
JW 3.

Hinta 35 n.





gut)ani Ahon
Kirjasta Kansalle. U:o 2.

„Mmmuw M minä Intgtän"

t), m. Kertomuksia

PormooZsa,
Werner Söderström



Sisällys.

„Sammuta sinä, minä sytytän!"
Lesken ropo.
Liisan lehmä.
Tuomiokello.
Maailman suurin syntinen.
Ikuiset kukat.
Niemen äijä.



„<£(tmmutn stnii, minä sytytän!"

Pimeä tatminen yö peitti taiten pohjoisen maan.
Slurtnfo oli painunut pois, mutta matalissa majoissa
loisti lamppujen roalMta luita ja odottaessaan uutta
aamua hattmat ihmiset itoaan niiden ympäriltä.

Maan sitäpä ei suroatnnut pimeyden peitto, jota oli
anastanut itjelleen mallan päimättömässä pohjolassa.
Niinpianfltn hän ultona maaniessaau näti tulien iffu-
noista tuitfaroan, töhnäsi hän omen täydeltä huoueesett.

— Puh! Janot hän japuhatji armottomasti tam-
pun jammutfim.

Eitä talaan ustaltanut enää fntnttöä lamppua, jonla
peiffo oli sammuttanut.

— Mitäs nyt neumotsi? fysyimäl toisiltaan mata-
lan majan ajuttoctt pimeässä isluessaan.

Mutta tuetin oli pimeyden peitto mennyt, fun li-
mahti malon haltija oroeeta sisään.

— Sammuta jtnä, minä sytytän! sanoi hän ja sy-
tytti fynttilän pöydällä palamaan.

©en tehtyään riensi hän pahan peiton jälleen. Patja
peitto teli saman työn toisissa taloissa, sammutti faiffi
fynttilät ja heitti ihmijet ptmeäsjä istumaan. Mutta
hymä haltija hiipi hänen lintereillään ja jitä mufaa fuin
lamput sammuiroat, syttylmät lynltilät.

Waan tun peitto jälelleen fatjahtaen näit, että tulet
rjhä paloimat, totittasi hän laillisin ensimmäiseen taloon.

— Puh! Puh! sanoi hän ja puhalsi fynttilän sam-
mufftitt.
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(Sitä futaan ustaltanut sytyttää fnnttiläö, jonta
peiffo oli sammuttanut.

— Puhalsi fynttiläntin! Mitäs nyt neuroolfi? ty-
fniroät toisiltaan pimeässä istujat.

SBaan tustin oli peitto pihalle ehtinyt, tun haltija
jamassa omen aroautjesja suitahti sisään ja tt)jt)i tuista-

ten, eifö ollut päreitä talossa?
Olihan päreitä talossa, ennen manhaan roaratuita,

utforoaarin tistomta.
— Päre pihtiin! sanoi haltija, sieppasi päreen or-

relta, puhalsi siihen liedestä tulen ja roirtfot roettiffa:
— Sammuta jinä, fyllit minä fytntätt!
Ia sitä mutaa tuin fynttilät taloissa fammuiroat,

Riipimät päreet palamaan ja taas näti peitto tulien luit-
tämän faiftialla, misjä hän äsfen oli pimeätä tehnyt.
Ia hän tötjttäji roielä lolmannen terran tuman oroesta
sisään.

— Puh! pani hän, — mutta ei tahtonut päre sam-
mua. - Puh! — Puh! ja mosta folmannella ferratla
jommui päre.

Eitä futaan taasfaan ustaltanut uudelleen sytyttää
tulta, jonta peiffo oli niin roihatjesti sammuttanut.

— Mitäs nyt neuroofsi? ft)j«it»at pimeässä istujat,
fun fuuliroat haltijan sisään hiipimän.

— Suit tallaan! huusi haltija ja lohta loimotti ttoi-
nen taffaroalfea lieden päällä ja riemusta loistimat hat=
tijan jilmät sen roalossa, tun hän huusi:

— Sammuta sinä, lyllä ininä sytytän!
Ia missä roaan pimeyden peiffo päretutet ihmis-

ten surufsi sammutti, siinä roirittt roaton haltija lohta
paltaita taffatulet heidän ilofjenja palamaan;-ja ne paini-
roat niin, että hanget heloittiroat ja puitten latmat tau»
maisi punerttroat.

Mutta silloin juuttui peitto ja jydäntyi ja jilmät sei-soen ja posfet pullollaan tölmäsi hän sisään tuin tuulispää.
— Puh, puh, puh! — puhalsi hän. Puh, puh,

puh! — puustuttt hän.
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Mutta tuta enemmän hän puhalsi ja puusfuttt, (itä
ylemmä tuli tatasja yltyi, jltä enemmän lietti liedessä
loimotti. Eitä maan hantiin heloittanut eitä roaan puita
punannut, — ylös tairoaalle loimo lafeifesta yleni ja
hehfui tuli faufaijtin tiiliin, roalo roieraille maille.

Komin loetti hän, tjlen yritti
...

En tiedä, olijtfo
ferran sammumaan saanut. Mutta ennentun ehti, oli yö
jo lopussa ja aurinko nousi eitä tulia enää tarrotttu ja
turhaa oli tehnyt työtä pimeyden peitto. Sillä päitoällä
eiroät peitottaan mitään mahda -- ja yöllä suojelemat
Suomeani hymät haltijat.

igsshm ropo.

Kun kotifoulu oli muutamia päiroiä ollut toimes-
saan Kormenlylässä, saapui Sotea-Mari, roanha herännyt
ihminen, toulutatoon, topeloihe leppinsä aroullo pirttiin,
istuutui farsinct-pentilte ja istui siinä toto sen pätroän
opetusta fuunnellen ja juffaanja latoen, jilmäfuopat
uteliaasti täännettyinä opettajaa fohöert pöydän päässä.

Kun foulu iltasilla lopetettiin ja opettaja, jota oli
nuori ylioppilas, pitäjän roroasttn poita, oli roetäptpnpt
pirtinpohjalammariin, lemolle lasfeutatseen, tuuli hän ha-
parotmista tutosja ja Sofea-Mari tuli sisään.

— Ettehän roaan liene jo leivolle rumennut .. .

olisi minulla ollut mähän asiaa ... en tiedä, tuntenet-
telo, maitta tyltähän se roroasti minut . , .

— Tunnenhan toti minäfin, sanoi nuori herra ys°
täroällifesti ja pyysl istumaan.

— Raittihan ne Sofean-Marln . . . saatanhan minä
toit tämän asian jei|oaltanifin. Satsin luulemaan minä-
fin tätä touiun pitoa ja olen fuumtellut ja ttitotjia roaan
paljon. Sanoimat täällä roalteutta jaettaroan fanjatle,
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jofa pimeydesjä roaettaa. Minäpä tuon tiennen, mitä on
roalteuöen puute. Kyllähän minä toti sen, etfei täällä
sitä maireutta, jota silmällä nähdään eitä aiman sitäfään,
mitä sielulla tutaan, niutta sen minä jo lyllä tästä ma-
hästä, että oilea on asia, tosia Herran nimeen alotetaan
ja lopetetaan, niintuin pitimiin , . . eiiähän se nyt roroas-
titaan mahtaisi poitaanja ilman aitojaan lähettää: pahat
tuntuivat oleman ajat, roielätö usfottin muutettanee ja
raamatut otettonee, fuu ei lautamieefään kuulu leijarin
puheille päässeen . . . niin sitä minä, että fun nuo tailti
lahjaa tetemät, mitä antaa näin pirttinsä ja mitä näitä
uusia finfereitä ruualla ja muulla auttaa, etfei jäisi yh-
den talon maraan, ja tuuluroatto siellä tirfotla rahaatln
lirjoihin teränneen .

. . niin sitä minä, että tun ei tätm
moisella roanhalla ja roairoaijetta ole mitään antaa, roaan
tuitetttin tefiji minuutin mieleni tuunnella . . .

— Mari maan tuuntelee, eihän se toti mitään
mafsa ...

— Enhän minä ihan ilmaisetsitaan . . . maan fun
minulla on mähän mielä roetsuun ääntä eitä täällä näy
oleman roatituista roeisuumiestä, jota nuottia tannattatji,
niin minä pyytäisin, että jos ette pahaisenne panisi, niin
saattaisin minä aamuin ja illoin jiitä edestä roeijata. En
tuota osaa niiden uusien tirjain mutaan, roaan jos roan-
han roirjtfirjan mutaan mielä pasfaiji . . .

Nuori herra otti liifutufjella ivastaan tarjoufjen, ja
foto ajan fun fotifoulua fiormentpläejä pidettiin, oli
Sotea-äßari rutoutsissa aamuin ja illoin roafttittjena roel-
juumtehenä.

Knjnn lehmll.
Kalle Kettunen luutui taroatlaan „herrasroäfeen".

