näille tienoille ilmaantui ja osti rappiolla olevan Ho-
vin maan. Nouti kohta sen tehtyään kotipuolestaan



16 JUHANI AHO.

rouvan ja sen mukana kuului saaneen lisärahoja, joilla
rupesi maataan rakentamaan. Vaan rouva kuoli jo
muutaman vuoden kuluttua rintatautiin .

. kuoleehan
sitä semmoisen karilaan käsiin, mustaverisen, ison ja
äkäisen . .

— Niin, no, ehkä ne puheet saavat olla sinänsä,
sanoi esimies miedolla huomautuksella sille lauta-
miehelle, joka näitä kertoi.

— Olkootpa vaan . . en minä heitä, vaan kun
tuli muutenkin puheeksi . .

•— Eikö se ole hevoiskaupoissa etenkin voitta-
nut? tiedusteli esimies, ikäänkuin pois pyyhkiäkseen
muistutustaan.

— Niissähän se on, vaan parhaat voittonsa se
«n kuitenkin elokaupalla saanut. Hyvinä vuosina os-
taa huokeasta ja huonoina myöpi moninkertaiseen
hintaan.

— Entäs kuin tässä tuonnottain oli näppiään
lyöden sitä kehunut. Voitin, että pätkähti! oli sano-
nut. Ja toista kymmentä markkaa oli tynnöriltä
voittanut.

— Kiskoo, missä saa, minkä mökkiläisiltäänkin.
Eikä sen maalla kestä kukaan. Parissa vuodessa meni
Aapoltakin arennista ja päivätöistä hevoset ja leh-
mät ja kaikki .

.

— Sekö se on, jota ei päästänyt leikkuupellol-
taan omaa rivistään leikkaamaan, vaikka mies pyysi,
kun näki pakkasen tulevan?

— Sehän se on, Aappo Huttunen. Nyt on mies
kasakkana ja joukko kiertää mieroa.

— Sillä laillahan sitä rikastuu . .
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— Niin, ja sitten niin nihki tarkka . . lukemalla
kuulutaan muikkujakin joukolle eteen annettavan,
happamia nekin, eikä voin mausta puhettakaan . .

Samassa kalahti porokello tiukasti ulkona ja ik-
kunan ohitse näkyi ajaa karahuttavan joku kipakkata
vauhtia.

— Siinä se nyt on itse parahiksi ! huudahti muuan
ikkunan ääressä istuvista ja kaikki kiiruhtivat katso-
maan. Esimieskin vähän kurkotti päätään nähdäkseen,
mutta ei kuitenkaan lähtenyt paikoiltaan, niinkuin teki
sängyllä olija, joka veti alas tullessaan puolet makuu-
vaatteista lattiaan. Eikä ollut aikaa korjata niitä,
ennenkuin oli katsonut tarpeekseen.

— Siihenpähän joutui!
— Aivan on likomäräksi varsansa ajanut . .

— Kuskikin silFon mukana .
.

— Jos lautamiehet istuvat paikoilleen, niin jatke-
taan toimitusta, huomautti yhf äkkiä kuitenkin kap-
teeni viranomaisella äänellä. — Koska asianomainen
itse on tullut ja kun ollaan epätietoiset hänen suos-
tnntaveroa varten lukuun otettavasta omaisuudestaan,
niin lienee parasta kutsua hänet itsensä sisään ja saa
hän, jos tahtoo, antaa lautakunnan hyväksyttäväksi
ilmoituksen varoistaan. Siltavouti menee ja kutsuu
herra Hellmannin sisään.

Vaan Hellmanni tuli jo kutsumatta. Aukasi oven
repäisemällä ja astui turkki päällä sen täydeltä kam-
mariin.

— Hyvä päivä ! sanoi hän lyhyesti ja uhkaavasti.
Esimies kumarti kankeasti pöytänsä päästä ja

selaili papereitaan. Muut eivät liikahtaneetkaan.
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Herra mulkoili turkkinsa vyötä päästellen miehestä
mieheen.

— Istutaan, vaikk'ei käsketäkään, murahti hän
puoli ääneen ja istuutui uunin eteen tyhjälle tuolille,
saatuaan turkin päältään ja heitettyään sen sängylle.
Kukaan ei virkkanut mitään eikä muuta kuulunut
kuin esimiehen paperien ratina. Aikansa niitä kään-
neltyään, sanoi tämä viimein:

— Se oli mökinmies Pehkonen Kaarnajärven ky-
lästä, veroitettiin 200 markasta.

— Niin on.
— Kaksisataa on liika vähän, sanoi Hellmanni

nousten röyhkeästi seisoalleen. — Se mies sietää
enemmänkin. Minä tiedän, että sen miehen varat
puhtaassa rahassakin nousevat neljään sataan!

— Minä pyytäisin saada huomauttaa, että asia
jo on päätetty ja että ainoastaan lautakunnan jäse-
nillä tässä on puhevalta.

— Ahah! Jahah!
Herra joutui vähän hämmilleen, mutta koetteli

peittää sitä rohkeasti katselemalla ympärilleen. Suu-
pieliään koetti hän pitää pilkallisesti väännyksissä
ja pikanelli kierteli uhkaavasti poskesta poskeen.
Jalat harrallaan hän siinä seisoi ja siveli lakkaa-
matta tuuheata mustaa leukapartaansa.

Taas toimi esimies äänetönnä paperiensa kanssa
niin pitkän aikaa, että Hellmannilta viimein loppui
maltti.

— Ei siitä selailemisesta taida loppua tulla-
kaan? kysäsi hän.

Esimies kohotti vihdoinkin rauhallisesti kulmiaan:
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— Kaarnajärven tilan n:o 6 omistaja herra A.
Hellman.

— Jahah! Joo! Joko löytyi?
— Oli viime suostuntatakseerauksessa arvattu

omistavan oman ilmiantonsa mukaan 1,000 markkaa
veroitettavaa omaisuutta.

— Niin oli!
— Koska asianomainen nytkin on saapuvilla ..

— Joo, saapuvilla on!
—

. . niin pyytäisin saada lautakunnan puolesta
kysyä, kuinka korkealle herra Hellman on tulonsa
laskenut tänä vuonna.

— Olkoon samasta, vaikk'ei se sitä sietäisi!
Lautamiesten ja vallesmannin puolelta kuului

yhteinen kiusoittava halveksimisen pihaus?
— Häh? kivahti herra ja veri täytti jo nähtä-

västi päätä kohti.
— Herra esimies, sanoi vallesmanni, minulla olisi

tätä ilmoitusta vastaan tehtävä se muistutus, että
summa on aivan liian pieni.

— Mitä? Pieni? — Ja herra tyhjensi kii-
vaasti suunsa pikanellista, jonka sylkäsi kauvaksi
luotaan.

— Sen tietää jokainen, että pieni se on. Joka
lautamies sen saattaa sanoa.

— Pieni on, todistettiin yksimielisesti.
— Mistä hiidestä te . .? Kuule sinä, Ruutper,

mistä helvetistä sinä tiedät minun tavarani? Sinäkö
ne o'ot lukenut mun rahani?

— Jos en o'o lukenutkaan, niin tiedetään kuiten-
kin . . vaikk'ei ehkä niin pennin päälle, niin tiede-
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tään ne kuitenkin! Kyllä sinun tukkikauppasi tunne-
taan ja perintösi jaelokauppasi ..jokainentietää ilman
sinun rahojasi lukematta, joilta o'ot metsiä ostanut ja
toisille myönyt! Niistä o'ot kaikille kehunut .. mulle
ja monelle muulle, mutf mulle viimeksi!

— Milloinka minä o'on sulle kehunut? Elä sinä
valehtele, minä en o'o kehunut kellekään!

— O'ot kehunut ja jos et oliskaan, niin näkis-
hän sen sinun rakennuksistasikin ja kaikista laitok-
sistasi!

— Siitäkö minua veroitetaan, että minä raken-
nan ja laittelen? Siitäkö minua veroitetaan? Häh?

— Siitä ne sun varasi näkee! Ja on sulia pe-
rintöjä ja prosentteja kanssa!

— Sano sinä, että siitäkö minua veroitetaan,
jos rakennan peltojani japanen rahani maahan? Häh?

— 10,000 markkaa sait mennäkin talvena Honka-
kankaan metsillä ja ei kai ne ole miten vielä maa-
han menneet?

— Jos eivät mahaan . .

— Elä viisastele, Juntunen . . se on minun oma
asiani! — Etkä sinä o'o sen kummempi viisas kuin
muutkaan, vaikk' oot lautamies?

— Tässä ei saa mennä persoonallisuuksiin, huo-
mautti esimies lujasti ; herra Hellmannilta ei pyydetä
muita selityksiä kuin se lyhyt ilmianto, kuinka suu-
reksi hän arvaa tämänvuotiset tulonsa.

— Se on sillä sanalla kuin minä sen jo sanoin!
— Ehkä olette hyvä ja vähäksi aikaa astutte

ulos. Jos tahdotte kuulla lautakunnan päätöksen,
niin saatte hetken kuluttua jälleen tulla sisään.
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— Vaan sen minä sanon, että jos multa liikaa
veroa otetaan . .

— Ei liikaa otetakaan, naurahti lautakunta ja
Hellmanni kuuli ulos mennessään samaa ärsyttävää
naurahtamista kuin äskenkin.

Vastaukseksi paukahutti hän oven jälkeensä
kiinni sillä vauhdilla, että ikkunat helähtivät seinillä.

Kiukku oli yhä ylennyt kammarissa.
— Mitä miehiä ne on nuo tuolla kammarissa?

kipakoitsi herra porstuassa oleville. Kuka niille on
antanut oikeuden siellä istua ja räknätä ihmisten ra-
hoja? Kuka? Tietääkö teistä kukaan: kuka?

— Eikö nuita lie se kuntakokkous valinna?
— Kissa ne on valinnut ! Ja ne on suuria rois-

toja jok'ikinen, köyhiä ruumin rottia! Semmoisia
niitä pannaan siihen kometiiaan! Joilla ei pennin
pätkääkään omasta puolestaan panna!

— Minkääntähen nuo ei o'o herroo valinna?
— Häh? Pidä suus' kiinni siinä! Mikä sinä

o'ot tässä puhuja?
— o'ompahan.
— Min' en o'o sulle mitään puhunut! Niin että

elä sinä tule mullekaan puhumaan! Ja pidä suus'
kiinni! Muista se!

—■ Pittää pittee .
.

— Liiastako ne tahtoo herroo verottoo? kysyi
muuan toinen joukosta.

— Mitä se sinua liikuttaa?
— Mitäpä tuo kyllä liikuttannookaan.
— Sido, Olli, lyhemmälle tuo marhaminta, ärjäsi

herra rappuisilta rengilleen. — Etkö sinä vielä ole
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oppinut hevosta kiinni sitomaan? — Tprusoh! mitä
sinä siinä hypit? Luuletko sinä? Tprusoh ! sanon minä.

Vaan vilkas varsa pelkäsi sitä ääntä enemmän
kuin ruoskan vinkumista ja tinki yhä hyppäämään
seinää vasten pystyyn sen verran kuin pääsi sitä
tekemään lyhyeltä marhaminnalta. Ja yhä enemmän
se hyppi, kun näki herran menevän re'en perään ja
ottavan sieltä piiskan esille.

— Minä sinua opetan! kähisi herra ja samassa
suhahti ruoskan siima ilmassa ja pyörähti makkara
hienonahkaiseen lautaseen. Varsa koetti kahdella
jalalla rynnätä seinää vasten pystyyn joka kerta kuin
näki ruoskan ojennettuna, mutta kun se oli selkään
koskenut, seisoi se aisojensa välissä liikkumatonna ja
vavahteli koko ruumiissaan. Kunnes ruoska taas
kohosi ja varsa aina uudelleen sitä koetti välttää.

Väkeä seisoi porstuan ovi täynnä, mutta kun
tuvasta tuli toisia ulos, niin työntyivät entiset pihalle
ja keräytyivät herran ympärille. Se herraa harmitti
ja hän löi yhä tiukemmin hevostaan.

— Se särkee polvensa seinää vasten, uskalsi
renki muistuttaa.

— Suus' kiinni sinä! Vai tahdotko sinäkin tästä
samasta? — Tprusoh! sanon minä, Tprusoh!

Vasta! kun varsa herkesi kokonaan hyppimästä,
pani herra ruoskan rekeen. Yhä hän kuitenkin siihen
palavin silmin tuijotti, hilliten sitä katseillaan. Eikä
varsa muuta liikahtanutkaan kuin sen minkä ehdotto-
masti vavahteli. Kaulansa se oli työntänyt seinää
vasten koukkuun ja seurasi pelon kelmä silmissä her-
ransa pienimpiäkin liikkeitä.
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— Sisoh! Sinäkö tässä et aijo — sanoi hän
kuin kuritetulle lapselle. Mutta sitten pyörähti hän
kantapäillään väkijoukkoon ja kiljasi: — Mitä te
moukat siinä tollotatte? Ettekö te ole ennen näh-
neet hevosta koulattavan? Menkää tiehenne siitä!

Väki väistyi vähän ja samassa kutsui siltavouti
herran takaisin kammariin.

Herran kiukku ei ollut päässyt vielä puoleksi-
kaan purkautumaan. Päässä sähisi yhä kiivaammin,
suupielet olivat pahasti väännyksissä, silmien päällä
välkähteli vihan verho ja niskakarvat pörhistyivät
hatun alla pystyyn.

— Nä, mitä niillä herroilla on sanomista? hän
puoleksi ärjäsi sisään tultuaan ja jäi hajasäärin seiso-
maan keskelle lattiaa.

Esimies ilmoitti rauhallisesti sanottavansa:
— Lautakunta kun on varmalta taholta saanut

tietoonsa, että Kaarnajärven tilan n:o 6 omistaja
herra A. Hellman on viime kuluneena vuotena kau-
poilla ja kaikenlaisilla hankkimisilla, joista hän itse
tietää yhtä hyvin kuin lautakuntakin, lisännyt omai-
suuttaan siinä määrässä, että hänen suostuntaveron
maksunsa kohtuuden mukaan vaatii melkoista koroi-
tusta, niin on lautakunta katsonut velvollisuudekseen
arvata hänen veroitettavan omaisuutensa seitsemään
tuhanteen markkaan.

— Se on saatanan .
.!

•— Joka asianomaiselle täten . .

— Se on saatanan vale, sanon minä ja te olette
jokainen suuria roistoja, metsärosvoja, kaiken maail-
man suurimmia ryövärejä! Ja sen minä sanon, että
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. . Ja jos te edes olisitte oikeita ihmisiä . . vaan
teillä on jok'ikiselläminua kohtaan vihaa ja kateutta!
Teillä on vanhaa vihaa ja se on sinun työtäsi, Ruut-
peri, sinun työtäsi se on, sinä kostat, kun et saanut
velaksi rahaa! Vaan sano sinä, mikä sinä o'ot, vai
sanonko minä? Sinä o'ot juomari, huorintekijä . .

— Herra esimies, minä pyydän . .

— Tuoko on esimies? Mikä esimies se on enem-
män kuin muutkaan? Se paperejaan tuossa selailee,
mutta tuskin se tietää itsekään, mitä niissä seisoo.
Et sinä o'o muita kummempi! Lehmäsikin kuolevat
joka talvi punatautiin, vaan eipähän minun lehmäni
kuole! Mitä sulle siitä meijeristäsikään on? Mikä
sinä o'ot sen kummempi kuin muutkaan ? Et o'o muuta
kuin ruunun puustellin arentaattori, lampuoti, loinen
ja vanha kersantti, rahjus .

. !

— Om inf bror slutar och aflägsnar sig på
fläcken härifrån, så låter jag nämnden ta' dej i nacken
och kasta ut dej!

— Puhu suomea, jos osaat, eläkä mongerra! Anna
kuulla muidenkin, anna kuulla moukkainkin puhettas !

Minutko ulos? Tulkaapas! E-ohoh! Aina minä yhden
tuommoisen lautakunnan nujerran ! Liikkukaahan siitä,
niin ikkunasta lennätte hevoistenne eteen joka mies !

— Mitä te olette miehiä? Sanotteko sen itse vai
sanonko minä? — Ovi auki, että muutkin kuulee ! —

Te o'otte jokainen niitä pitäjän suurimmia rahjuksia,
tuppeliineja, herrain hännän kannattajia, köyhiä rot-
tia, luunpurijoita, toisen tavaran tonkijoita — sikoja!
— Ette te ole tavarata nähneetkään ettekä kuulleet,
että sitä onkaan, ennenkuin kuulitte, että sitä mi-
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nulla on. Ja mulla sitä on! Mulla on enemmän kuin
tiedättekään! Seitsemänkö tuhatta vaan? Se on vä-
häinen raha . . en ilkiäis sen vertaisesta veroittaa,
kun on kerran sitä varten tuohon istuutunut . . en
totta maar ilkiäisi ! Pankaa kymmenentuhatta kerras-
saan! Eli satatuhatta eli kaks! Kirjoita kirjaas sinä
esimies, jos osaat! Istu paikoilles ja kirjoita se kir-
jaasi tuon seitsemän tuhannen lisäksi! Tuoss' on
vielä rukkaset kaupantekijäisiksi ..ota pantiksi rukka-
set . . heh!

— Pankaa ovi kiinni, komsarjus!
— Anna vaan olla oven auki! Ei tässä lukittu-

jen ovien takana keskustella! Kohta lähden, jahka
saan turkin päälleni! Mutf pikanellipuru vielä jäi!
Tuoss' on sekin! Pthyi! Siin' on seinässä, korvas'
juuressa, vallesmanni! Irtauta se siitä ja pistä suu-
husi! Pistä, pistä, se on hyvin makea ! Ja lautamiehet
saavat tulla kotiin piipunperiä hakemaan! Niin, pan-
kaa sekin paperillenne, että mulla on veroitettavaa
omaisuutta kaksi tötterölhstä piipunperiä ja toista yhä
tulee! Häh?

— Heittäkää ulos hänet!
— E-ohoh ! Ei minua väkisin heitetä, jos en hy-

vällä lähde! Vaan jo minä lähdenkin! Ei o'o tällä
kertaa tämän enemmän sanomista! Toissa kertana
lisää! Hyvästi!

Ryöhkäisten töytäsi hän ulos aukinaisesta ovesta
ja hajotti mennessään porstuaan kokoontuneen väki-
joukon kahtia.

— Hevonen tänne! huusi hän kädet puuskassa
porstuan rappusilta rengilleen. — Aja tänne rappu-
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jen eteen ! Tass' ei o'o köyhä lähtemässä, joka maksaa
seitsemästä tuhannesta suostuntaveroakin !

Rentonaan nakkautui hän rekeen, niin että perä-
lauta rasahti . .

— Hyppää kannoille, Pulkkinen ! Ja ann' mennä,
Olli!

Varsa puhalti seisovilta jaloiltaantäyteen laukkaan.
— Mjukaste tjenare! huusi herra mennessään

lautamiehille, jotka uteliaisuudesta seisoivat kaikki
tyynni kammarin ikkunassa. — Mjukaste tjenare!
Mjukaste tjenare! huusi hän, riipasi lakin päästään
ja huitoi sillä taakseen kaaren toisensa perästä, nosti
ja laski, ylös ja alas, niin että se toisen vuoron kor-
kealle kohosi, toisen vuoron tien viertä hipasi.

Vasta kun oli pitäjäntupa näkymättömissä, her-
kesi hän, paiskasi lakin syvälle päähänsä ja kääntyi
reessään oikein päin istumaan.

Hän loisti äärettömästä tyytyväisyydestä ja suu
reuhotti koko matkan leveässä hymyssä, silloinkuin
se ei ääneensä nauranut.

— Ähäh, ähäh! hoki hän. — Saivatpas, saivat-
pas! Häh, Pulkkinen, kuulitko sinä, mitenkä minä
niille annoin?

Pulkkinen keikkui kapeilla kannoilla, vuoron
kummallakin, eikä hän tahtonut siellä varsan kii-
täessä mitenkään pysyä.

— Mitäh? Kuulitko sinä? Tule tänne reen lai-
dalle istumaan! — Totta kai kuulit, kun minä niille
annoin?

— No, jo minä toki sen kuulin . . oikein olan
takaa annoitte!
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— Häh? Niin! Eikö niin? Mitä?
— Jo sitä olisin vallesmannin sijassa vähem-

mästäkin hävennyt.
— Niin, eikö niin? Näitkö sinä, minkä näköisiä

ne oli? Mitäh?
— Niin oli vallesmannikin happamen näköinen,

kuin kauvan käynyt sinukka on makuinen.
— Silloinko kun minä rätkäytin pikanellipurun

sen korvan juureen?
— Silloinpa silloin.
Hellmanni muisti sen ja paljo muutakin, mitä oli

sanonut. Ja uudelleen ja aina uudelleen hän nauroi
niille ja kyseli niitä.

— Häh, häh, häh ! — Saivatpas kerran ! — Häh,
häh, häh! •— No jo minä niille annoin ! Saivatpa ne
maineensa kuulla ! Vaan kyllä ne sen sietikin ! Otti-
vatko ne ne minun rukkaseni lattialta? Näitkö sinä,
ottivatko ?

