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Ensimmäinen Luku.
Minii olin kuuden «noden wanhu tyttö, tun tu-

lin isättömäksi, ja kuudesta sisaruksesta uinuu, joka
ei ymmärtänyt, kuinka turmuttumulsi jäimme. Useasti
kyllä näin äitini ja sisareni itkusilmissä tuumaile-
man keskenänsä, muun kun kysyin : „Mitus itket, äiti
tulta?" silluin hän hymyili mustaani, entä minä
jäänyt miettimään, ulitu tuo hymyileminen surun-
sekaista, maan menin nukkeni kansja juttelemaan ja
olin taas tyytymiiineii.

Isäni, jula oli mähäisen seurakunnan kappalai-
nen, ei jättänyt mitään perintöä meille, muttei eipä
hän jättänyt metkaakaan, ja kusta urmo-muodet uli-
mat menneet, ju meidän täytyi puppilustu muuttuu,
oli äitini suutuit toimeen meille uuden mähäisen
kodon, joten snimme usua oman katon alla.

Wuitku ällilleni ei jäänyi maallista tamarata,
oli hän kuitenkin rikas, sillä hänellä oli luahma luot-
tamus Jumalaan, hymä termeys ja tyytymäinen sy-
dän. Sisareni opetti hän tekemään ruskaimpiulin
töitä, joten tuikki tulimui hymin toimeen, sillä hei-
dän apuansa usein tarmittiin murnkkuimmissa tu-
loissa, maan minua, jula olin nuorin ja kehnoin,
säästettiin aina, ja totta olinkin kahdentuista «uu-
den manhanci niin heitto ja mähänen, että ulisi
suuttunut luulla minua kahdetsun-muutisetsi. llseusti
äitini sunoi: ,Mitenkä sinä, Elsuseni, maailmassa
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toimeen tulet, kun ulet noin heikko ja pieni", muttu
kun enoni, joku usein meillä oleskeli, sen tuuli, sa-
noi hän: „Hlii murehdi! Elsa ju minä olemme hy-
miit ystämät; lun hän mähiin mielä on tasmanut
nitin silmäin «ll«, pääsee hän minun täsmälliseni.
Kyllä minä takaan, että Etsasin s««n hymän w«n-
huin päimieni huitajan. Eitu niin Els«?"

Minä hymäilin enoani oikein hymästi ja lupa-
sin aina olla hänelle kuuliainen ja «»millinen, mutta
äitini sunoi: „Alä mielä, meliseni, pnhu Munhuistu
Puimistasi, ei ule pitkiä «itoja kulunut siitä, kuin
mieheksi tulit. Kyllä sinä mielä «nimisiin joudut,
jolllet yhtä snnnut, niin on toinen jn kolmas jäl-
jellä".

„Ei sisareni! niin ei ole minun laitnni", ma-
kuutti ettu, ..unelmllni rllutesimnt kuin unelmat —

muttll älläämme ikänä niistä puhuko. Minun Mir-
kani setä tllloni antamat minulle työtä, ja Elsausaan kumppanikseni; silloin toimon, että aikani kyllä
kuluu; Mlluhoistll muistuistll ei puhuta, sillä ki-
peältä tuntuu, kun hlllllvaan koskee".

Minä ymmärsin nyt, että enollani oli joku sa-
laisuus, josta ei hiin sallinut puhuttaman, ja kun
minä terran lapsen tumallisella uteliaisuudella ky-
syin älliltäni: „Mitä muistoja net owut, joista ei
eno anna puhuu?" mustasi uiti: „Alä sinä niistä
huoli, ole «inu maun hymä j« kunliuinen enollesi
äläkä loskunn kysele noista mcinhoistu muistuista,
sillä silluin hänelle murhetta tuottaisit".

Tästäpä »vastauksesta minä sain patjon tuumnn-
mista; jota ilta maata pantuuni, tun enoani olin
siunannut, tuumailin kauan aitaa, mitä kaikkia tuo
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mahtoi ullll, josta äiti ja enu tiesi, mutta jota ei
minulle sopinut sunou. Toimoin muin joutumuni
niin munhulsi, että saisin tietää tuon salaisuuden.
Wuodet luluimnt, mutta samassa laimistui uteliai-
suutenikiit. Minä tulin enoni tykö, ja äitini oli
komin iloinen siitä, että oli saanut minun enoni
turmiin. Enoni olikin komin hymä minulle, ja ai-
tani tutui oikein hupaisesi! hänen luonaan, mailta
meillä hymin Harmoin oli mieroita, ja mielä hur-
memmin olimme mieraissa.

Enullnni oli kaunis puu-turhn, jossa hun itse
työtä teki «hietaan, sillii hun piti paljun t«itisi«
tlltzmistll, j« siinä pnn-tarhllssa minäkin yhdessä hä-
nen kanssaan aina ulin työssä. Kesällä kamelimme
jotll päiwä enoni maill« j« t«lwis-«ikana olimme
hemoselln lljelemussn, sillä enoni tahtoi kaikin t«-
»vllin moimillni mahmistuu ; hän uli lääkäri, j« tiesi,
mitii termeyttäni p«r«iten hyödytti.

Minä olin ollut neljii wuottn enoni luona ju
olin tnusitoistn-muotills, tnn hän eräänä päimintii
tuli minun tyköni, sune- en: „Kuules Elsa! kylpemi-
nen olisi sinulle hymin hyödyllistä, ja minä ulen
nyt päättänyt miedä sinua Naantaliin kylpemään,
kuskn minunkin täytyy menun Turkuun. Kirjoita
nyt sisarillesi, että tulemat tänne, niin saamat yh-
dessä sinnn kanssasi Mulmistua sintille mitä kylpy-
mutkaasi turmitset.

Tämä ulikin mieletztäni marsin hupuista, kosta
usein olin toiwonut pääsewäni Naantaliin, josta
olin kuullut puljun puhiittllwun. Sisareni tutimat
minua auttamaan, joten piankin tualmisitun lähte-
mään ja pllrin wiiton kuluttull ulimme matklllla.
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Päimän kuljettuamme omalla hewosella, jou-
duimme jo matkamme Päähän, mutta minäpä häm-
mästyin nähdessäni tuotn „At'monlaaksoa", tuota
kuuluisaa Nnnntalin knupunkin, sillä silmissäni
näytti tämä enemmän jonkun isomman kirkon-ky-
län, kuin kaupungin näköiseltä.

Me ujoimme nyt lesti-roumu P:n tuloon. Tämä
rouma oli enoni tuttu, ja eno oli jo ennen pyy-
tänyt slludll jättää minuu hänen turmiinsa. Romua
P. otti meitä ystömällisesti luustaan, ja minä sain
mähäisen siistin tuniarin asumukseni.

Enoni ei joutunut kauun miipyä Naantalissa,
munit kun minä olin saanut kaikki kapineeni pai-
koillensa, tuli hän minua hymäsii jättämään sa-
noen:

„Nyt, Elsa, jäät ensi-kerrun omaisistasi; sinä
tulet nyt enemmän olemuun omussu mullassasi tuin
eniten, muita pysy toti sumuntnttnisena tuin tä-
hänkin uski. Täällä on monen-luisia ihmisiä, pul-
jun näet täällä turhuuttakin, mutta mnro, ett'ei si-
nun tee mieli tnitkin, mitä silmäsi nätee", ju sy-
wiisti huoaten sanoi hän mielä: „t»rhuus on mie-
ltyi monen nuoren onnettumiiuteen".

Näin puhuttulllln läksi enuni pois, ja minä jäin
»vähäiseen kamariini. Itämä oli minun nyt yksin
jäätyäni, ja ilma huoneessani tuntui raskaalta ja
tukehuttllwllltll, jonta muotsi minä aukaisin akkunan
ja annoin iltll-tutllen mirkistyttää itseäni. Tuo-
kion aikaa lltuttiillni akkunan ääressä, nain kaksi
hemosta pyrkimän eteenpäin, metäen rustaitu muu-
nujll perässään; ne lähemmät ju sllmassa poiktesi-
wllt pihaan. „Nuot matkustllwlliset warmaankitt
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omat tuukllu", ajattelin minä, sillä kapu-sätki oli
komin tomuinen ja santati Maunutkin. Minä tuu-
mailin juuri, ketä nämä »vieraat mahtoimat olla,
tun rouma P. tuli kastemaan minua iltaselle ja
ilmoitti sanueensa enemmän miernitu, nimittäin pa-
roniini: S:n, hänen tätinsä ja hänen meljensä pu-
jan. Olin tumin mäsynyt, joutu muotsi ei minun
tehnyt mieli iltaselle mennä; minä sentähden main
kiitin emäntääni käskystä, sanoen, etllei minua ha-
luttanut ruoka. Emäntäni mentyä panin maata ja
olin pian imen helmoissa.

Aamulla herättyäni pastoi aurinko jo korkeulla
iaimllhnllll, ju minä luulin kellon oleman paljon-
kin, mutta se oli Ivasta kuusi. Pikaisesti pu'in päälleni
ja menin ulos kaivelemaan, sillä llllmu oli lämmin
jll kaunis. Minä kuljin katua pitkin, mutta sa-massa näin polun, jota mei korkealle mäelle, ja nyt

päätin mennä sinne, kuskit armasin siellä olelvan la-
melltt näkö-alan.

Nuhan matkaa olin kiimennyt ylös-päin, kun
näin muutamia lapsia, jottariipimät katajia. Näiltä
lapsilta tyfyin: „Mikä tämän wuoren nimi on, ja
mihinkä tämä tie menee?"

„Wuoren nimi on Kupari-tullio", ivastasi lapset,
ja tämä tie wie salmen rantaan, jota un täältä
wähän matkan päässä; lautalla Pääsee salmen yli
Luonnonmaan saarelle".

Tuman tuultuani kiipesin iuus uina ylös wuo-
ren kukkulalle, josta olikin hymin kaunis nätö-ala,
sillä täältä näkyi meri suurillensa, muuria, kuk-
kuloita ja alhaalla laaksossa Naantalin pieni kau-
punki. Hetkisen tässä oltuani päätin mennä aina
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salmelle asti. Polku mei Mähäisen männistön läpi.
Lintuset llltilelilvut männistössä, ju minä heitä tuun-
nellessutti kuljin niin ajatuksissani, ett'en huoman-
nuttaan olemani matkani päässä, ennenkuin näin
taksi naistu edessäni; ne istuimat jyrkän äyrään
syrjällä olemalla kalliolla. Niihtämästi olimat itä-
mätkin tulleet tänne ihailemaan luonnon kauneutta,
sillä ne istuimat siinä Marsin maiti katsellen merta,
jutll ulitin hymin ihllNll, sillä se oli Mursin tyyne.

Kantana näkyi »veneitä purjehtiman; niissä oli
meren-sllllrelaisia, jotka palasimat Turusta kauppaa
tekemästä, ja juuri edessämme uli salmi, jota eruitti
ihanan Luonnonmaan saaren mannermallsta.

Toinen näistä luonnon ihailioista oli maitha h«r-
mllll-päinen nainen, nman luinen oli mielä nuori.
Hunen muudllstllun saatti armatu, että hän jo ai-
taa oli jättänyt elämänsä tewuimen, silla hän näytti
oleman kolmenkymmenen wuoden puikoilla, mutta
hän oli wielä wiehättäwän kaunis; ihunfu oli mul-
koillen tuin lemmenkukka, eikä yhtään punuu rusot-
tunut hunen postilluun, hänen hiuksensa oliwat mus-
tat j« tiiltlllviit tuin metsä-llllilfti, jll hänen suuret
mustat silmänsä tntselimut itään tuin uneksien uu-
maan luontoon. Hänen sorea martulonsu oli puettu
mustiin mulltteisin, joitta muotsi hänen mnlloinen
ihonsa wielä paremmin silmiin pisti. Minii is-
tahdin kilvelle kappaleen matkaa heistä, mutta kau-
nis nätö-ulu ei ennän yksistään »vetänyt huomio-
tani puuleensu, sillä aina enentywullu uteliaisuu-
della latselin naista ja hänen w«nh«« tumpftll-
niunsll, w«an hetken päästä nousi munhus istuultn,
sanoen nuoremmalle:
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»Hilja, tule nyt jo pois, meitä ehkä odotetnan
eineelle".

He menimut nyt molemmat ja jouduttuansa sille
kohdulle, jossa istuin, hoksasimat tvnsin minun,
inttttn snnnlltaan sanomatta menimät he eteenpäin,
manit minä jäin mielä hetken njuksi katselemaan
heidän jälkiänsä; sitte menin myös minä pois, kosta
«juttelin, että emäntäni jo murinaankin kaipasi mi-
nua.

Kotia tultuani tapasin heti emäntäni, joka läski
minua eineelle. Minä menin ja sisälle tultuani
hämmästyin marsin, tun näin sumat naiset, jotta
lupasin salmen äyräällä. Romua P. esitteli meitä
toisillemme, snnoen: ..Neiti Lehtonen, paronitar S.
ju neiti Tuomi". Mutta manhu neiti tuli heti mi-
nun luokseni, ystämullisesti lausuen:

„Minä olen uinu tottunut tädin niineen, ju koska
me nyi täällä syömme yhdessä jokll-päimäistä lei-
päämme, niin soisin, että neiti Lehtonenkin minua
tädiksi mainitsisi". Minä olin marsin kiitollinen,
ja pian manha täti ju minä tulimme hymitsi tu-
tuiksi, muttu puronitur ei monta sanaa kuussani
muihettllnut, muun hunen meljensä pottu, pikku
Tommi, jutteli sen siaan marsin halusta kanssani.
Minä olin nyt joka Päiwä tädin ja Pllronittllrenseurassa, ja llina enemmän mietitytti minua paro-
nittaren lempeä, suloinen olento. Enimmiten jut-
teli hiin pikku Tommin kanssa, ju heidän puheis-
taan kuulin, että hän aina koetti lapsen sydättt-
meen isänmaallisia tunteita istuttaa. Harmoin hä-
nen huulillllnsll hymyilyä näin, muttll terran toki
hänen mustat silmänsä loisttwut ilostu, kun hun
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tädillensä sunoi: ..Kutsukaa, kuinka Tommi nytkin
on minun poikll-muinujllni näköinen".

Paronitar oli leski, ja hänellä oli ollut pieni
poika, joka hänen suureksi murheeksensa kuuli parin
muoben ivlliihllita; tätä lastansa muisti hiin kai-
pauksella imeläkin.

Toinen Luku
Naantalin kylpy-laitos on soma rakennus, ju sen

siivulle on tehty kaunis sali, joilla seinät omat mel-
kein mullan attunoinu. Sulin edustullu on ihan
meren ruunassa katettu käytämä, jossa tylpiiit ia-
wllllisesti oleskelemat nauttien wirwoittamuu meri-
ilmuu. Täällä istuin minäkin eräänä päimäun lou-
kossani katsellen ihmisjoukkoa, joku käytämullä enen-
tyi enentymistäiin. Tuulla tapasimat monet nuo-
ruuden ystämät toisiansa manhoina harmua-Pälsinä;monessa oli luonto, niinkuin muotokin, muuttunut
muosien kuluessa.

Minä näin pöyhkeän rouwlln kulkeman edestakai-
sin tllytllwllllä, jll eräs toinen istui katsellen häntä.
Tämä toinen sattui lvieressä olemalle kumppanil-
lensa: „Tuo pöyhteä rouwa L. oli nuoruuteni ai-
toina minun ystömänllni, maun nyt, muitta hän tie-
tää, kuku olen, et hän ule minua tunteminaan,
kusta en ule yhtä ritas tuin hän".

Tämä oli minusta marsin tummaa, ja mieleni
tiimi oikein katkeraksi, mutta sitte näin taus erään
wapasukuisen torkea-armoisen mirknmiehen tuleman
rantaan Päin; hän oli marsin harmall-päinen, muitci
hänen torken martalonsa uli wielä surea jll muu-
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tonsll kaittilllln jalo. Tultuansa tllytlllvlllle klltseli
hän mähän ympärillensä jll läheni sitte watthan-
puolistll pappis-miestä sanoen:

„No totta! joll'ei silmäni petä, olet melt A.,
lvlltihu kllulu-kumppllnini. No nyt ..lyökäämme käsi
tutehen, sormet sormien lomuhun" — ja wanhuk-
set jutteliivllt nyt entisistä ajoista, katsellen toi-
siansa silmillä, joissa wielä nuoruuden ystätvyyden
tuli paloi. Tästä näöstä tulin taas paremmalle
mielelle.

Nahan aikaa wielä loukossani istuttuani näin
pnronitur S:n, Manhan tädin ja Tommin tule-
man käytumälle. Kaikkein silmät seurllsimnt paro-
nitartll, muttll ikään kuin ei hän olisi sitä huo-
mllnnuttlllln, tutti hän täytämällä. Muuen kuulin
myös luiskailewlln, että paronitar oli ylpeä, mutta
minä tiesin heidän määrin luuleman.

Paronitar istui Tummin toiereen lamitsalle,
mutta nähtyänsä minun, tuli hän heti ysliimälli-
sesti termehtien luokseni. Wähän ajan päästä meni
hän kylpemään, ja nytpä tuli monta niistä, jotta
eimät ennen minua huomanneettlllln, tyselemään,
milloin paronitar oli tuttawatseni tullut. Hywin ha-
Mllitsin armoni siitä enentyneen, että paronitar oli
kanssani puhunut, mutta pian jättimät he minun
toti, sillä nyt tuli rantaan »veneitä, joissa tylpiät
pääsimät purjehiimaan.

Seura oli päättänyt mennä Luonnonmaan saa-
relle, jossa heidän oli aikomus pitää tahmipidot.
Sinne nyt meni tutu tylpy-seura, jn soittajia oli
myös muassa. Minä en saattunui seuruin muita
tuolle huivi-matkalle, sillä minä en ivoinut hywin.
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Tuuli toi soiton sämeleet törmiini, ju minä surulla
lljuttelitt sitä ilou, justu minun täytyi ollu poissu.

Itämissäni menin suliin ju ui'oin riimein piu-
nou soittllmuun, mutta sumussu tuulin jutun astun-
nan, ja täti tilli luo-seni. Hän sanoi minulle:

„Kuulin soiton tuolta mereltä, ja onpa tumma,
miten soitto minussa aina maituttaa omituisia tun-
teita; sitä kuunnellessani taistelee ilo ja itämyys
sydiimmessäni".

..Mintut on myöskin loivin itämä", »vastasin
minä, ..sillii halusta olisin muiden suukossa suu-
relle lähtenyt, mutta pääni on kipeä, jll pelkäsin,
että kuklltiesi siellä olisi mielä kipeämmäksi tullut".

„Minun nuori ystämäui! tentiesi on tuo sinullejoksikin hymätsi, että pois jäit, kusta, nyt juuri ki-
peäksi tulit", sattui täti ja lisäsi mielä: „ Sisareni
tytär menee erään sairaan luo, mutta jos sinua
hulvittllll wllnhlln seura, kutsuisin sinua kanssani
salmen rannalle. Minä otan tahmi-pannun mu-
kaani, kuklltiesi kahmi ja ulto-ilmn. piankin saattaa
pääsi termeclsi".

Minä kiitin ja seurasin manhusta. Puronitur
tilli myös kylpemästä, ju me läksimme yhdessä.
Tiellä tapasimme pojan, joka myi pipar-kcittuja.
Paronitar tuputti lasta sanoen: ..Kuinlu äitisi moi?"

„Hän on paljon parempi ollut nyt sitte, kuin te,
rouwa hymä, lääkityksiä toitte", ivastasi lapsi, „mutta
hän ei mielä jaksa leipoa".

Kotia tultuumme läksi paronitar fuiruun luu,
ivaan täti ja minä tutoiltmme kahwi-punnuu, ku-
pit ju leimat kopftllseen, ja minä juoksin mielä os-
tamaan pipar-katkuja, kosta päätin puolestani ot-
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tnu niitä mutaani, mutta tultuani leipojan luo,
oikein hämmästyin nähdessäni, miten paronitar täällä
laittoi pipllrkllktu-taitinnn. enkä saattanut ollu huu-
dahtamatta: ..Paronitar!" Paronitar mähän hy-
myili sanoen:

„Niin, täytyyhän meidän auttaa toisiamme. Tämä
heitto mainio warmaankiu tutisi huonommaksi, jos
hän, joka nyt on juuri wähiin paremmaksi päässyt,
taas rupeisi itseänsä rasittamaan".

Minä katsekin ihastuksella paronitarta ja ajatte-
lin: ..Kuinka ivahan ihmiset ulko-niuodosta toki
tuntemat toisiansa! häntä sanomat ylpeäksi, ivaan"
kenessä on mähentmätt ylpeyttä tuin hänessä!"

Kukut ostettuuni lätsin kotiu, josta minä tädin ja
pikku Tommin kanssa menin salmen rannalle. Tul-
tuamme sinne, laittoi emäntäni malkean kahmi-pan-
nun alle, ja minä jäin katselemaan mertu setä
tuuntelemlllln metsän hiljuistu huntuu, muttu tästä
ei mieleni iloiseksi tullut; minii olin yhä muin ala-
kuloinen. Siinä katsellessani näin meneeit merellä,
se Purjehti aimun lähellä rantaa ja minä tunsin,
ettii net, jotta tunteessa isiuimat, olimat ylhaisim-
piä tylpy-iuieruitu ja niitä, jotta tumallisesti piti-
mät itsiunsä muitten seurusta erillään, itään tuin
lllisimut olleet eri kansalaisia. Näitten puhe ja
nuuru kuului kukkulalle, jossa me istuimme, ja minä
kun olin itämissäni, oikein kadehtien kuuntelin hei-
dän nauruansa ja sanoin niin, kuin en ennen entä
sen jälkeen olisi sanonut: „Woi kuinka unnelliset
nuot rttkllllt jll ylhäiset uwllt!"