Hän oli näet lapiiätitrat tansatoulun, hänellä oli jola-
tuintin hyroä fäjtala ja hän oli lufenui faifti ftrjat,
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joita lattiatirjastosja oli jaataroana. Sitä paitse feu=
rasi hän tartasti laillia lehtiä, jotta lähiseuduille tilat-
tiin, roattfet hänellä itsellään olluttaan roaraa pitää niitä
omiin nimiinjä. SBaatteet oliroat hänellä herrastuosia,
taulassa oli sellulotöitaulus ja Roihan fraroatti. Hän
osasi fumartaa fuin herrat (taulapäitä yhteen istien) ja
paljastaa Iciffotuttanja temmaten jiitii hattunsa suoralla
fäbellä, niintuin oli nähnyt fauppiaan fonttoristin tele-
roän. Sitten poltti hän „retttngtn" paperossia, joi mie-
lellään olutta tteroarisja, tun sattui saamaan rahaa irti
ja firjoittt nimensä — jota muuten jota paiffaan firjoitti

— Kaarlo ftettuin.
9?ahaa jai hän enimmätjeen irti „miroapelttöillä" :

fullt tuolloin tällöin mittarin mutana, ajoi moantielautm
miehenä roallesmannin tuskiputilla, oli mielellään faifel-
laisessa helposja laistan miehen ammatissa, mutta airoan
roasteninielisesti Jiinä, mitä olisi ollut hänen roarsinainen
kutsumuksensa ja josja hän oli hyroinfin taitama, silloin-
fun tahtoi. Hän oli näet hyroä suutari, mutta roiitft
Harmoin muille Juutaroiöa eitä aina omiisi tarpeitseeniaan.
— „Ei se kannata fäjin ommella, tun tehtaista jaa huo-
feammalla" — jen oli hän oppinut firjoista.

Tämän olen kertonut fumatafseni, millainen poika
oli sillä, jota oli hänen äitinsä, Liisalla, jolla oli möffi-
nen toisella puolen salmen, mastapäätä pappilaa.

Äidit tulemat usein pottiinsa, marsinkin heitot äidit,
muodostumat heidän mufaisifseen ja omistamat heidän
aatteensa ja olentonsa. Liisa ei tullut Nalleensa, sillä hän
oli uuttera ja tarkka: kehräsi, kutoi kankaita, hieroi jakup-
paji, mutta ennen faiffca hoiti hän lehmäänsä, Omenaansa,
josta fäästt ja möi sen maidon, minkä soi pojaltaan roar-
jelluksi. Siitä he eltroät ja siitä mafjoiroat huoneen Vuok-
ran. Stejat kulti Omena laitumella sydänmaalla, ruohot*
fesfa mäfiiyläsfä, ja siellä oli silloin Liisakin. ialroct se
söi „pitäjciän heiniä". Ne olimat niitä, joita jäi kirkko*
miesten jätettä firfon ja tapulin seinustalle. Niinpian-
tun Viimeinen reti oli ajanut pois, ilmaantui Liisa ha-
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rarooineen, raapi fotoon luofonja ja sijoitti jen pieneen
felffahäffiinjä, jonka yljin roetää paarusti pahimmaltattn
pyryllä jalmen yli latoonja. Kalle oli liila juuri herra
ruroetatjeen „fenenfään heroojetji", istui pitäjäönturoalla,
joi mehuästahroia ja poltti „rettlntiä".

SBaan terran oli Omenalle tapbä hullusti.
Kallella oli jo lauman ollut muiden herrantaijitut-

Jienja ohesja tasfufello, jota oli Juurimmalji ojafji äibin
jäämillä jäöstörahottla ostettu, maitta perät fyllit olimot
Kallen omaa aujioto. Sello oli tojin morftinarämä, net»
jälte tiroelle perustettu silinteri, mutta airoan omanja Kal-
lelle, sillä je tutti Jetin omia aitojaan niintuin haltijanJä-
fin, jillointuin ei — leroänmit. Kalle sai fuulla jiitä
paljon pilkkaa, je oli muuttunut melfein Jananparrefji,
ejihtroatji latsfasta tetlosta, niintuin Kalle oli ejifuma
laistasta tellottaaeta. „ Miestä myöten mieltä ronöllä,
Kallen fetlo fantajaanja." Sentähden oli se ollut län-
si oissa jo niin monta fertaa fuin tehomiehiä jattui loolle,
mutta aina jäänyt päällisten puutteessa entiselle omista-
jalleen. Äiti oli heitto, elätti tuota itjeään ijompaa poifaanja
fuin ptffulintu fäfeä, mutta fellon laupparahoja ei hän
itinä Janonut antamansa. — „SBai Jemmoijeen turhuuteen
minä!

...
en ensinlään . . en penntätään . . en, roaiffa

poltoillasi rufoilisit." — „Te lehmällänne ptbätte parem-
man fellon tuin pojallanne; je ei teitä littuta, ivailla
maailma häntä tututa pilifaiji." — „Ei litfutafaan!"
firoahti Luja. „Pilfatfoot! Saaroat ne Jemmoijille roete-
Infjtlle nouraatin. Lehmä on itje anjainnut lellonja, roaan
Jinusja et ole omain houjunnappiesi hantlijaa!"

Sellaisia tohtoutjta tapahtui usein ja ne päättyimiit
taroatlijesti Jiihen, että Kalle sai lupin fifurttonta tahrota.
Mutta iellott päällisrahoja hän ei jaanut.

SBaan jiinä teti Liisa tyhmästi, tun roertaji Kallea
lehmään ja heidän molempain lettoja toijiinja.

Eräänä pätroänä, tun tutin tytöstä totiin, oli toto
pappila tuohutjisja. Koitti talon joutot: piiat ja herras-
roäet, ruustinna, nuoret herrat ja neitojet, oliroat totqon--
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tuneet työtiiin, josja jetjoiroat tehiinä Liljan ympärillä.
Liisa selitti ja puhui, nyyhfytti, ppyhti Jilmiään ejiltinaanja
ja alfoi taas alusta juttunja Jitä mutaa tuin uujia fuu-
tijoita ilmaantui.

— Lehmä on tirjoitettu , . Omena on pantu ryös-
töön . . roallesmanni laittoi sanan, että jos ei mielijuo-
jiollista mafjua mätiin tule, niin enji lauroantaitta myy-
bään huutotaupalla. Woi hproänen oifa totiin Moi
minua onnetonta, fun roiimeijen etämijeni roteroät!

- Mistä je on Jitten tirjoitettu Omena? fyjyin.
No, fa, kun Jen Kallen telloroelasta!

Ia jitten jeuraji fertomus, jonta pääfohbat oliroat
■Jcuraaroat:

Kallella on ollut monta touotta kello, jota ei ole
mikään kello, maan joutama rämä, maitta lytlä fe sille
on tarpeeksi hywä . . mitä fe semmoinen mies fellolla
tekee, joka panee maata pätroän iastiesfa eikä noufe tjlös,
ennenfun aurtnfo fuuta fimhtsitää, - - roaan se et nyt muka
felmannut femmotfelle herralle. Piti saada parempi, mu-
kamas. Jos tuon tiesin, mikä siitä tulee, niin olisi hä-
nelle päällisrahat fairoanut maitta silmästäni.

Mitä je Ciija semmoisesta felroottomasta po-
jasta . . antaisi hänen olla . . . minä en hänestä olisi
tietäminäniiään, huomautti jotu joutosta.

öiija ei juroatnnut, että muut hänen poifaansa moit-
timat Jtllointaan, tuin hän itse Jitä eniten sabatteli. Hän
roaitent ja fäänjt puheen toisaalle.

— Jo niitä pitää olla ilteitä ihmlsiä! Ia roielä omat
sufulaisia oleminaan! Sanoinhan minä jo tytölleni, fun
je jen Heitin otti, että pahanfurinen Je on. Meneppäs
ja kirjoituta anoppimuoriji ainoa lehmä!

— Setö Jen on tirjoittanut?
— Sehän je on. Sehän je on roiefoitellut Kallen

lettoja roathtamaan. Miijttotsta marffaa määrää roäliä
ja Jitten tehbään roeltaroetjelt. SBiilon perästä panee jo
furoernööritn eifä tule puhumaan mitään.

— Eilö Kallelaan ole puhunut?
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— Eitä ole puhunut . . mitenfä je jiitä olisi puhu-
nut, fun on jiitä pitäen ollut mittarin mutana pitäjällä!
Ia miniä Je Kalle oliji tainnut, jos oliji puhunutttn.
Eihän siltä raufalla ole pennin Jyrjäätään. Sama, jos
tyhjää harajeiji. Kumernöörissä lyöbään luluja fuusitoista
martlaa miibentoista marfan melasta ja nythän ne roie-
nemät minulta lehmän. 3t|e filuluimat uhanneen tulla huu-
tamaau. Lehmänhän ne roieroät . . moi minua poloista!

— Mutta eihän Lujan lehmää mitentä moi myydä
Kallen melasta? Ettetö sanonut, että lehmä on teibän?

— Sanoinhan minä, — mutta ethän se uslonut,
tirjotttt roaan. Ei tuutu auttaman, tun je on laitti ollut
oleminaan yhteistä, Maan jos jatsi tobistutjen, että Je
on minun oma hantttmani ja että Jiinä ei ole Kallella
ojaa mitään, niin jaattaisi peruutua. Maan tuta sen mi-
nulle semmoisen tobistutjen antaa? Ei fuulu felpaaman
talonpojan tobistus. Roroasti Jen tpllä tietää tämän ajian,
mutta fun ei Jefään nyt ote fotona ja tän' iltana pitäiji
jo paperi olla roallesmannisja.