— En nähnyt minä.
— Ottivat ne. saat uskoa, että ottivat! — Häh,

häh, häh! Vaan näitkös sen, paniko vallesmanni
minun pikanellipurun suuhunsa? Paniko se? Näitkö
sinä?

— Liekö tuo tuota toki pannut?
— Sekö? Pani se! Se pani! Saat olla varma,

että pani! Nyt se sitä siellä parhaallaan pureksii!
Häh, häh, häh! —

Koko matkan kotiin saakka kesti puhetta tästä
samasta asiasta, uudelleen ja aina uudelleen. Ja nau-
run lähteet näyttivät olevan loppumattomat.

Pihaan tultuaan ei herra mennyt suoraan huo-



28 JUHANI AHO.

neesen, vaan jäi hevosta riisuttaissa sitä taputtelemaan
ja silittelemään.

— Anna kauroja varsalle, Olli ! Anna sen syödä,
minkä syödä saattaa, käski hän vielä mennessään;
ja porstuan ovelta huusi hän Pulkkiselle, joka veti
rekeä liiteriin:

— Tule ryypyille, Pulkkinen! Otetaan pieni
naukku sen seikan päälle. Käy pois vaan!

— Jahka minä tämän re'en vedän liiteriin.
— Ei sillä kiirettä o'o .

. ann' olla siinä vaan
. . joutaa sen Ollikin vetämään.

Veti Pulkkinen kuitenkin re'en liiteriin ja sen
tehtyään meni hän vielä tallissa käymään.

— Meneeköön tuo tuommoinen meno käräjittä?
arveli renki.

— Ei mene käräjittä .
. hulluja olisivat herrat,

jos heittäisivät . .

— Vaan eihän koira koiran hännälle polje . .

— Vaikka kohta . .

— Käypiköhän pahastikin?
— Siitä on satain markkain sakot, saattaa olla

tuhansienkin istuvan oikeuden haukkumisesta . . hy-
vässä lykyssä västinkiäkin . .

— Hyhhyy! vihelti renki.
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111.

Hyvää tuulta kesti hovissa niin kauvan, että se
kuului sieltä naapuriinkin ja muutamana aamuna sa-
noi vähän matkan päässä asuvan hovin mökkiläisen
eukko miehelleen:

— Hovilainen kuuluu menneellä viikolla haukku-
neen herrat ja kaikki, ja nyt se kuuluu siitä niin
hyvää mieltä pitävän, että on kuin ilmo-ihminen.
Menehän, Antti, hänen puheilleen jarukoile anteeksi
tämän vuoden arentia . . eihän me sitä jakseta mak-
saa, kun on se velkakin vielä. Käy rukoustamassa !

— Liekö noista rukouksistakaan apua paljon.
Näkihän sen, mitenkä Aapolle kävi viime syksynä.

— Niinhän tuo sille kävi. Kyllä on kova tuo
rikas, kun kerran rupee. Vaan menehäntä kuiten-
kin koetteeksi .

.

— Pitäne ehän mennä.
Antti lähti raskain askelin kävelemään. Men-

nessään kävi hän kuitenkin vähän aikaa hovin naa-
purissa tuvan penkillä istumassa, äänettömänä ja ala-
kuloisena. Miniä oli yksin tuvassa ja keikkui kiireesti
leipälapion kanssa pöydän ja uunin väliä.

— Onko sitä mitä kuulunut? kysyi hän.
— Ei tuota mitään . ..liekö tänne?
— Ei tännekään .

. herenneen tuntui hovin herra-
kin äikkämästä . . ei sitä näinä päivinä o'o ainakaan
kylään kuulunut.
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— Vai ei o'o.
— Jos ruvenneekin jo ihmisemmiksi elämään.
— Ei tiedä . . hyvähän tuo olis.
Miniä kävi uuniluudan pihalle viemässä ja tul-

tuaan sanoi hän:
- Tuolla näkyy elomakasiinilleen kävelevän . .

tottapa se jyviään myöpi.
Antti katasti raukeasti ikkunasta ulos ja lähti

sitten itsekin hetken päästä tuvasta. Pellon yli oli
siitä meno hoviin. Herra siellä seisoi lyhyessä tur-
kissaan makasiinin edessä ja näkyi komentelevan ylä-
sillalle, jonka luukku oli auki. Alasillan ovi oli
myöskin auki jakynnyksen takana näkyi muuan mies
kynsin hampain sitovan säkkien suita kiinni. Toinen
kantoi niitä rekeen, joka oli hevosineen ajettu maka-
siinin seinämälle rappujen viereen.

— Ehkä tuo olis hyvällä tuulella, kun elojaan
myy, toivotteli Antti itsekseen.

Herra lähti pytinkiin päin ja Antti kävi ensin
makasiinilla, ennenkuin meni hänen puheilleen.

— Kellekä näitä eloja viedään ? kysyi hän säkin
sitojalta.

— Ruukkiin.
— Paljoko ottaa tynnöriltä?
— Sikamaisestihan se kitupiikki nylkee .. kolme-

kymmentä markkaa tynnöriltä kaha kumpiakin.
— Jopa ottaa.
— Vaan se pitää antaa, kun ei muualta saa

rahallakaan.
— Kammariinsakohan se meni?
— Sinne tais mennä.
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Antti katasti ensin makasiiniin, jossa oli hinka-
lot kattoa myöten eloa täynnä. Sitten lähti hän
porstuata kohti kävelemään. Pieksi havun oksalla mo-
neen kertaan kenkänsä lumesta, ennenkuin astui sisään.

— Ei taida tästä mitään apua olla, aatteli hän
lukkoon tarttuessaan.

Herra oli heittänyt turkin tuolille ja istui paita-
hihasillaan pöytänsä ääressä vehnäiskahvia juoden.
Pulkkinen istui oven suussa tuolilla ja pani juuri so-
keria kahviiu, jota piika tarjosi.

— Mikä on asia? kysyi herra heti, mutta ei
kuitenkaan murahtamalla, niinkuin tavallisesti.

Ei ehtinyt Antti vielä ruveta asiataan selittä-
mään, niin näytti herran mieleen jokin johtuvan ja
heti hän sen sanoikin, kesken kuppinsa juontia:

— Kuules sinä, Antti, etkö sinä aijo tänä vuonna
arentiasi maksaakaan? Se olis ollut jo viime viikolla
maksettava.

— Sitä vartenhan minä tulin tänne herran pa-
keille.

— Tulitko maksamaan?
— Kyllä minä en vielä tällä kertaa.
Herra jo alkoi kiivastua.
— Mutta mitäs varten sinä sitten täällä kulet?

Etkö sinä tiedä, että kun sulia on minun mökkini
nautittavanasi, niin sinun tulee siitä arentisi kanssa
maksaa? Häh?

— Maksettavahan se olis, mutta kun sitä ei
näy jaksavan.

— Minkätähden sinä et jaksa. Tulihan sulle
hyvä vuosi.
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— Ei tuo hyväkään tullut. Suvitouonkin pani
pakkanen.

— Kylvit myöhään . . oma syysi!
— Touon aika meni sivu, kun piti olla herralla

hevoispäivätöissä ja sitten tuli sateet.
— En minä sadetta laittanut. Pitäisikö minun

tulla vahinkoon sinun sateittesi tautta?
— Kun rupeisitte odottamaan edes sitä vel-

kaannekaan, että pääsisi tulevaan uutiseen, niin ehkä
ne saisi kumpaisetkin sitten kuitatuiksi.

— Ei minun passaa arentia odottaa eikä velkaa-
kaan. Velka on jo kuvernöörissä käynyt ja se on jo
vallesmannin hallussa.

— Vaan sillä lailla multa menee viimeinen lehmä.
— Menköön . . en suinkaan minä sille mitä taida,

että se on sun viimeinen.
Herra seisoi ikkunaa vasten tupakoiden ja kat-

seli ulos . .

—• Jo taas tulee tuolla noita mieronkiertäjiä !

Ne on yhdenlaisia mankujoita kuin sinäkin! Ei tästä
tämmöisestä elämästä tule mitään! Teitä joka päivä
täällä juoksee!

— Hoi akka! huusi hän jo rappusilta, jonne oli
kiiruhtanut — käänny pois siitä, kuuletko sinä! Elä
yrittelekään tulemaan! Mene vaan muuanne .

. niin,
niin, elä yhtään! Käännä vaan kelkkasi jälelle päin!
Heti paikalla!

Antti loi raukeat silmänsä ikkunaan ja näki
portilla kerjäläisvaimon, joka toista lastaan veti kel-
kassa perässään, toinen kulki itse jälessä ja auttoi
takaa. Vähän aikaa ne seisoivat ja katsoivat pihaan.
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Vaan kun herra huusi uudelleen javielä äkäisemmin,
jalkaansa jäisen, kumisevan porstuan siltaan polkien,
käänti akka uupuneen näköisesti kelkkansa ja alkoi
poispäin paarustella umpikujaa.

— Niin, ei siitä tule mitään, sanoi herra taas
sisään tultuaan Antille, ei minun passaa odottaa
saamisiani yhdeltä enemmän kuin toiseltakaan. Et
sitä tarvitse odottaakaan. Ei minun käy ilmaiseksi
antaminen mökkiäni sinun nautittavaksesi. Ja muista
se, mikä tulee, jos ei ole viikon päästä arenti-elot
hinkalossani !

— Eihän tuonne tahdo entisetkään sopia, sanoi
Antti puoliääneen katkeralla hymyllä.

— Mitä?
— Eipähän niin mitään, virkkoi Antti ja lähti.
— Mitä se sanoi? kysyi herra Pulkkiselta, joka

koko ajan oli istunut ja tupakoinut.
— Sitä tuntui sanovan, että hinkalonne on niin

täynnä, etfei entisetkään sovi.
— Vai se vielä sturskailee! Ne on semmoisia

junkkareja!

■— Semmoisiahan ne tahtoo olla. —Ei näy ole-
van tuosta Antistakaan mökin haltijaksi, vaikka luulin.

— Ei o'o yhdestäkään, ei yhden yhdestäkään!
— Möi sitte mulle mökkinne, niin kyllä minä

hoitaisin ja maksaisin arennit ajallaan.
— Sinäkö? Mitä sinä mökillä tekisit, yksinäi-

nen mies?
— Pitäisihän se oma kortteerini mullakin olla, en

enää kehtais hyyryllä asua. Ja kun tuo on tuossa niin
kehkeällä paikalla järven rannalla.
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— Ettäkö todellakin ostaisit mökin?
— Huoneet ostaisin ja itse saisitte viljellä pellot

ja niityt. Ne on jotenkin hyvässä kunnossa .
.

— On se näkynyt ne siksikin hyvässä pitäneen,
vaan ei minun käy Anttia siitä ajaminen, jos se aren-
tinsa maksaa.

— Ei se jaksa maksaa. Kun velasta ensin
ryöstätätte, niin millä se sitten maksaa, jos heti pa-
nette perästä arennin hakemukseen.

Herra teki nopean laskun päässään.
— Två gånger två de' ä' fyra fyra-

hundra .
. en till, de' ä' femhundra. Hm! — Maksa-

sitko kaksisataa huoneista?
— Saattaisin kai minä sen ehkä maksaa.
— Ota sitten! Vaan Antti olis pian arennista

manattava, kohta alkaa käräjät.
— Siinä susi jossa mainitaan .

. tuoltahan tuo
taitaa muuan lautamies ajaakin.

— Mitä hittoja sillä on tänne asiata?
— Ehkä lystikseen ajelee.
— Ei kai sillä muutakaan . .

Mutta epäilys oli herrassa herännyt ja levotonna
alkoi hän kävellä lattiata edestakaisin, aina vähä
väliä seisottuen ikkunasta katsomaan. Lautamies ei
näkynyt kiirettä pitävän. Sitoi viivytellen hevosensa
portin pieleen, kaivoi heinätukon seviltä ja heitti sen
eteen, levitti loimen selkään ja lähti sitten verkal-
leen tulemaan pihan yli.

Hän oli pitkänlainen, soikeanaamainen ja rau-
hallisesti katseleva mies. Herra koetti arvata hänen
asiansa, mutta ei sitä päältäpäin vähääkään näkynyt.
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— Käykää istumaan, pakotti herra itsensä sano-
maan, kun ei lautamies puhunut asiaansa, vaan jäi
oven suuhun seisomaan.

— On tuota saanut istuakin, sanoi lautamies,
mutta istuutui kuitenkin.

Tupakkaakin piti herran tarjota, vaikka paha
aavistus alkoi yhä karkeammin kierrellä rinnassa.
Pulkkinen sen näki, mikä herran mielessä kangerteli,
hän kyllä tiesi lautamiehen asian ja seurasi viekkaalla
syrjäsilmällä kummankin käytöstä.

— Hyvänlainen on ilma . . ei o'o suvikaan, vaan
eipä niin nihki-pakkanenkaan, alotti lautamies puheen,
kun oli piipun sytyttänyt ja sitä siististi poltteli.
Hän veteli lyhyviä, siistejä savuja ja tarkasteli piip-
puaan viputellen koko ajan kenkänsä kärellä.

— Semmoinen on nätti talvinen ilma, arveli
Pulkkinen.

— Kotoapäinkö lautamies ajelee? kysyi herra.
— Kotoahan minä alkujani lähdin tän'aamuna

ajelemaan.
— Onko ollutmanuitapaljon? tiedusteliPulkkinen.
— Ainahan niitä on ollut manuitakin väliin.
Piika toi kahvia kahdella kupilla, toisella Pulkki-

selle, toisella herralle.
— Tarjoo lautamiehelle.
Lautamiehen juodessa ei herra voinut olla kysy-

mättä, „ oliko lautamiehellä hänelle asiata?"
— Herrallehan sitä ois.
— Käy, Pulkkinen, pois, niin saa lautamies .

.

— Eikä tarvitse mennä .
. saa sen asian kuulla

vierasmieskin.
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Nyt oli Hellmanni varma siitä, että se oli manuu.
— Manatako meinaat? äsähti hän.
Lautamies kallisti viimeisen kerran teevadilta

kahvia, asetti sen päälle paikoilleen kupin ja muutti
polveltaan lusikan teevadille. Sitten pani pöydälle
kaikki, otti piipun lattialta, jossa se oli ollut asetet-
tuna tuolia vasten, ja sytytti. Vasta kuin oli muuta-
mia savuja vetänyt, sanoi hän:

— Manata.
— Mistä hyvästä? Häh? Kenenkä asiasta?

Velastako? Olenko minä velkaa kelienkään?
— Ei toki velasta vähääkään.
Lautamies nousi seisoalleen, pani piipun sijoil-

leen hyllyyn ja sanoi varmalla, virallisella äänellä:
— Vaan kunnianloukkauksesta, jokaontapahtunut

viime viikon tiistaina pitäjän tuvalla, kutsun teitäoikeu-
den eteen siitä asiasta vastaamaan ensi maanantaina
takseerauslautakunnan puolesta kapteeni Stålhammar.

— Vai niin ! Vai niin ! Ohoh ! Vai siitä ! Hm !

Herra oli joutunut aivan hämmilleen. Tuota oli
hän heti lautamiehen nähtyään alkanut pelätä, mutta
ei hän tahtonut aavistuksiaan uskoa. Nyt se tuli
niinkuin leimaus pilvettömältä taivaalta. Ja lauta-
miehen varmuus ja arvokkaisuus esti hänet haukkumi-
siin kärähtämästä.

— Kunnian loukkauksesta? Vai niin! Missä
minä häntä olen loukannut?

— Tottapahan sen tiennette, koska minua käs-
kettiin teitä käräjiin kutsumaan.

— Vaan tulenkos minä heidän kutsuilleen? En
tule, elä luulekaan!
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— Omassa vallassannepahan se lienee .
.

— Kuka se käski manaamaan?
— Kapteeni mulle manuun antoi.
— Sano sille, että minä en tule . . ei tarvitse

luullakaan ! Käske pyyhkiä pois kanne tuomarin kir-
jasta . . Turha vaiva se on! I-ihan turha vaiva!

Herra käveli epävakaisesti ja levottomasti edes-
takaisin lattialla ja vakuutti yhä, ettei hän tule ja
että on turha vaiva.

— Pitää tästä lähteä ajamaan, sanoi lautamies
ja heitti katellen hyvästinsä.

Kun lautamies oli painanut oven kiinni, teki
herra liikkeen lähteäkseen hänen jälkeensä. Mutta
sitten kääntyi hän kuitenkin Pulkkisen puoleen.

— Kuule, Pulkkinen, luuletko sinä siitä mitään
olevan?

— En tunne minä lakia. Mahtaiskohan mitä
olla . .

— Käy kysymässä lautamieheltä, mitä se arve-
lee .

. Mene nyt pian, ennenkuin se ennättää lähteä
ajamaan. Se jo päästelee hevostaan irti. Vaan elä
kysy niin, että minä muka olisin lähettänyt. Ole
tiedustelevinasi niinkuin omasta puolestasi.

Sill' aikaa kuin Pulkkinen näkyi puhelevan lauta-
miehen kanssa, tämän seistessä loimi kädessä, jonka
oli hevosen selästä ottanut rekeen pannakseen, äkkäsi
Hellmanni tyhjät kahvikupit pöydällä. Julmistuen siitä
hyökkäsi hän salin yli ruokasalin ovelle ja karjasi
sieltä kyökkiin piialle:

— Mitä hiiden hävyttömyyttä se on, ett'ei kup-
pia haeta pois? Siinäkö sinä meinaat antaa niiden
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seistakin? Siinäkö? Etkö sinä vastaa, lunttu?
Häh?

— Herra Jeesus siunatkoon ! Eihän tässä vielä
tullut —

— Vieläkö sinä vastustat? Jos suusi avaat,
ajan sinut hetipaikalla —! Mars hakemaan !

Herra seisoi ovella ja osoitti hänet ojennetulla
kädellä ohitsensa menemään. Piika kiiruhti itku kur-
kussa kuppia hakemaan ja herra astui hänen kinte-
reillään. Koko ajan oli tytöllä se pelko mielessä,
että pöydän ääressä se hänen kuppia ottaissaan . .

silloin se tukkaan tarttuu ja repii .
.

Mutta samassa tuli siihen Pulkkinen, ja piika
pääsi pujottautumaan pakoon.

— No, mitä se sanoi?
— Sanoi olevan satain markkain sakot ja hy-

vässä lykyssä västinkiä.
— E-ohoh! Ei oo! Elä valehtele! Ei se tiedä

. . se valehtelee . . pelottelee . .

— Eiköhän mahtais lautamies tietää?
— Ei se tiedä paremmin kuin muutkaan . .

Enintään jos on, niin on viisikymmentä markkaa! Vai
västinkiä! En minä usko, en ollenkaan minä sitä usko!

Mutta uskoi sen herra kuitenkin ja yhä enem-
män alkoivat silmänsä pelosta pälyä.

Pulkkinen teki lähtöä.
— Kuules, Pulkkinen, elähän mene . . kuinka

suuren sakon sanoi se olevan?
— Sanoi istuvan oikeuden haukkumisesta olevan

satain markkain sakon, vaan kuului se saattavan tuhan-
siinkinnousta. Eikä ainatunnurahallaankaan pääsevän.
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Herran tukka oli aivan epäjärjestyksessä ja suun
ympärys revähteli kuin itkua alotellessa.

— Satain . . tuhansien markkain sakko . . tu-
hansien markkain sakko, ja ehkä vielä västinkiä .

.

Vaan ehkä ne vaan pelottelevat tällä manuulla?
Luuletko sinä, että niillä on tosi mielessä? Mitä?

— Kysyin minä sitäkin lautamieheltä ja toden
sanoi olevan.

— Tosi niillä on! Se niillä on .
. ei ne heitä!

On ne semmoisia susia . . kyllä ne on koko roistoja!
— Sitä arveli lautamies, että eikö nuo ehkä

mahtaisi sovintoon ruveta, jos maksais.
— Josko maksais?
— Ei kai ne ilmankaan . .

— Eihän ne ilman . . tietäähän sen . . vai ilman?
Ei ne vähään heittäiskään . . kyllä ne ottaa osaa-
vat, kun kerrankaan saavat . . on ne semmoisia susia !

— Vaan pääsishän tuosta sillälaillaedes rahallaan.
— Jottako muuten västinkiä?
— Miksikähän oikeus sen katsoisi . . sitä ei

tiedä edeltäpäin kukaan.
— Kyllä se sen siksi katsoo . . ei ne armahda

. . niillä on kaikilla vanhaa vihaa . . on ne sem-
moisia advokaateja! — Voi tätä onnettomuuden koh-
tausta, voi tätä onnettomuuden kohtausta!

Tukkaansa repien ja vaikeroiden käveli Hell-
manni sinne tännekaikissa huoneissa. Pulkkinen teki
lähtöä moneen kertaan, mutta herra ei häntä päästänyt.

— Minnekkä sulia on semmoinen kiire .
. ei

sulia ole minnekään kiirettä , . odotahan nyt, elähän
mene! Istu siihen tuolille!
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— Eiköhän teidän sittenkin olis parasta mennä
sovinnoille.