Täti klltsoi minuun, lausuen: ..Elsn! luuletko- si-
näkin niin? Ei, ei, lapseni, sinä ulet määrässä,
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muttu ylhäiset osllllwllt pllremmin elää näytteliän
elämää, tuin me tumalliset ihmiset; heillä on särky
sormessa ja toti hymy huulillll, heillä saattllll ollu
turmus sydän ju toti makea kieli, siinä on koko
eroitus. Minä olen iuanha ja olen paljon näh-
nyt; minii tahdon kokemuksistani sinulle mähäisen
kertomuksen kertoa".

„Oi! sepä on hupaista", sunuin minä entä nyt
enää itämästä mitään tietänyt, muun istuin tätiä
kuuntelemaan. Tuli leimusi kalliolla, kahmi-pannu
purisi, ja täti ulkui kertomuksensa.

Kolmas Luku.
Wuiihan tädin kertomus.

Pari-kymmentä muotia tata-perin asui Naanta-
lin kaupungissa eruiin tulon yli-kerrussu herras-
miehen leski sisarensa ja kahden lapsensa kanssa.
Lesti uli tumin köyhä, hän leipoi noita kiitettyjä
Nlllliitlllin pipar-tllkkuja, nmttll eipä ne käyneet kau-
paksi paitsi kesällä.

Silloin, kuin kytpiöitll ju meden juojin oli kau-
pungisfll, täytyi lesken tVotll taimi-muransakin,
mutta niukllllll tahtoi tamarat tlllmella olla, maitku
tylpiät kesällä tuMllllisesti aina ostimat lesken pipar-
kakkuja enemmän tuin muiden leipojain. Lesken lap-
set olimut uinu tukkuja myymässä, juken muin näki
nämät thllNllt lapset, ei snllttunut 0111l heiltä osta-
matta. He olimat tuin k«ksi kllswawoll lehteä yh-
dellä oksllllll, niin ihanat ja yhden näköiset. Kuk-
kaan en tahdo heitä merratll, sillä heidän ihonsa
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oli kalpea, köyhyys ci tylmänyt ruusuja heidän
postillensa; muttll ken kerran katsoi näitten lasten
silmiin, hän tahtoi wielä toisenkin terran niitä
nähdä.

Minä muistan erään kesän, jona kaupunkiin ko-
koontui tawllllista enemmän ivieraita. Niitä tuli
silloin Nupurista, Helsingistä ja llittll Pohjan pe-
riltä. Helsingistä oli puljun ylhäisiäkin, ja nyt
uli saaliin uita Naantalilaisilla, kaikki toiwoiwat he
hywää kesän tulua.

Köyhä leski yli-kerrussu leipoi pipar-k-uttujansa
ju lapset pittiivut yllensä puhtaat wllllttcet, sillä hei-
dän oli meneminen pipar-tukkuju myymään. Niilu,
ivlltihempi lapsi, oli silloin neljiititoistll-wuotinen,
muttll Hilja llinoastllllit kymmen-wuotias.

Niilo käwi Turun luutuu, josta hänellä aina oli
hyivllt todistukset. Hän olikin kaikin taivuin ah-kera, sillä kun hänellä lukemisestaan oli ivciitt wii-
hllnlin lonill-llikllll, käwi hän erään porwurin ta-
lossa pesä-puita hukkuumussa. Tämä purmari lllh-joitti hänelle myöskin aina walimmiten kynttilöitä,
joten Niilo sai kynttiläinkin Ivalossa lukea. Näin taisihun muitten utvulla Pyrkiä eteenpäin, muttll ruoka
tahtoi toki Ulla niukalla, maitta äitikin koetti an-
taa, mitä työllään irti sai. Kotona ollessaan käwi
Niilo pipllr-kllkkujll myymässä, maitta tyllu moni
hänen i'ässiiän olewu puita ulisi tätä työtä häpeunä
pitänyt; mutta Niilon äiti uli aina sattunut: „ Kaikki
työt tuottaa arivoa tetiällensä; kuntin pitää tehdätyötä sen mutllllti, tuin hän jllksllll ja ymmärtää, sil-loin lumlllll kyllä siunllttkseusll antaa", ja äitinsäsanoihin luotti Niilo, sillä hän rakasti koivin äitiään.
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Tyytywiiisenä meni hän nytkin Hiljun kuussa
myymään pipur-kllkkuju. He menimut Niluluutoon
asti, joka on kaupungista luiihän paremmin tuin we-
näjän wirstun päässä. Siellä on kaunis huone-
rakennus, jossa on sali, kamari ja kyökki; kumu-
rissa on lähde ja sen ympärillä suma aitaus.
Tästä lähteestä silloin juotiin teriveyden tvettä.
Nllhti-pulmeliu ammensi mettä tluseihin, ju ottaak-
sensa näitä ivastaan kurkoittiwat ylpeät rööklinät
hienoja formen-Päitäun. Nämät meden-juojat aa-
muisin enimmiten ostelimat pipar-katkuja, ja senpä
muotsi Niilo ja Hiljll sinnekin riensimiit.

Lämmin oli kesäinen aamu, koste-helmet kimal-
teliwllt puissll jll ruohossa. Kissan-käpälät nurmi-
kolla kuloistiivllt, ja Hiljll olisi halusta »viipynyt
kukkia poimimassa, mntta Niilo joudutti häntä pois.
Pian he jutituiwatkin Niluluotuun. Täällä oli
kaunis keto, johon löytämiä ja lehti-mnjoja oli tehty
»veden-juojien huwiksi.

Paljo oli nyt herroja, roitlvia ja neitosia kul-
jeskelemassa käytäwilla. He näkimät Niilon sekä
Hiljan tuleman in huusimat näitä lähemmäksi. Lap-
set lähemmät, ja pian iuähentyi kakut toppllsistll.
Niilolla et enään ollut mitään kopassa, mutta Hil-
jalla oli wielä iviihiiisen. Hän istui nyt käytämällä
olemalle lllivitslllle udottanilllln, että hänenkin lop-
pllnsll tyhjäksi tulisi. Kissan-käpälät oli hänellä
wielä kädessä jll hän sitoili niistä kiehkuraa, mutta
tätä tehdessään katseli hän aina ivälimmiten nei-
tosten somaa lvlllltetustll, lljlltellen: „Mistä nuot
tehdyt mllhtllnematklllln olla, kun ne noin loistamia
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owllt". Hänen näin ajatellessaan tuli eräs somasti
Mllllteiettu neito hänen luoksensa, kysyen:

..Sanoppa, kaunis lapseni, mitä tuosta kiehku-
rasta tahdot".

Hilja ei Mllstllnnut mitään; hän ei kuullut mitä
kysyttiin, sillä hän katseli main neitosen maatetusta,
joka hohti niin sinisellä, tuin kesäinen taiwlls. Hän
turtoitti kättänsä, hypistäiiksensii edes Mähän tuutu
kaunista hametta. Neito huomasi lapsen ihastuksen
ja hymyili lllhllisesti, lvlllln tysyi sitte toisen ter-
ran: „Sanu nyt, minun kaunis tyttöseni, myytkö
tuon kiehkuran minulle?"

Hiljll antoi kiehkuran, ja neiti pudotti «tutita-
man pennin lapsen käteen, maan kiehkuran laski
hän päähänsä ja meni sitte hyppien pois kumppa-
niensa luotsi, joille hän sanoi:

..Tutkaatte katsomaan tuota kaunista tyttöä, jota
pipllr-kattlljll myy; minä ostin häneltä tämän tutka-
kiehkuran, saudeikseni huntä katsella mähän aikaa".

..Mennäiin", huusimat kaikin, ja nyt näki Hilja,
miten monta neitoa tuli hänen luoksensa. Kaikki
tahtoimat he ostaa hänen katkujansa, ja sillä aikuu,
luin Hilja koppansa tyhjensi, tarkastelimat häntä
nämät ylhäiset neitoset ja kuiskailimat toisillensa:

„AH! tuopa masta ou ihana lllpsi".
Hilja ei tuullut, mitä neidot ajattelemattomuu-

dessaan kuistlliliwllt, jll sepä oli onni, sillä pian
on turhuuden sienien kylmetty miuttonillunkin sy-
dämmeen.

Lapset olimat nyt slluneet koppansa tyhjiksi ja
lätstmiit totia, maan toisena päiivänii menimät he
taas ja palllsiwllt jälleen, tuoden tyhjät topat ta-
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kllisin. Nain oli jo enempi Puoli kesää kulunut,
luu eräänä päiwänii Niilo ju Hilja menimut tänne
salmen rannalle poimimaan kukkia männistöstä.
Herras-wäki osti halusta metsän tuttia: sirtun-kel-
lot olimat heille hymän hajunsa muuksi erittäinkin
mieluisia, ja näitä lapset nyt poimimat männis-
töstä. Hiljllllll oli jo koko joukko sirkun-kelloja, jll
hän meni istumaan tänne kalliolle, suoriatsensa tut-
kia ivllhille kimpuille; sen tehtyänsä sitoi hän mielä
itsellensä kiehkuran, laski sen päähänsä, niinkuin
hän oli nähnyt tvieruun neitosen tekemän kissutt-käpälä-kiehturalla, ja otti sitten kukkakimppunsll pul-
millensa. Meren aallot loistimut hiljuu wuoren
kylkiä mustaan, ja Hiljun suuret mustat silmät kat-
seliwllt niitä, mutta toimeensa ja ajlltuksensll lensi-
tviit tllttlls tulewllisuuteen, maan samassa tuli hä-
nen meljettsä huutaen:

„Hilja! mitäs siellä teet? istut kohotut, kuin
manha tunto metsässä".

„Niin, minä ajattelin main sitä, että ttuilla rik-
kaille! mahtaa olla hymin hupainen oltuwll; ne os-
taMllt pipllr-tllkkujll niin Paljon, kuin main tahto-
ivat, kun me sllllinme äidiltämme ainoastaan yhden
kumpikin, ja senkin niistä, jotka omat enimmän rutis-
tuneet taikka palaneet; ja noilla ylhäisillä on niin
kauniita tvllutteitukin, että, että - moi kuinku hu-
paista mllhtllneetlllln 0111l semmoifissll wlllltteissa!"

„En uskotklllln yhtään, että rikkailla on huftai-
sempi 010 kuin meillä. Kun minä taimella puun
hakkuusta ulen maksun saanut ja sillä itselleni ruo-
kaa ostanut, silloin maistuu ruokani niin hymältä,
ett'eiwät pipar-kakut suinkaan parcmmaltll maistuisi,
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jll sitten sllutun taas iloisena lukea, ja kun äi-
tiämme saatamme auttaa, eikö meidän aina ole sil-
loin ollut hupainen oltaiva -— niin hupainen, ett'ei
rikkailla ole niin paljo iloa, sillä jos jotain apua
tarwitsewat, ottawat ye wain palkka-ihmisiä töi-
tänsä tekemään, ja kun työt oivat »valmistuneet, an-
tuwllt he muksun, eitä se heille itua tuota; minä
en ymmärrä, että niillä saattaa mitään suurta iloa
olla".

„Mutta niillä on niin kauniit muutteet, juuri
kuin kukkusilla".

„Niin, tytöt toiwomut aina tuikkia, mitä silmiin
pistää", mutisi Niilo, ..tnutta äiti sanoo, ettu se
on onnellisin, jota tyytyy siihen, mitä hänellä un;
Mllllit tule nyt tutill, että saamme sitte mennä kuk-
kasia myymään".

Hilja meni weljettsii kanssa, muttll tun tutill
tuliivllt, sattui lesti, että tarivitsi Niiloll halkllse-
nilllln mähän puita uuniin, jontll muuksi Hiljan
oli yksin lähteminen.

Hilja meni yksin, jll tultullnsll Wiluluotoon kulki
hän, tukkll-kimput kädessänsä, edestllkllisitt käytälviä
pitkin; ei ketään nyt näkynyt lehdikoissn, sillä mie-
raat olimat kaikki kuristamassa tanssi-salm kuttll-
tiehturoillll, kosta illalla oli tanssi tulema. Hilja
olisi halustll sisälle mennyt, mutta ei uskaltanut,
maan istui simehesen puun juurelle. Siinä lapsi
katseli miten säästi-parivi tanssi, ja perhosia, jotka
lentelimät kukasta kukkuun; mehiläiset surisiivut, ju
pikku Hiljun silmät ivuipuiivat tutu. Näin unen
helmoissa näki hänen kenrllalinttll Simssi, jokll
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muutamain ystälväittsä seurassa tuli kameleittaan
täytllwää pitkin, ja kenraalinnll huudahti:

„AH katsokaa! tuohon on meidän pikkunen kukka-
kauppias nukkunut nurmikolle. Tietämättä kauneu-
destaan on hän itse kukkllittsll joukossa ihanin. Tämä
suloinen lapsi minua miellyttää, ja minä olen jo
kauan tuumaillut, että jos hänen äitinsä sallii, utan
minä lapsen k-uslvlltikseni".

Keurlllllinttllit puhuessa heräsi Hiljll, jll lempeästi
katsellen häntä sanoi kenraalinna: ..Lapsetti, anna
nyt minulle nuot sirkun-kellot, niin saat taas ivii-
häisen rahllll. Eikö sinun mielestäsi ole hymin hu-
paista saada rahaa?"

„On, sillä äitini saa sitte taas ostaa puita,
maitoa ja kaikenlaista, mitä hän tarivitsee".

„ Mutta jus sinä itse saisit ne rahat, ja äitisi
ei niitä tllrivitsisi, mitä niillä sitte tekisit?"

„Antuisin net meljelleni, ett'ei hänen tarwitsisi
nälissään ullll, tnn hän tuuliill käy".

Kenrulllinnan silmissä wesi-helmet timlllteliwllt,
jll hän sanoi: „Oikein tekisit, lapsetti, mutta etkö
sinä tlluniitll wlllltteitll tahtoisi?"

„Tllhtuisin", «llstllsi Hilja luistamin silmin. „los
olisi ällilläni, meljelläni jll minulla semmoiset maat-
teet luin rikkailla, sepä olisi hupaista!"

Kenrlllllinna hymyili lapselle, lausuen: .Mene
nyt kotiasi ja ilmoita ällillesi, että kenraalinna
Simssi tulee huomenna hänen tykönsä".

Hilja niiasi ja meni aawistamattll, mitä asian
kenraalitittlllla hänen aitillensä ulisi.
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Ncyäs Luku.
Mkerrassa asuwa leski uli aikaisin aamulla kyp-

sentänyt pipar-kuttunsll, huone oli siilvuttu, ju luft-
set ulimut saaneet paremmat maatteet yllensä, sillä
tenrlllllittnllll udutettiin. Lesti istui attunlln ääressä
suttllll kutoen jll tuumasi juuri, mitä asiaa tenraa-
linulllla saattaisi olla, tun samassa jo kuului silkki-
hameen suhina Minnin portailta. Kenraalinna as-
tui sisälle, jll leski pyysi häntä istumaan.

Istuttuansa lausui kenraalinnll : „Minä olen kuul-
lut teidän, rouma hymä, oleman niin köyhissä Ma-
roissa, että teidän on työläs tasmattaa lapsianne.
Useat terrat tänä kesänä olen heitä katsellut ja pu-
hutellut, ja minä olen heihin hymin mieltynyt;
senpä muotsi olen tuumannut, että halusta ottaisin
teidän pittu Hiljanne tasivatitseni, jos ei teillä
eitä lapsella mitään tätä ivastaan olisi. Suolaa
anteeksi, että tätä teille ehdottelen; minä artvlllltt,
että sen tummllllisena pidätte".

..Ansaitsematon hywyys wento-wierailta on tyllii
tummllllistll", sanoi lesti tyynet-silmin ja lisäsi
mielä: „Wllitkll meidän Hiljaa kyllä itämä tulee,
ymmärrän toti sen hänelle onneksi oleman, että hän
kodosta pois Pääsee, sillä mitäpä hänellä täällä on
muuta kuin köyhyyttä. Hiljll! tuleppa lapseni tänne.
Tahtoisitko seurata tätä hymäii lvierasta ja mennä
hänen kllswlltiksensll?"

Hilja ei mitään puhunut, maan rupesi itkemään,
mutta Niilo huudahti: „ Hilja otettaisiin meiltä! ei
äiti, ollaan maan kaikki yhdessä; minä hakkaan puita
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ja luen uisin, silloin et äitin tllrmitse minusta pul-
jontlllllt murhetta pitää".

..Mutta ällilläsi olisi toki helpompi ultawa", lau-
sui kenraalinna, „jos hän ainoastaan sinusta tar-
witsisi huolta pitää, ja kuklltiesi minäkin sitte saat-
taisin äitiäsi joskus auttaa sinun kasmattamisessllsi,
jll luu sinä pääset ylioppilaaksi, tapaat sisaresi Hel-
singissä".

Kenrcilllttutan puhuessa oli Hiljan kyyneleet laon-
neet ivierimästä ja hän sanoi ivakamasti:

„Minä tahdon mennä tenraalinnan kusmutiksi.
Hitilläni ju mcljelläni on silloin Puijon purcmfti ol-
tllivll; meljeni ei enään tarwitsisi nälkäisenä kou-
luun mennä, ja täti saa itse syödä parhacit pu-
lunsa, jotta hän nyt aina on minulle säästänyt".

Niilo ei ollut oikein tyytyiväinen, muttll Hiljll
kun kerran ymmärsi, että hänen Pois lähtemisensä
oli kuitille hyödyksi, pysyi lvllin järkähtämättä pää-
töksessään.

Niin, päätös oli tehty, ja lesti tutti kenraalin-
tina, jukll oli niin hymä, että kllsivlltiksensci oiti hä-
nen lapsensa, mutta kenraalinna ivastasi:

.Minulla ei ole ketään omaista, jula minua hel-
lii, luu tullnhllksi tulen, jll tuiivon, että Hilja mi-
nua rakkaudellansa silloin palkitsee, kuin minä hä-
nen apuansa tarivitsen". Sitte sanoi hän, et-ä
muutaman päiivän päästä olisi hänen jo lähtemi-
nen, ja lupasi siksi toimittllll lllpselle tarpeellisim-
inat wlllliteet. Näin asiansa toimecn saatuansa
jätti kenraalinna hymästi ja läksi pois.

Suru ja ilu taisteli yii-kerr-un llfuktllissll, sillä
itämältä tuutut Hiljan poismuuttaminen, mutta
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toimo oli toti, että lapsi ylhäisessä kodissaan tu-
lisi onnellisemmaksi tuin köyhän äitinsä luotin ja
tämä toimo tuotti lemott heidän sydämillensä.

Pian oli ne muutamat päiwät päättyneet, jotka
kenrlllllitinu wielu mietti Nllllntlllissll; hänen oli nyt
lähteminen pois, Hilju sui kenruulinnullll uudet
Muutteet ju oli iloissunn, kun sui näihin pukeutua;
muttu tun hywästi-jättllminen tuli, silloin hänen
kyyneleensä ivirtllNll muosimat ; tädistä eroaminen
oli itämin. Hilju rakasti tätiänsä, wielä enemmän
tuin äitiänsä, sillä aina pienestä lupsestu asti oli
hän ollut tätinsä hoitumunu; muttll ensimmäinen
ivihellys -kuului laimnstu, joku oli Turkuun meneivä,
ju kenraalinna joudutti Hiljuu tulemuuu. He me-
nimät nyt latkin rautuun. Kiiruusti kannettiin ka-
pineet luimuuii, ju tvitmein meni sinne myös ken-
raalinna, taluttaen Hiljaa kädestä. Ken Hiljun
näki silloin, jolloin laima hänen eroitti koti-ran-
nasta, ei se itänä hänen muotoansa unhota. Siinä
hän seisoi luimun kannella, raitis tuuli heilutteli
hauen mustia kähäröitään, maan se ei saanut ruu-
suja hänen' Kipeille poskillensa; lapsen symä-inieli-
sei mustut silmät katseliwut hänen rukk-aitll omlli-
sillttsu, joidenka kanssa hän oli kärsinyt silloin, tun
leimun plllll puuttui, ja iloinnut, tun snalis oli
runsllllmpt.

Soittajat, jotta Naantalissa olimat olleet tans-
sisfll suittumllssll jll nyt palusimut Turkuun, alkus-
ivut marssia soittamaan. Laima mihelsi miimcisen
kerran ja läksi sitte matkallensa.
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Helsingin kaupungissa, lähelläKaisaniemen puis-
toa, oli komeassa rakennuksessa Hiljan nykyinen koti.
Täällä istui Hilja eräässä mähäisessä kamarissa,
jonka tiiltämissn huone-kaluissa hän näki kiimansa,
jos maikka minne päin katseli, mutta kaikki nämät
loistamat kapineet, jotka häntä ensi päiminä tässä
kodissa oliwat ihastuttaneet — ne oliwat nyt unoh-
duksissa, sillä hänen ajatuksensa lensiiviit kauas hä-
nen entiseen, köyhään kotiinsa. Hän kaipaili nyt
kaikkia omaisiansa ja aivasi heitä muistellessansa
wähiiisen piirongin laatikon sekä otti sieltä kaiken-
laisia makeisia, jotka oliwat hänen säästiiminnsä.
Nämä jllt-aili hiin nyt kolmeen osaan; samassa ken-
raalinna tuli sisälle, ja Hilja sanoi:

„Tciti, katsokaa ! minä olen säästänyt taitti ma-
tilliseni, ja tahtoisin ne lähettää kotia Naantaliin;
pikkuisen olen niistä kaikista maistanut, mutta ei-
hän se mitään tee?"