Liija taa? rootmottetemaan, nientään, me muut Kal-
lea soimaamaan ja tummastetemaan, mitä roarten hän
jitä hoitaa luonaan, aitamiestä. Liija Jiitä yhä enem-
män ittentään:

— Kuu Je on niin hyroä ja heitä . . eitä ole mii-
lointaan pat)aa janaa sanonut eitä täbellä folhaisjut . .
ja Holloahan tuo Omenatafin, fun minä olen fplältä fup»
paamasja ja telee törlpätin tejitllä, roatff ei jitä ole altain
töille opetettu.

— Lietopa liioin miestentään töille? pisti jotupiioista.
— Kulopa Jitä oliji opettanut, fun tuoli ijä, ennen-

fun je Jyntyikititn, Waan oma lapsi on ratas, en minä
häntä ojaa joimata. Pois minä . lähden tästä talasta,
toiseen taloon itfemään, — opettelen tässä ierjälitijenä
lultemaan.

— Elfäähän menfö Liisa, tuumitaanhan roielä. Nut-
taiiifohan luo, jos minä antaisin todistuljen, että lehmä
on Liisan.
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— ©ttäfö nuori herra . . mintittähden ei! . . kyllä-
hän se kliroernööri toti teitätiu ustonee . . en tullut jitä
ajatelleetjifaait, kun en ole ojannut ajatella muita tuin
roroastia.

Hän oli tullut taloon roejtsjä Jilmin, jurteana ja
majentuneena. Kun hän lähti, fäöesjii Jinetilläroarustcttu
paperi, jossa ftrjoittaja Siijan pyynnöstä — sillä muuten
ei olisi tuulema Jitä ustottu — „hengellifellä roalallaan
mafuutti", että lehmä ei ole Kallen, roaan hänen äitinsä
Liijan, niin naurahteli hän hyroästii mielestä ja pieniittitt
ryppy hänen tasrooillaau hymähteli.

Hän oli jo jaamuttanut roanhan roarmuutenja ja
terhaffuutenja, jota fotottaan 01l tadonnut, fim lehmä,
josta Je riippui, oli tatoamaijtllaan, ja janot mennessään:

— Katsos mofomia, fun aifoiroat miebä lehmän.
Mutta malttatoothan!

— Liisan tulee muistaa, että toto syy olisi ollut
Kallen . . häntä teidän pitäisi torua.

— Torutaan, torutaan! sanoi hän mennessään.
Mutta torumatta se taisi jäädä, niintuin oli jäänyt

ennentin.

Muutamien atfatn tututtua, tun taas tapasin Liisan,
muistin hänen lehmäjuttunja ja fyjyin, millä pohjalla
Je nyt oli.

— HproäKä pohjalta! janoi hän tehuen. Pois tiet-
lettiin mnöntt! Kuroernöörtstä tuli epuu ja minä fyjyin
mielä tulujanifin.

— Saittetos?
— Sainhan minä! — Ia nyt je on roämypoita niistä

itje lehmitönnä! lijäji hän tuistaten.
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(TuomiohcUo.

On Hiljainen, talminen, tuutamoinen yö. Tippuu
lunta alhaisilta tairoahtlta ja lumihiuteiden läpi paistaa
Jäppinen fuu.

Maantien toärren Jussi Huttunen on pistäntnnnt
pihalle pirtistään ja färjtrat yhdellä tiellään Heinoselleen
heiniä heittämässä. Hemonen on allanut niitä purra
rousftitella. Mutta yhtättiä on se latannut puremasta
ja tuulostanut. Sitten on Je taas aitonut roustuttaa,
mutta taas pyjähtynyt ja tuulostanut uudelleen ja Jilmä
on pimeäsjä roihreälle roätähtäitpt. lusji on ajatellut,
että mitähän je Jiinä, ja on pannut tallin oroen fiinni
ja lähtenyt menemään pirttiin.

Mutta Jilloin tuulee hän Jen it jetin. Se on jofu
tellosja ajaroa, maantiellä lautana, toisella puolen järmen.
Sienellähän lienee niin ijoäiininen letto? Tuntuu ajaman
alas-mäteä aita roauhtia, fosfa niin remputtoa. Saapas
nähdä, tääntrrofo tiehaarassa ijoa maantietä roai lähteefö
tännepäin firffotietä ?

Tännepäin Je kääntyy ... Et ole tämän pitäjän
herroilla kellään Jen äänistä felloa. Maantienroarrett
lusji tuntee faiffi oman pitäjän aijatellot

.. . Sehän
mölijee loommin niintuin jofu ruofafello . . . Lienee jofu
pittän matfan tafalainen. i

Ia oli jiinä roähän muutatin outoa tuosja tulijassa
ja jen tutusja. lusji tunsi faiffi tiet ja tientäänteet ja
mäet, jo tieji, että Jiitä paitalla, mistä Jen ääni nyt
tuuluu, on roastamäfi, piitä, jprffä termä, jota ei taroal-
linen ihminen juosten oja. Mitä hurja lieneelin, jota
ajaa lautalla roastamaatttn?

Eitä Je tuitentaan tunnu jiitä luin lautalla ajaijt.
Pitemmin je silloin läheneiji. Se -Joipi myöstin litta
säännöllisesti rouoron fumpaontin laitaan eitä niintuin
tamallijesti aisafellossa, jossa fieli aina sattuu maan yh-
teen laitaan.
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Ei je itinä ole oifea aijafello .. . Nyt se yhtättiä
laitaa loimeen läppäptjeen tuin tirfon fello jumalanpal-
roetufjen loputtua. Si tuutu mitään toto maaitmasja,
lumi putoilee roaan jo ruuna alfaa taas roustuttaa
tallisja.

Olipahan mitä oli . . . ei tainnut olla mitään . . .
jaattoiroat uniset forroat roaan roatehbella. Jussille tulee

rotlu paitohihajillaan ja hän menee tupaan ja heitätje
rouoteelleen.

äJlutta tustin on hän jilmitnjä ummistanut, fun
foira totvohtaa pöydän alta ja täyttää ulos ja alfaa
ultvoa. Samasja tuutuu aroonatjesta oroesta fellon ääni
entistä jetroemmin. lusji Jutajee turtin päälleen ja ten-
gät jalfaanja ja menee ulos. Ratti rouoron hauttuu ja
rouoron ulrooo ja juotjee tallin taa, palaa sieltä häntä
fotpien roölisjä jo roitijee, jitten taas rähtjee maan-
tielle päin.

— SBait! — Siit!
Nyt Je Joipi atroan fuin firfon fello:
— Pim! Pim! Pom, pom! — Pim, pim! Pom,

pom! — Pim pom! — Pim-pim-pell-pim!
Soipi milloin harroasteejeu, milloin nopeasti tai-

basta laitaan, milloin läpäten fuin tanssin tohdisjo, fuin
poltan tahdisjo.

Maon eihän tufa root ajaa tirfonfello aijasja! Ke-
nen aija Je Jemmoijen felton festäiji! Ei je ote oitea ajaja
. . . muu ajaja mifä tie . . . ja mitä lie tuo jappilaan
fuun ympärillä. . .

Se tulee yhä Itfemmä, fuuluu roolista heifommin
metjän tafaa, mutta autealta paifatta taas fahta loivem-
min. Mäen näölle päästyään taas tuutuu fuin puitten
tatroojen yli.

Se on firfon fello, oitea tirfonfello, mutta joittaja,
jofa Jlllä tansjin tahtia heltstää luin mitä helroetin ral-
latusta, ei ole oifea soittaja . ..

lusjta aitoo roärijyttää, roaitta on turtti päällä ...

hänelle tulee hätä, Jitä Juurempi, tuta lifemmä Je tulee ...
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Jos je on tuomiokello ... jos je soittaa hänen Vii-
meistä päiroäättsä . . .tulee häntä hakemaan?

Eikö Jussi fan salatuksi itfeltään, minne fe tulee
höntö hakemaan.

Maantie kulkee airoan hänen peltonsa alatfe ja siitä
mennessään fe hänet ottaa . . . Nyt fe on termön päällä
jo termön nila on tienhaara pellon yli pihaan . . .

Kaikki hänen pahat tekonja sitteltaroat hätien mie-
leensä. Hön on tehnyt möäryyttä mattamiehille, pun-
ninnut Heiniö määrällä puntarilla, pettänyt hemoskau-
poisfa, Vetänyt nenästä melkamiehiään, et ole tarmitferoia
milloinkaan auttanut, on kostosta Urmeellö iskenyt naa-
purin lehmää selkään, syöttänyt elukoillaan salaa toisten
niittyjä, puhunut malansa päälle oikeuden ebessö möhem-
män tuin tiesi, ollut ilkeä Vaimolleen, piessyt häntä . . .