— Kyllä se on se parasta, se se on parasta!
Mene, Pulkkinen, ja käske valjastamaan! Sano, että
heti valjastavat ! Voi tätä onnettomuuden kohtausta !

Kaikki talon väki kummasteli herran siivoa läh-
töä, piika kaikista enin. Ei minkäänlaista komen-
telua, ei huutoa eikä haukkumisia, niinkuin aina en-
nen. Niin liikkui ja köpästeli herra kuin vanha ukko
ja reen perään istuessaan hän yhkäsi kuin sairas.

— Annahan ohjakset tänne, sanoi hän surkealla,
milfei nöyrällä äänellä rengilleen, ja käski hitaasti
hevostaan.

— Niinpä se nyt oli kuin uitettu koira, tuumasi
renki Pulkkiselle, katsellessaan isäntänsä lähtöä.

Mutta herra ajoi tietä myöten ja oli mielestään
onnettomin ihminen maailmassa. Hän oli vihattu
ja vainottu. Kaikki olivat liitossa häntä vastaan.
Kun yhdet alkaa hänen kanssaan käräjätä käydä,
niin muut perästä. Saa niitä aina syitä miehen
päälle, kun niitä vaan hakemaan rupeaa. Ei niin hy-
vää miestä, jota ei syyhyn saa, kun käyttää juonia
ja advokaateja . .

Hän oli laskeutunut jäälle, jossa alkoi käydä
kipakka tuuli samassa kuin piiskasi jäiden sekaista
lämiräntää alas taivaalta vasten kasvoja ja korvan
lehtiä. Sivulta päin kävi tuuli ja jäähdytti ensin
oikean olkapään ja koko kyljen, siitä tunki läpi va-
sempaan puoleen ja vähitellen koko ruumiisen.
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Räntä kasteli kauluksen javaloi siitä märkyyttä
alas kaulalle ja poveen. Värisytti ja puistatti niin-
kuin olisi tahtonut karistaa nivelet erilleen toisis-
taan.

Paha omatunto käytti hyväkseen turvattoman
makuista mielialaa ja alkoi kumeasti kolkutella sieltä
täältä niinkuin olis sillan alta pyrkinyt ylös tulemaan.
Vähitellen sai se siinä longistetuksi elämän muuta-
mista pahoista paikoista suurille ra'oille. Niistä ir-
visti hampaitaan moni teko, joka oli kauvan aikaa
ollut piiloon painettuna ja viimein kokonaan mielestä
unohtunut. Näkyi sieltä muun muassa kirkkaat ho-
pearuplat ja rutistuneet paperirahat, joita oli joka ilta
taskuun muutamia solahtanut siihen aikaan kuin seisoi
Oulussa kauppaneuvoksen tiskin takana. Kauppa-
neuvos oli rikas mies eikä ne sen rätingissä pal-
joa tuntuneet, koetti Hellmanni puolustaida. Vaan
eihän kostaja sitä ole lukuun ottanut, tuli toisaalta
mieleen. Ehkä se nyt rupesi perustuksia repimään,
ehkä se nyt tahtoi omansa pois, kun oli vähän aikaa
antanut pitää? Ehkä nyt aikoi panna mullin mallin
kaikki? — Hopearahain ja paperiruplain takaa hää-
möitteli vähän hämärämmästi petokset hevoiskau-
poissa, kumisi omat kovat sanat apua-anoville ja liik-
kui tumma joukko epäselviä, repaleita haamuja, joiden
joukossa näytti olevan äskeinen kerjäläis-eukkokin lap-
sineen ja kelkkoineen. Herraa tuskastutti tuommoi-
set ja yritti hän väkisin kiristämään ra'ot kiinni,
mutta kuta enemmän hän sitä koetti, sitä enemmän
repesivät ne toisistaan hajalleen. Silloin koetti hän
olla huomaamatta eikä ollut mitään näkevinään.
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Kyllä hän tiesi, että häntä joku tahtoi pelotella,
Vaan ei hänestä sillä lailla liiaksi hyötyisi!

Uhka ei kuitenkaan auttanut eikä pahat paikat
ottaneet sulkeutuakseen. Silloin sai arkuus vallan
ja pani sielun vapisemaan sitä mukaa kuin vilu tuli
tuntuvammaksi ja kuta kipeämmin jäärakeetkasvoja
ruoskivat. Ihan tuntuvin kourin kiristi mieltä se
aatos, että kostaja oli kimppuun käynyt ja että se
oli kaikki näin laittanut. Se eikä muu mikään oli
hänen silmänsä so'aissut jahänet haukkumaan pannut
siellä pitäjän tuvalla, antaakseen siten vihamiehille
vallan. Se oli viekas ja taitava, kamppasi jalallaan
ja kaatoi silloin juuri, kuin ei vähääkään varoa ar-
vannut.

Vaistomaisesti alkoi hänen mielensä siinä hapa-
roida jotain asetta, jolla voisi torjua kostajata luotaan
ja jonka avulla saattaisi itseään puolustella. Kau-
van etsitti ennenkuin löytyi, mutta viimein johtui mie-
leen kuitenkin semmoinen hyvä teko, joka aseeksi
kelpasi. Ja pitämällä piti hän edessään ja käänteli
joka taholle ja riiputteli ja heilutteli kuin linnun pe-
lättiä sitä, minkä oli saanut käsiinsä Vanha kerjä-
läisvaimo se oli, jonka hän oli kerran tällä samalla
selällä ajaessaan tavannut ja ottanut paleltumasta
rekeensä. Lapsensa kanssa oli vaimo umpea tietä
paarustellut ja paleltunut olis siihen kuoliaaksi kohta,
ell'ei hän olisi häntä auttanut, rekensä perään pan-
nut ja nahkasilla peittänyt. Itse oli vielä kuskille
istunut, vaikk' oli kova pakkanen ja kipakka viima.
Sillä lailla oli kotiinsa ajanut ja siellä oli vaimo saa-
nut syödä ja sairastaa toista viikkoa ja lapselle oli
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välistä annettu vehnästäkin niinkuin myöskin vai-
molle itselleen kahvia. Eikä vaimo lapsineen ollut
edes oman pitäjän kerjäläisiä; jostakin oli kaukaa
Pohjanmaalta ja tiesi hän kertoa kaikenlaista herran
kotipuolesta. Hyvä oli hän ollut hierojakin ja hie-
ronut olikin herraa ja koko talonväkeä. Mutta hyvä
työ pysyi hyvänä työnä kuitenkin, sillä olisi niitä
hierojia ollut omassakin aluskunnassa.

Tätä muistellessa kohentui mieli ja irvallaan ole-
vat ra'ot näyttivät vetäytyvän kiinnemmäksi. Sa-
massa oli jäämatkakin loppunut. Hevonen, joka oli tä-
hän asti hiljaa umpiteitä kulkea kituuttanut, kiskasi
yhfäkkiä re'en nelissä rantatörmälle, kello kilahti
kiihkeästi aisassa ja painavat aatokset haihtuivat
seurasta.

Hevonen! huusi hän ja sujahdutti sitä suitsillaan
parempaan vauhtiin. Mitä hulluja hän tässä synte-
jään hautoo! Ei hän ole sen pahempi kuin muut-
kaan!

Ja kun herra läheni kapteenin taloa ja ajaa ka-
rahutti pihaan, olivat kaikki äskeiset ra'ot painuneet
visusti toisiinsa, niin että oman tunnon päällys oli
kuin hyvästi kiini juotettu silta. Ei rakoja näkynyt
eikä rakojen juotoksiakaan. Kaikki oli yhtä sileää
levyä.
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IV.

Kapteenin luoksi oli tullut vallesmanni vieraaksi
vähää ennen kuin Hellmanni ajoi pihaan.

— Siinä susi, jossa .
. tuossa hän nyt on! huu-

dahtivat molemmat, kun näkivät Hellmannin karta-
nolle ajavan.

— Hän tulee sovinnoille .
. mitäs varten hän

muuten .
. me siis te'emme, niinkuin tässä puhuttiin . .

Siitä tulee hyvä juttu!
Se mahtoi olla jotain hauskaa, koska kumpanen-

kin salaperäisesti nauroi sisäänpäin.
— De' ska' bli så innerligen roligt att se —

— Tst! Hän on jo porstuassa! Pidä hyvä
miini . . minä kuuntelen täältä koko ajan . .

Parahiksi ehti vallesmanni pujahtaa toiseen huo-
neesen, kun Hellmanni astui sisään.

Jotenkin rehevästi tuli hän ovesta ja heitti hat-
tunsa ja rukkasensa tuolille.

— Hyvä päivä! sanoi hän yhtä leveästi kuin
hänen tapansa oli.

Kapteeni oli kiireesti istuutunut pöytänsä ääreen,
sukaissut lasisilmät nenälleen ja oli nyt jotain luke-
vinaan. Hän näkyi kyllä vieraan tulon kuulevan,
mutta vasta jonkun aikaa viivyttyään nosti hän
päänsä katsellen tulijata lasien yli.

— Päivä, vastasi hän kylmästi ja hitaasti, sa-
malla vähän kummastellen, ja liikkumatta paikaltaan.
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Herra oli aikonut asettautua niinkuin kaikki olisi
ollut entisellään, mutta vastaanotto vei heti häneltä
sen varmuuden, jonka oli ollut saamaisillaan. Koetti
hän kuitenkin sitä yllä pitää mennen kättä antamaan.
Vaikka isännän kädenpuristus oli laimea, niin teki
hän sentään vielä sen, että istuutui käskemättä soh-
vaan. Arasti alkoivat hänen silmänsä kuitenkin pä-
lyä ympäri huonetta, kattoon ja seinille, kun ei kap-
teeni alottanut puhelua. Tämä vaan istui paikoillaan,
pää poispäin käännettynä peittääkseen nauruaan, jota
oli vaikea pidättää.

— Är det någonting, hvarmed jag kan stå bror
till tjenst? kysyi hän vihdoinkin hyvin totisesti.

■— Ja, nå, de' ä' nu den der tråkiga affären . .

lass inf om den. Älä ole milläskään .
. annetaan

sen &lla . . mitäs me tyhjästä käräjöimään yhden pi-
täjän miehet!

Ja hän koetti hymyillä ja teki kädellään halveksi-
van liikkeen koko asialle.

— Se on hyvä, että veli myöntää sen ikäväksi
asiaksi. Ikävä se todella onkin .

. varsinkin meille.
— Niin no, elkää huoliko siitä sen enempää . .

mitäs joutavata . . sovitaan pois!
— Vai niin, vai olisi veli taipuvainen sovin-

toon ? Hm ! — Vai olisi veli taipuvainen sovintoon !

Hm! Jahah! jahah! Se ilahuttaa minua.
— Niinpä niin, mitäs siitä käräjätä käymään

semmoisesta . . se on niin kovin pieni asia . . eikä
siitä muuta hyötyä ole kuin että se vaan herättää
tarpeetonta skvalleria .

. Saahan se olla? — olkoon
puhuttu !
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Kapteeni seisoi yhä pää poispäin käännettynä,
mutta vilkasi kuitenkin tuontuostakin oven rakoon,
josta kiiluili vallesmannin toinen silmä.

— Hm! rykäsi hän taas epämääräisesti. Tie-
tääkö veli, millainen edesvastaus tuollaisesta menosta
on meidän laissamme määrätty?

— En minä tiedä, vaan ei suinkaan se . . ei
kai se suurikaan . . En bagatell!

—■ Se on sen mukaan, minkä nimen kukin millekin
asialle antaa. Ehkä minä saan luvan näyttää asiata
koskevan lakipykälän .

. ole hyvä ja tule lukemaan.
Kapteenilla oli jo lakikirja auki määrätyltä koh-

dalta ja hän asetti sen pöydän nurkalle. Hellmanni
tuli pöydän ääreen seisomaan, mutta pyysi kaptee-
nia lukemaan . .

— Minulla kun ei ole lasisilmiä, sanoi hän syyksi.
—

„Keisarillinen asetus väärästä ilmi-annosta ja
muusta kunnianloukkauksesta, annettu marras-
kuun tjuguseks päivänä adertonhundra sekstiseks",
luki kapteeni seuraten tekstiä sormellaan.

— „Sjette paragrafen: kukin, joka tarkoittaa
alentaa toista hänen kansallisessa arvossaan taikka
vähentää luottamusta häneen siinä toimi-
tuksessa tai elinkeinossa, jota hän harjoittaa" . .

sen sinä olet juuri tehnyt .
.

— Niin, niin, no entä sitten . .

— „joko puheella tai merkeillä tai kirjallisella
esityksellä, jota hän levittää tahi levityttää, väärästi
syyttää häntä vissistä rikoksen lajista tai semmoi-
sesta teosta, joka voi hälle saattaa toisen ylenkat-
seen, rangaistakoon herjauksesta kuritushuoneella kali-
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desta kuukaudesta kahteen vuoteen taikka van-
keudella yhdestä kuukaudesta yhteen vuoteen taikka
sakoilla viidestäkymmenestä tuhanteen markkaan
saakka."

— Jahah! Hm! Vai niin. Vaan onko tämä tä-
män aikuinen laki . .

— Se on vasta vahvistettu. Katso itse.
— Niin, niin . . niin näkyy olevan . . kyllä

minä näen .
.

— Se on ankara pykälä.
— Vaan eikös siinä ole alin määrä 50 markkaa

sakkoa?

—■ Se ei tässä tapauksessa voi tulla kysymyk-
seenkään. Istuvan oikeuden herjaaminen on päin-
vastoin katsottava ankarimman määräyksen mu-
kaan . .

— En minä usko sitä.
— Päättäköön oikeus sen, jos et usko.
— On siinä «förmildrande omständigheter"

. .

Minä en ollut oikein selvä . .

— Olit sinä selvä, sen huomasi jokainen, ennen-
kuin aloit haukkua.

— En minä ollut selvä . . minä kävin ulkona
sillä välillä .

.

— Omituista tosiaankin ja mulle kun on ker-
rottu, ett'et siellä muuta tehnyt kuin pieksit syytöntä
hevostasi . .

Hellmanni ei osannut mitään siihen. Hän oli
ääneti ja pureskeli partaansa.

— Niin no, sovitaan se nyt sitten . . minkä-
tähden te ette saata sopia . .
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— Kyllähän minä puolestani .
. en pidä niin

suurta väliä koko asialla . . saatan sen minä sopia,
vaan en tiedä, kuinka .

.

Hyvän mielen hyrähdys pääsi herran kulkku-
torvesta ja kiitellen kapteenia tarttui hän hänen kä-
teensä .

.

— Tack bror! Tack bror!
— Ei kiittämistä! Minä puolestani, sanoin

minä, vaan en tiedä, kuinka muitten laita on. Val-
lesmannin on pahempikin. Häntä sinä loukkasit enem-
män kuin ketään muuta.

Herra luuli jo pihdistä päässeensä ja nyt se ki-
risti häntä entistä kovemmin.

— Parasta on sentähden, jatkoi kapteeni, että
ajat nyt hetikohta hänen puheelleen ja koetat pyy-
tää häntä sovintoon . .

— Minä lähden, minä lähden hetipaikalla aja-
maan . . ehkä hän suostuu . . mitä luulet? Etkö luule,
että hän suostuu?

— Saattaapa suostua . .

— Eikö hän ole mitään sanonut?
— En minä ole häntä tavannut sitten viimei-

sen .
.

— No, mitä hän silloin? Oliko hän vihainen?
— Kyllä hän silloin oli vihainen .

.

— Vihainen se on . . se on vihainen ja sydä-
mikkö. Vaan eiköhän tuo kuitenkaan rupeaisi sopi-
maan? Etkö luule, että hän rupeaisi.

— Sitä ei voi tietää.
— Minä ehkä lähden hänen luokseen ajamaan

.. mitä arvelet, menenköhän?
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— En tiedä, kuinkahan olis parasta.
— Kyllä minä lähden sinne hetipaikalla. En

käy kotonanikaan .
. ajan ohitse sinne suoraan. Sinä

olet, veli, hyvä mies. En minä toista semmoista
miestä tunne . . en totta tosiaan minä tunne. — Hy-
västi nyt! Käy, hyvä veli, minunkin talossani .

. Sinä
niin harvoin meillä käyt, vaikka me ollaan yhden pi-
täjän miehiä . . Vaan hyvästi nyt!

— Minnekkä sinulla on semmoinen kiire .
. istu

nyt ja polttele !
— Ei, ei, kyllä minä polttaisin . . kiitoksia pal-

jon . . mutta en minä nyt tällä kertaa .
. minun pi-

tää joutua sen vallesmannin luo .
.

— Eihän tuo nyt niin jäniksen selässä liene . .

— Jos ennättää lähteä pitäjälle eli niin pois
päin . . niin että kyllä minun täytyy . . anna nyt
anteeksi .

.

— No, hyvästi sitten . .

— Hyvästi, veli, sano vaimollesi terveisiä ja
käy talossa .

.

Notkeana ja hätiköiden lähti herra ulos ja sa-
massa tuli vallesmanni piilostaan. Yhdessä katsoi-
vat he kapteenin kanssa ikkunasta, kuinka Hell-
manni päästi hevosensa irti tikapuista ja lähti kii-
reelle räntäsateesen ajamaan.

Aikansa naurettuaan tälle kepposelleen, sanoi
heistä kuitenkin kapteeni:

— Men nu ä' de' ändå lite' synd om kar'n.
— Strunt i den juden! Antaa miehen kerran

vähän tuntea, miltä tuntuu olla muiden kuskatta-
vana!
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— Hauska olis nähdä, mitä hän tuumaa, kun
sinä et olekaan kotona?

— Kun hän kuulee, että minä olen täällä, niin
kääntää hän hevosensa ja ajaa takaisin.

— Tokko hän enää tullee tänne .
.

— Saat nähdä, että tulee .
. minä annan pääni

pantiksi siitä, että hän on illalla täällä.

Tuskin oli tulta viritetty, kun Hellmanni ilta-
hämärissä ajaakin uudelleen kapteenin pihaan .

.

Kapteeni ja vallesmanni istuivat totilasin ääressä,
kun kompuroimista ja lukon haparoimista kuului pors-
tuasta. Viimein työntäytyi sieltä kulmakarvojaan myö-
ten lumeen tahrattu mies. Päivää myöten oli näet
tuuli siirtynyt idän puolelle ja muuttanut räntä- ja
raesateen lumeksi.

Herran tultua vallesmannille oli hänelle sanottuna,
että vallesmanni oli jo varhain aamulla lähtenyt kap-
teenin luo. Heti sen kuultuaan oli hän kääntänyt
hevosen entisille jälilleen ja ajanut päätä suoraa
takaisin. Ei ollut malttanut kotonaankaan käydä ja
pitkin koko matkaa oli hänellä mielessä vaan yksi
ainoa ajatus:

— Nyt ne siellä tuumivat yksissä . . nyt sinne
pitää joutua . . muuten viettelee vallesmanni kaptee-
ninkin puolelleen.

Vaan loppupuolella tietä pisti kuitenkin päähän
muuan epäilys:
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— Kuinka en minä tullut vallesmannia vastaan
kapteeniin mennessäni .

.

?

Ja tätä epäilystä seurasi kintereillä hetikohta
toinen :

— Ehkä se peijuoni olikin kapteenissa silloin-
kuin minä siellä kävin? — Ja senhän se olikin reki
liiterin edessä, jonka minä näin!

Pari virstaa talosta sivuutti hän kapteenin heinä-
miehen . .

— Onko vallesmanni teillä?
— En tiedä, mitähän enää lienee . . oli kai se

siellä tän'-aamuna .
.

Vaan sen sijaan, että herra siitä, että häntä oli
narrina pidetty, olisi suuttunut silmittömäksi, masen-
tui hän vielä entistään matalammaksi.

— Hyv' iltaa, sanoi hän sentähden arasti.
— Hyvää iltaa, hyvää iltaa, vastasivat toiset

ystävällisesti. Veli on hyvä ja käypi istumaan.
Epäileväisesti mulkoillen vuoron kumpaakin ja

märkää partaansa sormillaan kampaillen istui Hell-
manni tuolille sohvan viereen. Isäntä tarjosi tupak-
kaa ja totia, mutta hän ei kumpaakaan ottanut. Sit-
ten jatkoivat kapteeni ja hänen vieraansa verkkaista
keskusteluaan hyvistä ja huonoista säistä, lumipyryistä
ja pakkasista, koettaen Hellmanniakin siihen vetää.
Hänen täytyi siihen silloin tällöin osaa ottaa, saa-
matta omaa asiaansa esille. Vihdoin meni kapteeni
pois huoneesta totivettä noutamaan ja silloin kääntyi
Hellmanni vallesmannin puoleen.

— Minä kävin siellä teillä sen asian tähden . .

kyllä kai se on kapteeni puhunut?
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— Ei, mikä asia se on?
— Se on tuo, joka tapahtui siellä pitäjän-

tuvalla . . silloin .
.

kyllähän sinä sen muistat . .

Vallesmanni polttaa tupsutteli piippuaankoko ajan.
— Sekö? — Vai niin . . mitäs siitä?
— Minä kun olen saanut manuun sentähden . .

vaan ei anneta sen mennä oikeuden eteen . .