Kenraalinna koetti pidättää hymyilyänsä ja Mas-
iasi: „Ei suinkaan. Sinii olet kiltti lapsi, jota
muistat omaisiasi, mutta syö sentään toiste mntiai-
sesi, sillä täältä on liila pitkä matka Näitä lähet-
tää, mutta nyt menee pian tuli-laimci Turkuun ja
minä lähetän ällillesi yhtä ja toista; silloin sopii
myös lähettää nämät sinun säästämäsi, jotka «ar-
maankin heille paljon iloa tuottamat. Mutta mene
nyt, lapseni, maata, että huomenna jaksat koulutin
mennä oikein »virkkuna".

Kenraalinna jätti hymästt pikku kaslvattiitsa ja
meni pois. Pian oli lapsi unen helmoissa.

Kun toisen päimäit aamu koitti, heräsi Hilja ja
nousi heti «uoteeltlllltt, sillä hau ajatteli kouluun
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menemistänsä, ja tämäpä oli niin hupaista, ett'ci
hän enttllit saattanut nukkua. Hän puki maatteet
yllensä ja meni sitte kenraalinnalle hymcin' huomentasanomaan. Hitaasti kuluimat tunnit, mutta ne ku-
luimat toki, ja Hiljalle tuli kouluun menon aika.

Lepposesti paistoi syksyinen aurinko, kun Hilja
ensi kerran läksi kouluun. Kenranlinnan kanssa oli
hän jo ennen käynyt opettajattaren luona, ja tä-
män muoto oli niin hymä ja lempeä, että Hilja
nyt häntä muistaessansa ilo-mielin riensi eteenpäin,
mutta hänen nstnessnnn portaita ylös, sykki sydam-
mensä toki tumallista pikaisemmin. Hän nukasi
omen ja meni sisälle. Siellä oli jo pnljo koululapsia,
mutta opettajatar ei mielä ollut siellä. Hilja kat-
seli ujosti ympärillensä, mutta samassa loisti hä-
nen silmänsä ilosta, kun hän näitten miernitten las-
ten joukossa tinki erään tytön, joka kesällä Naan-
talissa oli hänen kanssaan leikitellyt. Tämä tyttö
oli ylhäisestä kodista, ja hänen nimensä oli Anna

K —-. Hilja noittasi iloissaan Annalle, maan Anna
purskahti nauruun ja kuiskaili sitte kumppaniensa
tatissn. Hilja katseli kummastellen Annaa; hän ei
ymmärtänyt, miksi et Anna heti tullut häntä ter-
mehtimiiiin, ja tysyi miattomasti: „Eikö Anna mi-
nua tunne?"

..Tunnen", ivastasi Anna, ja hänen huulensa me-
tnytyimnt pilkalliseen hymyyn, ..olethan sinä pipar-
kakun-myyjä Naantalista. — Onko sinulla nyt kyllä
paljo pipar-kllkkujll". Hän nauroi taas ja tuis-
tllili kumppllt-teilleusll, mutta Hilja katseli pitkään
Annaa ja ymmärsi nyt, että Anna häntä pilkkasi
ja hlllmekst.
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Ihmisen elämässä on «aliin tapauksia, jotka,
maikka ulko-mitodoltaatt oivat marsin mähnpatöisia,
toti maituttamnt moimnllisesti hänen luontoonsa,
totu hänen elin-lljlltsensa. Niitä tapauksia oli tämä
nykyään mainittu.

Hilja tunsi Annan puheesta pisteen, joka tuttkesi
symälltt hänen minttomaati sydnmmeensä. Hänen
suuret ihanat silmänsä, jotka nykyään loistimat lap-
sellisesta ilosta, olimat nyt kyyneleillä täytetyt, mutta
hän koki estää kyyneleitänsä »vierimästä. Eräs ivci-
häinen malko-tukkllitten tyttö, Almll Tuomi nimeltä,
katsoi nuhtelemin silmin Annaa ja meni sitte ys-
tiimnllisesti termehtimnän Hiljan. Hän tysyi nyt,
tustn Hilja oli, ja Hilja, jota Alman ystämälli-
sestä tohtelemisestll tuli rohkeammaksi, kertoi, että
hän Naantalista oli kotoisin, että hänellä siellä oli
äiti, meli ja täti, ja että ne olimat komin köyhät,
jonka tvuoksi kenrlllllinnll Simssi nyt oli ottanut
hänen kaslvlltitsensa. Alma kysyi mielä, mikä Hil-
jan nimi oli, ja sanoi sen kuultuansa: „Minun
nimeni on Alma". Sitte jutteli hän myös, että
äitinsä oli kauppa-miehenleski, jolla oli iso talo,
mutta että hän muokrasi useammat huoneet yli-
oppilaisille. Näin oli nämät taksi tyttöä nyt tu-
tuksi tullut, ja siitä alkoi ystämyys, joka ei ikänä
sammunut. Hilja katseli tuota sini-silmiiistä Alman
ikään kuin jotakin korkeampaa olentoa, joka tuli
häntä ystämyydellänsll lohduttamaan, juuri kun hän
luuli, että kaikki hänen hylkäsimät.

Alma meni nyt muitten kumppllttiensll luo ja
puhui, että Hilja oli rikkaan kenraalinna Simssin
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kllsmatti-tytär; mutta opettajatar tuli sisälle, ja
kaikki puheet jäimat toistaiseksi.

Opettajatar alkoi nyt mirren: „Sun hallitus
rakas isäni" j. n. e., johon lapset yhdistyimat
heikoillll äänillänsä. Hiljan onni tnikui kauniisti,
ja tämä mirsi oli hänelle manhastaan tuttu, sen
oli hän monta kertaa kotona onmistensll kanssa met-

slliuiut. Kun »virsi oli loppunut, piti opettajatar ru-
kouksen ja määräsi sitte kullekin lapselle läksyn; sitte
sniivllt he kukin lähteä kotiansa.

Kun Hilja meni kotia päin, juoksi Alma hänen
perässään huutaen: »Hilja! Hilja! odotas, minä
tulen kanssasi, minun kotoni on sielläpäin, kuin si-
nunkin kotosi".

Hilja odotti siksi, että Alma hänen saamutti;
sitte menimät tytöt yhdessä ja paattimät että he
myös yhdessä kouluun palaisimat.

Kun Hilja kotia tuli, ei hän enäan muistanut
puhua, mitii koulussa oli tapahtunut, «aan meni
iloisena läksyänsä tenraalinnalle nnyttllmnnn, mutta
illalla tun hän istui yksin kamarissaan eikä enäan
lukea nähnyt, silloin muisti hän taas miten Anna
oli tehnyt, ja hänen mielensä tiimi surulliseksi. Kuu
lasti hopeisen matonsa kamarin attunalle, josta
Hilja katseli Kaisaniemen puistoon, miten siellä
puista lehdet putoilimat, ja miten tuuli niitä lett-
ttätteli sinne, tänne. Hiljll parka! hän oli itse
kuin lehti, jonka tuuli on temmannut outoihin oloi-
hin. Hiljan tässä näin katsellessa, tuli kenraalinna
sisälle. Hän huomasi heti, että lapsi oli surullinen,
ja kysyt:

„Mikii Hiljaani ivailulla, onko sinun ikämä?"
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Htlju purskahti itkuun ju puhui sitte, miten Anna
K— oli itseänsä käyttänyt huntä «ustuun.

Kenrnnlinnll tuli muknmulsi; hän näkyi mietti-
män joinkin ja lausui ikäänkuin itseksensä: „Tni-
sinpa tyhmästi tehdä kun hänen kouluun panin. —"

Sitte sanot hau Hiljalle: „Mittä puhun opetta-
jattarelle, ett'ei sinun ettään tarivitse kouluuu mennä,
sillä minä otan sinulle jonkun telmollisen opettajan
tänne kotia".

Nyt koetti kenruulinnu lohdutella Hiljuu, kuskein
hänen unhottua koko nsiu, ju sunoen: „Wuikku Annu
käytti itsensä tyhmästi, suithun sinn Almun sen siuun
ystuwllksesi. Almu pitää usein pääsemän sinun ty-
kösi, ju minä luulen, ettci Annukin mielä joskus ha-
lustakin tahtoisi ollu yötaivaitasi, ju silloin hun mur-
maantin tutuu, ett'ei hän sinua tänään niin koh-
dellut kuin Almu".

Hiljan suru haihtui «iihitellett, eikä illalla, tun
hän maata pani, yhtään itämää muistoa enään es-
tänyt häntä unen helmoihin maipumasta.

Miides LuKn.
Kirkkaasti paistoi aurinko Toukokuun ensi ftui-

«unä. Puut Kaisaniemen puistossa «iheriöitsimät
jo, ja linnut «isertelimnt, iloiten kesän tulosta. Ih-
mistä kulki joukottuin puiston tuytumiä pitkin, «uun
eipä he tänään kuunnelleet leiwosta, joku ilmussu
limerteli, eitu myöskään ftajutertun suloista »viser-
rystä, ei, tultuun oli ihmis-joukto kokoontunut kuun-
telemaan Suomen yliopistolaisten neli-äänistu lan-
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luu. Kauniisti kaikui nuorukaisten uunet, ju ihas-
tuksella kuunteli kansa, sillä Suomen ylioppilaat
olvut kaikkein suosimat, ju heitä odottuu kansa to-
teuttumuatt meidän tulmuisuutemme totmeitu.

Puistossa kuljeskeli nuoriu ju munhoju, rikkaita
ju köyhiä; joukko joukon perusta läheni luulujiu ju
meni Heidiin ohitsensu. In tuus nnkyi kuytumällu
muhäinen joukko, roumu ju luksi tyttöä. He luhe-
nimut ju menimut istumuun ernnsen lehti-mujuun.
Ijliopftiluiset kntseliwat ihustuksellu nuitii ja altoi-
mut sitten laulun:

„Näki poika ruusuisen, luusun kankahalla" j, n, e.

Kuuntelijat lehti- mujussu oliwat kenruulinnu
Simssi, hänen kusmutti-tytturensä ju Almu Tuomi.
Hilju oli nyt luusi «uotta ollut Helsingissä. Sillä
uikull oli hun kerran käynyt äitinsä luonu, sillä
muosi takaperin kumi kenruulinnu Nlluntulissu kyl-
pemässä ju Hilju hänen seurassansa. Sinä k>
sana Hiljan äiti oli onnellinen, kun nuti tyttärensä
millttomllnu ju lutoistumunu sekä tuuli Niilon ensi
kerran suurnuumun. Tuti oli myöskin iloissaan,
nähdessänsu Hiljuu, sillä Hilju oli uinu ollut hä-
nen tempimnnsu, ju kun kmrnulinnu sanot turwit-
semansu taloudellensa hoitajaa ja täksi pyysi tätiä,
oli hun heti mulmis tulemuun, eikä tuhun ollut
pulkka puruunu kehoitutsenu, muun se, että hun sil-
loin suutti ollu Hiljun lähellä.

Tuti seurasi kenruulinnuu ju Hiljuu Helsinkiin;
siellä hoiti hän kenruulinnun tulouttu ju sui omun
huoneen, jossu hän suutti ollu erottettuna mauil-
mun tohustu.
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Hilju oli nyt tuudentoistu-wuotiuen neito, ju Tou-
kokuun ensi puimu oli hunen syntymä-puimunsu.
Onnellisena istui hän lehti-mujussu kenruulinnun
ju Almun mieressu, kuunnellen laulajia, joitten jou-

kossa hauen «eljetisäkin oli. Niilo oli pari «uottu
ollut yliopistoluiscnll ju usui Almun kodissa.

Almun ju Hiljan ystämyys oli «modesta »vuo-
teen kllsmunut ju juurtunut, ju useasti heitä näh-
tiin yhdessä, muikku Almu kumi koulussa ja Hil-
jalla oli toti-opettuja. Tässä istuimut he nytkin
lehti-mujussu yhdessä, kuunnellen nuorukaisten luu-
luu. Vähiin ujun kuluttua lisääntyi heidän seu-ransa, sillä Niilo tuli toisen yliopistolaisen kanssa
heidän luoksensa. Tämä toinen oli Hiljan opettuju,
Puumo nimeltä. Hunen mi-totottsu oli miellyttumu,
muilla hun ei ollut kaunis, niinkuin Niilo, mutta
martlllonsu oli sorea, miehuullinen, )U' hunen sil-
mänsä olimat mukumut ju älykkäät. Seitsemän-
toistu-muottseuu oli hän tullut yliopistolaiseksi ju
pääsi silloin Hiljun opettajaksi; tämä olikin hänenonnensa, sillä hun oli köyhä poika, ju Hiljun opet-
tajana oli hänellä kenraalittnait tykönä koto, suut-
tipll hän mielä itsetkin opittawansa oppia, kosla
kenraalinna luku-kauden ajat asui Helsingissä.

Pllllwo oli nyt jo tvupuu opeitujun-wirastllnsll,
sillä Hilju ei enuun opetusta turivinnut, mutta ken-
raalinna oli pyytänyt häntä miipymuun siksi, kuin Hil-
jan syntymä-puima oli ohitse, ju tämän teki Puumo
halusta; hun miipyi, sillä Hiljan lähellä oli hän on-
nellisin. Hilju piti myös puljun Puumostu, ja
ilosta loistimat hänen mustat silmänsä, tun hän
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Puuwon ja Niilon tullessa lehti-majaan meni Paa-
rnoa termehtimään, sunoen:

„ Nurinaankin Pauwou siitä suun kiittää, että yli-
oppilaita aamulla oli laulamassa minun syntymä-
puimani tunnillkst, eikö niin?"

„En suutu uksistani situ unsiokseni ottaa", mus-
tasi Paamo, „maikku minä situ ensiksi kumppaneilleni
ehdottelin. Meitä oli luuhailien joukko soutelemassa
eilen illalla, ja wähän uitua merellä oltuamme me-
nimme muulle eräälle suurelle. Iltu oli tymen ju
ihunu. Me istuimme runnullu siksi, että kello oli
lähes yksitoista, maan sitte menimme juuressa ole-
maan torppaan; siellä söimme iltaista, ja kun to-
tia läksimme, oli kello jo kaksitoista. Minä muis-
tutin kumppaniani, että oli syntymii-puimusi, ju nyt
päätimme kuikin mennä sinulle laulutttuun, muun
ensin läksimme Niilon tykö, ju saatuumme mielu
muutumiu hymiä ääniä lisäksi menimme kello kah-
den uikutta laulamaan".

„Toimttll, Paamo, ettu he tuikki, jotka olilvat
laulamassa, suumut kutsumuksen meille Hiljan syn-
tymu-päimän illaksi", sanoi kenraalinna.

„Aiman kernaasti sen teen", ivastasi Paamo.
Kenraalinnallll ei enään ollut aikaa mtipyii Kaisa-

niemessä, jonka muolsi hän päätti lähteä kotia, mutta
neitosten ei suinkaan tehnyt mieli kotia mennu, sillä
heidän »vieressänsä olemat nuorukaiset, sinertumu
tuiivus, kemäinen ilma, mihertöitsetvu puisto ju yli-
oppilasten laulu olimut tuikki sopimiu miellyttä-
mään näitä kuusitoistu-muotisiu ueitosiu, jotku juuri
olimut elämänsä kemäimessu. Wuhän mastllhukoi-
sesti ntenimät he siis pois, mutta illaksi oli kut-
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suttu pllljo «ieruitll, sillä kenruulinnu tllhtoi iso-
sesti miettuä tusmutti-tyttärensä syntymä-päimää,
ju senpä muotsi heidänkin oli meneminen, kosku
heillä mielä illaksi oli kylluksi tekemistä.

Puumo ju Niilo seurusimut neitosill mähnn mut-
kuu, muun pulusimut sitte tutuisin lumppuniensn
luo.

Kotiu tultuunn näki Hilju pöydällänsä kuunitsti
sidotun kirjutt, jontu nimi oli: „Rukouksiu ju Kris-
tillisiä mietteitä muoden kuitukin piiimcinu". Kun
hun tämän uutusi, putosi siitä pllperi, johon oli
kirjoitettu: .Muistu uinu, mitä lapsena opit, että
Jumalan pelko on kaiken miisauden alku — ja
rakasta isän-maatasi, sillä Suomen lusten rukkaus
on meidän köyhän maumme uinuu rikkaus".

Hilja katseli tuota «ähäistu paperia, muutama
kyynele lvieri paperille, ju hän sanoi itseksensä:
„Puumo! Puumon untumut owut nämnt muistot".
Hän riensi luunhan tätinsä kumuriin luhjojunsu näyt-
tämään. Täti katseli niitä lausuen:

„Sinä olet hymän lahjan saanut, sillä se ei ole
katoaivllittett; hylvällä kirjalla ja hyivällä neumolla
on aina armonsa".

Hilju meni sitte myös kenruulinnulle näyttämään,
mitä suutuit oli, ju kenruulinnu kutseli kirjaa su-
lloen : ..Vursin tumtts luhju, oikein somusti sidottu
tirju". Siite nousi hän istuultu ju meni ivuute-
huoneesensu, otti sieltä uudet «ulkoiset hohto-muut-
teet, jottu hän oli antanut malmisilla Hiljalle, toi
piironkinsll laatikosta uuden tulta-kellon mitjoinensa
ja antoi net kaikki Hiljalle, lausuen: „ Minun tyt-
tcireni! numut tahdon sinulle antaa syntymupnimä-
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lahjaksi, ja tänä iltana pitää sinun net uudista-
man".

Hilju kiitti jn syleili kenruulinnun, muttu mielii
ei toti kenruulinnun lahjat saaneet häntä hulmeksi-
mnlln Plllllvon untumuu luhjuu, sillä tähän asti
oli Pllumon luswutus enemmän maikuttunut Hil-
juu», kuin hänen taswatti-äitinsci.

Kenruulinnu oli hymnu-luontoiiien ihminen, hän
ei ollut ylpeä, mutta turhamainen; koreutta ja kau-
neutta rakasti hän ylellisesti. Tämän tunsi Paamo,
ja hunen sydämmensä mamahii, tun hun ajatteli,
että Hilju, tämä puhdus, hohtumu helmi, oli tyk-
känään tulemu kenrunlinnun johduttumuksi juuri nyt,
kuin hun alkoi lllounsll muuilmun näyttö-kentällä.
Puumo rukusti Hiljuu, muttu ei tahtonut rukkuut-
tuilsu ilmoittull, sillä Hilju oli ylen nuori, ju Puu-
mollu myöskin mielii oli lumeu oppimäärä täytet-
tumänä, ennenkuin hän suutti sllumuttull päu-muu-
linsu, sillä hän pyrki lääke-tieteen tohtoriksi.

Paamo oli jalo nuorukainen, hän rukusti isän-
mnutunsn enemmän kuin mitään muutu mauilmussu,
ju muuti, että se neito, johon hän sitoutuisi, olisi
senlainen, joka tiesi elämällänsä oleman paremman
tarkoituksen, kuin tanssi-sulien muotinukkenu olemi-
nen; hän «nuti, että sen neidon sydummessä löy-
tyisi pulutvu isän-utuun rukkaus. Hiljan syduttt-
meen oli hän koettanut tätä rakkautta sytyttää ja
olikin onnistunut, mutta oliko tämä sytyke sam-
muma maailman tohussu — siihen sai tuleivaisuus
mustata.
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Kuudes Luku.
Iltu-uurinto lusti miimeiset säteensä kenruulinnu

Simssin loistumuun «ierus-suliin, jossa Hilja kulki
edes-tukuisin, odottaen «ieruitten tuloa. Kenruu-
linnu tuli sisälle, silmänsä turtastelimut tusmutti-
tytärtä, ju tyytymuinen hymyily lepäsi hänen huu-
lillansa, kun hän katseli tätä ihunuu neitosta. Hilju
oli pukenut itsensä uusiin mutkoisiin muutteisinsu, ja
hänen mustiin hiuksiinsa, juttu kiharoina putotlt-
mat hänen lumi-Mlllkialle taulallensa, oli oikealle
puolelle pistetty mulkoinen ruusu; tässä pu'ussuun
oli hän miehuttämän suloinen.

„ Tänään, minun tyttäreni", sunoi kenruulinnu,
..pituu sinun ollu kohtelias kaikkia mieruitu mustuun,
et saa enemmän olla Alman, kuin muitten nuor-
ten parissa".

„Woi jospa minä main muistaisin ja taitaisin",
mustasi Hilja naurahtaen, „muttu pahoin pelkään,
että eksyn Puumon, Alman ju Niilon seuruun".
Enempää ei Hilju joutunut puhuu, sillä luieruut
jo rupesimut tulemuun. Kynttilät, kruunut miri-
tettiin, ju kettraulinttlln komeuun suliin enentyi »vie-
rutta enentymistäun, joista toinen joukko oli pimus-
saan toistansa loistamampi. Nuorin herrojn sa-
mosi myöskin sisälle; he tulimat Hiljalle onnea toi-
mottumuun, kumarrellen ja lausuen yhtä ju toistu
mitätöintii lorttu; lvähän oli kumminkin tuikkein
huulilla hunajaa.