Nt)t fe laskee mäen päältä, tuossa tuottosfa on
täällä . . . pim — pom — pim — pom! pim peli . . .
pim pe1i ...!... nyt fe tulee omansa ottamaan ... et
ennötö mitään f mittaa

... ei \aaba anteeksi edes akal-
taan ... se kyllä antaisi, jos ennättäisi pyytää . . . maan
ei ehtisi senkäön kanssa kaikkia felroittää . . . moi, moi, kun
edes kaatuisi käänteen roierusfa!

Hän lankee lyhyessä turlisfaan pottuilleen pihamaalle,
tallin ja nametan mäUselle solalle, iskee kätensä yhteen,
lupaa parantua, lupaa hymittää laitti, jota asian, netin,
jotta ei nrjt edes muistakaan ... attanfa ennen kaikkia.

Nyt je on mäen alla, fello mouruaa airoan lama-
lasti, nyt se taantuu . . . eihän täiinnyttään ... ohi ajaa-
lin ..

. Toimo hntfähyttää rintaa ..
. Mutta jos roielä

tulee toista tietä, fujaa myöten . . . ?

Ei tule jitäfään, ohi ajaa Jeniin! St tulluttaan
häntä ottamaan!

SBtelä roapijee hän tofo ruumiissaan, roielä on hän
voimillaan lumesja, mutta Jyntein ja pahojen telojen
tuima on trjrehttmtit, ei muistu enää uujia mieleen ja
roanhat oroat fuin Jorottetut.

Hän nousee ylös ja tointuu tointumistaan.
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Gttö olisi osunut taloon? 2Bai olisiko rukousta säi-
fähtärtyt? Mat eikö ollut aikonuttaan tulla? Muualle
olikin ehkä ntatfalla, muita ottamaan?

Kello tuutuu ojaroan salmen jäälle, jonlo toisella
puolella on pappila ja flrtfo. Se Joi yhä, pommittaa
ja pimmtttää, mutta lusji fuuntelee jitä yhä rauhaUi-
Jemmin, Jiirtyypä roielä solasta pirtin perään paremmin
iuullaijeen ja nähbätjeen. Musta möhkäle liukuu hil-
jälleen tietä pitkin. On Je niinkuin oliji heroonen ja
reti . . . mutta jaattaahan Je paholainen maitta mii
muuttautua. Katsohan, fuinfa säikäytti! Turhaan hä-
lytti, luulin tuleman eitä tulluttaan . . . Saapa nähdä,
noufeefo firfon termästä roaifo pappilan?

Pappilan termästä . nousee! Poppia meneelin otta-
maan, itseään roroastia!

Jussin rinnassa hyttähtää hyroästä mielestä. Sen
fun roiepi, niin mietoon! Maon tappelu Jiinä tulee en-
nen fuin saa sen ison miehen . . . pitäisitö mennä aut-
tamaan?

Maan kello on lakannut soimasta pappilan alla eikä
se pihaan noustessataan mitään roirta, ei kuuluu muuta
luin liistereslan ratinaa. Sitten Je tatoo nurkan taa ja
faifft on hiljaa. Että lusji pääse seliville siitä, jättö je
taloon roat ajoiko läpi pihan.

. Aamulla roarhatn lähtee hän pappilaan ja nätee lii-
terin edcsjä reen, jonta lesfellä on fafji pulmasta ja
pylroätben päällä riippuu poittitangosja ijo fello, firfon
fello, je uuji fello. Renki on juuri roetämäsjä refeä ja
kelloa liiteriin.

— ftuulilo Je lusji mennä yönä mitään? fyjyy
renti.

Sn ole tuullut.
— Olisipa tämän pitänyt tuutua.
Ia renti lyömään tieltä lellon laitaan, tahafäteen

~, pim — pom ... pim — pom!
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lusji Huttunen fuuli sen jätteen monta terraa fel-
lon joiroan tapulisja, johon Je sitten asetettiin. Mutta
ei je enää tosioon tuntunut hänen tohbatleen joiroan,
niinkuin oli jinä fuutamonönä soinut. Soipahan maan
niinkuin muutfin kirkonkellot ja muistuttihan Je niintuin
ne aitta teferoät jo niintuin niiben tuteettn tehbä, että
terranhan jinuntin, Jussi Huttunen, fuoteman pitää,
terran tilille töisläjl joutuman. Mutta niinhän je joipi
tallille muilletin, eitä hänelle enemmän fuin muillefaan,
muistuttaen taiKia ihmijiit yhteijesti eitä fetään erittäin.
Sillä eihän hän ollut Jen suurempi syntinen tuin muut-
taan jo mitäpä se siis hänelle enempi tuin heillelöän?
Olipa hän tainnut olla mollan niinkuin höperryksissään
silloin, kun antoi fätiäiittäö itseään kaikkia syntejään an-
teefji anomaan. Sikahan se ollut mitä tuomiotello, ta-
roatlinen tirfonfello roaan. Liefö tuota ollenfoon toto
tuomtofetloa, jonta janoroat lähdön edellä joiroan jotoijen
forroaan. Maon jos otijifin jo roaiffa je oliji ollutfin
je fello ja maitta olisi taloon tulluttm — minfäpähän
oliji mahtanut! Oliji siinä foroalle otettu, ennentun sen
mattaan seisomilta jaloilta lähdettiin ... on hän Jentmoi-
tien poifo, jofa ei turhista jäitp.

Sitä se omantunnon tuomiotello enää toista lertact
soinuttaan lusjin tohdolla. Sillä Je Joipi maan terran
luntin ihmijen elämäsjä, elfet jitä Jillä fertaa tottele.

Maailman suurin syntinen.

Hän ei ollut noita eturirom heränneitä, jotta tois-
tenja tilroatla tunfeileroat opettajatnja joltojen juuresfa,
jotta jäestäroät taittia heibän (anojaan, pitämät niitä
fuin itjeään roarten janottuina ja joille ne taroallijestt
Janotoantin. Hän oli noita hiljatjimmista hiljaisimpia,
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jotia fuunteleroat roaan furfalta ja elämät niistä mu-
ruista, joita riffatben pöydältä putoilee.

Kun niin monet muut etupentillit istuesjaan puhui-
roat Jiitä Juuresta tapahtumasta, miten muutos heisjä oli
Jyntynyt, tyyhötti Tiitta tuin pelastunut peltopyy oroen-
(uusja lattialla tai "pirtin pimeimpään farfinanurftaan
painautuneena. Tai kun ne rohkeammat ja tatroaan roal-
tafunnasta roarmemmat tyyninä kejäöinä alahangoilla tai
keskellä menettä soutaessaan tertoimat toisilleen sielunsa
tilasta, ustonsa asteettaijesto tehittymifestä, kiujaukjistaan
ja rooitoistaan, tistoi hän uupumatta, janaataan jano-
matta ja tutu joutfoon humeten rastasta airoaan foffa-
tuhdolla. Ja hän oli mielestään niin mitätön, niin mä»
häpätöinen ja tyhmä, eilii oliji hän osannut, jos kuka
oliji Jitä ihmeefji fysynyttin, mitään fertoa taisteluistaan
jo tofemufjistaan. Si oliji ollut -yänellä rohteutta, niin-
tuin näftii oleman niin monella muulla, pyrliä roroostin
puheille fahöentesftjeen jananroaihtoon, ei edes niiden
tolonpoitoisten miestenfään, jotta johtiroot (euroja, jilloin-
tun roroasti ei ollut jaapuroilla. Ei'hän muuta pyytä-
nyt luin että jai olla nmtana, sai Jilloin tällöin yhtyä
toisten atottamaan roirteen ja Jen loputtua tuulla roähäm
fään jiitä, mitä muut puhuiroat ja tätteä jiitä mieleensä
sen minfä fuitll, sillä ne oliroat häntä paremmat, täydel-
lijemmät ja usfosjaan lujemmat eitä hänestä ollut hei-
dän roertaijetjeen.

Hän osui taulana sybänmoallo, pienessä möflsjä,
suuri lapsilauma hoibettaroana. Mies ei ollut herännyt
ja maailman mielijiä oliroat laitti muuttin Jiitä peru-
talla. Surettihan Je Hautalin tuo toisten juruttomuus,
niintuin Je surettaa faiffia muitafin heränneitä, ja rutot-
lihan hantin, että Herra heibän mielenjä muuttaisi Mutta
ei hän loskaan usfaltamtt jitä ääneenjä ilmaista, etfeiroät
oliji ruroenneet iroaamaan hänen haluaan ojoittauttta
muita paremmafji. Si milloinfaan oltu hänen tuultu
usfoaan toisille tprfnttäroärt eitä milloinfaan rohjennut
hän heibän tähtenjä futjua ystitroiä taloonja sanoa har-

Zlho, Kirjasto tonjoKc ».e 2, 2
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johtamaan. Ja tustin usfalji hän Jitä itjefjeenfään har-
jotttaa. Kun tutti tirjaa, niin tutti jitä toisten nuf-
tuessa ja fun tuli halu roeijuujeen hyrähtää, pistihe ulos
tai odotti, tunnes mutt mäti oli poistunut pihasolta.
Eitä häntä olisi muistettu pitää feuraroäteen luutumana-
faon". etfei hän silloin tällöin, pari tolme tertoo rouo-
besja, juurten juhlapyhäin lähetesjä, oliji laittanut ta-
loaau tuntoon, hafenut naapurin roatmoa sijaijefseen, pu=
tenut tumman sinistä törttipufua ylleen ja todonnut.