— Mitä varten ei? Siellähän se ehkä parhaiten
riita ratkiaa . .

— Ei, ei anneta mennä . . sovitaan pois hyvinä
miehinä .

.

Vallesmanni polttaa tuhutteli tiheästi piippuaan,
eikä puhunut siihen mitään, niin että Hellmanni oli
pakoitettuna lisäämään vielä:

— Ja kyllä minä maksan sopiaisiakin, jos niitä ..

— Hm! — Ei se ole sillä hyvä . . sinä hau-
kuit minua pahasti, sinä sanoit minua roistoksi, juo-
mariksi, huorintekijäksi . .

— En minä huorintekijäksi sanonut .
.

— Etkö sanonut ? vihastui jo vallesmanni, teetkö
tyhjäksi, etfet sanonut? Kaikeksi siksi sinä hau-
kuit ja paljo vielä pahemmaksikin . . sinä syljit sil-
millenikin minua, ruunun virkamiestä, istuvan oikeu-
den edessä . .

— Enhän minä muuta kuin pudotin pikanellin
lattialle .

. näin ikään . .

— Vai pudotit? Noin väänsit poskestasi etu-
sormella ja lähätit minua kohti .

. onneksi meni se
kuitenkin seinään eikä sattunut, mutta sitä ei oteta
lukuun etfei se sattunut, kunhan kerran tarkoitit.
Semmoista sinun pitäisi tietää, ett'en minä siedä, ett'en
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siedä julkista pilkkaa tehtävän järjestyksen ja ylei-
sen turvallisuuden ylläpitäjästä ja valvojasta! Tie-
dätkö sinä, mikä edesvastaus on semmoisesta?

— Kyllä minä sen tiedän .
. suuri siitä on edes-

vastaus . . mutta kun se tapahtui multa kiivaudessa
enkä minä tiedä mitä minä kiivaudessani teen .

.

— Se ei minualiikuta! Ratkaiskoon oikeus asian.
.

. Vallesmanni oli todellakin kiivastunut tapausta
muistellessaan, ja vihaisesti käveli hän kaha-käteen
lattiata pitkin. Hellmanni käveli hänen perässään
ja puhui aina käänteen kohdalla.

— Elä, hyvä veli, anna mennä sen oikeuteen . .

peruuta pois, velikulta, manuu . . minä maksan sopiai-
set .... peruuta, hyvä veli . . johan lupasi kapteenikin
sopia ,

. etkös luvannut?
— Lupasinhan minä, sanoi kapteeni asettaessaan

■vesikannua pöydälle.
— Minkätähden sinä et sitte saata .

. anna,
Ihyvä veli, se anteeksi . . elä saata minua onnetto-
muuteen . . kyllä minä maksan, minkä tahdot . .

— Maksatko niin paljon kuin minä tahdon?
— Niin, niin, kohtuuden mukaan . .

— Kyllä sinun kohtuutesi tiedetään . . et sinä
ilman käräjiä maksa penniäkään!

— Minä maksan . . minä maksan hetipaikalla!
IPäJjoko tahdot?

— Mutta muuten niin ei makso ole suinkaan
pää-asia, sanoi kapteeni. — Pää-asia on anteeksi
.pyyntö .

.

— Johaa minä olen teiltä pyytänyt ja pyydän
aninä vielä uudelleen .

.



54 JUHANI AHO.

— Meiltä? Mitä se auttaa, jos sinä meiltä pyy-
täisit vaikka ikäsi anteeksi, kun siinä on kuitenkin
koko lautakunta sovitettavana?

— Lautakunta?
— Niin juuri, lautakunta! Kaikkiahan sinun

haukkumisesi koski ja jokainen heistä on pyytänyt
minua asianajajakseen

.
.

— Voipa sitten sentään! Voipa, voipa sitten
sentään! Kyllähän minä nyt hukassa olen, ikuisessa
hukassa ja onnettomuudessa .

. voipa, voipa sentään!
Kun vallesmanni oli aikansa nauttinut toisen

valituksista ja voivotuksista, sanoi hän:
— No, jos minä hyvässä tahdossani koettaisin

auttaa sinua. Mutta muista, että hyvässä tahdossani,
sillä et sinä sitä olis ansainnut.

— Voi, auta hyvä veli . . elä sorra .
.

— Etkö sinä ole ketään sortanut?
— En minä ole . .

— Etkö nylje ja nahkaa esimerkiksi mökkiläi-
siäsi . .

— Kuule, Rothberg, huomautti kapteeni väliin,
mitä se meihin kuuluu, kuinka hän on mökkiläistensä
kanssa .

. se on heidän oma asiansa . .

— No niin on, niin on . . Mutta niinkuin sanoin,
niin saatan minä koettaa, vaikk'en tiedä, kuinka käy.
Vaan jos suinkin voin, niin koetan päästää sinua
pulasta.

— Koeta, hyvä veli, koeta . . puhu lautamiesten
kanssa ja houkuttele ne sopimaan. — Eikös niistä
ole muutamat sulle velkaakin?

•— Ei tässä pakkokeinoja käytetä!
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— No ei, no ei, ei pakkokeinoja . .

— Ainoa, jonka luulen auttavan, on julkinen
anteeksi pyyntö.

— Niin, niin .
.

— Sitä ainakin minä vaadin omasta puolestani
ja samaa luulen kapteeninkin vaativan .

.

— Vaadin, sanoi kapteeni nenä lasin sisässä,
totia ryypätessään.

— Ja samaa vaatii jokainen lautamieskin.
— Niin, niin .

.

— Sanalla sanoen: sinun täytyy siis julkisen
seuran läsnäollessa pyytää anteeksi kaikilta meiltä,
joita olet törkeästi loukannut.

— Niin, niin, kyllä minä, kyllä minä sen teen . .

milloinka minä?
— Parasta on. jos jätät asian kokonaan minun

huolekseni, muuten se ei . .

— Sinun huoleksesi . . toki kaiketikin . .

— Tämä asia tulisi olemaan oikeuden edessä
ensi maanantaina . . sen edellisenä iltana voit sinä
tulla käräjäkartanon saliin, jonne minä kutsun asian-
omaiset ynnä vieraiden miesten kanssa . .

— Elä kutsu vieraita miehiä .
.

— Se on sinun hyödyksesi jamuuten asian lail-
lisuus sen vaatii.

— Elä kutsu kuitenkaan kovin monta . . pari
kolme . .

— Se on minun asiani!
— Niin, niin .

.

— Ja sen sijaan, että siDä kullekin maksat eri
sopiaisrahat, koetan minä houkutella heitä tyytymään
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siihen, että vietetään tätä iltaa asianomaisen kustan-
nuksella vähän hauskasti .

.

— Niin, mitenkä tuota —?

— Niin, että minä hankin jonkun, joka laittaa
illallisen sopivilla ruokalajeilla ja sitäpaitse juomia
tarpeen mukaan .

.

— Niin, niin . .

— Suostutko siis siihen?
— Niin tuota .

. vai niin . . Ei kai se . .
?

kuinka se .
.

? Minä en ole niissä semmoisissa ol-
lut, vaan tulisko ne niinkuin sanot kestit?

— Kestitkö? Se on sitä myöten, miten tahtoo
nimittää . . no, jaa, kestit! Mitä sitten?

— Ei mitään, ei mitään .
. Ei sitä edeltäpäin

taida tietää, kuinka kalliiksi ne . .
?

— Sitä minä en tiedä, mutta jos säälit muuta-
mia kymmeniä markkoja, niin ann' mennä käräjiin . .

sama meille on!
— Ei, enhän minä sitä puhukaan ett'en minä .

.

ilmanhan minä vaan . . kyllähän se sopii niin .
.

Joo . . Hm!
Asia oli siis päätetty ja vähän aikaa vaiti oltua

alettiin puhua muusta. Hellmannilta se ei kuitenkaan
sujunut. Hän oli kovin hajamielinen ja sammutti vähä
väliä piippunsa, jonka kapteeni oli pakoittanut hänen
sytyttämään. Vähän aikaa istuttuaan hän nousikin,
heitti hyvästinsä ja lähti ulos.

Mutta porstuassa kääntyi hän takaisin ja pyysi
ovelta vallesmannia tulemaan, siUä hänellä olisi vielä
vähän sanomista . .

— Tuota . . sitä minä . . niin että .
. etfei niihin
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kesteihin, kun ne tulee, etfei menis puhdasta rahaa
liian paljon . . mulla on ollut tiukka rahasta nykyään
. . niin saisi sanoa kievarin emännälle, että tulis
meiltä hakemaan lihaa ja kalaa ja maitoa ja sais
meiltä ruuanlaittajankin, joka on pitoja ennenkin lait-
tanut . . vaikk'ei kai nämä pidot tulekaan .

. niin,
niin . .

— Kuule, veli, sanoi vallesmanni, ehkä me hei-
tämme ne asiat kievarin emännän huoleksi .

. eli
jos et raski näin, niin mennään sitten käräjiin, niin
näistä pääset .

.

— Ei, ei millään lailla . . en minä . . hyvästi
vaan . .

— Men den här historien ska' då ändtligen cir-
kulera, nauroi vallesmanni, kun oli viimeisen keskus-
telun kertonut kapteenille.

— Rolig ska' den bli' hel och hållen, tuumaili
kapteeni, mutta lisäsi taas, että oli hällä kuitenkin
vähän sääli miestä.

— Strunt i den girigbuken! sanoi taas valles-
manni.

— Samma kan de' väl vara . . myönti kaptee-
nikin ja sitten hykersivät he molemmat käsiään ja
nauroivat sukkelalle keksinnölleen, kun olivat pakoit-
taneet pitäjän suurimman saiturin heille kestiä pitä-
mään.

— Vieraita sinne kutsutaan niin paljon kuin
huoneisin sopii, sanoi vallesmanni ainakin kymmenen
kertaa sinä iltana.

— Mutta huomasitko, kuinka hän oli nöyrä täällä
äsken koko ajan? Niinkuin voideltu remeli. Niin se
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on kuin ei ihmisellä ole puolta, vaikk'olis kuinka
mahtava. — De' här .

. de' här . . de' fröjdar ända
intill lilltån . .

— Skål då på den saken!
- Skål!

Mutta epämääräisissä tuumissa ajoi herra yötä
myöten kotiinsa päin. Tie oli ummessa ja kulku hi-
dasta. Alkutaipaleesta kiirehti hän hevostaan jakun
se ei auttanut, kiivastui hän ja löi ruoskalla. Hevo-
nen pukkasi muutaman laukan, mutta luhnahti kohta
takaisin kävelyyn syvissä nietoksissa. Niin että her-
ran täytyi tyytyä käymäkyytiin.

Kahdenlaiset ajatukset häntä vuorotellen kiusasi-
vat kahdella asialla. Se ensinkin puri ja jäyti kau-
heasti mieltä, että hän oli ollut toisten pilkanteon
alaisena ja että yhä vielä mahtoi tulla olemaan. Ja
sitten huolestutti toiseksi se, että mitä kestit tulevat
maksamaan. Nehän saattaa nousta niin korkealle kuin
toiset tahtovat. Onhan niillä valta määrätä ruuat
ja juomat ja kutsua vieraat. Hän koetti laskea yk-
sikseen, ketä he voisivat kutsua, mutta ei hän tohti-
nut niin suurta summaa päähän asti aateliakaan kuin
siihen hänen mielestään tarvittiin. Yhfäkkiä iski
hänen mieleensä Oulun kauppaneuvoksen kestit samp-
panjani ja jälkiruokain kanssa . . Vaan ei nuo tuol-
laisia kuitenkaan? Ei nuo niin julki jumalattomia
lie? Vaan mikä niiden tietää? Onhan niillä valta
vaikka mihin .

. ja niillä on vanhaa vihaa . .

Loppumatkan hän milt'ei vaikeroinut itsekseen
tuosta pelosta. Ja kun viimeinkin tuli kotiinsa, käyt-
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täytyi hän kuin sairas. Yhki ja puhui surkealla
äänellä, otsa rypyssä. Rouvan piti auttaa turkit ja
muut vaatteet päältä pois ja vetää päällyskengät
jalasta.

— Mikä sinulla on? Mihinkä kohtaan sinun kos-
kee ? Koetti rouva kysellä, mutta herra ei vastausta
antanut. — Koskeeko päähän? Tai ehkä olet vilus-
tunut? Jos minä käskisin keittää teetä?

— Ei tarvitse .
.

— Hierominen sinulle ehkä hyvää tekisi . . se
on varmaankin se sinun vanha kaulatautisi, annatko
minä koetan . .

— Mitä helvettiä sinä hommaat siinä .
. anna

minun olla rauhassa . . ja mene hiiteen siitä, lehmä!
Herra hujahutti kädellään rouvaansa, niin että

tämä lenti tuolille istuilleen, parkasi vähän ja alkoi
säikähdyksestä itkeä nyyhkyttää esiliinaansa.

— Volise nyt siinä .
. te olette kaikki yhden-

laisia, niin kylässä kuin kotona!
Vihoissaan repäsi herra turkin takaisin hartioil-

leen, ryntäsi paukkuen ulos ovesta ja riensi omaan
kamariinsa. Äkäisesti sulki hän oven, kääriytyi turk-
kiinsa ja heittäytyi sohvalleen maata.
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V.

Siitä oli yleinen riemu koko pitäjään herroissa,
kun tuli kuuluksi, että Hellmanni oli pakoitettu pitä-
mään kestit, joihin vallesmanni sai kutsua vieraat.
Jokaisella oli jotain äkää hovin herraa kohtaan, jos
ei muusta niin siitä, että hän oli rikas, ja nyt nau-
tittiin siitä herkusta, missä vaan kaksi miestä yhteen
sattui. Ja joka talossa, mihin vallesmanni uutisensa
kuletti, hykerrettiin käsiä hyvästä mielestä, ja sekä
tullessaan että lähtiessään sanoi vallesmanni samat
sanansa :

— De' . . de' fröjdar mej ända intill lilltån, den
här historien .

.

— Se on oikein sille! kävipäs kerran satimeen
sekin kettu! lisäsivät aina toiset.

Vallesmanni oli kutsunut kaikki tuttavansa »vie-
raiksi miehiksi" pitoihin ja muut asianomaiset olivat
tehneet samoin. Niin että kun käräjien oli alkami-
nen juuri samaan aikaan, kaikki kirjurit, asianajajat,
tuomarin apulaiset, lautamiehet, siltavoudit ja muut
siihen aikaan ko'ossa olevat henkilöt kieltään lipoen
valmistuivat iloista iltaa viettämään Hellmannin her-
ran kustannuksella. Paitse heitä oli tuomari, tohtori,
apteekkari ja puolikymmentä maakauppiasta myöskin
pyydetty samaan tilaisuuteen saapumaan.

Kirkonkylä oli kuin pieni kauppala, jossa löytyi
muun muassa kestikievari ja sen yhteydessä ravin-
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tola. Tämän suuri sali, jota myöskin käräjähuoneena
käytettiin, oli tätä iltaa varten muutettu kestituvaksi.
Oikeuden pöytä oli siirretty seinämälle ja tuomarin
istuin samaten. Raamattu ja lakikirja oli nostettu
ylös pölyisen kirjakaapin korkeimmalle hyllylle. Sen
sijaan oli kannettu keskelle lattiaa valkeilla liinoilla
katettu tuvan suuri leipomapöytä, jonka ääressä piti
ensin sopiaisboolit juotaman ja sitten illallinen syötä-
män. Pitkin seiniä oli aseteltu pienempiä pöytiä, joi-
den päälle totineuvot kannettiin ynnä paperossipuntit
ja tuhka-astiat. Kaikki piti olla kuin kesteissä kon-
sanaan ja vallesmanni ei ollutkaan käskenyt laittaa
illallista, vaan tilannut „supeen."

Kestikievarin emäntä järjesteli piikansa avulla
boolilaseja pitkin pöydän reunaa ja isäntä, samalla
myöskin maakauppias, kantoi puodistaan paperossia
pienille pöydille ja kaateli pullosta konjakkia kara-
flineihin.

— Haetko illalliseksi hummeria kellarista? kjT-
syi isäntä.

— Haenhan minä .
. ei siitä muuten kuitenkaan

näy erilleen pääsevän . . antaa Hellmannin kerran
maksaa meillekin . .

— Joutaa maksaa .
. Oulusta tuo aina tuopikin

kaikki tavaransa, suolansakin . . vaan jääpäs kerran
jokunen rikkautta meidänkin puotiin.

— Kyllä se on koko roisto se Hellmanni . .

— Hyvä on sekin, puuttui piika puheesen, hyvä
on, kun piikansa jarenkinsä vaivaisiksi pieksää, mutfei
o'o parempia muutkaan . .

— Mitkä?
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— Nuopa herratkaan, vallesmannit ja ne, kun
suotta tämmöiset maksatetaan.

— Olikos sen pakko haukkua?
— Ei haukku haavaa te'e.
— Anna maksaa, ei se sinuun kuulu .

. Panenko
monta punttia näille pöydille kullekin . . kaksiko?

— Pane kolme-neljä . . kuta enemmin panee, sitä
enemmin menee .

. jos on vara ottaa, niin ottavat
aina uuden ja heittävät entisen puoleksi poltettuna
pois . .

— No, johan minä olen monta kertaa sanonut,
että sinä olet välistä viisaampi kuin minä . . ei o'o
monella niin viisasta eukkoa kuin mulla.

Lihava emäntä nykäsi kylkeen piikaansa, iski
hälle silmää ja suhahti pilkallisesti:

— Puhuu niinkuin hän se muka tässä kuitenkin
• • pyh!

Emännänhän olikin puoti ja kaikki ja hällä oli
valta talossaan. Puotipojan oli hän toiseksi miehek-
seen ottanut ja yhä hän itse hallitsi ja vallitsi.

Mutta noin seitsemättä käydessä illalla alkoi
ajaa vieraita pihaan. Vallesmanni tuli ensiksi niin-
kuin isäntä ainakin ja vastaan otti toiset. Tultuaan
komensi hän lyhdyn porstuaan, käski asettaa lisää
kynttilöitä pöydille ja ikkunoille, jotta osaisi vieraat
kohti tulla ja että näkyisi maantiellekin, että täällä
oli pidot niinkuin häät mitkäkin. Mitäs tyhjästä sääs-
tämisestä! Ei ollut köyhä maksamassa!

— Käykää vieraat peremmä . . astukaa vaan
sisään .

. ja heti pieni konjakkari kylmästä tultua . .

tuokaa sokeria ja kylmää vettä! ..Kippis! — Tääll'on
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tupakkaa, sikaria ja paperossia, kumpaa vaan haluttaa
. . olkaa hyvät ! kehoitteli vallesmanni tulevia javei
vieraansa perälle.

Tohtori tuli, toi suuren mahan mukanaan. Tuli
tuomari ja pani nenänsä torvena soimaan. Apteekkari
hiipimällä niinikään saapui, hatustaan huolissaan, min-
nekkä sen panisi ja kun sai sijan sille ikkunalla kuk-
kien takana, ryhtyi heti partaansa ja kauvan sitä
kampaili liivin taskussa säilytettävällä kammallaan .

.

sen tehtyään vasta paperossin sytytti ja yhtyi mui-
den seuraan. Kapteeni löydyttäytyi hänkin suuressa
suden-nahkaturkissa, josta selvittyään astui perem-
mälle huonetta siistissä takissa, parta huolellisesti
ajettuna, jälellä vaan säännölliset viikset, jakädessä
oma piippu. Sitä mukaa sitten muut kaikki, niin
lautamiehet kuin kirjurit, asianajajat, tuomarin sih-
teerit ja muutamia pitäjän rikkaimpia isäntiä.

Vallesmanni kehoitteli yhä istumaan japolttamaan.
— Istukaa ja polttakaa ja olkaa niinkuin koto-

nanne! sanoi hän sanomistaan ja lisäsi erikseen kuis-
kaamalla jokaisen korvaan, viekkaasti hymyillen :

— Ei o'o kunniavieras vielä tullut, mutta ei
se mitään .

. saatetaan tässä siltä alkaa.
— Kunniavieras! purskahtivat kaikki naura-

maan, nauroivat ensin vallesmannin kanssa ja sitten
keskenään, menivät hiukan kumariinsa, oikasiivat siitä
vähän ajan päästä suoriksi jälleen ja housunkaulus-
taan kohottivat.

Kapteeni kulki vallesmannin jälestäja pisti päänsä
jokaiseen piiriin, joka oli «kunniavieraasta" syntynyt:

— Se oli saakelin hyvä keksintö . . eikö totta?
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— Tämä olis yks mainio stoffi yhteen komediiaan.
sanoi tohtori, joka tunsi näytelmätaidetta. — Se olis
mainio effekti, jos kuka olis, joka osais sitä komp-
poneerata.

— Voi sun peeveli, kun se olis hyvä! No ker-
rassa mainio! Mutta kuinka hän tähän suostui?

— Täytyi, täytyi . . tämä on oikeastaan minun
keksintöni, heh, heh, heh! Meillä oli ennen minun
luutnanttina ollessani samanlainen juttu erääu tove-
rin kanssa, joka oli ollut näinikään tyhmä . . (ja sit-
ten hän sen tarinan laveasti kertoi) . . ja eikö
totta, eikö tämä ole paras keino rangaista?