Paamo, joku seisoi Niilon »vieressä muhun mer-
run ttuistu unnen-toimottujistu, kuunteli heitä pa-
hoilla mielin ja tuistasi Niilolle: „ Minua inhoit-
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tuu noitten muleut kielet; jos hun tuommoisia puimä-
kuudet kuuntelee tustu-lnhin, niin ken tukuu, ett'ei hun-
tin mielä tule niitten monien naisten kaltaiseksi, jotta
kllsmamat suuressa seura-elämässä, ja joidenka onni
latoo silloin, kuin heidän poskensa ruusut lakas-
tuivat.

Paamo", sanoi Niilo, „sitä en saata us-
koa; paremmin on sinun hymä kylmösi juurtunut
hänen sydämmeensä, niin un minun toimoni".

Puumo rumisti päätään, muttu sumussa tuli
Hilja hänen luoksensa, sanoen:

„Noh; miksi noin alakuloisena?"
Lempeästi katsellen Hiljau luusui Puumo: „Kun

Hilju on hymiä siemeniä kylmänyt tnimi-lumuun ja
näkee lunll-lllumun sotkeman niitä sikin sokin ju
rupsimun riipin raapin, silloin murmuuiikiit olet pa-
hoilla mielin ju pelkäät että Paljon noita hymiö
siemeniä hukkaan joutuu".

Hilju kutseli mukllMllsti Puumou ju mustasi:
„Älä peltuä, Puumo, siemenet un symään kyl-

metty, ei niitä kuitllt poijes rupsi". Muuta hän
ei sllnoll joutunut, sillä sumussu tuli nuis-mäkeä
termehtimään eräs nuori paroni, ja kenraalinna
esitteli häntä nyt Hiljalle. Paroni termehti koh-
teliaasti Hiljaa, maun meni sitte ruumien kuussa
juttelemaan.

Hilju sunoi Puumolle: ..Tottu paronilla oli enem-
män ymmärrystä kuin noilla muilla mieraillu, koska
hän ei minulle mitunn mitätöintä maininnut". Tä-
hän ei Paamo mustannut, ja Hilju meni pois nei-
tosten joukkoon.
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Annu K -

, joku ennen koulussa Hiljaa oli hul-
meksien kohdellut, koetti nyt päästä Hiljun ystu-
muksi, muttu Hiljun sydän oli kylmä tälle ystu-
myydelle, «uikku Annu koetti liwertää, miten puru-
hiten suutti.

Annu oli tuunis neito, «aan myöskin suuri tie-
lailla ju menetti sen muotsi puruun osun kuuiteu-
destunsu, muttu hän oli rikas jaylhäisimpien mun-
hempuin lupsill, ju niitä oli monta, jotku sentäh-
den pyörimät hunen ympärillänsä. Näin on tupa
isoisten seurassa, mutta muimuinen hän, joku täm-
möisen ystämyyden esineeksi joutuu.

Annu istui Hiljan lvieressä, hunen silmänsä len-
simiit ympäri suliu, ju hän sunoi Hiljulle: „Ah!
tuo «eljesi mustu on kaunis, hän on ilmetty ku-
luasi".

Hilju ei tuhun mitään mustannut, maan läksi
toisten neitosten pariin. Hänen mentyänsä tuli
nuori puroni Annun kuussa juttelemuun,muttu su-
luu toki hänen silmunsa seurusimut Hiljuu, «uikku
ei hän ollut häntä näkemiltään; sitte meni hiin tuus
roumiu puhuttelemllun. Tämä puroni oli tuikkein yl-
häisten ruumien mielikki, sillä hänellä oli uinu heille
jotain sanomisin, ja hän taisi juuri niin osaamasi-:
sanojansa sotvitella, että sopimat jokaisen luonnon
mukaan. Neitosia puhutteli hän Harmoin, maikka
hänen silmänsä heitä kyllä tarkasteli, mutta nei-
toisten suurin ihastus tunssi-sulissu oli paronin
tunssll jutteleminen ju tanssiminen, sillä koska tämä
tapahtui Harmoin, tuotti se heille sitä suuremman
kumuun, ju tunssi-sulissu on kunniutt-himo pian
syntynyt kaunotarten sydummiin — onnellinen hän,
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joku sieltä lähtee, ennen, kuin se on tukehuttunut
hänen sydäminensä julotmmut tunteet!

Anna oli puhunut paronin kuussu, ju siitä oli
hänellä koko illaksi ylpeilemistä, mutta hänen on-
nensa oli mielä suuremmaksi jouiuma.

Paroni istut jutellen Annan uitin kanssa, ja
tuntu roumu sanoi: ..Puroni hymä! kuinka suututte
ollu noin tylmll-sydumminen, cttii tuskin huomuut-
tekuun tässä seurussu olemaa nuorta tuunoturtu?
En ole eläessäni nähnyt niin somuu uutstu, tuin
kenraulinnan kusmutti-tytär on. Minä olen kuul-
lut, että teiiraulinnu on tehnyt testamenttinsa ju
ottanut hänen perilliseksensä".

Jos joku ihmis-muodon tuntill nyt olisi tutki-
nut paronin kaslvoja, olisi hän murmuuntin hänen
silmissään huomannut kummallisen loisteen, jonta
hän olisi selittänyt näin: Tässä on minulla jota-
kin moitcttu.mun.ll. Hetkisen muin näkyi tuntu loiste
paronin silmissä, ju hymyillen »vastasi hän ruu-
malle:

„OH! täällä on monta kaunotarta, «uun uikuni
on uinu puremmin kulunut ruumien seurassa tuin
neitosten parissa mutta", lisäsi hän mielii, kun
soitto-niekat ustuimut saliin ju ulloimut soittaa,
„täytyypu toti neitostenkin seuruun mennä".

Puroni meni nyt luttiun puikki ju piun pyörähti
hän Hiljun tunssu tanssissa, mutta katrillin tanssi
hun Annun kanssa, ju Anna oli niin onnellinen,
ett'ei ollenkaan huomannut, miten paronin silmät
senrasiivat Hiljaa. Tanssi nutyt tänä iltana erin-
omaisesti humittaman paronia, sillä häntä nähtiin
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jota tanssissa, ja kun neitoset ihmettelimut, mitä
hänessä tämän muutoksen oli muikuttunut, silloin
Annu hymyili, ujutellen itseksensä: „Eipä puroni tur-
hun-päiten minun kunssuni ensi katrillia tanssinut".

Syntymll-puimu kului hupuisesti, sillä tuikki oli-
mut iloiset. Puumokin oli komin ilo-mielinen, sillä
»vieläpä hän sai nähdä Hiljan miatoimta, suloi-sena — semmoisena, jona hän toimoi Suomen nei-
don oleman, ja hän kuiskasi Niilolle: ..Niilo katso
sisartasi, kuinka hän on hempeä, muntimutoin ju toki
noitu loistumiu neitosia paljoa kauniimpi".

„Niin", «ustust Niilo, „tämäpä juuri onkin hä-
nen suurin tuuneutensu, ett'ei hun wielä itse pidä
siitä mitään. Annu K — olisi kyllä ihutm, ntuttll
hun on liekuilla, ja hänen muotoonsa kyltyy, sillä
itse hän on kauneutensa suurin ihailla, ju katso,
miten hun nytkin paronin edessä teeskentelee".

Paroni istui taus jutellen Annun «ieressu, sillä
hän oli illan loppu-puolella paljon tanssinut ju pu-
hunut Hiljun kuussa ja pelkäsi, että rottwat kuka-
llesi sen olisiivllt huomanneet sekä tehneet tämän
johdosta päätelmiä tulemista ajoista, ja miedok-
sensa tätejä harha-teille oli hän taus mennyt An-
nan kanssa juttelemaan, maan heidän puheensa ei
kauan kestää suutuit, sillä roumut ilmoittimut läh-
dön lljutt jo olemnn käsissä.

Tyytymäisinn iltaansa lutsiwutwieruut pois, muttu
tyytylväisin kuitista oli kenraalinna, sillä hän oli
huomannut, että paroni oli ihaillut Hiljaa, mutta
kenraalinna parka! hän ei tietänyt, mitä tämän
thailutsen oli wllikuttllmtt; sen tuo tanssi-salien oloi-
hin oppinut keikari kyllä ymmärsi salata.
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Vieraitten mentyä tuli kenraalinna Hiljan luo.
Hun silitti Hiljun pehmeitä kiharoita, lausuen:

„No, minun tyttäreni! eikö tämä ollut hupainen
ilta".

"Olipu mursinkin, en suuttunut lljlltellukkuun, että
näin hupuista olisi ollut niin suuressa seurassa,
luin meillä nyt oli. Päämökin oli ilo-mielifempi
kuin ennen".

..Mit-us nuoresta paronista pidit? Hän oli si-
nulle hymin kohtelias".

„Sitä en minä ollenkaan hamainnut".
Kenraalinna hymyili main ja sanui sitte: „Mene

nyt jo maata, kyllä sinä olet tanssistakin mäsynyt".
Hilju meni, muun läksi toki ensin muuhun tädin

kumuriin ju luki siellä iltu-rukouksen kirjustu, jonku
hun oli suutuit Puumoltu. Muutama hetki tämän
jälkeen oli kenruulinnu Simssin loistoisut huoneet
marsin pimeät, ju tuikki lepcisimät unen helmoissa.
Silloin kulti eräs nuorukainen kiireillä uskeleillu
siitä simutse; hetkisen katseltuaan kenruulinnun sumua
tuloa, sanot hun itseksensä: ..Onfta tuossa koko suuri
omaisuus — juu, ntinuttpll pitää hänen suumun!"
Sitte meni han taus eteenpäin, kunnes joutui yh-
teen rumintoluuti. Siellä istui hän pöydän ää-
reen muutamien kumppanien pariin, jotta huusi-
mat: „ Olipa hymä, että paroni tuli".

Pian kortit lenteliluut edes-tutuisin pöydällä, ju
niihin kimitettynä oli kortin-lyöjien silmät sekä mie-
let. Näin kului heidän uikunsa ramintolassa siksi,
kuin luisen puiman aurinko koitti, mutta — täm-
möinen näkö inhoittllll, ja senpä muoksi on parus
jättää heidät rumintuluan.
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Seitsemäs Luku.
Puumo oli suorittanut kandidaati-tuttintonsa ju

oli seurulllvuull Päimiinä mulmis lähtemään Helsin-
gistä. Aumullu noustullnsll llutuisi hän ukkununsu,
josta raitis ilma tuimasi sisälle. Hän tunsi itsensä
mirtistyneeksi ilmasta ja yön lemusta, muttu huo-
kasi toki, sillä tänään oli hänen muuttuminen pois,
eikä hän sitten enään tuko kesänä suisi nähdä Hil-
juu, kostu hänen oli lähteminen tuttus Helsingistä
sutuluisiensu luo. Kenruulinnnllu oli myöskin ai-
komus lähteä Hiljun tunssu muun-kurtunoonsu, joku
oli muutaman mirstan päässä Helsingistä.

Puumo seisoi akkunan ääressä katsellen Kaisa-
niemen puistoa, kun palmelus-tyttö tuli käskemään
häntä eineelle, ja Paamo meni. Kenruulinnu oli
jo ruokll-slllissu, ju hetken päästä tuli myöskin Hilju
sisälle, tlltmiinll tuin juuri puhjennut ruusu. Hy-
mäu huomentu sunottuuun toisillensa menimät he ei-
neelle. Wuiti istuiwut he pöydän ääressä, muttu
tettraultnna kutkusi toki mihdoin äänettömyyden, luu-
suen Puumolle: ..Puljon me murmuuntiit mentyänne
kaipuumme teitä, kosku jo lähtöänne ujutellessakin
itämältä tuntuu".

Kenraalinna kuusi nyt miiniu kluseihin, käski Puu-
mun juodu ju kiitti huntu kaikesta työstä ja mui-
mastll, jonka hun oli nähnyt Hiljan tähden niiden
kuuden muoden kuluessa, juina hän oli ollut heillä.
Hilju joi myöskin Puumon muistou, muuu hän ei
saattanut mitään sunou, muttu ikäänkuin kaste-
helmi kukan lehdellä miilkkyy kemäisenä aamuna,
niin mälkkyimät Pari kiitollisuuden tyynel-helmeä
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Hiljan pitkissä silmä-ripsissä, ju niiden merkityk-
sen Puumo kyllä ymmärsi.

Eineeltä päästyänsä sanoi Paamo: „Katso, Hilja!
miten ilma on ihana ja raitis; tuleppa wielä ker-
ran kanssani kaivelemaan".

„Warstn halusta", wastusi Hilju, jukenraulinnu
lupusi pitää kuhivipatinim kuumunu siksi, kuin kotiu
puluisiwllt.

Hilju puli muin päällys-muutteen yllensä ju meni
sitte Puumoit kunssu Kaisaniemen puistoon. Au-
rinko lasti kultaisen hohteen puitten latmoille, joissa
tuhansittain lintuja lauleli, ja nurmikolla kukoisti
jo siellä täällä muutamia ormokkia sekä milu-lukkiu.
Koto luonto oli miehättämän ihunu, ju Puumo
lnusui: .

»Hilju, tuule lintusten laulua, he oivat jo tulleet
ihailemaan muutumme. Vuitlu meidän taimemme
on kylmä, etteimät silloin saatu täällä säilyä, rien-
tuivät he toti lemuun tullessn tänne. Oi jospa
ihmisetkin kaikki rakustuisiwut tatu köyhää äitiänsä!
— muttu «ulitettumusti monet ju kukutiesi useim-
mnttin enemmin Onnistumat omaa yksityistä hyö-
tyänsä, kuin tämän äitinsä jn hunen perheensä yh-
teistä purusta".

..Slluttuu ollu niin ', mustasi Hilja, „muttu mie-
lestäni ei tenentuun olisi mahdollistu ollu tiitä maata
rakastllinuttll, joku muin on katsellut sitä kesäisessä
loistossaan".

„Iu sanoihisi lisään minä mielä", sanoi Puumo:
„Ken «uin on nähnyt sitä kurjuudessuun, nälkä-
»uuosinu, hänen syduminetisn «urmuunkin olisi ki-
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mesta, jollei hän moimiensu takaa koettaisi työtä
tehdä tämän utuunsa hyödyksi".

„Muttu mitäpä me naiset suutumme isänmaamme
hymäksi tehdä? Kaikella rakkaudellamme emme moi
juuri mitään matkaan suuttau".

..Sanomattoman paljon moitte tehdä, »vaan niitä
kaikkia en nyt saata luetella, tahdon main esimer-
kiksi mainita yhden asian. Sinä marinaankin huo-
masit, miten siinä seurassa, joka mietti fyntymä-
päimuäsi, melkein kaikki olimat ylen turhamaisissa
»vaatteissa; tämmöistä ei meidän maumme kunnuta.
Jos olisi säästetty kuitti ne ruhut, jottu oli mak-
settu siitä, mitä heidän Muatettikscssunsu oli ylelli-
syyttä, olisi niitä karttunut koko joukko — ja tämä
oli ainoastaan muhäinen seutu, arwuutpu sitten mi-
ten paljo tamuruu tarttuisi tulemien tarpeitten mä-
räksi, jos maumme kuitti turhamaiset naiset situ
ylellisyyteen mnhemmän tuhluisimut".

„Muttll minä luulen", ivastasi Hilju, „että mie-
het tuhluumut enemmän kuin nuiset".

„Se ei muhennu naisten miiuu; maun minä en
tllhtllitutkuatt teitä meihin merrutu, sillä uitoinuk-
senipu olikin muin muinitu yhden tumnn niistä mo-
nistu, joilla saatatte isänmaatanne hyödyttää, ja
mainittu seura tuotti tämän esimerkin mieleeni;
tämä asia kukullesi ei mielestäsi ole suuresta ar-
mosta; mutta minä tiedän, että moni turhumui-
nen nainen on saanut kelmollisen miehen onnetto-
maksi tuhlciriksi, kun sitä mastuun oimu nainen on
saanut tuhlaajan suästämätsi, kelmolliseksi mieheksi".
Naurahtaen lisäsi Paamo mielä: „Näin suuri on
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teidän moimunne, ju sen muoksi onkin tärkeä asia,
että tutu moimuunne hymin käytätte".

„Puuwo hymä! turhumnisuutta tahdon ju luu-
len kyllä suuttumani mälttää, mutta eipä tämä hyö-
dytä muita luin itseäni ju niitä, joidenka pariin
joudun".

..Itsi siemen, joka hymäutt muuhun kylmetään,
kusmuu ju tuntuu runsuitu hedelmiä, jopu niinkin
runsaita, että niitä «uosien kuluttua on kyllin koko
maussamme; ja murmu on, että yhdenkin ihmisen
jalo esimerkki puljon hyivää mutkuun suuttuu, ju
situ enemmän, mitä luweumpi «uikutus-ulu hänellä
on".

Tarkasti kuunteli Hilju Puuwott puhetta, silla
hun tiesi tämän ulewan «ilmeisen terran, jona
Puumo näin opettumultu häntä puhutteli. Hänen
sydämmensä sylki tumallista taajempaan, ja kun
Paawo muileni, luusui hän innostuneenn : „Puu«o!
minä ymmärrän sunusi setä tiedän ne todeksi ju
koetan työtä tehdä tämän mauni hywutsi siinä »vä-
hässä, mitä minun työ-ulakseni on maailmassa suotu.
— Muttu menkäämme nyt jo kotia, sillä meitä jo
«armaankin odotetaan".

Kiirehtien lätsiwnt he nyt totia. Siellä kenraa-
linna heitä jo oli kaipaillut ja oli saliin «almts-
tlltiut kahmi-pöydän, jonku ääreen nyt kuitin tstui-
mut, mutthll tätikin uli juutussu, muttu ei kenellä-
kään ollut puljo sanomista, olipa ikään kuin kai-
killa olisi'ollut jotakin tärkeätä tuumuttamanu. Kun
luhlvi oli juotu, meni Puumo kumuriinsa, ja kokosi
siellä mähät kapineensa ja palasi tämän tehtyänsä
jäähymäisiänsä sanomaan. Silloin kenrnulinnu an-
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toi hänelle muistoksi kultu-kellon, jonka Puumo kii-
tollisella ju liikutetulla sydämmelln Mustuun otti.
Katkeralta tuntui Puamosta hymästi-jcittäminen, sillä
kuutena «uotenu oli hänellä ollut toto kenruulin-
nun luona, ja kun hun Hiljalle hymästi sunoi, sil-
loin nousi hänen silmiinsä puri tyyneltä, joitn ei
hän suuttunut estää sinne tulemustn.

Kyyti-mies huusi, että hemonen jo tahtoi käydä
malttamattomaksi, ju Puumo riensi puis. Hilju
katseli utkunustu ju nuti mielä milnhdukseltu Puu-
mon, kun hän kaupungistu ujoi, muun pian ei enäiin
näkynyt mitään, ju silloin sunoi Hilju huo'uten:
„Puumo on poissa! Oi miten itämältä jn tyhjältä
kotoni nyt tuntuu!"

Kahdeksas Luku.
Tummi-putkunen puukkueli ulkonn, muun kenruu-

linnu Simssin sulissa paloi mutten pesässä jn le-
mitti lämpimän loisteensa toto hnoneesen. Suu-
ren seinä-peilin edessä olemalla pöydällä paloi inisi
kynttilää, ju pöydän lvieressä seisoi Hilju. Hän
koetti uuttu muulellii-sinistä silkkipukua, jonka ompe-
lia juuri nykyään oli mnlmiilsi suuntii. Lähes neljä
mtiottu oli kulunut siitä, tuin Hitjn täytti kuudennen-
toista «uotensn; silloin oli hiin mielä ituun tuin juuri
puhjennut kukku, tietämättä iuuneudestuun, muun ken
nyt olisi nähnyt Hiljun, kun hän peilin edessä tar-
kasteli uutta pukuansa ja näki miten sopimasti se
soweltui hänen soreaan murtuloonsu, hän murmunn-
titt olisi huomannut, että Hilju inieli-hymällu »vii-
pyi peilin edessä. Vuosien kuluessa oli hun tul-
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lut tanssi-sulien loistawutsi kaunottareksi, ju tämä
oli hänessä »vaikutuksen tehnyt, sillä Hilju loisti
hulustu. Hän katseli kallistu pukuunsa, joku «ul-
koisilla sillii-pitseillä oli koristettu, ja ujutteli:

„Tämä on toti kaunis puku, Puroni sunoi mi-
nulle: „Antiu on aina sllmemmissll muutteissa tuin
te, ja toki ivo-itutte kauneudessu hunen, muun ker-
ran tahtoisin nähdä teitäkin oikein somissa muut-
teissa; kuinka miehiittämu silloin olisittetuun!" —

muun nytpä minullu ou oikein sontu puku". —

Näin ajatellessaan Hilja, ikään kuin peljäten, että
joku hunen ajatuksensa kuulisi, katsoi taaksensa ja
näki — Pllllwon, Paamo oli juuri tullut sisälle.

„AH!" huudahti Hilja, „minn koetin uusia muut-
teitllni entä muistanut panna umea salpaan".