Mutta silloin ei häntä olisi mitään rooima maa»
ilmasja jaanut pibätetptji lähtemästä.

Miiffojen ja fuufaujien tuluesja oli laitti Je, miniä
hän oli mieleensä tättenyt, tutunut jiitä pois jo unohtu-
nut. Enji aitoina seuroista palattuaan muisti hän aina
niin firffoasti talkki mitä oli puhuttu, mitä tveisottu,
muisteli ystäroäin jo opettajain janoja, tertoili niitä mie-
lesjään ja raroitji niillä Jielunja. SRutta ajan ollen ne
loimeniroat, roaalemroat, aatteet trtautuiroat yhteydestään,
mieli harhaili taulana autuuden asioista eitä usfosta tun-
tunut oleman fuirs fattelmio jäletlä, joita et jaanut omin
rooimtn toisiinsa liitetytsi. Silloin tuli hänelle hätä ja
fammottaroa trjrjjrjtjben tunne, hänen täytyt Jouda jijältöä
sielulleen ja jilloin hän lähti.

f)än fulfi altumattasta tiimalasit, meltetn jttotju-
jalassa, mattan määrä mielessä autuaasti fangastellett.
Ei joutanut taloihin poitteomaan, ei t)öjybännätään le-
mahtamaan, tustin tiepuolessa ruofailemadnfaan. Sjhtä
menoa painoi hän fengiit täjiroarrella sinne, missä tiesi
ystäroäin oteroan toolla. Jofoinen niistä johtui mieleen,
jotaijen hän näti edesjään, furoaili heidän tuleroan häntä
roastaan jo hänen iaulaanja faroahtaroan. Nyt hän roih-
botnfin haastaa heille mielialansa, alottaa ennen mutta
jonlun roirren, menee roroasttn puheille ja fertoo hänelle
ajianfa lahden festen!

Mutta tuta lähemmä hän tulee jeurapaittaa, jitä
aremmatji hän täy. Mäfeä istustelee pirtin portailla,
jeijosfelee attoroarsitla ja liittuu pihamaalla. Hän pysäh-
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tyy metjiin rantaan, jää sinne, suorii pufuaan, aifoo
mennä, mutta et listalla, ja roasta fun roroasti ja joh=
tamat miehet omat menneet pihanpäästä pirttiin ja roä=
titin roetäytynyt heidän mutanaan, hiipii hän porstuaan,
tvetäytyy siitä tupaan ja nyytähtää oroen Juuhuu tyylylleen.

SBirji alotetaan mirren perästä, mutta aina ennen
tuin hän oli ehtinyt aiottua Jen, jota oli ajatellut. Kuluu
je yö ja Jeuraomo päiroä, mutta ei hän pääje tenentään
tansja pitempiin puheisiin. Ja tun hänen mielestään on
tullut hänen rouoronjo. mennä roroaetin puheille, laittaa
je jo lähtöään ja muut laittamat tansja.

Häntä tustin huomattiin jilloin fun hän oli jaapu-
rottia eitä fosfaan tairoattu silloin tun hän oli poisjo.
Sjhtä hiljaa tuin hän toisten lomitse oli tullut seurapoit-
taan, yhtä nätymättä hän sieltä haroisi. Kun juhlapyhäin
päätyttyä tuli eronhettt jo jaman puolelaijet hafiroat toi-
Jiaan, en tosiaan tuullut tenetifään Tiinaa ft)jproän. Mutta
fun oli jofu matta metsätietä myöten tatroallettu, ilmaan-
tui hän jouttoon, lyöttäytyi Jettraan ja erosi jiitä taas
nhtä salaa ja ainoastaan roierimmäijilleen htjroästit heit-
taen, tun tuli hänen tiehaaransa.

Mutta terran — fejää ennen sitä fuin hän syystol-
mesta tuoli — ilmaantui hän yhtälftä fesfellä rottffoa
pappilaan, tuli Juoraan juuresta portista pihaan ja pprti
roroasttn puheille. .

Mutta Jtellit hän hätääntyi, punoi esiliinaansa, ta-
paili sanojaan ja jai roasta pitfän nnnhfntpfjen perästä
esille Jen, mitä hänellä oli mielesjään.

Hän Janoi olemanja kokonaan felrooton tulemaan
Jumalan armosta ojallijetjt, hän. oli paadutettu, pimi-
tettp, epäusfoinen, hän oli unhoittanut Mapahtajonjo, hän
oli taittia muita fehnompi, hän oli - Juurin Jyntinen
maailmassa!

— Mintätähden Je Tiina nyt niin luulee? Mitta
syntinsä se nyt niin 'suurina pitää? fysyi roroasti.

Kaiten maailman synnit ne hänen hartijoitaon pai-
namat etroätfä onno hänelle yön lepoa eifä viiimän ram
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t)aa. Sjlpepben synti, sillä hän on pitänyt itseään muita
parempana tai pyrtinyt heibän tvertoif — ahneuben
synti, sillä hän on aina pitänyt mielensä toroara&fa fiinni
ja surrut roiittotoubct lehmiään ja lampaitaan, fun sot-
tuimat fttolemoon; — oman manhursfauben Jynti, tun
on luullut omin moitttineen autuaafsi tulemansa. Ja oma
teti hänen mielensä pitämään itseään yhtä hymänii heran-
neenä tuin muuliin, maitta ei ole rohjennut ebes tobis-
taa Hänen nimestään niille, jotta jitä holtvefjlmat, ja
roaitfei ole ojannut neurooa omaa mtestääntään oiteolle
tielle, — eitä ollut hänestä tastenjataan opastajaiji. Hän oli
ollut maailmaan mieltynyt, elänyt ystäroyybesfä jumalat-
tomien tansja, el ollut pilliin aitoihin tuntenut mitään
tarroetta roalaista mieltään, ei osannut roeijata, ei lufeo
eifä rutoilla . . .

Roroasti antaa Tiinan puhua tesfepttämättä, my-
hohtelee roähän itsetseen, neurooo hänet istumaan ja aitoo
jitten puhua hänelle lempeästi tuin lapselle.

— Syntejähän ne oroat nitntätfm synnit, sanoo hiin,
mutta ehfä fatttiroalttas Isä ne fuitentin antaa onteefsi
sille, jota ne faturoaijena fantaa hänen eteenjä ja nöyryt-
tää itsensä.

Tiitta oli saanut tyhjentää täyden Jydämmenjä, te-
mentää monirouotijet taattonsa; — roroasti puhuu hänelle
niin alenturoasti tuin parhaalle heränneelle, Je el pidä
häntä huonompana fuln muitafaan . . fpllä, töitähän hän
nöyrtyy jo fatuu . . ja hänen nt)t)hfptt)ffenjä harroeneroat
ja tyyneleet tuimuroat. Hän noujee, menee nopeasti lat-
tian yli roroastm fetmituoltn luo, ojentaa fätensä hyroäs-
tifsi ja poistuu Jonaotaan janomatta, mieli riemuisena
niintuin oliji jaanut lohdutusta tattefji elämätseen.

Ja taifeffi elämätjeen hän Jen saifin. Sillä ennen
joulua hän tuoli ja tuotiin joulunpyhinä hautaan.

Silloin oli jeuraroäfeä paljon foolla pappilassa jo
roroasti toimitti niin, että Tiinan ruumiille roeifattim
tähtömtrsi pappilan rappujen edessä.
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— Herra on heitoissa roäferoä, sanoi hän sitten pu-
heensa loputsl, jonfa illalla piti pstäroilleen Tiinasta ja
häiien jtjnnmtunnustutfestaan ja ttjäji:

— Jospa oliji meillä ftttfilla yhtä mähän ullouoi-
jia syntejä omalla tunnollamme ja jospa olisi omatun-
tomme fuitentin yhtä arta fuin hänen, ei olisi hätäätöiin
astua Hänen tuomioistuimensa eteen, jota faiffi tietää ja
laitti nittee.

Muut mt)ömtt)tteliroät, mutta ei littaan tyennyt pu-
hetta jättämään, sillä paljo oli joufosfa niitä, jotta tä=
nään fuuliroctt Tiinasta puhuttaroon mosta ensi terran

- ja jotben mielestä hänen muistonsa yhtä pian hiilmeni.

Ikuiset Kukat
(Aleksanterin paljaalla).

Ihana on milpitön tunteiben ilmaus, taunts on fan-
soti tittolltfuubett uhri.

Kestellä fylmintä taimea, nietofsien alta ja tttistujen
läpi lolhtii se fuffafet esiin.

Se lasfee ne surunsa seppeleenä muistoien houballe,
pyhittää ne murheensa merfifsi hyroien töiben tefijälle.

Ei je tuitentoan juruattja ajattele eitä fufat ole ai-
ttoastaart taipantjelie omistetut. Ne omat toiroeiben tar-
hasta poimitut ja ne lemuoroat luottamusta parempiin
pätroiin.

Sentähben ne tytmänftn firoen päälle heitettyinä ei-
roät palellu, eiroät tuihbu eiroätfä lumeen peity. Sen-
tähbcn täyroät ne yöllä uutta umpua telemaan ja taas
aamulla aufenemaan.