— Se on kerrassa paras .
. ja näin tähän iloon

päästiin osallisiksi syrjäisetkin . .

— Ettekö ole kuulleet, kuinka me häntä kur-
kuuteltiin edestakaisin . .

— Lumisateessa ja pyryssä . . niin! Valles-
manni siitä jo puhui .

. Mutta ei sitä olisi uskottu,

että Hellmanni niin antaisi itseään .
.

— Täytyi, täytyi . . heh, heh, heh ! Ei auttanut
kun västinki peloitti . . heh, heh, heh!

— Mitä hiiden västinkiä siitä semmoisesta . .
?

— Tst! Juu, juu! niin on laki, mutta siitä
asiasta ei saa puhua ennenkuin huomenna . . suu
kiinni tänä iltana .

. heh, heh, heh!
Kaikki nauroivat, sillä asia oli nyt kaikkien mie-

lestä kahta sukkelampi ja kapteenin javallesmannin
temppu oli yleisenä puheen aineena joka ryhmässä.

Vaan Hellmannin viipyminen alkoi käydä valles-
mannille pitkäksi ja sentähden kävi hän kyökistä
komentamassa totiveden sisään.
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— Kosk'ei näy kunniavierasta tulevaksi . . ja
mehän tässä isäntiä . . sanoi ja rupesi panemaan
sokeria lasiin, mutta silloin tuli kievarin renki sisään
ja ilmoitti hänelle, että hovin herra kutsui ulos pu-
heilleen .

.

— Minkätähden se ei tule huoneesen?
— Siellä se reessään istuu ja laittoi teitä ha-

kemaan.
— Mitä hittoja se .

.
? murahti vallesmanni,

mutta meni kuitenkin ulos. Muutamia kirjureja hyp-
päsi heti hänen jälestään oven raosta katsomaan.

— Sielläkö se reessään vielä istuu? kysyivät
heiltä toiset.

■— Jo nousee ylös .
.

— Mitä varten se ei tule sisään?
—Ei tahdo tulla täältä kautta ..sanoisi kernaam-

min menevänsä puotikammariin ensin . . olkaapas
hiljaa, kun ei kuule mitään . . «Onko siellä paljo
vieraita?" kysyy. Ei sano vallesmanni olevan pal-
jon . . «Kenenkäs ne on nämä kaikki hevoset?" . .

Ähäh, älysipäs! — Tst! — Vallesmanni sanoi, että
mitä sinä hevosista . . Ai, saakeli!

Oven raosta katsojat hyppäsivät kiireesti syr-
jään, sillä samassa avasi vallesmanni sen ja työnti
Hellmannin hartioista huoneesen. Kaikki salissa oli-
jat nousivat seisoalleen ja ne jotka kävelivät, seisot-
tuivat ja kumarsivat tulijalle. Tämä itse vastasi
tervehdykseen ensin hämmillään olevan rykäisyllä ja
sitten parilla katkonaisella kumarruksella.

Vallesmanni kehoitti vasta tullutta heittämään
pois päältään ja muuan kirjureista tuli ottamaan
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turkkia vastaan. Sitten tuli kapteeni kattelemaan
ja vallesmannin kanssa veivät he vieraansa pöydän
sivu kunniaa tekevän miesjoukon ohitse peremmälle
huonetta. Sinne saapuivat kaikki muutkin kattele-
maan ja kuulumisia kyselemään ja haastattamaan.
Hellmanni ei osannut muuta kuin änkyttää: «hyvä
päivä .

. terve ! päivä . . hm . . tuota . . ei tuota .
.

hm . . hm!" ja kun oli päässyt enimmistä erilleen,
pyysi hän vallesmannia kanssansa syrjähuoneesen.

— Joko minun nyt kohta pitää .
.

?

— Kyllä, kunhan booli valmistuu .
.

— Tuleeko se booli . .
?

—■ Totta kai! kuinkas muuten?
— Niin, niin . .

— Käy sinä saliin, niin minä menen kiirehti-
mään boolia . .

— Kuule, elähän mene . . niin, sitä minä, että
etkö sinä ottaisi sitä tehdäksesi minun nimessäni .

.

— Niinkö anteeksi pyyntöä?
— Niin . . samahan se olis, jos sinäkin . . minä

en oikein . .

— Miks'ei, voinhan sen tehdä, kun itse olet
salissa läsnä . . käy nyt sinne vaan japane tupakka
ja prykää lasi itsellesi . .

— Kyllä minä taidan täällä odottaa siksi kuin . .

— Tee tahtosi . . vaan kun kuulet minun boo-
lin laitaan kilistävän, niin tule silloin sisään.

— Joo, joo . .

Vallesmanni jätti Hellmannin puotikamariin ja
kiiruhti itse saliin ja sieltä viereiseen huoneesen,
jossa isäntä ja apteekkari valmistelivat boolia. Vä-
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hitellen kokoontui sinne heidän ympärilleen joukko
uteliaita lautamiehiä ja muita talonpoikia, jotka
eivät olleet tätä kummaa ennen nähneet.

— Se on sitä keittoaan se, sanoi muuan.
— Eiköön ois yhtä hyvä syyvvä sokerit sinnään

ja juuvva viinit ja konjakit loatunaan!
— Näin tästä hyvä tulee.
— Sisoh ! Jo riittää konjakki ! Nyt pari pulloa

viiniä vielä, neuvoi apteekkari.
— Pane kerrassa neljä ja yksi pullo konjakkia

vielä! kehoitti vallesmanni.
— Tulee liian väkevätä . .

— Ja kalliimpaa . .

— Ei haittaa kumpikaan! Paremmin tehoo ja
kalleudesta ei puhettakaan! Vai tässä sokerivettä
juomaan .

. e-ohoh!
— Jokohan lie tuossa paljonnii eestä tavarata?
— Elä sinä sitä kysy, vaan maista!
— Antakeepas mullennii maistoo . . kylläpä on

hyvvee.
— Ei hyvää hetikään! Tuo pari pulloa sam-

panjaa!
— Elä hitossa!
— Mitä sinä . . ainahan niin ruukataan parem-

missa booleissa.
Kaikki nauroivat viekkasti ja iskivät silmää toi-

silleen.
Boolia hämmennettiin ja yhä lisättiin siihen ma-

kua, kunnes vallesmanni ja apteekkari sopivat siitä,
että kyllä se nyt vältti, vaikka ehkä olis sentään
vielä saanut panna jonkun pullon viiniä.
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— Hyvä on! . .Ja sitten kannettiin booli saliin
ja mentiin kaikki perästä.

Sillaikaa istui Hellmanni puotikamarissa ja
kuuli seinän takaa hopeakapustan säännöllisen kalk-
keen boolin laitaan, samalla kuin toisen seinän läpi
tunki kyökistä melu ja ruokain haju. Lukematon
joukko kirouksia ja kiukkuisia sanoja myllerteli mie-
lessä, mutta ei päästetty tulemaan.

Hän istuutui levottomasti tuolille, nousi ylös ja
kulki puolilattiaan, seisottui, kuulosti ja palasi taas
takaisin istumaan.

Yhfäkkiä kuului heleä kalina salista ja herra
meni sisään.

Vallesmanni seisoi jo lasi kädessä ja isäntä
täytteli maitokannusta viimeisiä alapäässä pöytää.
Kaikki muutkin olivat kohonneet istumasta ja loivat
katseen Hellmanniin, joka seisoi kammarin ovella
pihtipuolta vasten.

Vallesmanni kalautti vielä kerran boolin laitaan
ja alotti puheensa.

— Hyvät herrat! Hm! Niin, no, me nyt tiedämme
kaikki, mitä varten tänne on tultu yhteen .. niin.
etfei niistä puhettakaan. Joka vanhoja muistelee,
sitä tikulla silmään — — vai mitä?

— Niin, niin! huudettiin joka taholta.
— Se on erehdyksestä tapahtunut ja kellekä ei

erehdystä tapahdu. Ihminen on heikko ! Vaan tämän
asianomaisen puolesta tahdon minä vaan pyytää, että
vanhat vihat unohdettaisiin ja oltaisiin ystäviä ja an-
netaan siis sen asian jäädä silleen . . vai mitä?

— Annetaan, annetaan! Hellmanni on hyvä mies!
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— Niinpä maljasi sitten . . eläköön Hellman!
— Eläköön, eläköön!
Puhe ei ollut sen pitempi ja vielä huutaissaan

hyökkäsivät kaikki kilvan lasien kimppuun. Joille
ei niitä riittänyt, hakivat kahvikuppeja kyökistä ja
täyttivät ne boolilla. Vallesmanni antoi lasin Hell-
mannille, kilisti hänen kanssaan ja antoi kätensä ja
kaikki muut niin vieraatmiehet kuin asianomaisetkin
tekivät samoin: ensin tohtori, sitte apteekkari, tuo-
mari j. n. e. arvon mukaisessa järjestyksessä. Kun
kaikki olivat saaneet tehtävänsä tehdyksi, tulivat sitten
vallesmanni ja kapteeni ja ottivat Hellmannin käsi-
puolesta ja veivät sohvaan istumaan. Sohvan edessä
olevalle pöydälle kannettiin boolilla täytetty maito-
kannu ja kokoontui sen ympärille kehä herroja ja
joitakuita lautamiehiä, sill'aikaa kuin toiset hoitivat
itseään toisaalla salissa, juoden ja tupakoiden ah-
kerasti.

Hellmanni ei kuitenkaan oikein osannut tästä kun-
niasta välittää. Vallesmanni oli melkein panemalla
pannut hänelle sikarin suuhun ja sitä Hellmanni siinä
kömpelösti poltteli, istuen vähän hämillään, kovaksi
kiilloitettu kaulus kankeasti kaulassa ja partaveitsen
jälkiä vasta ajetuissa poskissa. Käsi hiukan vapisi
pitellessä ja sytytellessä sikaria, joka aina vähä vä-
liä sammui.

— Tass' on tulta, puhui vallesmanni, ei sinun
pidä, Hellmanni, olla milläskään koko asiasta enää
. . oltiin me silloin vähän vihaisia, mutta joka van-
hoja muistelee, sitä tikulla silmään . . ei niistä pu-
hettakaan .. terve!
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— Niin terve, veli, sanoi kapteenikin, istui
tyytyväisenä silmät vähän sirrallaan, oma piippu ham-
paissa ja totilasi edessään, sillä hän ei välittänyt boo-
lista. — Oletko sinä milloinka kotonasi, minä olen ai-
konut tulla sinun varsaasi katsomaan . . se kuuluu
olevan mainion komea .

.

— Onhan se näkö-hevonen . .

— Tällä ne parhaat hevoset on koko pitäjässä !

— Näinhän tämä parhaiten saatiin reilatuksi paha
asia, puhui taas vallesmanni, näin se sysäytyi syr-
jään ihan itsestääu eikä o'o kellään sanomista sanaa-
kaan .

. mulla ei ainakaan ole äkää ollenkaan . .

— Eikä ole meillä muillakaan . .

— Ja jos kuka sanoo, etfei Hellmanni ole hyvä
mies, niin saa minun kanssani tekemistä! — Kuule,
mitenkä se on sen Antin ryöstö .

. onko sillä kiire?
— Kiireenlainen sillä olis .

.

— Hyvä, minä kuulutan sinne avitsuonin huo-
menna kirkossa jo ensi viikoksi ja hetikohta saat ra-
hat käteesi. Ne on semmoisia junkkaria ne mökkiläiset.

— No, ne on pahimmia junkkareja, innostui pu-
humaan muuan isäntä, niiden kanssa pulassa on . . ei
ne maksa velkojaan, joita vuoden pitkään tekevät,
eikä ne suorita arentiaan oikealla ajalla, ei ne hoida
peltojaan eikä raivaa niittyjään

.
.

— Vaan jos on syy siinä, että isännät liiaksi
rasittaa

. .

— Se on helvetin vale . . elä puhu, kun et
tiedä . .

— No ei niistä riidellä, muistutti kapteeni, terve
mieheen !



HELLMANNIN HERRA. 71

— Terve, Hellman, elä sinä o'o pahalla tuu-
lella! Juo sinä niin, että tiedät kerran kestissä ol-
leesi . . tuokaa lisää boolia!

— Ei o'o enää .
.

— Joko se loppui?
— Hyvällä tavaralla on hyvä menekki, kun vielä

kilvan otetaan!
— No, totia sitten! Ei se ollut meininkikään,

että boolia koko illaksi riittäisi . . pankaa totia
miehet!

Hellmanni istui siinä kuin vieras omassa talos-
saan, jonka tavarasta toiset kauppaa käyvät. Hän
kuuli kaikki puheet ympäri salia, seurasi silmillään
joka miestä ja laski jokaisen lasin, joka juotiin, ja jo-
kaisen paperossin, joka poltettiin.

Se häntä varsinkin kirveli, kun näki, kuinka pät-
kät pitkinä heitettiin lattialle javähä väliä uusia sy-
tytettiin. Eikä kauppamies lakannut toisia puodis-
taan kantamasta. Oli kai niitä jo kymmenen mar-
kan edestä kulutettuna niitäkin, sikareista puhumat-
takaan . . Ja kun jokainen näytti toisensa kilvalla
juovan. Lasi lasin perästä tyhjennettiin ja moneen
kertaan heilutti vallesmanni tyhjiä karafiineja ja huusi
ne vähän päästä aina uudelleen täytettäviksi.

Hän olikin jo melkoisesti juovuksissa ja sa-
malla lailla monet muutkin.

— Elkää yhtään miehet .
. juokaa te vaan!

Hellmanni on mulle antanut isannuuden, niin että
kun minä käsken, että juokaa, niin silloin te juokaa!

Juo sinä Hellmanni itsekin . . eläkä murjota! Juo,
kun pääsit niin hyvällä kaupalla . . terve!
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Sitten pyöritteli vallesmanni päätään oikeaan ja
vasempaan ja ratkesi ankaraan nauruun:

— Saakeli kuin sinua oli silloin kiivasta miestä
.

. häh, häh, häh! Ei sinua noljottajata enää tuntisi
samaksi olennoksikaan . . Sinä haukuit meitä kuin
poika, niinkuin aika poika! Muistatko kuin minua
pikanellilla heitit vasten naamaa? Onneksi se ei
sattunut, vaan meni seinään . . Se oli onneksi sulle,
kiitä onneasi, etfei sattunut .

. Terve sinä siinä .
..

eihän suli' o'o lasiakaan? Anna kun minä prykään
sulle oikein miehen totit!

— En minä huoli .
. minun pitää mennä kotiin.

— Etkö syö illallista?
— Tuleeko täällä illallinenkin?
— Totta kai, etkö näe kuinka pöytää katetaan?
— Näenhän minä, vaan aikooko ne kaikki syödä?
— Totta kai, ja sinun kustannuksellasi, niinhän

oli puhe .
.

— Nämäkö kaikki, jotka täällä .!

— Totta kai . . niinhän oli puhe .
. jää pois-

vaan . . tulee hyvä illallinen . . jää nyt!
— En minä . . minä en ole oikein terve.
— No, eihän sille sitte mitä osaa . . kuul-

kaa miehet!
— Mitä sinä .

. ?

— No, että sulle hyvästiä heittämään!
— Ei, elä puhu heille mitään.
— Totta kai! Kuulkaa miehet ja arvoisat vie-

raat ..

Mutta melu oli jo niin suuri ja huone savua niin
täynnä, ettei toinen toistaan kuullut eikä nähnyt.
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Vallesmannin ääni oli sitäpaitse aivan käheä, niin
etfei sitä kuulleet muut kuin aivan vieressä seisojat.

— Elä huoli . . minä menen salaa . . mitä sinä
joutavata ..

— No, no, tee niinkuin tahdot, tee niinkuin
tahdot . .

Vallesmanni saattoi hänet ovelle ja hajasäärin,
kädet puuskassa seisten katseli hän, kuinka Hellmanni
uunin syrjässä suki pällysvaatteet päälleen. Pääl-
lensä pukiessaan näki Hellmanni, kuinka pöytää yhä
katettiin ja olut- ynnä viinipulloja asetettiin aina vä-
hän matkan päähän toisistaan. Oliivia ennätti hän
lukea jo tusinan ja viinejä puoli. Mutta lisää näyt-
tiin yhä tuotavan puotikammarista.

— Älä hyvä, veli, enää . .

— Mitä?
— Anna olla tuomatta lisää oluvia ja viinejä . .

tuolla taas tuovat sylen täydeltä . .

— Ole sinä huoletta ja mene kotiisi ja pane
akkasi viereen maata eläkä mukise. Mutta muista
se kanssa, että jos ei rätinki tule huomenna makset-
tuna takaisin, niin ei tästä ole pitkä matka käräjiin-
kään . . Hyvästi nyt ja ala mennä!

Herran täytyi niellä vielä tämäkin pala. Hän
hiipi ovesta ulos ja istuutui rekeensä, joka oli koko
ajan odottanut rappujen edessä. Ikkunain alatse
ajaessaan kuuli hän sieltä porinaa ja naurua ja näki
hikisten ikkunain takana hääriviä miehiä.

— Kyllä se minunkin vuoro vielä tulee, kuuli
renki hänen kähisevän. Renki ei uskaltanut päätään
kääntää, mutta hän oli syrjäsilmällä näkevinään, että
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herra pitkin matkaa aina taakseen päin katasti, pui
nyrkkiään ja kähisi:

— Malttakaa te roistot . . kyllä se minunkin
vuoroni vielä tulee ..

— — — — —

Onnettomaan aikaan tuli Antti seuraavana päi-
vänä vielä kerran rukoilemaan anteeksi velkojaan.
Ehkä olis sunnuntaina parempi onni, oli eukkonsa
sanonut.

— En minä lähde enää, ei se siitään parane, vas-
tusti Antti, mutta kuitenkin hän lähti.

Herralla oli juuri hahden sadan markan lasku
edessään, kun Antti tuli sisään, ja kauppamies sei-
soi pihtipieltä vastaan odottamassa. Antti olisi pe-
räytynyt, mutta kun ei enää mielestään voinut, jäi
hän untelosti siltaan tuijottaen oven suuhun seiso-
maan. Pulkkinen oli hänkin läsnä ja istui tavalli-
sella paikallaan piippuhyllyn edessä tuolilla, viatto-
man näköisenä polttaen ja salaa muita tarkastellen.

— Tämä on liian suuri summa, minä en tätä
maksa .. tuoss' on takaisin rätinkisi, minä en maksa
kuin toisen puolen, maksakoot itse toisen.

Ensin ei herra ollut aikonut maksaa penniäkään,
äsken lupasi hän suorittaa neljänneksen ja nyt hän
jo kohotti puoleen.

— Kokonaan se herran kuului maksaa pitävän
. . niin sanoi vallesmanni.

— Tämäkö kokonaan? Kaksisataa markkaa?
Ei kuuna päivänä! Juomat minä maksan, mutta
maksakoot muut sen, minkä söivät . . minä en syö-
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nyt mitään .
. ja, niinkuin sanoin, puolet minä mak-

san .
. tuoss' on sata! Heh!

— Kokonaan se maksaa pitää . . minä en
hupli penniäkään, jos ette suorita kahtasataa koko-
naan . .

— Ole huolimatta! sen parempi mulle! Pan-
naan takaisin piirongin laatikkoon ! kyllä ne sinne .

. !
— Sitten minulla on semmoiset terveiset valles-

mannilta, että jos ei se maksa, niin käypi uusi ma-
nuu talossa ennen puolisia . . eikä sitä sitäkään tar-
vita, kun on peruuttamatta vielä entinenkin.

— Te olette niitä suurimmia hunsvotteja, lurjuk-
sia, nylkyreitä

...

— Ei tämä asia haukkumalla parane . . pankaa
kaksi satamarkkaista pöytään, niin minä lähden . .

parasta on, kun ei suututa enää, mutta annetaan
kaikki hyvällä, niin ei tule lisärettelöitä .

. pakko
teidän on kuitenkin tämä rätinki maksaa!

— Pakko minun ei ole, mutta jos maksan, niin
maksan sen hyvästä tahdostani. Minä en olekaan
sellainen raukka kuin^ne kirkonkylän herrat. Eivät
jaksa omia ruokiaan maksaa .

. Niin no, heh sitten!
Tuoss' on . . ei, en minä sitä anna . . välttää sulle
rikkonainenkin raha . .

— Saman tekevä .
.

— Ja ala nyt luistaa sen minkä kerkiät eläkä
tule toista kertaa käymään!

— Hyväpä tuo on lähteäkin.
Ja kauppamies lähti, mutta tuskin oli hän ennät-

tänyt ulos porstuasta, kun herra ryntäsi jälestä:
— Ei ne moukat osaa edes oviakaan kiinni panna !
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Kaksi kolme rämäystä kuului, niin että lasit
tärähtivät, kun herra kiskasi porstuan ovet lukkoon.
Sisään tultuaan ärjäsi hän Antille:

— Mitä sulia on taas täällä tekemistä?
— Entistä asiaani vartenhan minä . .

— Mene matkaasi .
. ei siitä mitään tule! Mi-

nulla on rahasta tarvis . . näithän sinä, että multa
meni kaksisataa markkaa kuin kaivoon .