„TuZkin sinua tunnen tuossa pu'ussa", sllttoi
Puumo, „sepn kuhiseekin iluun kuin lumi köyhän
lapsen rikkeittten jultineiiten alla, kun hän Tammi-
pllktllsessu tullee —"

Puumon sanat tunteusimut Hiijun sydämnieen,
hänen ontaa-tuntoansll pisti mähän, muttu Puu-
molle lausui hän toti hymyilemin huulin: „Noh",
eitö tämä ole tuuiiis, oikein somu puku, ja eikö-
hän se minuutin tuunistu?"

„Hilju! Sinä olet ihunu, tämän sunon ensi
terran sinulle, muun sumnssu täytyy minun myös-
kin sunou, että Puijon suloisempi olisit hulmem-
mussll pu'ussa, jossu ei noin puljo turhuulsiu löy-
tyisi".

„Oih tuotu munhuu «eisuu! Istu nyt, Puuwo
hymä, minä menen toisia «ulltteitu pukemaan yl-
leni".
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Hilju meni, ju Puumo jäi yksin, «uutt miihän
ujun perusta tuli Hilju sisälle tumallisessa siistissä
pu'ussu, Sumussu kuului kudultu lapsen ittemä ääni,
joka huusi: „Woi äiti, minun on milu! on niin
kuivasti milu!"

Puumo kutsoi mukumin silmin Hiljlllln, lausuen:
„Hilju ! Sinun kusmutti-äitisi on rikas, ju sinä suut
häneltä mitä ikänä tuhdot; oletko muistunut Pyytää
köyhille upuu, ju oletko käynyt heitä nuttumussu?"

»Tätini on upuu lähettänyt monelle köyhälle, ju
olen minäkin joskus ollut heitä katsomasju, muun
nyt en toti muutamaan aitaan — minä en ole
juuri joutunutkaan — — mutta, Paamo, siitä asti
tuin lääke-tieteellisen tutkintosi suoritit, olet sinä
aina minua moittinut, mölistä yhdestä, mäkistä toi-
sesta syystä. Kyllä minä sen huomuun, että sinä
nytkin olet pahoillasi siitä, ett'en itse ole joutunut
mennä köyhäin tykö".

„Hilja! Jos olisitkin Tammi-pakkasessa käynyt
köyhyyden ja kurjuuden majoissa, olisit murinaankin
jättänyt tuon kalliin silkki-pit'un ostamatta. Minä
tiedän, että sydiiminessäsi mielä löytyy jaloja tun-
teita, muttu net ornut joutuneet mahan harhu-tielle,
muun Hilju, ratas Hilju, äin pahastu, maikka näin
puhun".

Hilju oli tuntenut »vähäisen piston omussu tun-nossaan ja tunsi sen nyt mielä paremmin, mutta
hän oli toki harmissaan ja sanoi Paamolle: „lus
minä tahdon itseäni niin maatettua, tuin muutkin,
enhän minä siitä pahene — mutta totta et sinä
ettään pidä minusta mitään, kostu uinu olen sil-
missäsi moitteen-alainen".
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Lempeästi katsellen Hiljaa lausui Paamo: „Hilja!
sinun paras ystämäsi tahtoo sinulle neumonsa uit-
taa nyt, niinkuin silloinkin, jolloin lapsena olit.
Jollen ystämäsi olisi, en suinkaan tulisi sinua nuh-
telemaan".

„Eipu se ystämyydeltn näytä", urmeli Hilju.
„Kyllii minulla on toisellaisia ystumiä. Puroni on
uinu hymu minulle, jn kun hän joskus miihän tah-
too pnruiitua käytöstäni, tekee hän sen uinu sillä
tamalla, ett'ei situ moitteeksi saata sunou, ja pu-
roni on kyllä yhtä ymmärtämuinen mies luin joku
muukin. Hän on ylhäisten sukujen lapsia ju mnr-
muunkin oikein julo mies, sillä luikki, setu munhut
että nuoret, häntä liittämiit".

Puumo oli ääneti hetken uitua, maan lausui sitte
mähiin mapisemullu äänellä: „En tahdo sinua moit-
teellani enään ivllimuta, Jää siis tuon puremmun,
julun ystämäsi huttuun. Hilju, jää hymästi!"

Puumo meni, ja Hilja jäi lattian keskelle sei-somaan; hänen sydämmenfä tykytti lemottomasti.
Itään tuin myrskyisessä meressä uullot uultoju aje-
lee, niin riehuimut ujutukset Hiljun sydummessu.
Hän aitoi mennä Paamoa anteeksi anomaan, «aan
seisoi kuitenkin vaikullansa, hän tuuli miten Paamo
eteis-huoneessll paullys-suappuat yllensä otti, ju ai-
koi huutau huntä tutuisin, wuun ei huutunutkuun.
Puumo läksi pois, muttu uinu »vieläkin seisui Hilju
puitnllunsa, muun nyt toti meni hän hituusti ku-
muriinsa. Hän tunsi erinomaisen tuskan, poskensa
tuumuttiwllt ikään kuin kuumeessa olemun sairaan,
ju hän puinoi net pakkasesta tytmettyneeseit akku-
naan ja rupesi sitte itkemään. Hänen sydämmenfä
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pehmeni, ju hän ajatteli itseksensä: „Paawo on toti
paras ystämäni; miksi puhoitin hänen mielensä?
Toiste en sitä tee, muttu — miksi hän uinu mi-
nttu nuhtelee, juuri kuin olisin lupsi mielä!"

Hiljun näin «jutellessa tuli kent-aulinnu, joku oli
ollut erään tuttuivun luomi, kotia. Hilju meni
häntä mustuun ju puhui, että Puumo oli ollut heillä,

„Noh, joko hän nyt ennätti mennu pois; miksi
hänellä noin kiirit oli?" kysyi kenruulinnu.

„Meillu oli mähän riituu", mustusi Hilju, „minii
suin uudet muutteen! totiu ompeliultu jukoetin niitä
juuri kuin Puumo tuli; nuot muutteet olimat hänen
mielestänsä mursin turhumuiset, jonkn muotsi hän
moitti minuu niin, että minun täytyi muhun puo-
lustaa itseäni; senpä muotsi ei hän täällä »viitsi-
nyt olla, mutta enpä minä olisi sentään niin tuh-
tonut hänen mieltänsä pahoittaa. Oikein on puhu
ollukseni".

„Mitä mielä, illu tuosta huoli; kyllä hän pian
leppyy ju tulee muutaman päimiin piiasta ivur-
muunkiit jo taus tunne". Muttu tässä luulossuun
kenruuliniill pettyi, sillä Puumon ei kuulunut. Pät-
ivät setä miitot kuluilvllt, muttu uinu »vieläkin py-
syi Puumo poissa.

Eräänä päimänä istui Hilja ommellen kumu-
rissaan. Hitaasti joutui työ, sillä mähäit Päästä
lepäsi netilu, ju Hilju oli symissu mietteissä, muun
mihdoin nousi hän istuultu, sanoen itseksensä: „Al-
man luo menen minä, hän murmuantin tietön, miksi
Pnamu ei enään tänne tnle, Hilju puki kiiruusti
itsensä päällys-muutteisinsll ju läksi sitte Almun
tykö.
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Almu tuli loistamin silmin Hiljaa omessa mus-
tlllltt, sanoen: „Oi Hilju! olipu hymä, että tulit;
minn olen sinun towusti kaipaillut ja pelkäsin, että
olit minun jo unhoittunut, tun uinti hutmoin tu-
let luokseni; minä päätin myöskin ollu tykösi tule-
mnttn, mnnn tänään olisin kuitenkin lähtenyt sinulle
uutisill puhumuun, sillä tiedätkö Hilju! Niilo jn
minä olemme kihloissa!"

„Oliftu tämä iloinen sanoma! Odottumutllin
ei se toti ollut, sillä jo kuuun olen huomannut,
että toisianne olette rakastaneet. Koska haitanne
aiotte mtettää?"

„Sitte «usta, kuin Niilo suu oman pupin-tilun".
„Tietääko Puumo teidän tihloisfn olemanne?"
„Tietää, hän oli nykyään täällä".
„Meillä ei Puumo ole ollut moneen uikuun.

Minä puhoitin hänen mielensä, mutta en minä sitä
olisi tuhtonut tehdä enkä luullut hänen noin to-
tvusti puhustumun". — Hilju puhui nyt ystämäl-
lcnsä, mistä Puumo oli suuttunnt, ja Alma «as-
iasi:

„Kyllä hiin wielä leppyy, muttu sinun täytyykin
häneltä nnteeksi anoa, sillä sinussa syy oli. Oi
Hilja! maru, ett'et kudota hänen ystumyyttänsä eli
ruktuuttansu, sillä se on totinen. Usein olen mieli-
puhullu näinä »viimeisinä uituina nähnyt sinua ka-
ivelemassa paronin seurassa ju" — —

Hilju keskeytti Almuu, mustaten: „Älä usko pa-
ronin minustu huolimuu, muun jos hun sen teki-
sitin, eihän sitä suuttuisi sunou muuksi kuin onneksi,
sillä hänpä on muunime juloimputn sukujen lupsiu
ju on murmunn itsetkin jalo, kosla häntä kaikki tiit-
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tää. lus näin mahtuman miehen maimutsi tulisin,
kykenisin hänen umulluuii kukullesi moniakin jaloja
pyrinnöllä edistämään".

„OH Hilju! tuo puhe kyllä kuuluu kuuniiltu,
muun miettikin murotun sinun: älä luuksi ihuile pa-
ronin somaa täytöstä; tällä on hän kuitti tädit
miellyttänyt, ju tomusti pelkään, että hän tällä
mielä sinunkin kietoo, muttu Hilju! muro, ett'et
mustu silloin, luin se jo on myöhäistä, huomuu,
että lapsuuden rakkaus on sydämmessusi kätkettynä!"

„Älu pelkää. Mitäs niinä Puumosta huolisin,
eipä hänkään minusta mitään pidä. Hun ei ikunu
ole sunonut minua rukustumunsu".

„Älä sano, Hilja, ett'et sitä tiedä; sinä näet
kyllä, kun hän mikojusi ojentuu, miten hän sen rak-
kaudesta tekee, muun sinä olet nyt närkästynyt Pun-
mooit sen «iloksi, että ju olet tottunut noihin hu-
nujll-huulisteit tllNZsi-sali-keitkuriett puheisin".

Hilju nuurnhti surullisesii ju sunoi: „Pullwulla
un sinussu hylvä puhe-mies, muttu jätetään tämä
usill nyt, sillä minun täytyy jo lähteä kotia".

Alma meni Hiljllu sullttllmaun, «uun tultuunsa
kenruulinnun tulon lohdulle, erosiwut ystäwät ja me-
nimut kumpikin kotiansa.

MdeKsäs Luku.
Oli Toukokuun ullu-puoli, ju meri aaltoili taas

mapllllnll jäa-peitteestään. Huoneitten seinutsilla nä-
kyi jo muutamia noktos-ruohon ja koiran-putken al-
kuja, ju leimonen ilmassa miserteli, ilmoittaen, että
temät oli tullut. Ihmisiä kuljeskeli edes-tukuisin
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kaupungin kaduilla, ju Hilja oli myöskin ulto-ilmllll
nuuttimussu muutumllin ystumniusu seurussu, mutta
riensi nyt kotia, loska päimä oli jo puolessa, ju
Hiljullu oli mielä yhtä ju toistu mnlmistettumann
tllutsi, sillä hun oli kutsuttu kestiin Anna K:n »van-
hempien luo.

Illullu meni Hilju kumuriinsa, uutuisi muute-
kuuppinsa ja tuumasi, mikä pulu hänelle nyi olisi
sopimin. Hun malitsi kauun uikuu, sillä näistä
muutteista oli toinen toistansa somempi, ju otti
sitte ne muuleun-siniset silkki-muutteet, joitu hun sil-
loin somitteli yllensä, jolloin Puumo niin utti-
urmuumuttu sisälle tuli; nnmät olimut mielä uu-
distnmuttu. Pikaisesti puki hän itsensä niihin ju
sitoi mustiin tihutöihinsä mullosien knkku-kiehkurun.

Kenruulinnnn täytyi ollu kotona, sillä hän ei hy-
min moititit, ju Hiljun oli sen muotsi yksin mene-
minen. Hun oli juuri mulmis lähtemään ju ai-
toi mennä hymästi sanomaan tädillensä, tun eteis-
huoneeötu tuului kellon helisyttäminen. Hän meni
nyt itse omeu aukaisemaan, ju Puuwo tuli sisulle.
Hilju punastui ju hämmästyi, ettu tuskin suutti hy-
wll'u Päiivää sattuu; hän hnftesi Puuwou, sillä nytpä
tuu onnetoin silkki-puku taus oli hänen yllään.
Puumo loi heti silmänsä Hiljan «nutetukseen, Hilju
huomasi sen ju luuli nuhteitu sualvunsu, muun tässä
hun erehtyi, sillä Puumo sunoi muin:

„Sinä olet näemmä kestiin menossa, mutta en
kauun pyydäiiuän sinua «iimyttiiu, sillä minn tah-
doin muin tulla hymästi sunninaan, koska yli-huo-
memiu ui'on lähteä ulko-muille".

..Ullomuille!" huuduhti Hilju,
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„Niitt, minä lähden »vuodeksi ju kukullesi putik-
sikin".

„ Tuotu en ollenkaan suuttunut ujutelln", sunoi
Hilju, „ju miksi näin kuuun olet meiltä voissn ol-
lut?"

Wukuwusti katsellen Hiljuu, luusui Puumo: .Mi-
nulla on ollut niin paljo työtu, ett'en olisi helposti
joutunutkaan, enkä luullut, että sinä minua kaipai-
sit; senpä lvuolsi oli mielestäni parus pysyä työs-
säni". Tämän sanottuaan katseli hän muutumiu
kirjoja, jottu olimat «cihäisellä kirju-hyllyllii, ju hä-
nen käteensä sattui tulemaan se kirja, jonka hun oli
Hiljalle syntymäpäimän-luhjuksi antanut. Kirjan
kannella oli mähän tomua, jota Paamo pyyhkusi
pois. Tätä tehdessään katseli hän taus Hiljaan,
maan ei puhunut mitään, muttu Hilju punastui,
sillä hiin tiesi, että tämii tirju oli monta Puimäu
mtljelemättä ollut. Hän oli muuilmun tohussu sen
unhoittanut ja luuli nyt tästä nuhteen näkemänsä
Puumon silmissä, lvuikk'ei snnoissu, sillä lempeät
olimut Puumon sunut, tun hän ttrjusen pois lasti,
sanoen:

„Hiljll, ulä pahastu, maitta sinua joskus olen
moittinut, sillä sen muotsi, että sinä olet minulle
— ettii olen sinun ystämäsi, senpä tähden sitii tein".

Paamo aitoi sanoa: sen muotsi, että sinii olet
minulle rukus; muttu hän pidätti sanansa, sillä hän
tahtoi mielä nähdä, oliko Hiljalla ne omaisuudet,
joita hän maati sillä oleman, jonka hän omak-
sensa pyytäisi.

Hilja kurkotti kättänsä Puumolle, sunoen: „Istu-
ivyytest on minulle suuresta armosta, ja minä tie-
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dun kyllä, että sitä puljunkin kaipuun sinun poissa
ollessasi".

Vähän uikuu oli Puumo ääneti, hänen sydäm-
messään liikkui sotuisill ujutuksin, manit mihdoin
lausui hän: „Nyt täytyy minun jo mennu pois,
että sinäkin pääset, kuhun ui'oit. Suno ketirauliti-
nulle paljon termeisiu, kostu en häntä nyt lohdutasuu ju hymästi Hilju, muistu minuu!" Tä-
män luusuttuuun riensi hun pois, ikään kuin olisi
hän peljännyt enempää sunomunsu.

hilju oli nyt yksin. Hänen sydämmessään tun-
tui tyhjyys ju itumyys. Hän kulki luuttiun poikki,
katsahtaen sumussll siivulle päin, ju nuti peilissä ku-
mansu; silloin seisahtui hän, sunoen itseksensä: Oh,
tuotu turhumuistu naista! Eipä Paamokaan si-
ttitu rukustu; jos hun sen tekisi, olisi hän rukkuu-
teitsu murinaankin nyt ilmoittanut, kun hän pois
läksi, — ystämiinänsä hän «uin minua pituä; noh,
sumutt olkoon hun muin ystämu minulle! Kuinka
sauttuisi Puumo minustn mitään pitää — olenko
minä tulliin Suonien muutimutoin hempeä neito?
En, en. Pois nuot turhat koristukset!" — Hilja
meni jn riisui kiiruusti pois kalliit «aatteensa, puki
sitte itsensä mnltoistin hohto-muutteisin ju oli nyt
»vlllmis lähtemään. Ensin meni hän toki kenrualin-
nuu tutsomuait sekä sanoman» Pnulvott jällhywäisia.

Mielt-hymullä kenraulinnll katseli Hiljuu ja loi-
motti hänelle hupaista iltun. Hilju sunoi hywnsti
ju läksi pois.

Hänen sydämmessään mullitsi nyt hunen bymät
hengettärensä, mutta maailman kusten tohinassa täm-
möiset pian poijes kartoitetaan. —
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Hilja tuli nyt Anna K:n loistamaan kotiin, jossa
jo tanssittiin partitaa. Hän riisut päiillys-wuut-
teet yltänsä ju kuuli tätii tehdessään eteis-huuneen
mierisestu knmuristu, miten eräs neito sunoi Annu
K:lle: „Oletku huomnnuut, kuinka puruni on ollut
mukainen tänä päimiiitu? Onkohun kumminkin tuttu,
mitä puhutuun, ettu hän un rukustiiniit Hiljuutt?
Hun un monelta kysynyt, tietämutkö, miksi ei Hilju
täällä ole".

„Puroni? Hän on kohtelias kuitille, muun älä
luulekkuun, että hän pipariutiin-leipojun tyttärestä
huolii. Kyllä puroni suu muitukiit — Hilju on
toto nätti tyttö, muttu" — enempää ei Hilju kuul-
lut, sillä hiintn inhoitti ollu kuunteliunu, joutu
muuksi hän kiiruusti otti päällys-muatteet yltänsä
jn läksi sitte tanssi-suliin. Kenenkään huomaumatta
ei Hilja kuitenkaan saattanut saliin hiipiä, ei, pian
kuitti tämän kaunottaren huomasimut.

Sorennu, loistnluunu meni puroni luuitiatt puikki
Hiljun luokse ju pyysi häntä kuussaan katrilliin.

Nyt tuli Anna myöstin saliin, ja Hilju meni
häntä termehtimäiin. Annu iuli hymy-huulin häntä
mustuun ju sunoi ulewunsu komin iloisena sutii, että
Hilju toki mihdoin tuli.

Kutt-illiu aljettiin, ja puroni wei Hiljun tans-
siin, kysyen: „ Miksi näin myöhään tulitte? Me
olemme tuikin teitä kuimunneet".

,Minun entinen opettujuni oli minuu hymästi
jättämässä, ju sepä minua miiwytti", mastusi Hilju.
„Hän lähtee huomenna ulku-muille".

„AH Puumo, tuo suomi-tiihkoineit ylen-intoinen
kirju-toukku" —
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„Että suomalainen myös on suomen-mielinen,
siinä ei ole mitciun moitittnmuu, muun jos toisin
olisi, sitii mustu supisi moittia"'.

„Ahuu, oppilas on oppia ottanut", ajatteli pu-
roni, „noh unitetllllnpll myötu-tuulen puhuttua" —

ju uyt mustusi hän Hiljulle: „Sepu juuri on mi-
lliinkin ujutukseni; ei Puumossa ole moitittumuu,
enkä tiedä kuinka suttuni kuilluimut, muttll minäpä
aina olen häntä pitänyt suuressa armossa juuri
sen luuoksi, että hänen sydämmessänsä asuu palama
isänmaan-t-akkaus; tämä usin on meitä juuri toi-
siemme kuiissn tutuksi tehnyt, muttu «ähän ylen-tntoi-
uen hän on ju uinu kirjoissaan kiini ikään kuin toukka,
ivuuii tämä on tuikki tiitettämää, sillä kyllä tuo
liiallinen intoisuus wielä juhtyy, ju ellei sitä edes
jollukiillu olisi, eipä eteenpäin jotiduttuisikkuan".

Näin koetti puroni Hiljan mielen mukaan pu-
huu ju onnistuikin. Kun tunssi oli loppunut is-
tui paroni wielä juttelemuun Hiljan kuussa, ju ensi
kerrnn koetti nyt Hilju puheellansa paronia huivit-
taa, sillä hun näki, että Annun silmät heitä seuru-
simut, ja Hiljan mieleen muistui se hetki, juna
hän pienenä tyttösenä kouluun tuli, ju jolloin Annu
hiintu hulmeksien kohteli; hän muisti ne suitat, juttu
hän nytyuun oli juttutuulta luullut Aiman lausu-
man ja ajatteli: „Entä jos leipojan tyttö toki pa-
ronin moittcill".