Uusi pöimä tapaa uubet luffaset patsaan juurella, ja
fuitentin omat ne aina jamat. Ne omat fuin je pyhä tuli
temppelin alttarilla ennen muinoin, jofa ei jaanuttosiaan
jammua, etfei suuri onnettomuus ijänmaata fohtoiji. Se
palaa jiinä milloin punaijena, milloin sinisenä, milloin
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keltajena liekkinä, ja koko fanjon tpttätet jitä hoitaroat ja
papittarina Jen roaiheelta roattiota pitäroät. Jos Je jam-
muiji, Jilloin uhfaiji onnettomuus maata, sillä je olisi
metffi Jiitä, että totroo on Jybämmistä taöonnut.

Sentähben eliöön jaltittafo tämän tuttien lietin fos-
faan sammua. Soistafoot ne Jiinä päimästä päiroään ja
rouobesto rouoteen tuotsufoot, tunnes laitti on taos, niin-
tuin oli ennen. Muistuttafoot ne siitä, mitä meillä oli
ja mitä meiltä otettiin.

Ja jentähben fantataamme Jinne temään ensi rouotto
ja Jykfyn roiimeinen fauetroa ja tuotaamme Jinne tejäis-
ten tehtojemme tuoreimmat tuomet ja niittyjemme hem-
peys jo luhtoisteu tatitojemme lempi. Ja taimet pittät
hoitolaamme majan motalimmantin iffuttasja fuffaa —

teijatirooinoan.
Elföönfä futaan fotooon matfatle lähtiessään unoh-

talo ottamosta täteensä fuffaisfimppua, ettöönfä sitä pe-
riite tultuaan jättäfö paljoon juuteen heittamöttä . . .

Että totroomme aina yhtä roihteänä pyjyifi, etfei
menneiden muisto fosfaan mielestämme murenasi eitä
luottamus patempiirt päiroiin lemuamasta lattatsi. .

Niemen äijä.

Hön oli omituinen utto jo erosi suuresti roanhan
patoonin muista alustalaisista. Hän oli pienitosmuinen,
tthtusilmäinen, roiihätt roääräsääri, juureroa, hatroapuhei-
nen jo hidas eitä yleensä erittäin rafastettaroa. Potoonin
muiden alustalaisten tanssit ei hän fosfaan seurustellut
eitä nauttinut heibän suosiotoan.

Mutta roanha patooni piti hänestä ja suosi häntä
tlmetjesti. Hän 01l antanut ufolle asumavaitalsi etään
niemen samassa järroesfä, jonta tunnolla hourin tattano-
fin oli, ja Jiitä futjuttim uffoa Niemen äijäksi.
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Siihen oli hän tupajenja tolentanut ja setin oli eti-
foisempi fatttia muita tupia poroonin alusfunnasja.

Patooni, jofa oli hatromaijuutjten feräilijä ja fofeili
faifetlaijilla, joubatti itsensä usein roieraineen ufon niemeen
tätäfin „harromaisuutta" heille näottääffeen. Kaiten maail*
man forteat hetrot sairaat Jilloin nähdä, mitä eiroät olleet
fosfaan ennen nähneet. Sairoat nähdä sijäänlämpiäroän
pirtin, jota oli jamalla jaurta ja riihi ja jofa fuitenfin
oli niin puhdos ja joma, etfeiroät ojanneet fyllin liitettä.
He tultroat metfein liifutetulffi ufon luona istuessaan ja
hänen tyyntä ja älyfiista puhetta fuunneltesjaan ja hai-
tattiroat aina lähtiessään Jitä, etfeiroät Jääneet Jinne iäf-
seen jääbä ja elää muusta maailmasta erillään tässä
ytjinfettoijesja majassa. Ufon faiffi fapineet ja tpötalut,
niintuin puufupit, osttot, ftrroeet, mutta erittäintin tuo-
hesta tehbpt topjat, roirsut ja fontit, jotta faiffi oliroat
hauen omia tefemtään, oliroat heistä airoon etinomoisio.
Kaitila niitä näytteli porooni tehnen, melfetn niin-
fuin oltsiroat ne olleet hänen tefemiöän, ja lisäsi aina
ylpeillen, että jiinä on oinoo ihminen toto hänen laajalla
alueellaan, jofa tulee omillaan toimeen, jofa ei fosfaan
mitään pyybä ja jolle ei tosiaan ole tarminnut mitään
apua antaa. Ja hän ratasti jen johbosto päätellä jo Jelt-
teliä, että fun jofu alunpitäen on jaanut oilein luottaa
omaan itseensä ja tun hänelle yhä ebelleentin oifeus ja
tilaisuus siihen annetaan, — niinkuin hän on tälle äijälle
antanut — on jemmoijesta tilanhaltijalle paljoa juurempi
hyöty fuin kymmenestä muusta, jotta fyllit ehfä juureiro
man roeron mafjoroat, mutta joita täytyi) roähä mätiä
tilan puolesta auttaa ja holhota. Se oli patoonin mie»
liohjetma tämä, jota hän oli foettonut toteuttaa mutbero
fin juhteen, roattfei menestys roielä ollut toiroeita roas-
tannut, ne tun laitti muut, pattje tämä ainoa äijä, oliroat
tottuneet tattisjo puutteissaan häneen jo aina moon hä-
neen tutroaamaan. Sentähben janot hän tämän yhben
roanhan ufon tuottaman itselleen suurempaa iloa fuin
faiffi muut iabat alustalaiset yhteensä.
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Lähtiessään ufon luota näytteli porooni roielä roie-
ratlleen ufon „roaatunaatin". Se oli farhun tuma, jota
oli puuhun teilattuna naulattu oroen päälle ja jota Jeijoi
tahbello jalalla roiititangon pääsjä turoon tatolla.

— Hän furoailee oleroanso hiuton niinfuin aatelia ...
roootuno airoatt niintuin minulla it jelliinikinporttini päällä ...
en ole tahtonut sitä rotatonta iloa häneltä liettää, roarsin-
fin inu ufolla on taroallaan oikeus kothun turoan täyttä-
mijeen tämän tupansa kotolla. Tällä sitmalta sijalta, misjä
pittti nyt on, oli ennen muinoin farhun pefä. Hän tap-
poi farhun ja pyyji itje Joobo tehbä haroumajan Jiihen,
tunnes Joisi tuponja roolmiifji. Sen jälteen eiroät ole
fontiot poroin, tarjoa repineet jo palttnnofji jiitä onnoin
minä hänelle tämän niemen, jota ennen oli ollut oja met-
jästpsputstoam jo johon en jen rouotjt ole torppareita
ottanut. Pientä tiistaroetoo roaetaan — eitä niin airoan
ptentätään, sillä ullo pitää mellein läpi rouoben meibät
linnusja ja taiassa, — on hänellä oiteus täällä fasfta
halata, mutta futaan muu el saa täältä puutafaan taataa.
Toiset alustuntalaijet siitä nutiseroat ja oroat roatjinfin
jiitä juututjtsjaan, etfeiroät soo tällä niemellä talastaa
eiroätfä metsästää. Täsjä on mainio falaroeji ja hyroä
teerimetjä tatroella. Jostns toettaroat he utolto jataa täällä
ppybt)stellä. Mutta silloin nousee äijä milliin ja tulla
fopittää roalittamaan. Minä annan aina otteuben ufolle,
sillä minä tahdon, että hänen jaamiaan etuja jo oiteutjia
pidetään armossa.

Ja nätit puhuttuaan lisäsi roanha porooni roie-
ratlleen:

— Ja minä toiroon, että, jos fuoten ennen fuin titfo,
pottani pitää tahtoani pyhänä ja antoa, ufon elää tosfe-
mottomosja pejäsjä fuolinpäiroäänjä jaotta.

Manha parooni kuoli ennen kuin Niemen äijä ja
nuori parooni peri eji-isöinsö homin taittine maineen ja
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alustalai sineen. Äijä juri roilpittömiisti hyroää ifäntäänsii
ja muisteli toihoijin mielin hänen hyrayyttaän.

Nuorta poroonio ei hän ollut nähnyt tuin lapjena,
sillä mieheksi tultuaan oli tämä enimmän aitonsa asunut
ultomailta, raattta tyllä oli tuullut lempeäluontoifetsi mie-
hetfi häntäfin mamittaroan. Oli hoivin hurotraenhe jos-
tus ohitje joutanut, mutta ei roielä milloinfaan maihin
lasfeuut.

Sentähden ilostui utfo suuresti, fun eräänä fejitpiii-
tvänä muutamia rouosio roanhan poroonin tuoleman jäl-
feen näti tutun roenheen lähtemän liitteelle hoivin ron-
nasta toisella puolen järroen ja Joutaman Juoroon nientä
tohti. Sltraaten nyt nuoten patoonin sieltä mihdointin
tuleman ijänjä manhaa pstäroää tetmehtimään riensi hän
niemen nenään roastuujen ja ajettui jeijomaan firoelle,
josja ennen aina oli raonhan potooninfin raenhettä roas-
taan ottanut ja Jen lotan aurien lomitse rantaan ohjannut.