.

— Vaan minunkos ne sitten pitääkin teidän kes-
tinne maksaa?

— Häh?
— Sitä vaan, että senkötähdeu se nyt multa

kaikki eläminen otetaan, kun on itse ollut herrain
narrina?

— Suus' kiinni sinä! Ja jos et ala lapata tästä
kiireen kautta . .

— Onpa sitä nyt tietä lapatakin . . ei mierolta
taival lopu eikä pää toiseen päähän kolahda . . Hy-
västi!

— Semmoisia junkkareja! Koht' ovat keppikerjä-
läisiä ja uskaltavat kuitenkin vielä nokitella!

— Niitähän ne on . . kuta köyhempi, sitä hä-
vyttömämpi. — Vaan tuota, sitähän minun piti kysy-
män, että totta kai minä nyt saan sen mökin?

— Odotahan . . kuulitko, olivatko ne siellä vielä
eilen olleet kauvankin?

— Tänä aamuna päivän vaietessa olivat viimeiset
lähteneet . . vallesmannikin oli tiedotonna rekeensä
kannettu.

— Vaan jo ne on sikoja ! Kyllä ne on ne tämän
pitäjän herrat . . Hyi!
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— Sitä minä en oikein ymmärrä, että kuinka se
herra rupesi niiden kestiä maksamaan?

— Eihän siinä muu auttanut . . jos olisi menty
käräjiin, niin olisi saattanut tulla vaikka västinkiä . .

— Eikö mitä ..niin minäkin alussa luulin, mutta
tuomari kuului sanoneen, että olis ehkä enintään ol-
lut parin sadan sakot .

.

— Elä valehtele .
. västinki siif olis tullut . .

kyllä minä tiedän!
— Min tuo kuului sanoneen .

. en minä häntä
muuten, vaan niinhän tuo vaan kuului sanoneen .

.

— Mutta minä olen itse lukenut sen pykälän
. . ja kyllä minä tiedän . .

Herraa jo vähän epäilytti itseäänkin, mutta ei
hän sitä kuitenkaan tahtonut ottaa uskoakseen.

— Minä näin lakipykälän, vakuutti hän, minä
näin sen omilla silmilläni. ■— Niin tuota, ostatko
sinä sen mökin sitten?

— Ostanhan minä, jos hinnasta sovitaan.
— Paljoko maksat?

—■ Sen kaksisataa .
. nyt saatte sen saman sum-

man, jonka äsken menetitte . .

— Vähät minä siitä .
.

— Ja sillä lailla ei nämä kestit tule mitään
maksamaan . .

— Kuinka niin?
— No, kun huoneet on Antin tekemät ja nyt

niistä saatte kaksisataa markkaa.
— Vaan puutpa on minun maalta ..

— Mitäs senvertaisista puista ..

Hm! Niinhän se oli! Ja herran muoto kirkas-
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tui kirkastumistaan. Ei hän ollut tuota seikkaa tul-
lut ajatelleeksikaan. Totta tosiaan, kylläpä se sat-
tui somasti. Samat rahat!

— Vaan onko sulia rahaa maksaa? Minä en
anna velaksi penniäkään

.
.

— Eipähän se tukkimies rahattakaan ..ihan kä-
teenne minä setelit annan ja uudet ja koreat an-
nankin

. .

Pulkkinen penkoi lompakon povitaskustaan, ir-
roitti sen monet siteet, kaivoi sieltä kahdeksan uutta
viidenkolmatta markan seteliä ja latoi ne herran
eteen pöydän nurkalle.

Herra kilisteli kaappinsa avaimia taskussaan
eikä voinut olla hymyilemättä. Hän otti rahat kä-
teensä, kunkin erikseen, katsoi päivää vasten, oli-
vatko oikeat ja avasi rahalaatikkonsa. Asetti sitten
huolellisesti setelit siihen loveen, joka oli äsken syn-
tynyt. Sen tehtyään työnsi hän laatikon verkalleen
kiinni, nosti lahvin sijoilleen ja väänti sen lukkoon.

Ja niin oli kuin olisi hänen maailmansa rattaat
taas tarttuneet lujasti toisiinsa, oltuaan epäreilassa
useampia päiviä.

Ja elämä mennä sujotti pitkän aikaa hovissa
niin mukavasti ja pehmeästi kuin vasta voidelluilla
rattailla ajaen. Pulkkinen oli jokapäiväinen vieras
ja sitä siinä yhtä mittaa kahden miehen ilkuttiin, ettei
se tuo hyväonninen mies .

.
se se ei näy pulaan

joutuvan. Mikä yhdestä kädestä katoo, se jo toi-
seen käteen ilmautuu.

Ja pitäjän herrat ne vuorostaan kehuivat ja ke-
huvat vielä tänäkin päivänä sitä suurta viisauttaan,
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kuin olivat pakoittaneet Hellmannin pitämään kes-
tejä, joihin itse saivat kutsua vieraat.

Mutta Antti kiertää joukkoineen mieroa, ras-
kaasti astellen ja raukeilla silmillään tämän maailman
menoa katsellen, jossa hänen mielestään ei ole köy-
hällä puolta . . ja tokkopa tulleekaan.





ESIMERKIN VUOKSI.





ESIMERKIN VUOKSI.

— Minun mielestäni se nyt on oikein hyvä asia
se raittius . . se on oikein hyvä asia . . oikein hyvä !

Ja ihan hartaan näköisenä heitti maisteri Suo-
mettaren käsistään, ja paperossia sytyttäessään, jol-
loin silmät menivät nautinnosta sirralleen, lisäsi
hän vielä:

— Ja raittiusseurat ovat meidän maallemme
mitä suurin onni .

. joka miehen pitäisi niihin seu-
roihin ruveta, jok'ikisen Suomen kansalaisen, miehen
ja naisen. Ja, niinkuin tässä sanotaan, pappien tu-
lee esimerkillään etupäässä käydä .

. se on jokaisen
sielunpaimenen moraalinen velvollisuus hänen seura-
kuntaansa kohtaan. Sentähden kuulun minäkin sii-
hen seuraan ja aijon kaikin voimini sen hyväksi toimia!

— Hän oli nuori pappi tuo, joka näin innostui,
kaupungin seurakunnan apulainen. Nyt hän keinu-
tuolissaan keinui, sivusittain pöytäänsä, katasti sil-
loin tällöin sen ylitse Boulevardinkadulle ja puhui
yhä samaan suuntaan ja luki aina uudelleen sanoma-
lehdestä niitä paikkoja, joita «Kuusi" oli siihen rait-
tiudesta kirjoittanut. Välistä hupeni luku ja puhe
savun sekaan, jota paperossin päästä tunki alas rin-
taan ja virtasi sieltä taas pitkin paperossin kupeita
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takaisin. Ja se teki niin hyvää, että kasvoissa sil-
loin tällöin vähän värähtelikin.

Toinen mies istui pöydän päässä ja poltteli
hänkin ja puhalteli laiskoja savuja huolettomasti mil-
loin minnekin päin. Suoraan hän eteensä katseli,
vasten uunia toiselle puolen huonetta ja siveli ver-
kalleen viiksiään. Ei näyttänyt tarpeesta polttavan,
mutta muuten vain jotain tehdäkseen.

— Mitäs arvelet? Sinä et puhu mitään .
. ei-

kös se ole hyvä asia . . minusta se on . . se, se, se
on . . katsos nyt, kun tässä taas sanotaan, kuulehan,
mitä väkevistä juomista sanotaan . .

— Kyllä minä sen tiedän .
. se on sitä yhtä

ja samaa . .

— Häh? Yhtä ja samaako? Ei ole sitä . . et
sinä ole tätä vielä kuullutkaan . . katsos nyt: ~jos
tahdotaan harrastaa Suomen kansan joko aineellista
tai henkistä parasta, jos tahdotaan ylläpitää kan-
samme siveellistä tarmoa ja säilyttää sen ruumiillista
pontta, jotka molemmat ynnä kristinuskon kanssa
ovat kaikkien kansojen elinehto ja joita kaivatessa
seisotaan perikadon partaalla" .

. niin! niin .
. ja

sitten sanotaan: «niin löytyy kaiken tämän säilyttä-
mistä varten keino, jota tähän aikaan melkein tekisi
mieli sanomaan ainoaksi, ja se keino sisältyy yhdessä
ainoassa huudahduksessa: pois kaikki väkevät juo-
mat ja sijaan" —

— Limonaadi ja teevesi!
— Ei, vaan ehdoton raittius sijaan !.

. Sinä panet
tapasi mukaan pilkkaa, mutta ei se minun mielestäni
ole näin tärkeässä asiassa ollenkaan paikallaan . .
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— En minä pane pilkkaa . . heretköön vaan jo-
kainen juomasta, jos sen tarpeelliseksi näkevät, mutta
tarvitaanko tuohon tuommoiseen välttämättömästä
seuroja . . heretkööt ilman niitä!

— Vaan herkiääkös ne? . . herkiääkös ne? Ei-
vät herkiä! Se on nähty, ett'eivät herkiä. Ihminen
on heikko eikä pysy pystössä, jos ei muut sitä tu'e,
jos ei muut holhoa sitä, jos eivät varjele ja näytä
hyvää esimerkkiä, ne jos ei näytä, jotka itse ovat
lujemmat ja korkeammalla sivistyskannalla, niinkuin
esimerkiksi papit . . ja muut sivistyneet myös . . ja
niiden on siis moraalinen velvollisuus, varsinkin näinä
uskottomuuden aikoina, jolloin riehuva realismi . .

hm . . jaa, niin . . eikö se ole niin?
Maisteri joutui lopulla puhettaan vähän hämil-

leen, sillä hänen vieraansa oli »uskottomuuden" ja
»realismin" kohdalla vetänyt suunsa pieneen pilkalli-
seen hymyyn, niinkuin hänen tapansa oli.

— Mitä? Eikö se ole niin? uudisti maisteri.
— Niin kai se on, sanoi toinen . . Ja sinä et

siis maista tippaakaan?
— En tippaakaan.
— Helppo kai sinun lieneekin olla maistamatta,

kun et koskaan ole siihen tottunut, etkä ole ollut
kiusauksessa milloinkaan.

— Minäkö kiusauksessa? Sanonko minä sinulle,
missä minä olen ollut ja miksi olisin voinut tulla .

.

minusta olisi saattanut tulla yhtä suuri juoppo kuin
kenestä tahansa.

— Sinustako? Sitäpä en olisi uskonut, ell'en
olisi sitä omin korvini kuullut!
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— No, no, ei se ole aivan niin sanan mukaan
otettava . . mutta jonkun kerran .

. ylioppilasaikoi-
nani .

. vaan Jumalan kiitos, se minun täytyy tun-
nustaa, että minulla oli hyvä koti ja ankarat van-
hemmat, eikä meillä kotona juotu eikä muille tarjottu
muuta kuin suurina juhlina . . vaan siitä huolimatta
minä olin, niinkuin jo mainitsin . . ja niinkuin tässä
sanotaan: «jos paha siemen kerran itämään pääsee,
ei tiedä, milloinka se sieltä rehoittavan taimen pistää."

Hän tuli aina hartaaksi, kun puhui tästä muste-
pilkusta omassa elämässään ja mielellään hän sen
puheiksi ottikin.

— Vaan olkoon tämä meidän kesken . . älä huoli
siitä kenellekään puhua . . ihmiset semmoista aina
väärin ymmärtävät . . ja sitä paitse luulen minä puo-
lestani tuon siemenen minussa jo tukehtuneen ja aina-
kaan ei se voi enää rehoittamaan päästä, jos koet-
taisikin sitä tehdä, kun kuulun raittiusseuraan.

Maisteri oli puhunut niin kauvan, että paperos-
sista oli tuli sammunut. Hartaasti hän sen sytytti
ja sanoi vielä:

— Muuten niin on ehkä suurin ja painavin syy,
joka minua tähän seuraan pakoittaa, se, että tahdon
olla esimerkkinä muille heikommille.

Toinen mies siinä oli aikansa ääneti katsellut
pappismiehen paperossin polttoa jakuunnellut, pieno-
nen hymy huulilla, hänen puhettaan. Paperossin
pohjaan poltettuaan viskasi hän sen huoneen yli uu-
nin eteen, solahutti itsensä huolettomaan asemaan
jalat suorina ja pisti kätensä housun taskuihin.

— Se olisi minun mielestäni oikea ehdottoman
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raittiuden seura, jossa ei edes tupakoitaisikaan, sa-
noi hän sitten haukotellen.

— Kuinka niin? kivahti maisteri.
— Niin vaan, kun kerran yhtä nautintoa vas-

taan asettuu, niin asettuisi toista myöskin.
— Tuo se on aina viimeinen keino raittiusseuro-

jen vastustajilla .
. kun ei voida raittiuspyrintöjä

muuten ahdistaa, niin se aina tuodaan, se aina tuo-
daan muka kumoamaan. Vaan sen minä sanon, että
se on suorastaan lapsellista . . lindrigast sagdt, niin
se on suorastaan lapsellista . . heh!

— Miksi sinä noin kiivastut?
— Enhän minä kiivastu .

. ei se kannata kii-
vastua. Vaan sano sinä, ihan todellako vertaat väki-
juomani nauttimista tupakan polttoon?

— Ne ovat aivan yhtä tarpeettomia molemmat.
— Vaan erotus on kuitenkin tavattoman suuri,

hyvä veli, niin suuri, että .
. toinen on jotain aivan

viatonta, jota vastoin toinen . . ja huomaa se, kuinka
erilaiset ovat seuraukset!

— Minä en arvostele passioonin suuruutta seu-
rauksien mukaan niin paljon kuin siitä, missä määrin
ne pitävät ihmistä orjanaan . .

— Jaa, jaa, niin . . kyllä minä nuo mielipiteet
tiedän, tiedän aivan hyvin . . ne on niitä uudenai-
kaisia, niitä Björnsonien ja Ibsenien mielipiteitä . .

heh, heh! Vaan sen minä sanon . . minä tiedän, eli
en minä tiedä, mutta minä luulen, että ne herrat
norjalaiset ja muut Strindbergit, että ne polttavat
yhtäkaikki ja yhtä paljon kuin me täällä Suomessa
.. . heh! heh!
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Maisteri oli ihan tosissaan ja hänen suunsa oli
vääntynyt happamen katkeraan hymyyn.

Vieras purskahti nauramaan ja nauroi pitkän,
raikkaan naurun, vaan siitä suuttui maisteri niin,
että nousi ylös ja alkoi kiivaasti kävellä edestakai-
sin lattialla.

— Elähän nyt suutu, velikulta, että minua näin
naurattaa .

. tupakoikaa te vaan . . eikähän todella
taitaisi ollakaan ihmiskunnalle hyödyksi, jos yhfäkkiä
herettäisiin juomasta ja tupakoimasta .

. mistäs va-
rat saataisiin, niinkuin Toppo sanoo . . jaa, niin,
oletko käynyt »Työmiehen vaimoa" katsomassa?

— En minä semmoisia roskakappaleita!
— No no, terve nyt sitten! käy talossa! Ja

elä suinkaan anna viekoitella itseäsi heittämään pois
tupakanpolttoa, jos sitä joku sinulle ehdottelisi.

— Poltathan sinä itsekin?
— Poltan, poltan, ja juon kanssa, kun haluttaa!
— Mitäs sitten siitä puhut? Miks'et itse heitä

ensin ?

— Siksi, etfei minusta kukaan ottaisi esimerk-
kiä, kun en ole pappi enkä mikään.

— Pappi? Jos tuo oli pistokseksi aijottu, niin
oli se huonosti osattu . . heh!

Maisteri antoi toverinsa mennä ja oli vihainen.
Muuten ei tämä ollut ensi kerta. Hyvin usein ta-
pahtui, että hän tällä tapaa suuttui entiseen koulu-
kumppaniinsa.

Joka kerta käveli hän sen jälkeen aina pitkän
aikaa lattialla, ennenkuin lauhtui. Tavallista kiivaam-
min käveli hän nyt.
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— Vaan minä näytän ! sanoi hän yhf äkkiä päät-
täväisesti, minä näytän, että herkiän polttamasta,
ennenkuin hän itse. Sinä luulet, ett'en minä voi . .

vaan minä näytän tahallanikin, kellä on tahdon voi-
maa! Ei siksi, että se kuuluisi raittiusliikkeesen . .

vaan koetetaan, näytetään niille todellakin! .
. heh!

— Paha, etfet ole enää täällä, hyvä veli, niin sai-
sit kuulla, että minä tällä hetkellä . . kello viittä
vailla puoli yhdentoista . . pannaan se mieleen . .

heitän pois tupakan polton kuinka pitkäksi aikaa tah-
don! Tuonne nakkaan paperossini ja piiput saavat
seista koskematta hyllyllään . . minä en liikuta niitä!
Nyt on 30 päivä tammikuuta.

Voiton riemu loisti maisterin silmissä ja hän pani
vielä kerran tarkasti mieleensä, mikä päivä oli ja
mikä tunti. Sen muistiinpanon kautta päätös sai
ikäänkuin sinetin päälleen. Ja muutenkin olisi
hauska milloin tahansa vaan puheeksi tultua sanoa,
että silloin ja silloin jätti hän pois tupakanpolton eikä
sen ko'ommin sitä nauttinut.

Vaan muutaman hetken kuluttua tuntui kuiten-
kin omituisen turvattomalta. Tuli mieleen semmoinen
salainen ja vähän vastenmielinen nykähdys, että ehkä
oli päätös sentään ollut vähän liian hätäinen .

. eihän
oltu raittiusseuraankaan menty, ennenkuin oli asiata
tarkemmin mietitty. Vaan sama se, tehty mikä tehty !

Tämähän onkin sitäpaitse pieni, vähäpätöinen asia!
Papin kansliiaan tuli aamun kuluessa ihmisiä toi-

nen toisensa perästä. Maisteri toimitteli kaikenlai-
sia asioita, puhutteli kävijöitä, neuvoi toisia ja tun-
tui mielessään niin varmalta ja voimakkaalta. Eikä
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tehnyt tupakkaa mieli ollenkaan . . Luulikohan tuo
todellakin, etf ei tuommoista kuin tupakanpolttoa, voi
jättää milloin vaan haluttaa ! Ihmiset niin mielellään
luulevat toisista samaa kuin itsestään.

Ja melkein uhkamielisesti lävähytti maisteri
kirkon kirjat auki ja heitti ne yhtä rennosti taas
takaisin kiinni, ollen kaikin puolin ravakka toi-
missaan.

Pari kertaa sattui kuitenkin niin, että hän yhytti
kätensä paperossipuntin suulta, tuosta, jossa se sei-
soi läkkiastian vieressä pöydällä

. . Menee vielä van-
han tavan mukaan, naurahti hän .

. On sentään omi-
tuista, kun ihminen johonkin tottuu. —

Kaksi tuntia on kulunut siitä kuin päätös on
tehty. Ihmiset ovat asiansa suorittaneet ja maisteri
on taas yksin kansliiassaan. On ruvennut tuntumaan
vähän tyhjältä. Tähän aikaan hän tavallisesti sy-
tytti pitkän piippunsa ja istui sen kanssa keinutuo-
liin ajatuksiaan lepuuttamaan jakatsomaan ulos ikku-
nasta Boulevardin kadulle. Sieltä näkyi silloin aina
vanhan kirkon torni taivasta vasten ja sitä hän ihaili
ja huomautteli siitä vierailleen.

Sen sijaan hän tällä kertaa lähti kävelemään
edestakaisin kammarinsa lattialla. Kulki siinä pöy-
tänsä luota keinutuolin taitse oven suuhun, ja palasi
sieltä takaisin pöydän seuduille uunin sivutse ja ohi
piippuhyllyn, joka oli uunin kupeella.

Yhf äkkiä tulla kolisteli kansliiaan jotenkin huo-
nosti puettu mies, nähtävästi joku hampuusi.
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— Mitä asiaa? — se kysyttiin vähän äreästi ja
kärsimättömästi. — Nyt on jo vastaanoton aika ohitse.

— Herr pastor . . antakaa anteeksi . . ei ole
mulla kelloa .

. köyhä, kovin köyhä, he — herr pa
— hastor! Ja minä pyytäisin nöyrimmästi, jos oli-
sitte hyvä ja antaisitte . .

— Mitä? Tehän olette juovuksissa?
— Mi — hinäkö? Minä, herr pastor . . e— e

— en minä ole juov — vu — vu — vuovuksissa,
vaan minua niin ni — hikottaa . .

— Kuuleehan sen teidän puheestannekin ja hen-
kenne haisee viinalle tänne saakka!

— Niin, minä olen langennut, ja minä olen suuri
syntinen — mies oli itkevinään — vaan jos saisin
edes markankaan eli puolenkaan, että voisin ostaa
leipää ja syödä, niin en minä enää joisi .

. en mais-
taisi tippaakaan . . pastori uskoo sen, etfen tippaa-
kaan, vaikka pastori itse ta — harjoisi.

— Sillä ehdolla minä voin teille apua an-
taa, että lakkaatte juomasta ja menette raittiuden
seuraan.