Kuuan ei Hilja toti ylsin fuunut paronin kanssa
jutella, sillä Anna lähestyi heitä; hänellä oli nyt
paljo yhtu ju toista sunottnlvuu Hiljalle, ja samassa
sai hun put-onintin kanssa puhetta ulkuun, muun
silloin jätti heidät Hilju ju meni juttelemaan muu-
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tautien neitosten kanssa, jotta eimiit olleet ylhäi-
sempää suäiyu, muttu jotka muuten otimut suloiset
ju simistyneet. Vähän uitua oli hun näitten kunssu
puhunut, kun Annu, jonka paroni juuri oli yksin
jättänyt, tuli Hiljun luokse ju mei hänen muista
«ähän erilleen, sanoen:

.Tule, ystämäui, tuonne yii-puolelle suttu, siellä-
hän istuu tuikki mupuu-sukuiset, ju niiden joukkoon
minä sinunkin luen, kostu olet kenruulinnun kas-
matti; ja ystämäui! kun mapaa-sukuisten parissa
olet, silloin sinua suuremmassa armossa pidetään".

..Minnn armoni seuraa minua, kuhunia meucu
ja kussu olen. Minä en tahdo teidän siipeinne
murjoa enkä turmitse teiltä loistoa itselleni lainata".

„Ohoh, sinun sunoistusi suuttuisi luullu, että olisi
yhden tekemä, muikku mimmoisten ihmisten seu-rassa olisit".

„Niinpll outin, sillä murinaan ei teidän parem-
min tuin meidänkään seuraan oteta mitään epä-
kunnillllistll ihmistä", mustasi Hilja.

„Ei suinkaan. Kuinka se olisi mahdollista?" sa-
noi Anna.

„Niin minäkin luulen", mirttoi Hilja, „ett'ei se
mahdollista olisi, ja tun main kunniallisten ju si-
mistyneitten.ihmisien seurussu ulen, on se mieles-
täni yhden tekemä, omutko he mupuu-sukuisia mai
ei".

„Mutta mupuu-sukuiset umut toki suuremmussuarmossa pidettämät", sanoi Anna ja korotti pää-
tään.

„Ei yhtäkään", mustasi Hilju. „ Suuremmassa
kunniassa pidettämät omat net, jotku sielunsa omat-
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suuksien puolestu omat juloimmat, sillä he omnt saa-
neet mupall-sukuisuuteusu itse lumulultu ju omut
«upuut kuitista uNonuisistu turhuuksista ja iviihii-
Mtöisyyksistä".

„laa, Hilju hywu", luusui Aunu, „minäpu ym-
märrän nyt kyllä, ettu sinä, joku olet köyhän, al-
haisen intin lupsi, tuhdot tuolla puheellasi kunnioit-
taa . äitiäsi, joku murinaankin on ylemu jn rehelli-
nen ihminen, ju että niin teet, se onkin oikein kun-
nista ; senpä muoksi en minäkään tahdo sinua wus-
tustull, muikku minun puolellani kyllä on oikeus".
Näin llliisuttuauit meni hun pois, eikä Hilju ennät-
tänyt enäan mitään mustuta, muttu hänen sydäm-
messään sotimat hymät ja puhat hengettäret, sillä
Annun ylpeys oli suuttunut Hiljankin ylpeyden liik-
keelle, ju «uurulliseen uituun, sillä Annun mentyä
tuli paroni taas Hiljan luokse, ju Hilju ajatteli:

..Vuikka en Annan enkä hänen ylhäisten ystu-
«äinsä supein «arjossa ole, hakee paroni toti seu-
raani. Hän on «armaan ylemä sekä nimensä ettu
luontonsa puolesta". Hilja purku! hän ei ollut ih-
mis-tuntiu — ju mitä mielä pahempi — hän ei
tuntenut itseänsä, j» tumapa nyt ulisi ollut suuresta
tarpeesta, silla paroni ei kauan istunut Hiljan si-
ivulla, ennenkuin hän Hiljalle ilmoitti rukkautensu
ju pyysi häntä omaksensa. Tätä pyyntöä olisi tanssi-
sulin tuikki kuunotturet kadehtineet Hiljalta, sillä niin
yleensä oli tuntu loistuwu, tuunis puroni heidän lem-
mikkinsä; senpä paronikin kyllä arwusi, ju kun Hilju
ei tahtonut heti mustausta antuu, hämmästyi hän
lvähän, sillä tuotu hän ei odottanut.
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Hilju meni miihän aikuisemmin kotia kuin muut
lviernut, sillä nytpä hänellä oli tärkeä ustu tnumut-
tumunn ju väätettämiiiill, muttu hymiisti-jättnessäiin
sunoi hän sen muuksi aikuisemmin lnhtemänsä, ettu
kenruulinnu oli kipeä, manit pnronille kuiskasi hän :

..Purin pnimän päästä tuhdon teille mnstuuksen lä-
hettää".

Kun Hilju tuli kotiu, oli kenraalimiu mielä mul-
meellu, ju Hilja meni hänen kamariinsa. Kenraa-
linna oli nyt mähän termeempi ja sanoi:

„Noh, piunpu tulit kotiu. Ei sinun, ruins Hil-
juseni, noin olisi tarminnut tiiruhtuu, sillä ei mi-

nuu täällä mitään hätää ullut, minä moin nyt koto
hymin ju munhn täti minuu kyllä olisi hoitunut,
jos pahoinkin olisin »voinut".

~Tiiti hymä, tulin minii teidänkin muotsenne,
muttu tulinpa toisenkin asian muoksi. — Tuti! pu-
roni on minuu llmuksensu pyytänyt".

„Hilju! mitns snnot? Öi, tuota olen kannu
toimonut! Minun tyttäreni! sinä tuotat minulle
paljun iloa. Että paronin, tämän nljuuit miehensaan kasmutti-tyttiireni mieheksi, sepä tuottaa mi-
nullektin kunniuu".

„ Muttu täti — en tiedä murinaan rakastunku
häntä. Tanssi-sulissakin, jossa hänestä ainu enem-
män, kuin muutoin, olen pitänyt, tuli toti mieleeni,
ettu minä kukullesi en huntu rakastuttuun; minä su-
noin sen muolsi, että mnstn pnrin päimän päästä
hänelle murmnn mustauksen unnun".

„Oi Hiljuseni, sinä olet kyllä niinkuin muutkin
häntä ihaillut, mutta hän on niin ylhäinen, että
sinä, joka aina olet ollut nöyrä ja maatimatoin
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luonnostasi, tuskin olet ajatellut, että hän sinua
omaksensa pyytäisi, muun kun tämä nyt kuitenkin
on tapahtunut, ja muutos ou elämällesi tulema, olet
sinä mähän lemutuin".

„
Lemoloin! niin olenkin, toden sanoitte. Sy-

dämmeni on sangen rauhatoin, sillä, täti — mi-
nun mielessäni on nyt toinen tnmu, entä tiedä ru-
tllstunto sitä mui ystumyydentö muotsi huntu muin
muistun. Tämä toinen on Paamo".

,Puumo on kelpo mies, muttu mitä hän on pn-
roniu rinnullu! Että huntä muistut, ei ihmettä-
kuun ole, sillä hun on uinu ystumiisi ollut, muttu
älä sekoitu rukkuuttu ju ystämyyttu. Mene nyt ju
nuku ruuhussu; minä toimon, että jo huomennu
puronille mustauksen annat".

Hilju meni, «uun unta ei hän saanut koko yönä,
hän main määnteli ja käänteli itseänsä. Kun aamu
tuli, ja matcha täti heräsi, meni Hilja hänenkin
kanssaan puhumaan, sillä hän ajatteli saamansa
huojennusta sydämmellensä, muttu «nnhu täti su-
noi miinustaan: „Hilja rakas, tutti tarkoin sydän-
täsi, ennenkuin se on myöhäistä, aluin muin uniin
ylpeyden rnkklluttnsi moittuu". —

Hilju ei lohdutetuksi tullut. Almun tykö olisi
hän mielä suuttunut mennä, muttu tyllu hän Al-
mun mielen jo edeltäpäin tiesi. Puima kului, ja
Hilju ujutteli: „Entä jos en purunistu huolisikkuun",
muttu Muin oli paronin kumu niin loistamana ja
kauniina hänen muistossaan, että hän taus ujut-
teli: „Tämä olisi tiittämätöintä kuZmutus-ciitiänikin
mustuun". Sumussa kutsui hän kudulle ju näki
Annun, juku meni muutumuiii ylhäisten naisten sen-
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russu kenrulllinnan tulon simutse. Annu nyöluhti
«ähäit Päätään Hiljalle, ohitse mennessään, jll
Hilja katsoi hänen peräänsä, sanoen itseksensä:

„Hoh, ole main ylpeä, ei se minttu hnitu —

kohtu olen ylhäisempi suutu, muttu silloin näytiin-
kin, ett'en ultonuiselle ylhäisyydelle mitään armoa
anna". Näin ajateltuaan meni hän mustausta
paronille kirjoittamaan; ja muutaman päimän päästä
tiesi kenrnlllinnnn kaikki Uittamat, ettu puroni ju
Hilja oliwat kihloissa. Mpeys oli suunni »voiion.

Kymmenes LuKn.
Lähes muosi oli jo tutunut siitä, kun Hilju pa-

ronille kihlattiin, ja nyt oli hän kolme luukalitta
ollut naimisissa. Kenraalinna oli pitänyt loista-
mat häät, ja morsillit oli niin ihana, että tuskin
kukuuit oli hänen kultuistaan nähnyt. Kestiä pi-
dettiin tämän nuoren purin kunniaksi, sillä heidän
tuttlllvunsu toettimut toinen toistansa loistumum-
mullu tumalla kestittää puroniu ja hänen roumaunsu.
Vieruitu tuli ju miernisin mentiin, ju ompeliut
suimut mulmistnu komeita pukuja, sillä paroni muuli,
että Hiljan piti uljaissa muutteissa oleman,

Hilju eli nyt uinnisessu tohussu. lolllet hän
testissä ollut, ujeli hän paronin tunssu tomeussu
reessä, jotu meti tuksi kiiltumää, mustuu hemustu.
Niiin lljoimat he eräänäkin päimiinä, luu heitä mus-
taan tuli köyhä mierou-tietä kulkema mainio lupsi
sylissä; hän meteli leikkuu, jossu istui mielä tuksi
lastu huonoihin repuleihitt käärittynä. Hilju, joku

reessä istui päästit päähän puettuna tuhisemaan silk-
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kiin, tntseli surkutellen niiitu kerjäläisiä, ju kun ne
olimat ohitse menneet, sunoi hun paronille: „Oi
Herman! näetkö noita muimuisiu? Oikein on puha
ollukseni tun ajattelen kuinka pukjon turhuutta meillä
jo uinoustuun tässä reessä on, eikn noilla pienillä
raukoilla ole ehentu repalettakuun", —

„Niinpu on tässä muuilmussu lahjat epätasai-
sesti jaettu", ivastasi paroni.

.Mutta ylellisyyttä on meidän toki melwollisuus
»välttää. Tiima minun kallis maatetukseni nyt oi-
kein minuu rasittua".

„Sinnn opettajasi yleii-intoisnus on, luulen, si-
nuun ivahan tarttunut, mutta minä toiwon tuon
kyllä ivnhitellen kntoomun".

Hilju ei puhunut mitään, muttu hänen sydäm-
menfä tulvi lemottomuksi ; hymä siemen iti sydum-
messn, muuilmun rikku-ruoho ei saanut sitä marsin
tukehutetuksi.

Kotia tultuaan meni hän tninnriiitsa. Ensi ker-
run tuntui hänestä hiineu olonsa tussu kodossa iku-
»vältä, sillä nyt olisi hun turminttut tzttämän, joka
olisi hiilten sydummellensn lohdutusta suuttanut un-
taa ja hänen mielellensä johdutustu, muttu situ ei
hänellä ollut. Hilju ymmärsi nyt, että paroni,
jonka olisi pitänyt ollu hänen parus muullinen ys-
tämänsu, pitäisi häntä hullmeksimanu, lapsellisena
naisena, jos hän hänelle puhuisi sydämmenfä mai-
tvustu. Tässä neumvn puutteessa otti Hilja muu-
tumiu tirjoju käteensä, ju niitten joukossu oli myös-
tin Puumon untumu rukous-lirjn. Hilju uillusi sen,
ju siitä putosi paperi, jossu oli Puumon kirjoittu-
mnt suiiut: „Muistll, mitä lapsenu opit, että Ju-
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mulan pelko on kaiken iviisciuden alku, ja rakastu
löyhän isunmnlltns, sillä Suomen lusten rukkaus on
meidän köyhän maumme uittoa rikkaus". Tuman
luettuunsa rupesi Hilja ensin katkerasti itkemään,
ivuun sunoi sitte itseksensä: „Mitä itken minä? Oi!
miksi on minun nain itiiivu? Minä tuhdon lukeu!
Oi Jumala! anna minun neuivoa sunustasi sundu".
Hilju tutseli iirjuunsu ju luki:

.Mailmallisten joukossa
Etsit turhaan onneasi:
Sillä mailman kohussa
Unohtuupi Jumalasi;
Ia ken ei muista Herraansa.
Hän kadottaapi onnensa".

„ 3tiin — muuilnilln tohussu olen unhottunut Ju-
malani — minn en ole rukous-kirjaunikaan luke-
nut. Oi Jumala! ylpeys on murmnunkin sydiim-
tuessani usunut, »vuun tarkoita se pois, ju utu mi-
nua taus lapseksesi". Hilju käänteli kirjan lehtiä ja
luki taas:

„ Jos unhottaisi rakkaansa,
Äiti joskus poikansa,
Ei kuitenkaan Jumala
Sinua koskaan unhota".

Hilja tunsi näistä sanoista erinomaisen leivon ja
lohdutuksen sydämmessään, ja jos ainakin, niin erit-
täinkin nyt oli tarpeellista, ettii Hilja turmasi Hä-
neen, joku murheessn un puras luhduttuju, sillä
nyt tuli kenruulinnun pulmelus-tytto Hiljun tykö,
tuoden sunomuu, että kenraalinna oli komin sai-
rastunut, ja että paronin ja Hiljan pian piti tu-
leman häntä katsomaan. Tämä oli koma sanoma.
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Hilja riensi paronille sitä tlmoittnmaun ju pyysi
häntä kiiruusti tulemuun kenrunliniiun luokse. Pu-
roni oli heti luulmis.

Hiljun askeleita juudntti hunen rakkautensa kas-
matti-äitiinsä, ju purunin askeleita joudutti
tamarun pyyntö. „Nytpä murmuantiit suun niihdu,
mitä hun meille on testamentissaan määrännyt",
«jutteli tuntu tuhluuju-mies.

Kenruulinna moimutteli »ruoteellunsu, tun paroni
ja Hilja tulimat hänen kamuriinsu; hänellä oli toma
polte ruumiissllnsll, maun nähtyänsä paronin sekä
Hiljun kurkotti hän heille kuttunsa, sunoen:

„Herntlltt hymii! minä tiedän, että Hiljalla on
hymii turma, kun sinn olet hiilten ttirmnnuitsn. Si-
nulla on tamaraa kyllä, mutta minä olen toki jo
aikaa piiimiä tehnyt testamenttini ja olen teille mää-
rännyt tuikki omaisuuteni. Sen olettekin ansain-
neet, sillä Hilja on aina tehnyt minulle iloa, entä
ketään niin halusta olisi mämytseni ottanut tuin si-
nun. Sinä aitana, jona litisenti-tiässä tuttamuu-
dessu olemme olleet, olet sinii uinu osoittunut mi-
nulle nöyryyttä jukohteliaisuutta; liitos sinulle siitä!"

Puroni pyhtieli kyyneleitä, joita, hän pusersi sil-
miinsä. Tohtorilta, joka myöskin istui huoneessa,
kysyi hiin:

„Mitii tustii kirnusta luulette?"
Tohtori ei puhunut mitään, hän rumisti muin

päätään.
Kun yö tuli, »valmnimat seku puroni ettii Hilju,

muttu puiman koittaessa oli kenraalinna nukkunut
pois inuuilittlltt setii todellisista ettu petollisista ys-
tumistä.
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Koman murheen tuotti tiima kenruulinnun tuu-
lema Hiljalle, mutta sepä oli toki uuni, ettii «anha
täti nyt uli hiilten lilllnunsll, sillii täti toimitti pei-
jaiset ja knikki, mitii Hiljnn toimitettamana ulisi ol-
lut, niin ettii Hilja parku toki pääsi niistä mur-
heista; hiin tunsilin uinu suuren lohdutuksen siitä,
ettu täti oli hänen luonaan, jonka ivuoksi hun, lun
peijaiset olimat ohitse ja kaikki perintö-asiat selmiillu
tunnulla, sanoi paronille: „Se on toti onni, että
täti nyt on meillä".

„Hm, niin, minun mielestäni toti olisi sopimum-
pau. ettu juku mierus ulisi talouttamme hoitumussu,
sillä — kun hän on sinun tätisi, muistuttuu se uina
— — uinu —, että sinä olet - että ei kenraa-
linna ollut sinun nitisi".

„Hermnn! mitäs sunot! Senhän kyllä kaikki tie-
tää — etllii tuhtoisiktllnit sitä salata. Minulla on
kunniallinen ja rehellinen iiiti, joka on yhtä hymii,
luin joku toinenkin, mutta Herman! saatotko sinii
hulmeksiu äitiäni sen munlsi, ettu hiin nn töyhii?
Ei, ei, se ei ole mahdollista!"

„Nyt joudun puhuun pulaan", ajatteli puroni,
„ muttu minii keksin keinon" — jukääntyen Hiljaan
luusui hän suloisimmulla hymyllänsä: „Omu Hil-
jnseni! Kenruulinnn oli minulle niin rakns, ettii
uinu tahtoisin muistellu häntä sinun äitinäsi, eilii
tuntu oletkaan ihmettä, sillii hänpä minulle tuslvutti
suloisen «aimoni, muttu jos tahdot, ettii tätisi täällä
olisi, menen itse häntä pyytämään jäämään meille".

„Kiitos Herman", sanoi Hilja iloisesti, ja pa-
roni meni tädin tykö, jolle hän lausui:

.Minun mainioni soisi, että te nyt kenruulinnnn
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kuoltua meillä olisitte talouttamme hoitamassa, sillä
meidän on nyt tunne miiuttumiiteti, ju minäkin sen
soisin, kostu teitii tyllu turmitsemme — muttu sillä
ehdolla ettu uinu muistatte alhaista säätyänne —

muistatte olemanne uinoustuun tnloutenime hoi-
tajana — ymmärrättekö?"

»Kyllä, aiman h Ylvin", Ivastasi täti, »ja Hil-
jan muotsi tahdon minä jäädä".

»Ainoastaan hänen muoksensu", mumisi paroni,
./Hunt — myöskin noilla on heidän ylpeytensä".

Vanhan tädin seura oli nyt suuresta turpeesta
Hiljalle, sillii muuten olisi hiin useasti saanut olla
yksin, mursinkin illoin, kostu, paronin elämä mel-
kein siitä asti, tuin kenruulinnu kuoli, oli mursin
muuttunut; uinu hänellä uli asioita, kllupungissll
toimitettumunu, ja niitä eneni enenemistäun niin,
että hiin useinkin tuli kotia, mcistci piiimiin koitt-aess-u;
jll mitä lljlltteli tästä Hilja? — Hänen piiän-aluk-
sensu oli usein kyyneleistä kastunut, mutta — aika
joutuu joutumistansa surun ju murheenkin puimina,
ju niin myörimiit miikot nytkin eteenpäin. Tulmi
oli jo mennyt, ju kutitus temät tullut. Hilju muutti
niuakartlliillllnsu kesäksi, ja täti läksi hänen kans-
saan. Koko luonto oli ihunimmallllnsu, pellot mi-
heriöitsimiit ju lahden rannalla nuori ruomitko aal-
toili tuulessa. Kartanon lähellä oli kaunis kol-
mikko, johon oli tehty lehti-muja; tänne asetteli
täti ju Hilju kuhmi-pöydän, sillii Hilju odotti pa-
ronia kuupungistu muulle.

Odottaessuun otti Hilja kirjan käteensä ja ru-
pesi tiitii lukemaan, mutta pian painut kirja tiini,
ja hiin katseli luontoa, joka miehiittiimän kauniina
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oli hunen silmuinsä edessä. Käen kukuntu kuului
meren suuritztostn, ju Hiljun mieleen muistui se
oilu, jolloin hän lnpsenu Naantalissa oli Niilon seu-rassa käynyt salmen rannullu luuntelemussu tuotu

ytsitoittuistu, muun toti miellyttämää ääntä. Hän
muisti äitiänsä, justa ei hän moneen uikuun ollut
mitään tietoja saanut. Juuri hänen tuta ajatel-
lessaan näkyi mlluntiellä mannut, joita paronin
mustat hemoset metimut.

»Herman tulee!" huusi Hilja jll meni tuliull
mustuan ottumlllln. Termehdettyunsä miestänsä mei
Hilju hänen lehti-mujuun, ju puroni sunoi:

»Olipu oikein hupuista tulla tänne maalle! Täällä
on toki ilma puljon raittiimpi luin kaupungissa.
Mutta jopa olin unhottamllisilluni, että minullu on
sinulle tirje, joku tänään postissu tuli".