SBaan ne eiroät lasleneettoan siinä tohden moihin,
eiroät nätyneet häntä huomoaroontoan, fulfiroat roaan
hoilaten jo noutaen ohi ja astuiroat roasta niemen lai-
natossu lahden pohjosfo maihin. Niitä oli puolifpmmentä
nuotta hettoo roenheesfä. Msi istui leskellä roenhettä
mutta ylempänä, muut tuhdoilla alempana. Perässä olija
oli sotohettatji puettu, soutamassa oli fartattort isäntärenti
ja fofasja seisoi fotme isoa toiraa, ahneesti maihin raoinuten.

Koirat huppäftmät ensiksi maihin, niin että mesi ja-
loista roiskui. Sitten joutaja ja herrat. Niillä oli kaikilla
pyssyt ja ne olimat nähtäroästi tulleet metsästämään.
Miettiessään, miiä hänen olisi tekeminen, mennäkö mas»
taan roaifo jääbä tupaonjo odottamaan, tuuli utto tllah-
dutsen metsästä ja hetken kuluttua tuliroat koirat amosuin
jänistä edellöön ajaen. Jänis turmaliini tuman suojaan
ja jiinä nitistimät toirat feittäö masten hänet hengillä.
Utto tunsi jäniksen elättijänttjekjeen, jota oli jo monta
rouotta hänen tupansa ympärillä asustanut. Santasia
tuliroat herratkin metsästä juosten. Niistä ci ollut yksi-
kään manhan paroonin näköinen ... ei se toki roanhan
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patoonin poika tuolla taroalla taloon tulisikaan . . . mitä
lieneroätfään muita herroja ... Ja uffo oli roähän när»
tästynyt, tun tyjyö firoahti:

— Kenen tumalla te täällä toirillamie minun elät»
tejäni reroitötte?

— Kenen tumallato? toisti yfji herroista hiufan
ihmeissään. Eitö tämä ote fotlonon maata? Mutta
tuta Jinä olet ja fenen tumalta sinä ölet täällä?

— Minä olen se Niemen äijä jo lumon täällä ole-
mifeeni ontot minulle monha patooni . . .

— Minä olen fotlonon uuji roouti.
— En tuntenut, fun en ole ennen nähnyt.
— Nyt hänet tunnet!
— Se on se roanha höperö, jota roanha porooni

aitoinaan juosi niin, että hän näyttää menettäneen taiten
kunnioituksensa, — selitti se sotapiiluun puettu hera, jota
oli istunut roenheen perässä. Tämä on ylsi hänen „hot-
rainaisuutsiaan".

— Jota meidän siis on tupo häraittiiii niinfuin
faiffi ufforooinaan muuliin kokoelmat.

Hetrot nauroimat raoudin stttteluudelle; jo kun koi-
tot samassa sairoat uuben jänitjen ajaafjeen, tiensiraiit
hen*at houtluo fohti.

Uffo jäi jeijomaan tuponja oraetle. Hän luuli pan-
tetta jo huutoja ja loodettnjen jänisten rääfrjnää jo fot-
ram tappelua saaliista. Jo hän ajatteli niitä aitoja,
jolloin roanha porooni itje oli istunut hänen roieraanaan
ja liitellpt hänen pirttiään jo fehunut roierailleen hänen
tapineitaan. Ajatteli jttäfin, miten hän nyt roeronsa maf-
saisi, fun herrat itje ottiraot laitti, mitä oli otettarotsjct.
Ajat oliroat hänen mielestään melfoijesti mnuttuneet.

Mihboin loffaji tautominen metjäsjä jo herrat ja
loirat tuliroat tataijin tumalle. Lupaa tyjymättö ja häntä
itjeään huomaamattafaan iantoiraat he pirtistä ulos pöy-
däi ja penkit ja ajettuiraat pihamaalle eraäitäön jpömään
ja juomiaan nauttimaan,
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- Otfaat, tottapahan metteroöt, fun aitanja elämöl-
raät, ojotteli utto jo istahti loitommalle.

- fiähbefjan jänistä tahbesja tunnisjo! puhutroat
herrat. Tulos ei ole huono. Meibän on tultaroa tänne
jota rouoji. Maan on Je roiihän roanhonaifainen, tämä
metjästpsparoiljonti!

— Se on reroittaroä jo sijaan ratennettaroa uusi,
janoi roouti mahtaroasti. Sn ole joutanut tästä osiosta
ennemmin huolta pitämään.

Utto ei malttanut enää olla roolti.
Tätä ei reroitä, janoi hän astuen ejiin.

— Sinäkö Jen tielliit?
- En minä, roaan roanha porooni. Tämä tupa on

oma rafentamani jo minulla on lupa Jen päälle, että joon
jiinä ajua fuolirtpittroäitnt.

— Mitta teen tällä maalla mitä tohbon. Elf et fui-
tenfaan tulisi mitään kärsimään, annon sinulle turoon
asiia uubesfa varoiljongissa ... ja je on jo enemmän
tuin anjoitset. Jos et siihen tyyby, saat mennä tiehesi.

Sn tonSg! Sutii mene tiehenitään.
- Hiiäbämmetö hänet heti? fysyi se iotilaspututm

puettu mies. — Pontus!
Msi herrain suurista foirista tohotti jo päätään ja

murahti.
— Antataa hänen olla! sanoi roouti. Uffo on houffo.

- Sääli, etfette sallinut ... je olisi mennyt yhbessä
litben tilanteessa.

Hän oli sytyttänyt sitarinso, pistäitpt fäbet tasfuunfa
ja oifaji jalfojaan mutoraaan asentoon pöpbätt olle. Sil-
loin sattui hänen silmänsä karhun kumoan tuulimiirissä.

- Mitäs tuo on? Ja tuo toinen oroen päällä?
— Se on hänen „roaatunanfa", selitti isitntärenti.

f)än furoailee oteroonja aatelinen.
Oliko hänellä jiihentin paroonin tupa?

- Manho parooni oli leikkijä mies . ..
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— Siitä mitalin sallinette minun tehbii lopun sa-massa, Mai tahbottefo itse? — ja jotaputuincn herra
ojenji pysjynjä rooubille.

— Olfaa roaan hrjroä! sanoi tömö.
Sotaputuinen herra tähtäsi ja lautasi alas fathun

kuraon raiitin nenöstö. Toinen laufaus lohtasi Jaman
turoan oroen päältä.

— Kafji fathua ja kohbekjan jänistä! Pantaa, ijän»
tätenfi, nämätin jahtilauttuuu!

Herroista oli je niin haustaa ja juttelaa, että he
Jille nauraa hohotttroat.

Ja fun heibän huomionsa terran oli fiintynyt ufon
tttpoan, niin ryhtt)iroät he Jitä lähemmin tarfastamaan.
§e roetiroät ejiin tuohesta iehbyt fontit, roirfut ja faiffi
muuf ufon tekemät omituiset topineet . . . mofomia hul=
lunfurisuufsia eiroät he olleet ennen nähneet. Kolo tupa
rafennus oli heistä jetä utfoa että roarsinfin sisästä mus=
tine seinineen ja notisine fattoineen kauhean tuma ja typerä.

- Mitäs hetrot sitä moittii, fun Je tetran minulle
leipoa, usfalji uffo muistuttaa.

Herrat eiroät otteet höntö tuulerainaantaan.
— On se nyt höpeö, että tämmöinen musta tum-

mitus on tässä tottonon tauniimmalla niemellä itje ho=
ivia roastapäätä . . . ajatelfaa, miniä mainion raoiiitiuk-
Jen tekisi täsjä uubenaifaitten metjästpshurailo ampuma»
parraetfeineen ja tähystystorneineen . . .

— Mutta sehän on -jo päätetty, tuulillehan, että
tämä on jo tuomittu reroittäroäfji ! — janoi roouti hiu-
ton närlästyneenä siitä, että hänen ehta luultiin tätä täm-
möistä suosiman. — Isäntärenti, jo huomenna on tämä
harafan pejä purettaroa!

Siitö tuli fuitcnfin fartanon rooubille enemmän puu-
t)äa ja ttäumyffiä luin hän oli aamistanuitaan. Renkien
täytyi tulta ilmoittamaan, etfei Niemen äijä lähtenyt»
fään tumastaan ilman laillista häätöä. ,
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— Hontlikaamme laillinen häätö heti paitalta!
— Käräjät alfaroat roasta sylfyllä.
— Pyybömnte roältfäräjiä!
SBouti jai. oitoan roälilätäjät, mutta fun uffo näytti

toteen, että hänellä oli roanhan poroomn lupa ajua tu-
massaan fuoltnpäiroäänjä, lumottiin tonne fihlatunnan-
oifeubesjo. Mouti motitti horniin, mutta houri roahroisti
tihlotunnanoiteuben piiätöfjen. Masta senaatti tuomitsi
turoan reraittäraiitsi, fosfa jen asujalta et muta ollut näy-
tettäroänä litjollista tonttahtia.