— Herr pastor, minä olen jo kuulunut raittiu-
den seuraan Turun kaupungissa, vaan minä olen uu-
delleen langennut . . takaisin tähän suureen syntiin.

ShTaikaa kun maisteri ankara muoto päällään
käveli edestakaisin lattialla, siirtyi miehen nauru sil-
mistä suupieliin, mutta katosi aina hetikohta, kun
maisteri kääntyi päin.

— Ihmisellä täytyy olla voimaa himojaan vas-
taan taistelemaan .

. hänen täytyy osata pitää sitä,
mitä on kerran luvannut.
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— Vaan ei minulla silloin ollut, vaikka olisin
kuinka koettanut . . mutta kyllä minulla nyt olisi
enemmän.

— Minä kuulun myöskin raittiusseuraan, mutta
en ole kertaakaan vielä ajatuksissanikaan lupaus-
tani rikkonut.

— Herra pastori onkin jalo mies ja herra pas-
tori saarnaa niin ihanasti.

— Ihmisen täytyy voida pitää' lupauksensa,
minkä hän kerran on antanut ja jos häneltä omat
voimat näyttävät puuttuvan, tulee hänen Jumalalta
lujuutta rukoilla . . joka aamu ja joka ilta. Sitä te
ette varmaankaan ole tehnyt.

— Minä olin viime sunnuntaina kuulemassa, kun
herra pastori saarnasi .

. saarnaako herra pastori
huomennakin ?

— Saarnaan. — Mutta tässä on teille nyt pari
markkaa ja muistakaa se, etfette niitä viinaan ku-
luta . . ainoastaan sillä ehdolla minä nämä teille an-
nan, että menette hetikohta ja ostatte niillä itsel-
lenne leipää ja syötte.

— Minä syön, minä syön, herr pastor . . kiitok-
sia . . Jumala teitä!

Mies meni kadulle, katseli vähän aikaa raho-
jaan ja laskeutui kiireesti alas kapakkaan, joka oli
kivijalassa.

Maisteri jatkoi kävelyään ja ajatteli itsekseen:
«kuinka minä olisin voinut vaatia häneltä lujuutta,
jos en voisi häntä siitä vakuuttaa, että itse sitä
noudatan."

— Ohoh! Jahah! niin!
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Hän oli muuta aateUessaan mennyt piippuhyl-
lyn luo ja aivan erehdyksestä puhaltanut siihen piip-
puun, jolla hän tavallisesti poltti. Nopeasti pisti
hän piipun paikoilleen eikä ollut huomaavinaan koko
tapausta.

Olisi ollut vielä saarnan kirjoittamista huomi-
seksi jatkettava, mutta ei nyt tällä kertaa tuntunut
olevan oikealla kirjoitustuulella. Sydänalassa oli omi-
tuinen tyhjyys . . ehkä se oli nälkä. Mutta kello
oli vasta yksi ja päivälliseen saakka oli kokonai-
nen tunti.

Vähän aikaa käveli maisteri vielä ja seisattui
välistä milloin minkin ikkunan ääreen kadulla kulki-
joita katsomaan. Muuankin siellä maalainen ajoi,
reessään seisten ja hampaissa höyryävä käyrävarti-
nen piippu. Ei ollut maisteri sitä ennen niin selvään
huomannut kuin nyt, että nähdessä toisen polttavan
ihan tuntuu savun maku omassa suussa.

Mutta ajava maalainen katosi kulman ta'a ja
maisteri pani mansetit käteensä lähteäkseen ulos
kävelylle.

Oli hän vähän hermostunut, kun katu oli hänen
mielestään niin luvattoman liukasta. Kuinka ei po-
liisi sen paremmin . . siitä sietäisi melkein tehdä
muistutus.

Tuossa kulki tämänaamuinen vieras ja jostain
selittämättömästä vastenmielisyydestä ei maisteri olisi
siitä niin erittäin välittänyt, jos vanha koulutoveri
olisi kulkenut sivu toisella puolen katua häntä huo-
maamatta. Vaan huomasihan se ja tuli suoraan
kohti, paperossi huolettomasti suupielessä. Kotelon
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veti hän vielä palttoonsa pikkutaskusta ja tarjosi siitä
tupakan ystävälleenkin.

— Ei kiitoksia.
— Mitä, etkö polta?
— Eu minä nyt.
— Mitä? oletko jättänyt — ?

— Luuletko sinä etfen minä voisi, jos tahtoisin?
— Voisit kai . .

Se sanottiin vähän ivansekaisesti ääntä venyt-
tämällä eikä maisteri puhunut siihen mitään. Niin
kulkivat he vähän aikaa ääneti.

— Minun täytyy mennä tänne vähäsen, sanoi
maisteri sitten ja aikoi kääntyä toiselle kadulle.

— Mitä sinä sinne? Tule nyt, tehdään kierros
esplanaadissa.

— Ei, ei minulla ole tällä kertaa aikaa.
— No, terve sitten.
Ystävä jatkoi matkaansa esplanaadiin, mutta

maisteri kiersi toista tietä kotiinsa . . Ei, ei hän
välistä mitenkään viihtynyt tuon miehen seurassa . .

siinä oli joskus jotain niin kovasti epämiellyttävää.
Ei tahtonut kotona saarnan kirjoitus sujua. Ei

löytänyt sopivia sauoja eikä ajatukset pysyneet
ko'ossa. Ja kuinkapa sitä nälissään voikaan ? Se oli
hullua, etfei saanut päivällistä aikaisemmin! Mikä
olikaan kummallinen kurina sisuksissa? Ihan niitä
veti nurin kuin hihaa, aina vatsan pohjasta alkaen.

Vihdoin tuli päivällinen ja hyvä lauvantai-päi-
vällinen se olikin. Matami oli parastaan pannut ja
sitä syödessä haihtui tuo kummallinen kurina ja unoh-
tui mielestä nurinveto.



95ESIMERKIN VUOKSI.

Syötyään heitti maisteri virkatakin päältään, pu-
keutui koti viittaansa ja istahti keinutuoliin. Katseli
milloin mitäkin huoneessaan ja hiveli kädellään leu-
kaansa ja nenänsä vartta. Katseli kaappia, kattoa,
seiniä ja pitkän aikaa pellin nyöriä, jonka oli saa-
nut joululahjaksi matamilta. Vaan ei niissä ollut
juuri mitään erinomaista katsomista.

Siinä oli piippuhyllykin nyörin tupsujen alapuo-
lella .

. piippuhylly piippuineen . . siinäpähän oli ..

Laskeva iltapäivä paistoi heleästi sisään ja loi
ikkunan kuvan uunin kylkeen lähelle piippuhyllyä.
Piiput nojasivat rauhallisesti reikiinsä ja tupakka-
laatikko oli puoleksi auki.

Miten lie niin käynyt, mutta istuessa siinä ja
leukaa ja nenän vartta sivellessä rupesi jotenkuten
siltä näyttämään, että laatikossa oli kartuusi suu-
rimmaksi osaksi murennettuna, vaan että vähän oli
jäänyt murentamattakin . . yhteen palliin. Ei muis-
tanut sitä kuitenkaan oikein, eikä kuontunut sitä
täältä asti näkemään ilman nousematta. Ja niin se
pani ilman aikojaan nousemaan ja katsomaan .

.

Niinpähän oli, ei ollut se yksi palli murennettuna,
sikseenpähän oli eilen jäänyt. Vaikka joutihan tuon
nytkin murentamaan.

Sen tehtyään työnsi maisteri laatikon kiinni ja al-
koi jatkaa päivällistä kävelyään edestakaisin lattialla.
Hän käveli hiukan epätasaisesti ja levottomasti, ryyp-
päsi pari kertaa vettä ja maisteli suutaan tyytymättö-
män ja epäluulon alaisen näköisenä.

Tuntui niin . . sanalla sanoen, jotain oli var-
maankin epäreilassa. Ei hän ollut ollenkaan normaali-
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tilassaan .
. ehkä hän oli jotenkuten vilustunut. Tai

oli vatsassa vika, kun suu maistoi niin pahalle. Vaan
ei se sittenkään aivan tavallista ollut, koska ruu-
miissa silloin tällöin pisteli kuin olisi neulan kärellä
koskettanut. Saattoi vielä tapahtua, että tässä tuli
sairaaksi .

. ehkä niinkin sairaaksi, etfei kykenisi
huomenna saarnaamaankaan.

Maisteri kulki peilin luo ja katsahti siihen.
Sieltä näkyi mies, jolla oli otsa aivan rypyssä ja sil-
mien alla kärsivä piirre.

Aurinko oli siirtynyt niin, että toinen puoli ik-
kunan kuvasta vielä valasi uunia, toinen oli jo sär-
keytynyt piippuhyllyn päälle.

Hävytöntä, kuinka paljon pölyä on laskeutunut
piippuhyllylle! .. Puh, puh! ..

Japiipunvarsiinkinon
pöly tunkeutvrut pienintenkin koristuksien sisään!
Kuinka sen sieltä hienoimpien silauksien pohjasta
saaneekaan kokonaan lähtemään?

Vaan koetteli maisteri sitä kuitenkin. Alkoi
nenäliinallaan siivota kaikkia koloja ja kun oli saa-
nut ne mieleisikseen, irtautti kopat ja tyhjensi ne
poroastiaan. Puhui sitten kuhunkin varteen, pani
kopat niihin taas paikoilleen ja puhui vielä kerran
kaikkiin . . koetteeksi, jos henki kulkisi ulospäin.
Veti myöskin . . koetteeksi, jos henki kulkisi sisään-
päin . . Ja kulkihan tuo jotenkin.

Vaan kylläpä tuoksui tuo tupakkakin . . aivan
laatikosta saakka ylös nenään, vaikka olis seisonut
ihan suorana. Ei ollut maisteri sitä ennen niin huo-
mannut tuota tupakan kovaa tuoksumista. Kuinka-
han olisi oikeastaan sen haju, jos aivan likeltä ne-
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näänsä hengittäisi? Tai jos kerran kujeillessaan sitä
nuuskaisi.

Siinä virkineessä viihtyi mieli vähän aikaa, mutta
illan hämärtäessä eneni kaipuun ja tyhjyyden tunne.
Vielä oli pari tuntia raittiusseuran illanviettoon, joka
alkoi vasta kello 7. Saarna olisi kyllä ollut huomi-
seksi kirjoitettava, mutta ei tuntunut olevan inspira-
tionia, ei minkäänlaista. Maisteri katseli tekstiä,
luki evankeliumin ja rupesi miettimään. Mutta aa-
tosten eteen oli laskeutunut harmajan hämärä, yhtä
tasainen esirippu, jota ei saanut mitenkään nousemaan.

Ei osannut ryhtyä mihinkään ja kaikki vaivasi
ympärillä. Huonekin oli aivan kylmä . . ainakaan
ei se ollut tarpeeksi lämmin! Se oli hävytöntä ma-
tamilta! Miks'ei hän lämmitä, niin etfei tarvitse
paleltua! *»

— Miks'ei matami lämmitä minun huoneessani,
vaikka minä olen käskenyt? sanoi hän ankarasti kyö-
kin ovelta.

— Voi, kulta pastori, kyllä minä lämmitän, . .

Vaan kun pastori ei ennen ole vaatinut näin ai-
kaiseen .

.

— Täällä on niin kylmä, että hampaat suussa
kalisee.

— Herra varjelkoon .
. pastori ei varmaankaan

ole oikein terve .
. pastori on niin vaalea, että . .

— Niin, en luultavasti oikein terve olekaan. — Ja
sen sanoi maisteri niin synkällä äänellä, että tuli siitä
itsekin vakuutetuksi, etfei hän voinut aivan hyvin.

Matami ehdotti lääkäriä, mutta ei maisteri tah-
tonut.
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— Ei se ole mitään vaarallista . . Muuten niin
minä olen heittänyt pois tupakanpolton ja matami,
taitaa saada kantaa piippuhyllyn vinnille.

— Minkätähden on pastori niin tehnyt? huu-
dahti matami miltei kauhistuen. — Niin no, siitähän
se sitten onkin kuin pastori on sairas .. minkätäh-
den on pastori niin tehnyt, että on heittänyt .

.
?

— Sentähden, että se oikeastaan on tarpeeton
nautinto.

— Voi, voi . . (ja matami nyökäytteli nyt sääli-
västi päätään) . . voi, voi, kuinka ne nykyajan ihmi-
set laittelevat itsensä kanssa . . vasta herkesi pas-
tori mitään maistamasta . . ei pastori ota edes ruoka-
ryyppyäkään, joka kuitenkin on niin terveellinen ottaa,
niinkuin minun miesvainajani sanoi .

. ja nyt pastori
ei enää poltakaan .. ja mihinkä sitten kaikki piiput
joutuvat!

— Matami on hyvä ja viepi ne vinnille.
— Herra Jesta! Vinnillekö? Pastorin farffaarin

vanhat, kauniit piiput? Minun mieheni antoi minulle
kanssa kerran piippunsa ja sanoi, että minä panisin
sen piiloon .

. ja samalla kertaa herkesi hän ruoka-
ryyppyäkin ottamasta, kun tohtori oli ordineeran-
nut. Mutta häntä rupesi vilustamaan, niinkuin nyt
maisteria eikä ollut matsmältningiä . . vaan kun al-
koi taas uudelleen polttaa ja ottaa ruokaryyppyjä,
niin tuli aivan terveeksi. Tahtooko pastori, ihanko
totta, että minun pitää viedä piiput vinnille?

— Jaa, no . . ehkä ne nyt kuitenkin saavat siinä
olla .

. vieraita varten. Ja hyväähän tekee ihmi-
selle olla kiusauksen alaisena.
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— Ei pastorin pidä mennä sellaisiin ytterlitee-
teihin . . ei pidä mennä . . ja pastorin pitää muis-
taa, että pastorilla on vanha mamma, varoitti matami
vielä mennessään.

Uunin lämmitessä alkoi tulla kaikenlaiset epäi-
lykset.

Raittiutta pitää ehdottomasti ja järkähtämättä
harrastaa, esimerkin vuoksi ja heikoille kehoitukseksi,
se on välttämätöntä! Mutta tupakan polton itsel-
tään kieltämisessä, kelle siinä voi esimerkkinä olla?
Ei kellekään! Ei kukaan sitä edes huomaakaan.
Ja tuskin innokkaimmat absolutistitkaan sitä vaativat.
Olisikohan sitäpaitse raittiusasialle hyödyksikään, jos
sen jäseniltä liiaksi vaadittaisiin? Menisi nyt ja
esimerkiksi vasta parantuneelta juopolta hänen piip-
punsa tai sikarinsa tai paperossinsa riistäisi, niin
silloin varmaankin useimmat vaipuisivat takaisin enti-
seen paheesensa. Se olisi juuri sitä, josta sanotaan,
että «kiinnittää jousi liian tiukalle, kunnes katkiaa".
Hulluutta se olisi, suurinta hulluutta . .

Vaan kello läheni vähitellen seitsentä ja aika
oli lähteä illanviettoon. Sinne oli aina hauska mennä
istumaan teekupin ääreen . . mainion maukasta ne
antoivatkin .

. ja poltella hienoja paperossia. Eikä
kukaan sanonut, että siinä istuttiin viftaamassa. Ja
sen todistuksen olivat monet vanhat juopotkin anta-
neet, että siellä istuessa ja puheita ja laulua kuun-
nellessa kului aika paljoa hauskemmin kuin kapakassa
ennen.

Joku asia sen kuitenkin teki, etfei lähtö siihen
seuraan tällä kertaa tuntunut aivan yhtä hauskalta
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kuin muina lauantai-iltoina. Mutta päätti hän kui-
tenkin sinne mennä.

— Jahah, arveli hän mennessään vähän katke-
rasti, nyt sitä siis on päättänyt olla polttamatta . .

saas nähdä, mitä muut siitä asiasta arvelevat. So-
mapa olis tiedustella, mitä mielipiteitä seurassa yleensä
on tupakanpoltosta.

— Mutta todellakin! huudahti hän mielessään
ja katkeruus katosi kokonaan. Sopiihan ottaa illan
kuluessa keskustelu-aineeksi tämä asia! Tehdä esi-
merkiksi semmoinen teesi: «onko tupakanpolton pois-
taminen ja niissä määrässä se on välittömässä yhtey-
dessä raittiusseurojen tehtävän kanssa?" Mitään
varsinaista päätöstä ei tietysti voitaisi vielä tehdä-
kään, sillä asia oli kovin valmistamaton. Esitelmän
tapaisen saattaisi hän, maisteri, siitä kuitenkin jo
tällä kertaa pitää. Esipuheen sopisi alkaa esimer-
kiksi näin: «yksi nykyajan enin juurtuneita heik-
kouksia tai, jos niin tahtoo sanoa, pahoja totutuita
tapoja, hyvät herrat ja naiset, on tupakoitseminen".
Sitten kävisi leikillä viittaaminen siihen, että «vaikka
tämä oikeastaan ehkä koskee meitä miehiä, niin pyy-
dän kuitenkin arvoisien naistenkin huomiota muuta-
maksi hetkeksi", jonka jälkeen olisi tilaisuus siirtyä
tarkastelemaan tupakanpolton historiaa, kuinka ja
mistä se on tullut Euroopaan j. n. e. Sen tehtyä
saattaisi puhua niistä aineista, joista tupakka on kee-
millisesti kokoonpantu, ja vihdoinkin alkaa varsinai-
nen esitelmä tupakan turmiollisista vaikutuksista.

Maisteria miellytti alussa li3rvin tuo tuuma tupa-
kan johdosta pidettävästä esitelmästä. Mutta katua
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kulkiessa kokouspaikkaan rupesi siltä näyttämään,
että ehkä kuitenkin on parasta antaa asian tällä ker-
taa raueta. Ehk'ei ole tarpeellista vielä sitä julki-
sesti puheeksi ottaa, ennenkuin on kuulustellut
yksityisten mielipiteitä asiasta. Kenties on suurikin
osa seuran jäsenistä tätä kysymystä vastaan . . ei
se ole varma, mutta hyvin on kuitenkin luultava.
Voipi olla montakin, jotka eivät tahdo yhdistää tär-
keätä raittiusasiata muihin sivuseikkoihin, jotka saat-
taisivat siihen häiritsevästi vaikuttaa ja hajoittaa
seuran vielä verrattain vähäisiä voimia .

.

Tämä viimeinen aatos varsinkin puhui pontevasti
entisiä mietteitä vastaan. Ja yksi lisäsyy niitä vas-
taan oli vielä sekin (ei maisteri näitä syitä suinkaan
etsinyt, mutta itsestään ne tulivat!), etf ei maisterin
mielestä hänen sopisi tuoda esille tätä ihka uutta
kysymystä. Niitä olisi aina ihmisiä, jotka selittäisivät
sen siksi, että tuo nyt tahtoo olla muita etevämpi,
tahtoo loistaa uusilla ehdotuksilla. Ja pappismiehen
pitäisi semmoista välttää.

Eikä hän, kun oikein ajatteli, katsonut tarpeelli-
seksi puhua kellekään omasta päätöksestäänkään.
Kun muutoksen tarve tulisi useimmissa omatakeiseksi
vakuutukseksi, niin olihan siitä sittenkin aika tehdä
yhteinen asia.

Vaan niissä mietteissä ollessaan oli maisteri jo
ehtinyt päästä Eroittajatorille ja punainen lyhty tu-
pakkapuodin oven päältä Mikonkadun kulmassa oli
alkanut tuikkaa. Ei hän sitä oikeastaan katsonut,
mutta siinä se vaan seisoi ja hänen silmiinsä näkyi,
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niinkuin esineet välistä väkisinkin näkyvät, vaikk'ei
niihin juuri huomiotaankaan kiinnitä.

Koko ajan kuin maisteri sitä kykeni näkemään,
se sillä tavalla hänen silmäänsä ehdottomasti näkyi.
Mutta kuta likemmä hän tuli, sitä enemmän hän sitä
tietäenkin tarkasteli. Ja sitä mukaa rupesi se tuo-
maan muistojakin mieleen . . ei mitään kaukaisia,
eilisen päiväisiä, toisen päiväisiä, niin pitkälle kuin
muisti. Miellyttävä myyjätär tuli, tulivat viehättä-
vään järjestykseen ladotut paperossilaatikot ja hienon
sikarin tuoksu. Illan viettoon mennessään hän aina
tuohon puotiin poikkesi, kysyi milloin mitäkin uutta
hienoa tupakkalajia ja valitsi ja maisteli neiden mil-
loin mitäkin ehdotellessa.

— Richmond? Bostanjoglo? Med eller utan mun-
stycken? kysyi neiti.

— Kanske jag får med munstycken en låda
bostanjoglo.

— Jaha .
. en låda . . 75 penni . . var så god!

Sitten se neiti avasi saksin kärellä laatikon,
maisteri otti yhden paperossin, sovitti sen ruusupui-
sen karan sisään, pisti hitaasti suuhunsa ja veti
vielä hitaammin kaasuputkesta tulen. Sen tehtyä
lähti ulos pitkin esplanaadia verkalleen astumaan,
hienohajuista paperossia poltellen.