Hilja otti kirjeen, se oli Niilolta. Hän luki,
maaleni ja sanoi sitte paronille: »Kuules, mitä
Niilo kirjoittaa:

Sisar rukus!
Äitimme on lomin sairas; minä olen nyt hä-

nen luonaan, mutta hänen hartahin loimunsa on,
että myöskin sinä tulisit tänne; hän hourailee si-
ntistä, ja kun hänellä joskus on miihän paremmat
kuurot, puhuu hän aina sinusta. Tohtori sanoi,
että jos sinii tulisit, saattaisi äiti tentiesi tullu pu-
remmnksi; tuma on ainoa keinu, jota mielä supisi
tuettaa. Tule Hilja hymä, mutta pian, sillä uiku
joutuu, joka hetki on tärkeä! Minä olen malmo-
nut yöt Päimät, maan nyt täytyy minun jo täältä
lähteä, sillä siellä, missä minullu on mirkani, ivlllldt-
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taan jo lästtu-olouni, jll minun täytyy siis slliiou
miimeiset juähymiiiscni tälle rakkaalle ällilleni. Oi
Hilja! nytkin huutaa hän pikku Hiljaansa ja luu-
lee sinun oleman kotvassa »vaarassa. Tule, tnle
pian !"

Hiljan luetttill kirjeen, huuduhti puroni. »Tiintu
on muhdotointll".

..Hermun! Mitäs sanot? Mitsi olisi tämä muh-
dotointa? Eikö minun ole melmollisuutcni mennä
kuolemutstll äitiäni kutsomuun, kosta hän sitä har-
taasti toimoo? Mitä saattaisin hutuktaummin tehdä,
tuin tutii toiwllll täyttää?"

»Esimerkiksi nuuduttua minun mieltäni -- sen
pitäisi ollu sinulle suuremmasta urmostu, ju minun
tuhtoni on, että sinä jäät totia".

»Minii tuhdon hurtuusti täyttää sinun tahtosi
kaikessa, jota ei sodi omaa-tuntoani Ivastaan, muun
tässä — Hermun! sydnminessäni tunnen, ettii nyt
olen «elmollinen tekemään sinua mustaan, kostu ei
sinulla ole mitään syytä estämään tiitu lähtöäni".

„Sinu et syytäni ymmärrä, ju minä tuhdon
säästää sinuu situ kuulemasta".

»Minii tahdon sen tietää, sillä muutoin ei mi-
nua niiknuU estä äitini tykö rientämästä".

„Noh; utu puhustu sitte, kun minii nyt sunon,
että minun mainioni ei somi ollu ptpurkukun-lei-
pojun hoitujuna — jos olisin tietänyt sinun tah-
tomasi siksi, silloin et ikänä olisi minun mainionani
ollut. Kenraalinna Simssin kusmutti-tytur on mi-
nun muimoni, maan ei leipojan tyttö. Kaikki tuulla
sanoisimat, että paronitar on äitiänsä, ou leipo-
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jaa hoitamnssn; ymmärrätkö nyt, että tämä on mar-
sin sllpimutoinlu".

Puruni» puhuessa uli Hilju tullut kalpeaksi kuin
lumi, ja uyt luusui hän: ..Oh te wupaasutiiiset!
komin te olette turhuuden ja ylpeyden kahleissa!"
Sitte meni hän sisälle hu«neisinsa eitä enäiin mai-
ninnut mitään koko mutkastansa.

Puroni ju täti menimiit myöslin sisälle, ju pa-
roni luuli Hiljan nyt rupeeman itkemään ju ru-
koilemaan häntä, muun siinä hän pettyi, sillä Hilja
oli »varsin maiti. Hänen mustut silmänsä kiilsi-
mät Muin erinomaisen luistamina, ja hiin teki kaikki
toimituksensa niinkuin ennenkin, muikku hän oli niin
kalpea, ettu olisi suuttunut luulla hunen pyörty-
män. Välistä uli hän toki symiin ujutuksiin «ai-
punut, mutta iltapuolellu näytti hän jo mursin tyy-
ty«uiseltä.

Puroni katseli tarkastellen Hiljaa; hän huomasi,
että Hiljassa oli muutos tapahtunut, ja ajatteli:
„Hnn on toti miisus nuinen, kyllä kuitti hymin käy,
kun hän muin Mähun tottuu meidän oloihimme".

Illalla paroni taas läksi kaupunkiin, ju hänen
lähdettyänsä tuli lvcinhll täti Hiljun tykö sanoen:
»Hilja parku! sinä et onnellinen ole".

„Tuti! mitä kylmän, sitä niittää. Mpeys on
minua tähän tiluun suuttunut, sen nyt hymin tun-
nen, enlu tuhdo mulittnll, maan koetan niin paljon
kuin mahdollista on, elämäni nykyiseen tilaan tyy-
tyä".

Hilja luki illalla rukouksensa tädin huoneessa, ja
meni, sanottuansa sydiimmeUiset yö-hymäiset, kama-
riinsa. Aamulla, kun täti heräsi, toi palmelus-



69

tyttö hänelle mähuisen kirjeen Hiljultn. Tuti uu-
kusi kirjeen jn luti:

„Omu tätini! Minun sydämmeni muutu, että
menen äitini tylö. Kun kirjeen saatte, olen ju kau-
kana. Kumurini Pöydällä un miehelleni kirje, jotu
pyydän teitä hänelle miemään. Kysykää häneltä,
mihinkä hiineu mielestään olisi Puras sanoa minun
lähteneeni; tätä pyytää teidän murheellinen

Hilju".
Täti pilli kiiruusti «uutteet yllensä ju kiisti aset-

tuu itsellensä helvosen, sillä hänen täytyi lähteä
kaupunkiin, Piun hemonen ulitin maljoissa. Täti
otti Hiljan kirjeen paronille mtikauiisu ja läksi Hel-
sinkiin.

Puronillu oli ollut «ieruitn, joidenka kanssa hän
toto yön oli korttia lyönyt, ja ivasta muutumun
tunnin oli hän nukkunut, kun kuuli olueensa nnpn-
tettumun.

»Kuku siellä?" kysyi paroni.
„Wllithu täti", mustasi täti. »Minulla on tär-

keätä asiaa puhuttamana".
»Tullaa sisälle", sanoi paroni, maan mumisi toti

itseksensä: »Pitäisipä hänen ymmärtämän, ett'ei mi-
nua sumi unestani herättää. Mitäpä usiau hänellä
nyt ollee? — Arivllttllivllsti ei juuri mitään, joka
armosta olisi".

Täti tuli sisulle, antoi paronille Hiljun kirjeen
ju puhui sitte, ettii Hilju yöllä oli lähtenyt Naan-
taliin; muuta hän ei joutunut sanomaan, ennenkuin
paroni kiljusi:
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»Naantaliin! Kuinka uskalsitte antaa hänen sinne
lähteä, muikku minii kielsin?"

„Puroni hymii, minä en hänen lähdöstään mi-
tään tietänyt, ennenkuin aamulla, jolloin tämän
kirjeen sain". Täti jätti nyt kirjeensä paronille, ja
puroni luki ensiksi tädin kirjeen, maan sitte omansa,
jota kuului:

»Herman hymii!"
Sinä kielsit minua lähtemästä äitiäni katsomaan,

ju niiniin olisi melmollisuus tehdä sinnn mielesi tuu-
tuun, koska ulen sinuun siduttu, mutta minun olisi
myöskin melmollisuus noudattaa kuolewaisen äitini
miimeistä pyyntöä — ju mitä tehdä kuinka
suuttuu mulemmut melmullisuudet täyttää? Tätä
njuttelin koto päimän, muun mihdoin tulin selluille;
nyt tiedän, mitii teen. Minä lähden Nuuntuliin,
Mllun siellä ei lukuun suu tietää, että paronitar on
äitiänsä hoitumassa. Jot päimut olen häntä hoi-
tama, maan kun joku mieras tulee, lähden äitini
huoneessa olcmuun pimeään muute-koppeloon. Tä-
män tuhdon sinun muoksesi tehdä, ju suno sinä tut-
tumillesi, ettu ulen lähtenyt Tukholmaan sukului-
siemme tykö. Kun äitini paranee taikka kuolee, läh-
denkin sinne, ett'ei sinun tarmitse mallan perättö-
miä puhuu. Annu, Hermun rukus, nnteeksi mi-
nulle, että mastoin mieltäsi teen, ja minä lupaan,
maikka mitä kursisin, ett'ei kukuun siitä mitään tie-
toa sau, että Nlluntlllissll olen. Mutta — Her-
man! Herman! ajattele toki, ettu meidän kaikkein
pitäisi pyrkimiin yhden isiin lapsiksi". — — Tä-
hän asti luki paroni tädin kuullen, muttu hänen
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äänensä rupesi »värähtämään, ju hän luki luvun
hiljuu. Sitte mietti hun tuuun itseksensä ju su-
not mihdoin:

»Noh, kosku tämä nain nyt on tapahtunut, saa-
han niin olla, mutta setä toto-mäelle että mieraille
on parus sanoa paronittaren lähteneen Tukholmaan
— ymmärrättekö?"

»Kyllä", oli tädin mustaus.
»Muutu ei ole minullu nyt sanottamaa", lau-

sui paroni; »te saatte taas lähteä maulle toimi-
tutsiinne". Täti meni, ju paroni jäi yksin. Hän
luki nyt mielä Hiljan kirjettä ju funoi sitte itsek-
sensä: »Hän on yhtä hymii-sydämminen, tuin hän
on kaunis, hm, kumiiiu —

— entä jos todellakin
olisin häneen rakastunut — rakastunut — ha, ha,
haa — oikeinpa oimu rakastaja, joka on hänen
perinnöstään jo tuhlannut monta tuhatta!"

Paroni puki mittullisesti «aatteet yllensä, otti
sitte sanomalehden käteen ju silmäili sitä, «aan se
ei häntä hnmittllu suuttunut. Pitkä uli hänen pui-
mansa, tnnttu illun tultua istut hän tumallisuuden
mukaan taas eräässä ramintolassa lyöden korttia,
ja niissä oli nyt toto hänen hulunsu ju mielensä;
»et paremmut tunteet, jotka nykyään hämärässä koit-
timat hänen sydämmessään, olimut jo luikki tuus
tutehutsissu.

Hhdestoista Luku.
Ukkonen Misteli, tuman takau sulumoitsi ju mettä

sutoi, ettu sitä mirtunu juoksi Naantalin katuja pit-
kin. Juuri tässä lomassa myrsky-ilmassa tuli eräs
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uninen kyydillä ajaen tuupungin tullista sisälle. Hän
seisatti hemosensa. ustni muuhun ruttuhiltu ju muk-
soi tyyti-miehensii; sitte otti hän Miihiiisen mutia-
säkin ju tuntoi sitii toisella kädellään, maan toi-
sessa oli hänellä sateen-marjo, joku jo oli läfti-
MllrtllNll. Näin Mllfustettunll poikkesi hän eräiisen
taloon ja kiipesi sitte portaita myöden talon yli-
kertaan. Hiin naputti omeu, ju sisältä kuului uiini,
joku sunoi :

..Kutu nyt tämmöisessä rankka-ilmassa liikkeellä
on?" Omi aukeni toki, ja kun tulia sisulle ustni,
sanoi hiin:

»Hymää iltull, munhu Tiina! Ettekö minuu
tunne?"

„En, mui tuintu? Nu olette muurin Hilju —

purunitur — no Jumalan kiitos! nythän äitinnesna lemon ja lohdutuksen".
»Onko äitini komin huono?" kysyi Hilju kii-

ruusti.
»Huono kyllä, sanoi Tiina", ju hiin on teitii

komusti odottanut, sitte erittiiiutin, kuin Niilo mais-
terin täytyi pois lahteä".

„Wai on meljeni jo lähtenyt pois! Voi toki,
etl'en häntä saanut tumutu! Tiinu hymii, minii
olen komin märkii, antakaa minulle tuimia maat-
iellä siksi, tuin omani tuimamat, että minä pian
sllllttllisin mennä äitiäni syleilemään".

»Aiman halusta", mastusi Tiina ja toi nyt Hil-
jalle »vaatteita, joista muutumut olimut Hiljan ui-
tin, toiset Tiinan omin. Pnroni marinaankin olisi
pyörtynyt, jos hiin olisi nähnyt Hiljun tässä wnu-
tetuksessn.
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Tiinu oli Hiljan uitin manhn ystiimä; hiin oli
nähnyt Niilon sekä Hiljun kusmumun ju piti hei-
täkin rutluuitll. Hän uli nyt jo muutaman »vuo-
den asunut yhdessä lesken kuussa, ju tulle munhalle
luotettumnlle ystiimiille sunoi nyt Hilja:

»Tiinu hymii, te ette sua kenellekkiiiin ilmoittaa,
että minä olen tiiiillö. Jos joku tuieras tulee, täy-
tyy minun rientää tuohon pimeään muute-toppe-
loun. Te murinaankin tämän kummana pidätte, ja
niinpä se onkin, mutta älkää kysykö, miksi näin
teen, silla minä en kysymykseenne kuitenkaan mus-
taiistll antaisi; sen toki sanon, että jollen niin te-
kisi, en myöskään nyt suuttuisi ollu täällä".

»Jos näin on asioin luita, niin tyllä Tiina
munhu tuutti fuattllll olla", «nstasi Tiinu.

Hilja riensi nyt äitinsä luo, jota makasi lemot-
tomassll unessa; hän nuti kirnusta riutuneen äi-
tinsä ju »vaipui itlein pulmillensa, hänen muoteensu
ääreen. Sumussa leski huudahti:

»Minun Hiljuni! uuttukuu, anttutan! kärme pis-
tän huntit sydiimmeen — juuri sydiimmeen sen
niyrtky-hummus puree. Voi, lun en pääse upuun!"

Sairas aulasi silmänsä ju tukisteli huoneessa
utemia; hun uitoi nousta istualle, muun Muitnut
putittitimut, ja hän muipui takaisin muoteellensa.
Hilja laski kätensä sairaan otsalle, lausuen:

»Äiii! rakas äitini! Tässä on sintin Hiljasi;
tunnetko minua mielii?"

»Hilju! oi kiitos Jumalani, joka annoit minun
mielii tämänkin lapseni nähdä! lumulu siunatkoon
sinun ylhäistä ju hymää miestäsi, joku untoi sinun
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tulla köyhää «itiäsi kutsumaan, ju lumulu häntä
siitä pultittoon. Oi! oikeinpa olen iloinen siitä,
ettu sinun tässä nyt mauruttu näen. Hyi tuota
kamaluu untani! minä niiin mielestäni, että kiirine
sinun syduntiisi myrkytti". —

»Äiti, sinun lnpscsi on ollut «unrussu; ylpeyden
j« turhuuden myrkky oli sydämmeeni jo tunkenut,
mutta silloin muistut mieleeni äitini, tuu hymä,
löyhä äitini, joku hymästi jiittäissiini sanoi:

»Älu ikänii senluistu ilou hae, jossa lumulu
unohtuu". Mini! kuulin uiimii suitat koriuissani,
mutta unohdin net taus, muun tumun takuu kuulin
tämän kuiskeen, ju sydämmeni tiimi lemottomutsi.
Oli minnlln mielii toinenkin, joku minuu nenlvoi
— hän, joku tuli minun opettujukseni toisessa ko-
dossani. Nyt mihdoinkin on toki sydämmeni saa-
nut leivon. Älä ennän, äiti, pelkää, ettii muuraan
tulen; minii tiedän, kusta «mun löydän, mutta —

minun on tomiu täytynyt toteu, ju muimunen hiin,
joku. niin tekee luin minii".

Leski lllski laihat käsimurtensu Hiljan kuulun ym-
päri, lausuen: »Lapseni, sinä et onnellinen ole;
purkaa sydiimmesi murhe äitisi helmaan, sillä jo
piunkin tämä suuttuisi olla myöhäistä. Sydämmeni
sykkii mielii, muttu lohtu se jo tutullesi on kylmänä".

Hilju puhui sydämmenfä murheet ällillensä ju
tunsi suuren huojennuksen.

löt päimät hoiti Hilju nyt Tiinan kanssa äi-
tiänsä, jll hiinen poskensll tuliivllt uinu kulpeunt-
muksi. Ulko-ilmllll nauttimassa ei hun uskaltanut
olla paitsi yöllä, kun kaupungissa ihmiset nukkui-
wat, muttu silloin meni hän niittu-poltuu pillin
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kirkon-mäelle eli Nunnumiielle, joksi sitä myöstin
kutsutaan.

Eräänä yönä, jona lesti oli saanut nuttua ja
Tiina mulmoi, meni Hiljn hiipien umestn ulos ja
riensi taas Nunnamäelle. Siellä istuhti hän mäen
notkolle. Meri oli lyyne kuin peili, ju luulu-rus-
tuun ääni kuului meren suurista. Vähäinen mene
näkyi merellä; sitä souteli tuksi poikuu. Vene lä-
heni rantaa, ju pojut tulimut muulle lähellä situ
puittull, missä Hilju istui. Hilja näki heitä, kun
he hänen simutsettsu tulimut, muttu hän ei mahan-
kaan liikahtanut. Pojut kutsoimut Hiljuu; hän oli
mustissa mciatteissa, ju hänen tnsmonsu olimut ivul-
ke«t kuin lumi; j« peljäten tuota kalpeata olentoa
läksimät he juoksemaan kotiansa, mitä main ennut-
timiit. Kotiin tultuansa puhuimat lapset ällillensä,
että he Nunnamäellä olimat nähneet kummituksen.
„los uskotte taikka ette", sanoi toinen poika, „ott
tämä toden tosi, ettii me näimme naisen mustaan
pukuun puettuna; hänen tasmottsa olimat maltiut
tuin haudasta nousneen. Se istui tökötti iimellä
liikahtamatta; mustat silmät muin kummasti tiilus-
timat".

Poikien äiti, jota jo tuokion ajan oli tullannut,
nousi nyt muoteeltllitsu, lausuen:

»Minäpä myöskin menen katsontaan, onkohan se
siellä mieluktn. Kukaties on tuo jonkun pyhän nun-
nan henki, joku ei ole suunut haudassansa lepoa,
muun käyskentelee tulsoni-assu tätä syntistä muuil-
mall. Täälläpä onkin muutamien muosien kuluessa
tuikki marsin muuttunut; pyhällä mäellä nyt kul-
kemat pöyhtecit röökinät ju tritastumat nuorten her-
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ruin purissa juurituin taitamattomat haratut, eikä
yhtään muisteta, mitä manhaan aitaan opittiin, että
kirkon ympärystä on pyhä paikka".

Tämän luusuttunnu riensi ukku Niinnamiielle päin,
maan poikkesi toti ensin nuufturi-ukun luo uutista
puhumuun setä pyytämään häntä kuussaan, koska
yksin lähteminen tuntui mähän kuntllktumllltll.

Vähän uikuu nuupurissu oltnu, meni ukku kumft-
pllninsa seurassa kummituotu kutsumaan, ja tiellä
puhuiwat mulemnillt, mitä uumeitu iiiti ju uitin
äiti entis-uitoinu oli nähnyt, j« niitä jnttujupa
johtuikin muistoon marsin puljo. lutellessnun akut
jo enniittiwät Nunnumäelle, mutta turhuuu huti-
mat sieltä nuniillu, sillä mäellä ei näkynyt enciän
muuta, tuin muutama sinne istutettu nuori puu,
jota tuulessa horjui. Tyhjän-toimittajina täytyi
altain kotiinsa jälleen pulutu; muun jopn mutitu-
mun puiman perusta tuus toisuattu kuului hnhnju,
että testi-yön aikana oli nähty mustiin puettu nai-
nen Nunnumäellu, ja kun Tiina eräänä puimänii
meni kuimulle mettä ummentllmaun, tuli hänen luuk-
sensa »vanha llttu, joku hänelletkin puhui tuon tuu-
pungisfa knlkelvan jutun ju lisäsi mielii, ettu erus
utto, joku ei juttun uskonut, oli sanonut: »Minä
menen tulemunu yönä mahtiin Niinnamäelle, ja jos
nainen un ihminen niinkuin luulen, niin kyllä minii
hänelle uita kyydin annan, kostu hän täällä käy
ihmisiä peljättämässu".

Tiinu urmusi heti että nunna ei ollut kutuun
muu kuin Hilja. Hän riensi sen muuksi mesi-äm-
päriitensii yli-kertuun ju puhui, tumuttunnsll Hiljun,
mikä huhu kaupungissa oli noussut, sekä maroitti
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Hiljuu menemästä Nunnumäelle, muttu tämä »va-
roitus olikin turpeetoin, kosta Hilju ei olisittuuu
suuttunut mennu pois äitinsä tyköä, sillä jo ensi
yönä korjasi kuolcmu hiineu rakkaan äitinsä.

Lesken kuoltua läksi Hilja Tukholmaan, eikä ku-
kaan aumistunut, että hun oli äitiänsä hoitumussu
ollut, muttu kauan pnhuimat Naantalin akat, ettu
nunitll oli istunut Nuniillmäellä, kostu ei hun saa-
nut ihmisiltä rauhaa handussansa.

Kahdestoista Luku.
Syyskuu oli loppupuolella, tuuli lvititueli ja

rumisteli kellastuneita l-ehtiä puitten oksilta maa-
han, ja sateen pisaroita ruiskaeli masten paronin
nilluii-kurtanlln ikkmtoitu.

Hiljan huoneessa paloi malkea pöydällä olemassa
lampussa, ja Hilja istui pöydän ääressä. Hän
muisteli äiti-mainlljlltllnsa, joka nyt oli jo mähiin
tolmllttll »vuotta ollut maan pomessa, ja ajatteli it-
seksensä: »Äiti käski minuu kärsimällisyydellä koettaa
sundu miehei-ti mieltä kääntymään poijes muuilmun
huonoista menoista, ja tätäpä olenkin toettunut,
muun turhaan mutta, en tahdo mulittuu —

onpa minulla toki yksi, joka minua hellii, jolle elä-
mäni on suuresta armosta".