Mouti lähetti tentinjä mielii terran häätämään Nie»
men äijää, mutta nämä tuliroat raielä tetran latoisin Jensanan tansja, että uffo et ole tietäroinäänfään. Manhan
patoonin fonaa et moi muta peruuttaa tutaan mun tuin
patooni itje, mutta tun patooni on tuollut . . . „Pttääfö
meibän täyttää roäfiroaltaa?"

— Ottafaa pois oraet ja iffunat!
Mutta seuraamana uätraänä tultiin ilmoittamaan,

että uffo on tiimennyt uunille ja nuttuu siellä tuttti for-
missa etkä ole niinä miehinäänlään.

— Repifää fatto, ja jos je ei auta, purfafaa jeinät!
Rengit tettraät työtä fäsfettyä, mutta fun he aamulla

tuliroat tefonja roatfutusta tartastatnaan, fömpi utto ulos
ifunistaatt jo kehui olleen mähän liiotjilin tampimän.

— Outo meibän reroittaroä uumiin?
Mouti iäsii tiufuisjaan - repimään uuninkin.
Jo uuni teraitttin ja ufon tägtgi roiimeiutitt taipua.

Hän fotosi taroaranja ja lähti.
Mutta fauroafji ei hän mennyt.
— Tupani Joitte gäroitetgfsi, mutta nientäni ette

saane, sanot hän.
Jo ihmeetjeen nälimät fattanon tengit äijän alta-

mon lantaa taptneitaan Juuten litujen alle, jota oli tu-
roan takana. Hän teki Jiihen tulen ja haffajt harouja
ranoteeljeen.

— Siihenkö aijot jääbä?
- Olen ininä ollut tässä götä ennenfin . . . tämä
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on sen roanhan karhun pesä, jonta taaboin kartanon tar-
jaa härotttämästä. Siirryin iästä silloin tupaani jo nyt
olen siirtynyt turoostani tähän. SBuoroitt roieratsfa tiiy-
bäiin. SBiefää terroeisiä tartanon herroille, että larhu on
taas pesässään että lähbe ilman ampumatta.

Isäntätenti fettoi rooubille, että nyt oli uito rott-
meinfm hääbetty tumastaan, mutta ulon terroeisiä hän
ei roienyt perille.

SBouti huotosi helpoituisesta, että tämä itämä juttu
roihboinfln oli päättynyt, sillä roonhan Niemen äijän hää-
täminen oli jo altanut herättää tiusallista huomiota ei
oinoostaan omalla pattfafunnalla, mutta myöstin ulfo-
pitäjissä. Sjleinen mieliptbe oli, muutamien suurimpien
tattanojen rooutejo lufuunottamatta, joilta oli itselläänkin
rettelöttä alustalaistensa tansja, Niemen äijän puolella.
Peliäsi roouti asian roielä tuleroan nuoten potooniniin
forrotin.

Uuben metjästrsshuroitan ratetttamisista temityn tu»
roan paitalle et fuulunut mitään. Kartano taruritsi näh-
täroästi rahansa tähbellisempiintin tatloitutjiin ja niin
unohtui manttelien fofo ajia jo Niemen äijä tansja.

SRutta jo jeuraamana aamuna häätämisensä jälteen
tupeji äijärärjjä uubetleen tupaansa talentamaan. £Uroi»
jalta fun oli jäänyt tiiteesjii (ärtemättä, ei jiinä juurta
roatraaa olluttaan. ftattti raonhat hirret soraitteli hän
entisiin solraaimiinso ja pam uusio jcfaan, misjä raonhot
oliroat lahoneet. Suurin oja tattotuohtstafin roielä kel-
paji. Tupa tuli ihon entijenjä nätöinen, eitä eroa muuta
fuin että ikkunat omat mähän suuremmat jo uuni ulos-
lämpiämä.

Kuloon ei häntä häirinnyt, sillä mailto tartanon
rengeille oltiin annettu kiisiy ivanhan pirtin purkamiseen,
ei heille oliu annettu kieltoa uuben rakentamisesta. Mort-
tikin siirtyi pois ja uusi tuli sijaan.

Saatuaan tuponja fatto päälle fantoi uffo sinne ka-
pineensa kuusen alta, pgstgtttpä roielä sen hatjalle raiiri-
tankonsakin siihen kiinnitetyn karhun turoan tansja.

PornwoZjo, Werner Löderström'w kirjapoinosja, 1900.
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Suuri kuvateosavarassa maailmassa.
Tuskin on ollut aikaa loisia, jolloin olisi suuremmalla

innolla kuin nyt seurattu tapahtumia eri osissa maailmaa
— pohjoisnavalla etelänavalle, kaukaisesta lännestä äärim-
mäiseen itään. Meilläkin alkaa iiimä harrastus muiden
maiden olojen ja omituisuuksien tuntemiseen yhä enemmän
voittaa alaa. Tähän saakka on kuitenkin puuttunut teoksia,
joissa tätä uleliaisuutta olisi suuremmassa määrin tyydytetty.
Matkakertomukset, joita maassamme on ilmaantunut, kertovat
useimmiltain vaan yhdestä malkasla ja pienestä osasta maan-
palloa. Siitä syystä lienee tervetullut teos semmoinen kuin
Avarassa maailmassa, jokalyhyissä, hauskoissa ja jännittävissä
kuvauksissa esittää matkoja ja seikkailuja eri maanosista.

Teoksen johtava aate on jo ilmaistu kansisivulla:

Todellisuus on U8ein ihmeellisempi kuin taru.
Päättäköön lukija jo ilmestyneistä vihoista, pi-

tääkö teos mitä lupaa.
Näissä kertomuksissa ja kuvauksissa ei tule olemaan

jälkeäkään tarusta ja kuitenkin ovat ne usein jännittävämpiä
kuin monet romaanit. Useimmissa luvuissa esitetään teki-
jän muotokuvat, joten teoksesta samalla syntyy eteväin ja
merkillisten miesten muotokuvakokoelma. Sisältö ja kirjoi-
tustapa ovat niin yksinkertaiset ja luontevat, että teos sopii
kaikille kansan luokille ja sivistysasteille, jokaiselle lukutai-
toiselle, joka rakastaa virkistävää ja raitista lukemista.

Suositan teosta varsinkin niille vanhemmille, jotka
eivät tahdo tyydyttää lastensa lukuhalua ryöväri- ja muilla
romaaneilla, mulla kuitenkin haluavat aulaa heille lukemista,
joka samalla kun se tyydyttää mielikuvitusta, myöskin lisää
heidän tietovarastoaan.

Toivottavasti Avarassa maa///nll«<l siis on pääsevä
kuleltamaan avaraan maailmaan kaikkia kansalaisia, varsin-
kin kun hinta oloihimme nähden on hyvinkin halpa.

Avarassa ma«//mll««l ilmaantuu noin 20:ssa runsaasti
kuvitetussa vihossa ja maksaa vihko ainoastaan penniä.





«s Uusia arvokkaita kirjoja o*
WERNER.SÖDERSTRÖMin kustannuksella on ilmestynyt:

Ajantieto maailman tärkeimmistä tapauksista.
Niille, jotka eivät ole koulua käyneet, kirjoittanut
A. Yrjö-Koskinen. Kuvilla ja kartoilla varustettu.
Hinta sid. 65 p.

Vl8lN6N nistvsia. Kansakoulun oppi- ja lukukirja. Toi-
mittanut Alpo VcPc>«s». Kuvilla ja kartoilla varus-
tettu. Hinta sid. 1 m. 10 p.

Aleksanteri ll:S8N MM8t0. Kirjoittanut Zach. To^us.
Suomennos. Monilla kuvilla kaunistettu. Hinta 65 p.
»puheenaolevalla kauniilla kuvallisella juhlavihkosella on Suo-

men kansalle pysyvä arvonsa. Siinä ovat lyhyessä, keveässä muo-
dossa kerrotut kansamme kohottamista niin lämpösesti harrasiHneen
keisarimme toimet Suomen sisällisen itsehallinnon jasen perustuslail-
lisen aseman henkiinherättämiseksi, hänen matkansa Suomessa, hänen
vakavat sanansa ja järkähtämättömät mielipiteensä lain ja laillisuu-
6en arvosta kansojen Ha valtakuntain onnen ylläpitäjänä, Paljo kau-
nista löytää lukija tuosta kirjasesta,» (Päivälehti.)

lVliten maatamme hallitaan ja miten itse hallit-
semme itseämme. Helppotajuisesti esittänyt IA
Malin, Lyseon lehtori. Liitteenä seuraa: Suomen
historia. Hinta 1 mk.

Vleisen valtiotiehen opas kaikille kansalaisille. Seli-
tys valtakuntain hallitustavasta, valtiopäivistä, vaali-
oikeudesta, vaalitavasta, tuomioistuimista, hallinnosta,
kirkko-oikeudesta, sotalaitoksesta, rahaasioista y. m.
-— G. A. Aldenin y. m. mukaan toimittanut toht.
Aug. Hjelt. Hinta sid. 3 m. 50 p.

Kansan mielien laskuoppi. Kirjoittanut /5 Suoma-
lains^ seminaarin lehtori. Hinta sid. 85 p.

Kieliopillisia na^oituksia. Kirjoittanut /c Raitio,
seminaarin johtaja. Hinta sid. 50 p.