Tavallista tietään maisteri nytkin kulki, mutta
ei hän poikennutkaan tupakkapuotiin. Katastihan
vaan sinne sivukulkiessaan toiselta puolen katua.
Herroja siellä näkyi olevan ja miellyttävän neiden
vaalea tukka väikkyi niiden välissä ja puoleksi pai-
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jas käsivarsi ojentui vähä väliä ylös hyllylle laati-
koita ottamaan ja panemaan.

Sen maisteri näki, mutta ei häntä huvittanut sinne
mennä. Eikä muutenkaan huvittanut koko espla-
naadi, ei valoisat ikkunat eikä ohi häärivät ihmiset.

Ylipäänsä tuntui hänestä, etfei hän välittänyt
mistään. Kaikki harmitti . . ei erityisesti juuri mi-
kään, mutta kuitenkin kaikki yhteensä.

Ja kaikkein äreimmällä äänellään huusi maisteri
issikan ja käski ajaa raittiusravintolaan.

Muutaman tunnin kuluttua palasi maisteri kä-
vellen samaa tietä takaisin illanvietostaan eikä ollut
ollenkaan paremmalla päällä kuin sinne mennessään-
kään.

Ei hän illanvietossa viihtynyt ja siksi hän sieltä
kesken lähtikin.

Kaikki muut tuttavat olivat jo siellä, kun hän
sinne tuli. Pöytänsä ääressä ne istuivat, mikä suk-
laatta, mikä teetä juoden . . ja kaikki ne polttelivat.

Maisteri istui eri pöytään vähän matkaa syrjem-
mäksi muista ja tilasi hänkin teelasin. Mutta ei
höyryävän teen tullessa tuntunut hetikään sitä samaa
nautintoa kuin ennen, jolloin jo paperossi oli pöydälle
asetettu heti juotua sytytettäväksi.

— Mikäs meidän maisterilla on, kun on niin on-
nettoman näköinen? kysyi muuan tuttavista, tuli luoja
löi häntä kädellään olkapäälle. — Onko maansa myö-
nnyt ja rahansa juonut? Mikä on? mikä on? Aijai,
ehkäpä on rakastunut?
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— Ei mikään, vastasi maisteri kuivasti. — Tuo-
nyt muka oli sukkela mielestään, ajatteli hän, kun
tuttava oli mennyt, ja tuhkasi pilkallisesti siera-
miinsa.

Siirtyi hän siitä kuitenkin kohta muiden pöytään,,
kuunnellakseen, mitä siellä keskusteltiin.

Siinähän keskusteltiinkin juuri parhaallaan tupa-
kanpoltosta. Joku oli lukenut muutamasta ulkomaan
sanomalehdestä, että tupakanpoltto on terveydelle
vahingollinen.

Sen kaikki myönsivät, että tupakka jossakin
määrin sisälsi epäterveellisiä aineksia ja että sen
nauttiminen oikeastaan on tarpeetonta, mutta kun
siihen kerran oli tottunut, niin . .

— Sillä lailla juuri sanottiin ennen, kun ehdo-
tonta raittiutta vastustettiin .

. kun kerran on tottu-
nut . . . sanoi maisteri muiden sekaan ja hymähti
vähän ivallisesti.

— Tupakanpoltto on kuitenkin aivan eri asia!
huudahtivat hetikohta yhteen ääneen useat muut.

— Tupakanpoltto on aivan eri asia, lisäsi esi-
mieskin karistaen tuhkaa paperossinsa päästä ja pi-
täen otsaa viisaissa rypyissä. ■— Ei sitä voi juoppou-
teen verratakaan, vaikka kyllä saattaa totta olla,
etfei se muutamien organismille voi terveellinenkään
olla. Vaan mitään moraalista turmiota ei tupakka
kuitenkaan tuota, niinkuin väkevät juomat, joiden
vaikutuksen me kyllä tunnemme. Vasta juuri luin
erään kotimaisen lääkärin lausunnon tästä asiasta,
jossa hän sanoo siihen suuntaan, että tuohon suureen
huviin nähden, jonka piippu työmiehelle tuottaa, olisi
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väärin sitä häneltä sen vähäisen epäterveellisyyden
takia riistää. Kohtuullisesti nautittuna en luule siis
tupakan mitään erittäin vaarallista olevan, vaikka
ryyppääminen sitä kyllä on. Mutta niinkuin sanoin
jo, nämä ovat kaksi aivan eri asiaa.

— Tietysti, tietysti!
— Muuten olen myöskin jossain lukenut, että

jos ankara tupakkamies äkkiä jättää polttamisen,
saattaa hän sairastuakin siitä.

Maisteri ei voinut siihen olla laimeasti sano-
matta :

— Niinkuin juopot ja morfinistitkin.
— Aivan niin, niinkuin juopot ja morfinistit,

mutta erotus on kuitenkin suuri, sillä tietysti ei voi
tupakanpolttoa näihin paheisin verratakaan.

— Niin, en minä sitä sanokaan, myönsi mais-
terikin.

Siihen loppui keskustelu, sillä salista alkoi kuu-
lua laulua ja kaikki menivät sinne.

Maisteri ei mennyt, vaan jäi istumaan paikoil-
leen. Hänestä hämärästi tuntui, että esimiehen pu-
heet eivät olleet oikein johdonmukaisia, mutta hän
ikäänkuin ei viitsinyt vaivata itseään ajattelemalla,
missä kohden ne eivät olleet. Eikäbän tuo oikeas-
taan niin tärkeätä ollutkaan. Ja siinä ainakin oli
esimies oikeassa, kun sanoi, niinkuin hän itsekin oli
sanonut, että ero oli suuri juopon ja tupakkamiehen
himojen välillä.

Laulu ja soitto sitäpaitse haihduttivat hänen
mielensä muuanne. Kaunis kööri siellä lauloi jakaikki
olivat innostuneet. Maisterikin muuttautui salin
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ovelle ja koetti varpailleen nousten nähdä laulajoita.
Laulun loputtua taputti sivuhuoneisin palauva yleisö
käsiään joka haaralla.

Sammuneet paperossit sytytettiin suurella nau-
tinnolla uudelleen ja eräs tuttava tarjosi maisterille-
kin avattua kotelotaan, jossa hienoja Venäjän pape-
rossia limikkäin loikoi.

Maisteri otti huomaamatta niistä muutaman,
mutta muisti samassa aamullisen päätöksensä. Aikoi
antaa paperossin takaisin, vaan tuttava oli jo kote-
lonsa sulkenut, niin että maisterin täytyi pitää pape-
rossi kädessään.

— No, ja tulta kanssa, sanoi tuttava ja otti
kynttilän pöydältä tarjoten sitä maisterille samalla
kuin itse siitä sytytti.

— Minä herätän tarpeetonta huomiota, jos en
sytytä, ajatteli maisteri ja sytytti.

Vaan pari savua vedettyään heitti hän pape-
rossin tuhka-astiaan ja siirtyi toiselle puolen huo-
netta.

Siellä hän istui vähälle aikaa useammalla tuo-
lilla eikä ollut hällä halua liittyä kenenkään seuraan.

Ja paperossi tuolla tuhka-astiassa savusi suotta
ilmaan. Monta kertaa tapasi hän itsensä sinnepäin
katsomasta ja lopulta hän suorastaan vihastui. Meni
kellekään hyvästiä sanomatta eteiseen, polki vihai-
sesti kalossit jalkaansa, heitti palttoon hartioilleen
ja lähti kotiinsa.

Hän oli niin harmissaan, että miltei hammasta
purrut. Ei siitä, että oli päätöksensä rikkonut. Oli-
han hän ollut suorastaan pakoitettu ja se ei suin-
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kaan ollut päätöksen rikkomista . . Minkä päätök-
sen? Tuo tämänaamuinen hetken puuskaus, ei se
ollut mikään päätös. Sitäpaitse harmitti häntä kaikki
päätökset! .

. Päätös, päätös, matki hän ja venytti
sitä leveää sanaa vieläkin leveämmäksi . .

Ja sen hän sanoo — niin kulki kiivakat aja-
tukset yhtä tahtia kiivaan kävelyn mukana — sen
hän sanoo, että hän voi, jos tahtoo lakata poltta-
masta. Mutta hän ei tahdo, sillä se on luonnon lakia
vastaan. Se on sokea fanaatikko, joka ei ota huo-
mioon oman fysiikkansa vaatimuksia! Yhfäkkiä?
Ilman mitään syytä? Herkiäis syömästä samalla .

.

ja eiköhän tosiaankin kerran sitäkin vaadittane . .

heh!. «Kaikki tai ei mitään!" heh! heh! — Hah,
hah, hah ! . .Ja maisteri yltyi kaikelle tuolle ihmisten
hulluudelle niin nauramaan, että ohikulkevat pysäh-
tyivät katsomaan .

. Sehän olis mainio pala «Matti
Meikäläiseen" tuo, että eiköhän ne Ibsenit ja Björns-
sonit vielä vaadi syömisenkin lakkauttamista! Siinä-
hän juurioli «kaikki tai ei mitään!" . . Hah! hah! hah!

Mutta teeveden raatelema jälki oli kielellä ja
suulaessa jakulkkutorvessa vielä silittämättä ja parin
savun makuun päästyään huuti se huutamalla lisä-
viihdykettä suureen tuskaansa ja kiljui kiljumalla kii-
reistä apua. Se toi totiset mietteet ja ilo katosi.

Huh! — Niin puistatti kuin olis ollut horkka
tulossa. Oli miten oli, mutta se oli ainakin varma,
etfei organismi ollut normaalitilassaan. Sanotaan,
että jos organismilta jotain yhf äkkiä kieltää, johon
se on tottunut, niin usein tapahtuu, että joku piilou-
tunut taudin siemen irtautuu ja tekee kummia. Niin
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jossain kirjassa sanotaan . . Kuinka kauvan hän oli
ollutkaan polttamatta? Likemmä 12 tuntia .

. Kuka
ties? . Vaan ehk'ei se nyt kuitenkaan niin pian .

.

Mutta ainakaan ei ollut syytä kauvemmin . .

Ja sattui niin, että hän nyt juuri tuli tupakka-
puodin oven eteen punasen lyhdyn alle .

. ja sattui
niin, että joku herra juuri meni puotiin ja jätti oven
auki . . ja silloin sattui vielä niin, että maisterikin
pistäytyi jälestä.

Vaan ei hän ottanut lakkiakaan päästään ja
synkän ja tyytymättömän näköinen oli hänen muo-
tonsa, kun hän pyysi saadakseen jotain tupakkaa.

— Hva' får de' lof att vara?
— Mitä tahansa, sanoi maisteri kolkosti.
— Kanske får de' lof att vara richmond . . el-

ler rettig . . eller . .
?

— Antakaa sitten vaikka rettigiä.
— Jaha! Var så god! Kanske får jag öppna

lådan?

—■ Kyllä minä saan tämän itsekin.
Neiti katseli vähän kummastellen. Verkalleen

avasi maisteri laatikon, niinkuin olisi avannut pilleri-
laatikon . . naama happamena ja otsarypyssä. Hän
tunsi sen itsekin hatun alta, että se oli rypyssä,
otti vastenmielisen näköisesti paperossin sormiinsa,
pyöritteli sitä hetken ja pisti viimein huuliensa vä-
liin . . Tulihan oli myöskin otettava, kun oli kerran
tupakankin ottanut. Tuli oli tässä sama kuin vesi
ja sokeri pahanmakuisia pillerejä niellessä. Eikä hän
siis ollut sen lauhemman näköinen paperossin päätä
kaasuliekkiin lähentäessään. Hän oli tuntevinaan,
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että tämä tupakoimisen alottaminen oli hälle hyvin
vastenmielistä . . kun kerran oli aikonut sen jättää
.

. Mutta minkä sille taisi, kun jättäminen nähtä-
västi oli epäterveellistä. Vaan luultavasti tämä pa-
perossi kuitenkin oli viimeinen . .

— Hyvästi, murahti maisteri lähtiessään, painoi
hattunsa vieläkin syvemmälle ja nosti kauluksen pys-
tyyn.

Mutta ensimmäisiä askelia kadulla ottaessa oli-
vat jo alkusavut pyhkineet synkän mielen syvimmät
rypyt hänen kasvoiltaan. Raukeata ja välinpitämä-
töntä oli vielä kävely kadun poikki esplanaadin puo-
leiselle käytävälle. Mutta sydän tykytti jo kuitenkin
niin kiivaasti, että piti välistä hengittää liika hen-
gähdys lisää.

Ripeämmäksi keveni sentään käynti askel aske-
leelta ja hänen kääntyessään Edlundin nurkalta ta-
kaisin oli mieliala yhtä hilpeä kuin aina ennenkin
näin esplanaadia kävellessä .

.

Ilta oli kirkas, tummansininen taivas välkky-
vässä tähdessä. Kas todellakin! Ja kuinka ei hän
sitä äsken huomannut eikä iltaseuraan mennessään!
— Hän veti pitkän savun keuhkoihinsa ja antoi sil-
mänsä liukua katuvartta pitkin lyhdystä lyhtyyn.
Siellä täällä hohti tavallisten joukossa aina joku puna-
nenkin tupakkapuotien oven päältä . . ja tuolla ai-
van perällä heloitti pyöreä sähkölamppu synkkänä
kohoavan Kiseleffin kivimuurin seinästä. Ruotsalai-
nen teaatteri kanssa siinä ja valolla täytetyt läm-
piön ikkunat . . Se oli sentään hävytöntä, että tuo
rakennus oli kansan vihamiesten hallussa . . noin
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korkea ja noin kaunis. Jos hän olisi rikas, hän sen
hetikohta lunastaisi ja antaisi suomalaisen teaatterin
haltuun. Jos vain olisi rahoja . . mutta sepä se
oli, etfei niitä ollut .

. Mutta jos olisi, niin laskisi
hän ne kaikki isänmaan alttarille. Sillä Suomi on
köyhä ja sitä pitää auttaa, tehdä työtä sen parhaaksi,
minkä voi. Vaan niitä on paljo, joille isänmaa ei
ole mistään arvosta .

. ne sen kieltä vainoavat, hal-
veksivat sen varsinaista kansaa . .

Niin vaelsivat maisterin isänmaalliset mietteet,
mutta repaleinen pikku poika oli hänet keksinyt ja
juoksi hänen jälestään . .

— Snälla herrn, ge' mej en liten slant. . snälla
herrn ge' mej en liten slant . .

— Etkö sinä osaa suomea, poika . . pyydä suo-
meksi, niin saat.

— Ja' förstår inf finska.
— Enkä minä ymmärrä ruotsia.
— Snälla herrn, var så go' . .

Maisteri lähti menemään eikä ollut enää poikaa
kuulevinaan, joka vähän aikaa karttaen jälestä juoksi.
Veti viimeiset savut vanhasta paperossista ja otti
siitä tulen uuteen, ennenkuin nakkasi pois.

Veres savu hiveli mielen yhä hilpeämmäksi, sy-
dän melkein teiskasi tyytyväisyydestä, huulet yhä
hymyilivät ja silmä hyppeli virkeästi paikasta paik-
kaan .

. ylös Grönqvistin kivikartanon ylimmille ko-
risteille, jotka tummaa taivasta vasten vieläkin
tummempina varjostivat . . sieltä alas nurkkia pitkin
valoisiin puoti-ikkunoihin, joissa vakaasti ja kylmästi
lemottivat sähkölamput, mutta levottomasti ja kiih-
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keästi paloivat kaasuliekit. Ja ikkunoiden ohitse
suikkelehti ihmisten päitä.

Vielä yhden retken teki maisteri esplanaadin
päähän ja poltti vielä yhden paperossin yksillä tu-
lilla. Mutta sitten lähti hän verkalleen nousemaan
Eroittajalle ja Boulevardin kadulle päin.

Kotiin tullessa näkyi portin pieleen veltosti no-
jaavan joku olento.

— Hyv' — il — il — iltaa, herr pastor . .

heh, heh, heh! Pastor ei pidä panna pahaks, että
minä . . minä menin suoraan kapakkaan .

. vaan ei
minulla enää ole ei yhtä slanttia . . aivan juov —

vuv — vuovuksissa . . heh, heh, heh ! — Pastor an-
tais yks viis penniä, että minä . . eli pastor antais
edes tuo paperossi-stumppi . .

Tuo tuli niin odottamatta häiritsemään hyviä
sopusoinnun tunteita, etfei maisteri ensin saanut
sopivia sanoja suuhunsa.

— Sinä olet siis juonut, vaikka . . sanoi hän
sitten kuitenkin, mutta ei tullut jatkaneeksi.

— Vaikka jo lupasin . . lupasin . . heh, heh!
Mitä sitä ihmisen lupauksista .

. ei se osaa pitää,
mitä lupaa . .

— Minä annoin sinulle kaksi markkaa sillä eh-
dolla, että ostaisit leipää . .

— Sillä ehdolla . . jaa, sillä ehdolla . . katso-
kaas, herr pastor, tuota . . sillä ehdolla . . niin, että
ei se ole niin, herr pastor, että tuota ihminen .

.

immeinen . . ihminen .
. että elää yksistään leivästä .

.

Mies viittilöi sormet harrallaan alas katuun ja
ylös lyhtyä kohti, ja tuli sitä tehdessään aivan li-
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kelle maisteria, koettaen tavoittaa häntä palttoon na-
pista. Maisteri vetäytyi sitä mukaa ta'apäin . .

— Niin, sillä ehdolla .
. ja tilaisuudella . .

mutta liha on heikko, vaikka henki on .
. henki on

. . kuinka se on se paikka, herr pastor?
— Mene tiehesi sinä!
— Että tuota . . ei pastor saa mennä .

. yksi
paperossi-stumppi .

.

— Jos et sinä nyt hetikohta korjaa luitasi tästä,
niin minä huudan poliisia, sanoi maisteri vihaisesti
porstuansa ovelta, jonne mies oli seurannut häntä.

■— Huudan poliisia . . huudan poliisia . . minä
huudan itse poliisia, etfei pastorin tarvitse . .

poliis,
poliis !

— Lurjus! mutisi maisteri ja sulki ovensa. —

Tuommoinen renttu, uskaltaa tulla koskettamaan.
Maisteri oli vihainen, mutta sytytettyään kyntti-

län ja alkaessaan laittautua koti-asuunsa hän pian
kuitenkin lauhtui .

. Pitäähän sääliä tuollaisia onnet-
tomia olennolta, jotka uudelleen ja aina uudelleen
lankeavat .

. eihän ole oikein heitä liian ankarasti
tuomita . . Hohhoi!

Maisteri oli riisunut sortuukkinsa, pukeutunut
kotiviittaansa ja pistänyt tohvelit jalkoihinsa. Sitten
oli sytyttänyt piippunsa ja istuutunut keinutuoliinsa,
sivusittain pöytään .

.

Hm! — Se oli siinä tupakoidessa ja kiikkuessa
maisterin ainoa ajatus, eikä hän siitä tahtonut sen
pitemmälle päästä.

Vähän ajan päästä kuului matami tulevan sisään
ruokatariottimen kanssa. Maisteri antoi hänen tulla
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eikä puhunut mitään. Mutta jo ovesta huudahti ma-
tami:

— Sissoh ! — No, nyt pastori taas polttaa piip-
puaan . . se on parasta . . no nyt minä taas tyk-
kään pastorista!

Matami tuli aivan maisterin eteen ja loisti niin
vilpittömästä riemusta, että maisterinkin piti hy-
myillä .

.

— Eikä pastori turhaan kiusaa itseään . . se
veisi kaiken aptiitin ja humöörin . .

— Niinkö matami luulee?
— Niin se on, minun miesvainajakin .

.

— Kyllä minä aijon kuitenkin vähitellen totut-
taa itseäni pois.

— Jaa, vähitellen . . se on toista, että vähi-
tellen . . niin pastori voi tehdä, jos tahtoo . . mutta
ei äkkipikaa .

. se ei ole terveellistä . . Hyvää yötä
pastori! Jumala pastoria varjelkoon!

— Hyvää yötä matami!
Vähän haukattuaan käänti maisteri keinutuo-

linsa pöytään päin ja alkoi kirjoittaa saarnaansa.
Se sujui nyt kuin vettä valaen. Tunnissa sivalsi
hän sen valmiiksi. Vaan kun hän lopetti työnsä,
könötti poroastian laita täynnä puoleksi poltetuita
paperossia kuin ilmaan ojennetuita kanuunia.

Sänkyjm mennessään sytytti hän vielä piippunsa,
poltteli sitä ja antoi kynttilän olla sammuttamatta
niin kauvan kuin piippu paloi.

Vilahti siinä savupilviä nieleksiessä sivumennen
mieleen muuan ajatus omantunnon moitteesta. Mutta
kohta se kuitenkin katosi muiden ajatuksien ta'a.
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Ja maisteri oli vakuutettu olevansa tottunut oman-
tunnon ääntä kuulemaan. Silloinkuin se ei sen ko-
vemmin nuhdellut, silloin ei siinä tietysti ollut mitään
pahaakaan, että tupakoi. Sitäpaitse oli tuo niin ko-
vin vähäpätöinen asia.

Sitten asetti maisteri piippunsa lattialle tuolin
varaan seisomaan, puhalsi huoneensa pimeäksi ja
kääntyi seinään päin maata,