Näin ajateltuaan meni hän eräusen kumuriin,
josfu pieni puitu tylleröinen tallusteli; puitu oli
niuutulnun kuukauden toisella muodella ja asteli
juuri ensimmäistä, horjumiu uskeleitunsu. „Tu-
leppu tänne, minun Tommiseni!" sanoi Hilja, ja
puita tuetti kiiruhtaa äitinsä luokse. Hilju otti lapsen
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syliinsä ja rupesi juttelemaan hänen tunssunsu,
muttu samassa tuli paroni sisälle ja huudahti tii-
maasti:

„Erinomaista, että sinä suutut lupselle puhuu
tuota ruukuu suomen-kieltä! Eikö siinä ole kyllä,
että hunen täytyy tuotu toulussn oppiu, jos hiin
elää — — noh! se ei nyt toti ole mursin luou-
uotnintu, sillu tyllii hän sitä joskus tarmitsee, muttu
ettu sinii hänelle, pikku paronille, suutut puhuu
semmoista tieltä, jotu joku talonpoika puhuu, se et

solui. Etkö ymmärrä, ettu sitii tieltä hiiu oppii,
jotu äiti hauelle puhuu".

Hilju katseli nöyrästi maan luutamusti puroniu
ju lausui: ..Herman! Hartaasti olen toimonut hä-
nen suomea oppiman ja sitä marten olen hänelle
tätä kieltä puhunut. Sinun sukusi, Herman, on
Suomen jaloimpia, sinunhan siis pitäisi oleman
etupäässä kaikkia jaloja pyrinnöllä edistämässä, ju
näistä pyrinnöistähän kansalliset omat suufi-anvoi-
simpiu. Miksi siis olet tätä »vastuun, ettii poi-
kamme oppii maumme kieltä? Minä en suutu ollu
hänelle tätä kieltä puhumatta, sillä q,mu tuntoni
minuu siitu soimaisi".

..Noh, jos puhuikin, utu sitä kuitenkaan minun
eitu muitten simistyneitten tuulten puhu", muroitti
puruni ju meni pois, puistuten omeu kiitti.

Hilju jäi tuus poikansa kanssa yksin huoneesen;
tuuli mitikueli ulkona, ja Hilja istui alakuloisena
miettien elämäänsä. Hän ujutteli itseksensä: »Mel-
kein aina täytyy neidon noudattaa tärkeimmissä
asioissa muitten mieltä, maan silloin, tuin hän sy-
dämmensä ystämän malitsee — malttsee hän uutan
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mielensä mukllun, mutta «oi! useinpa hän täsfä
malitsemifessuan pettyy!"

Pittu Tommi katseli äitiänsä ja äänteli mähai-sen, ninttll tuska Hiljll yhä «ain istui mietteis-
sään, nyttusi lupst äitiänsä hameesta ju rupesi na-

risemaan. Tumäpii uuttoikin, sillä Hilja otti lap-
sen syliinsä ja hymuili tatu pientä lemmittyänsä.
Hän istahti teiuu-tuoliin ja rupesi pojallensa pu-
humaan, sanoen: »Istu, kiltti, sylissäni ja kuun-
tele, tun äiti laulaa:"

Oma Mli poikaseni!
Nuku äiiis helmassa,
Viina olet tuimassa.

Siinä surutoinna olet
Niinkuin tukka lehdossa,
Pieni lintu pesässä.

Minun sy-dän>kHpyseni!
Nuku unta makeaa,
Uni Ivoimat wahwistaa.

Mailman kiista-tantereila
Usein myrskyt raiwoaa,
Wasta-tuuiet puhaltaa.

Kukatiesi kohtaawat ne
Sinuakin lapseni,
Oma pienokaiseni.

Wahwistu mun poikaseni!
Nuku sydän-käpyseni!
Wielä äitis walwoopi".

Hiljan luuluessll pikku Tommin silmut maipui-
«atkin kiini, ja Hilja katseli mieli-hymällä nukku-
maa lastaan, mutta hetkisen main sai hiin näin
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rauhassa istuu, sillä pulmelill tuli sisälle, ilmoit-
taen, että ulkona oli eräs herra, joku maantiellä
oli pimeässä ajanut kimelle kumuun ja loukannut
itsensä niin, ett'ei hän nyt saattanut edemmäksi
mennä, «aan pyysi päästä paronin kartanoon siksi,
että hän «ähäit paremmaksi tulisi.

Hilja nousi heti istualta, laski nukkuman lap-
sensa kätkyeen ja riensi siite paronin luu puhumaan,
mitä onnettomuus matkustnwaiselle oli tullut.

Paroni kasti pultueliun kysyä kyyti-mieheltii, mitä
mies mlltkustuwllinen oli, ja saatuansa tiedon, että
tämä oli tohtori, käski hän heti piian mennä wuo-
detta hankkimaan tohtorille toiseen mieras-huoneesen.

Vieras tohtori talutettiin nyt sisälle, maan juuri
huoneesen ehtiesfään pyörtyi häu. Plllmeliat rien-
simät apuun, ja tohtori kannettiin hänelle hankit-
tuun «uoteesen. Hilja toi rohtoja, joita ensi hä-
dässä piti täytettämän, mutta lähetessään sairasta
kalpeni hän, kätensä «apisi ja hän huudahti hil-
jaa: „Oi Jumala! Paaiuo!"

Paawo oli tullut ulto-mailtll ja aitoi lähteä
eriillsen pitäjään, jossa hänen sisarensa asui, «aan
silloin ajoi hän pimeässä kimelle, niinkuin jo mai-
nittiin, ja oli nyt Hiljan, tämän entisen rakastet-
tunsa, kartanossa.

Kun Hilja tointui hämmästyksestään, toimitti hun
heti, että mentiin kaupungista lääkäriä tuomaan, ja
pyysi sitte tätiä kylmällä medellä hautumaan sairaan
päätä, «aan riensi itse «ähätsen lapsensa kätkyen
«iereen; tässä istui hän kalpeana, kädet ristissä,
lausuen: „Oi Herra minun mapahtajani, mah-
mista minun moimani!"
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Paamo mirkosi pian, mutta hän oli saanut pää-
hänsä lumen, josta oli paljon merta muotunut, jn
oli sen Miiokst komin Mäsynyt. Tninnotsistaun he-
rättyänsä kutfelt hun ympärillensä ju näytti, tädin
nähtyänsä, ikään kuin mähän kummastuneelta, mutta
otti sitte tipeuun päähänsä. Hän näkyi huomaa-
man, missä hän oli, ja sanoi «ienolla äänellä:
„Täti! Missä on Hilja?" Vastausta odotta-
matta painoi hän toti silmänsä kiini,

Tohtori tuli kaupungista ja meni nyt paronin
kanssa Pllllivon tykö. Hän tarkasteli sairasta ja
sanoi sitte: ~En luule tässä mitään maaraa ole-
man, muitta sairas luultamasti useita päimiä tu-
lee olemaan »vuoteen omami".

Puroni huusi Hiljan, sanoen: „Tule kuulemaan,
mitä tohtori Paawolle määrää, sillä minulla on
nsioitn kaupunkiin, ja at'on nyt lähteä sinne tohto-
rin seurassll".

Hilja tuli ja kuunteli tarkasti tohtorin määräyk-
siä, maan meni net kuultuansa jälleen pois. Kohta
hänen mentyänsä aukaisi Paamo taas silmänsä.
Tohtori koetti puhua hänen kanssaan, maan Paa-
ivoit puhe oli sikanaista, hän houraili marsin. Toh-
tori antoi wielä muutamia tärkeitä määräyksiä ja
läksi sitten paronin seurassa pois.

Täti istui sllirlllln huoneessa, jll Hilja meni hä-
nen tykönsä, sanoen: „ Ehtii teidän tulee mäsymys,
mentäätte lepäämään, kyllä minä tulen malmonillan
ja otan toisen sisä-piilln kanssani. Ehkä sitte aamu-
puoleen taas paremmin jaksatte malmoa",

Hiljan puhuessa heräsi Paamo; hän katseli hno-neesen ja huudahti iloisesti, hamaittuansa Hiljan:
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..Hilju!" muun sumassa sunoi hän taas: »Et
sinä oletkaan Hilja. Kuinka tehtaat sinä, Pnriisin
muoti-nukke, pitiiä minun Hitjuni silmiä?"

Hilja hiipi Puumon luokse, sunoen: „Ettö minuu
tunne?" Puamu katseli tuimilla silmäilytsillä Hil-
jaa ja huudnhti taas:

»Mene pois, sinä muoti-nukke, ja anna minulle
minun Hiljani ääni ja silmut".

Hilja ei saattanut olla huoneessa, maan meni
pois sitsi, että Paamo taus ennätti maipita unen
horroksiin.

Paronin tahdosta täytyi Hiljan aina käydä ul-
jaissa ja »viimeisen muotin mukaan malmistetuissa

»vaatteissa, maikka net kyllä olimat hänelle rasituk-sena. Tämän pukunsa muoksi Panmo hänen nyt
nimitti muoti-nukeksi.

Pari päimää oli Puamo hymin huonossa tilassa,
muun sitte sai hän nukkua lemolliseen ja «armoit-
tamaan uneen. Hilja ja tuti istuimut huoneessa,
tun hän unestansa heräsi. Hän katseli huoneessa
olemia ja sanoi sitte: „ÄH nyt muistun, miten olen
tänne juutunut. Teillä on ollut paljo muimua mi-
nusta! Kuinka kauan olen täällä ollut?"

„Nyt tolmattll päimää", ivastasi täti. „Te olette
ullut marsin huurautsisfa, maan nyt kyllä moititat
jälleen pian entiselleen palaamat".

..Hilja! Missä on Hilja?" tysyi Paamo.
Hilju, jota huoneessa istui miihän syrjempänä,

tuli nyt Pllllivott luotsi ja Paamo lausui:
»Hilja! Oletko minua muistanut poissa olles-

sani? Oi jos olisit, jos tahtoisit". — Muuta ei
Paamo ennättänyt puhua, sillä Hilja, jota seisoi
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tlllpeanll ja »napisemana tuin huuman lehti, sai toti
»voimia niin paljon, että hän Paamuit puheen taisi
keskeyttää mustauksella:

»Minä sekä paroni, minun mieheni, olemme mo-
lemmat muistuneet suutu kiitollisuudella kaikesta siitä,
jota minulle opetit".

Paamo ei enään mitiiiin puhunut, hänen sil-
mänsä muipuimut kiitti, ju niin mutasi hau piilut
hettet sanuutllun sanomatta.

Viiton päimät oli Puumo paronin kartanossa,
maan läksi sitte pois, maikka hänen moimansa »vielä
olilvat jotenkin heikot. Hilja tunsi Puumon läh-
dettyä ituun kuin tullkan putooman sydäinmestänsä
ja saatti taas lempeästi hymyten limerrellä pienen
poilllsensll kanssa.

Kslmastoista Luku.
Kylmä oli tlllminen yö Helmikuun tcskimälissä.

Harmaisina seisuimat puut Kaisaniemen puistossa.
Kuu paistoi kirkkaasti, ja sen »valo laskeutui »vä-
häiselle muoteelle, jossa lepäsi pieni poikanen. Tämä
lupsi uli paronin pikku Tommi. Hilju istui muo-
teen mieressä tikein, sillä tämä hänen rakas lap-
sensa oli kipeänä. Koto pitkän yön istui hän las-
tansa katsellen, maun kun päimä muhiin hämärsi,
tuli tuti hänen luotsensu, sunuen:

»Mene nyt mähäisen lemahtamaan. Sinun moi-
niusi luppumut, kun tässä uinu istut; tyllu minä
lustu klltson, ja jos hänessä jotu muutos tapahtuu,
kyllä sitte heti sinun herätän".

Hilja läksi lepäämään, maan kauan ei hän nuk-
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tull sllllttlliiut. Hän meni tuus lapsensa »vuoteen
äärelle ja lausui tädille:

„Oi täti! jos saattaisin rutoilla, silloin saisin
mähun huojenuustn, mutta minn en nyt santa sa-
noa: »Tapahtukoon sinun tnhtos" — entä uskalla
toisinkaan rukoilla, mutta täti! te ette ole heitto
äiti niinkuin minä, rukoilkaa minun puolestani!"

Täti teki niinkuin Hilja kasti; hun rukoili: „Oi
Herra; jos ei tämä ole pyhää tahtoasi mustaan,
niin ännu poikasen elää manhempuinsa iloksi ja
turmaksi ja sinulle kunnillksi, macin, herrn, tapah-
tukoon sinun tahtosi!"

Pieni Tommi »vaikeroitsi koko pitkän päimän,
mutta illalla lakkasi maiket-oimineu, ja hänen moi-
mansll näkyimät mähenemistään »vähenemän. Pa-
roni tuli sisälle. Hän kysyt kuinka lapsen laita
oli ja sunoi aikomansa lähteä tuttamiensa luo.

„ Herman! älä mene tänä iltana", sanoi Hilja.
»Tohtori ei anna meille mitään toimetta lapsen
parantumisesta ja — ja minii pelkään, että tämä
on iviimeinen ilta, jona lapsemme elossa näemme".

„Sinä jumaloitset lastasi ja luulet sen muotsi
häntä heikommaksi, kuin hän onkaan. Näethän sen,
että lapsi nyt on paljon parempi; hänpä nyt un
marsin maiti"'.

»Oi Herman! minä pyydän, minä rutuilen si-
nua: tämän uinuuii illutt muin ole totona!"

„Oi, älä minua nyt maimaa; täällähän tuli-
sin teidän seurassanne marsin ämmämäiseksi. Suut
nähdä, ettii lapsella ei ole mitään hätää. Hymästi
nyt".
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Puroni meni ulos. Hän lähestyi rulvintolaa,
jossa hiilten kumppaninsa isiuimat. Lemottumusti
sykki hänen sydämmenfä, ja hiin ajatteli itseksensä:
„ Entäs jos poikani sentään kuolisi tänä yönä —

muttu tuskin — mitäpä hän nyt juuri tuolisi, sillä
olipa hiin parempi". Paroni meni edemmäksi jll
tuli jo rumintollln purtaitten eteen, mutt-a nyt oli
häu mielä lemottomumpi ju päätti pulutu takaisin,
maan slliullssll kllksllhti hiin ylöspäin rumintulun
llkkunoihin jll näki erään kumpplliieistlliisll, jotll
nuikkllsi hänelle. Nyt ei hiin enäiiu kehdannut ta-
kaisiii palata, maun meni rumintoluun kumppaniensa
luo. Muttei kortit eimät sinä iltllnll puronill hu-
mittuneet. Ainu mälimmiten tunsi hiin tunnossaun
muimun, ju huonosti onnistui kottin-lyönti.

Tamllllisill llikuisemmin meni paroni pois ru-
mintolustu ja lemottomnutensu enentyi, tun hän
totiansa läheni. Hän tuli kamariinsa ketään ta-
paamatta, maan riensi sieltä Hiljan hnoneesen, ja
täällä kohtusi häntä näkö, joka sai tämän miehen
kalpenemani!.

Vähäisellä «uoteellu lepäsi pieni Tommi; tuo-
ton enkeli oli jo suudellut hänen huuliansa. Kuu
laski hopeisen malunsll kuolleen lapsen huulille, ja
Hilju istu! muoteen ääressä kalpeana tuin maha-
tuma, ja kyyneleetöinnä oli hiineu mustnt silmänsä.

Paroni läheni Hiljaa, lausuen: »Myöhään tai-
sin tulla. — Outo hän ju kuollut?"

..Kuollut!" ivastasi Hilja kolkosti, maan lausui
sitte: »Herra antoi, Herra otti, siunattu olkoon Her-
ran nimi".



86

Näin lausuttuunsa rupesi hän katkerasti itkemään,
ja tämäpä hnujensi hunen suremaa sydäntänsä.

Hilja parta! häntä komasti koetettiin, ja surkea
oli häntä nähdä silloin, kuin lapsi laskettiin »vä-
häiseen, kukkaisilla ' seppelöittyyn arkkuunsa.

Paroni piti suuret peijaiset pojullensa, ja kun
lapsi hautaan pantiin, näytti hänkin mähän liiln-
tetulta, mutta Hilju oli niin surullisen- ja heikon-
näköinen, että lvieraut sunoimut: „Kyllii hänkin piun
haudassa kotonsa saa".

Niiin oli ihmisten tuumat, maun toisin kämikin,
sillä uiiioustuun puri tuutnuttu tämän jälkeen oli
puroni kutsuttu herrus-pitoihin, ju sieltä tuotiin
Hiljnlle sunomu, ettii puroni oli saanut hulmuukseu.
Hän eli muin muutaman hetken sen jälkeen, luin
hän kotiu oli suutettu.

Näin sai Hilju kärsiä kuttetimnlnt murheet, jonka
muuksi huu sunnikin tädillensä: „Lupsenu luulin,
ettu ylhäisillä rittuillu ihmisillä ei mitään murhetta
olisi, maun lupsellu un lapsen mieli — sitten ulen
paljon kokea sll-aniit jll ,)kutenut paljon tietää, mutta
maiivllnen hän. jota kaikki tukee"".

Tämmöinen uli Hiljan onni hänen jouduttu-ansa
maailman ma-HMmien kukkuloille, jll tähän nyt ker-
tomukseni loppukoon.

lita oli tullut tädin kertoellessll, maan ulisin
halusta tahtonut kuuUci yhtä ju toistu, joutu, muuksi
häneltä kysyin: .Mihin Hilju paronin kuultua jou-
tui, ja miten Niilon tiimi?"
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..Kysymykseesi, Elsllseni, saatan kohta lvastata",
sanoi täti. „Puronin tuultua meni hunen omaisuu-
destllnsll taitti muut meltoihin, Paitsi hänen maatt-
tartllnottfll, ja siellä elää nyt Hilju, uuttuen monta
köyhää perhettä. Hunen meljellutisii on oma pappila;
hun on oima Pappi, ja Älnill on hänen onnelli-
nen maimonsll. Hänen tykönänsä un Hilja usein".

„Kiitos kertumuksestllnne", sunoiruumaP.,„mutta
nyt saamme näihin tietoihimme tyytyä, sillä aika
on jo totia mennä".

,On tyllu", sanoi täti; »tuollahlln toisetkin tyl-
pymierllllt pllluumllt Luonnonmaan suuresta".

Me kokoilimme nyt kllpineemme koppuseett ju läk-
simme sitten pois. Kotia mennessämme muistin
onnetuintll Hiljaa jaPäätin malatvusti, ett'en suin-
kaan itänä naimisiin menisi. Olinpa minä jo seit-
semäntoistll-muotinen, ja täytyihän sillä iällä pää-
tösten jo lujana Pysyä. Tiellä muistin mielä, että
minulla on orpana, jota minusta Paljon pitää, jll
jota on niin suloinen, etfett ole toista semmoista
nähnyt, — mutta main orpanan rakkaus meidän
millillämme pitää oleman, ei rahtuakaan enempää
— näin minä Päätin.

Iltll-lluringon miimeiset säteet lllstitvllt loisteensa
meidän portuhille, kun kutill tulimme. Paronitar
istui portahilla; hänellä oli kädessä iso kuktas-
timppu, jonka hän antoi Tommille. Tässä me
nyt erosimme jayö-hywiiiset lausuttuamme menimme
kukin huoneesemme.
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Neljästoista Luku.
Kesä oli jo loppu-puolella, ja mainioilla näkyi

kuhilaita. Meressä rupesi mesi kylmenemään, jll
kylpiiit lljattelimat kukin totia pulllllmistunsu.

Minä istuin «ähäisessä tllmurissuni ju tttumui-
lin myöskin puis-lähtöäni, ajatellen: „Kenenkähätt
eno nyt lähettää minua täältä noutllmuun". Juuri
iätä ajatellessani tuli paronitar huoneeseni, sanoen:

„Hywää huomenta Elsani! Tiedätkö! me olemme
nyt päättäneet jo huomenna täältä lähteä ju illullu
menemme salmen ruunalle jaa-hyminsiä sanomaan.
Hllluttuisiko silmu tulla meidän kanssamme sinne?"'

..Hllluttuu tyllu", mustasin minä, »kiitoksia, muin
käskystänne".

„Minä menen nyt kylpemään", sunoi paronitar,
»sillä kello on jo puoli neljä; hymästi siis —

puoli-seitsemältä lähdemme sulmett rannalle".
Paronitar meni jll minä istuin akkunan ääreen

katselemaan ihmisiä, jotka lulkimllt kadulla. Tästä
ai'oin toki juuri lähteä pois, kun näin mannut ja
hewoset, jotka tunsin enoni omaksi; ne tulimat pi-
haan, ja mitta riensin mustaan, mutta nytpä masill
iloiseksi tulin, kun näin enoni hyppäämän maunuistll
alas. Minä huusin: „Oi, moi, olipll oikein hu-
puista, että eno itse tuli ntimtll uoutamuun!"

„Hiljllll, hiljllll, Elsll", lausui eno. »Onko sinun
itämä ollut, koskit nuin illlkoitset minuu nuhdessusi".

- „Ei ole ollut juuri itämäkään, mutta kyllä ko-
tona sentään hauskempi on", mastasin nuttu.

»No lumulun kiitos", sanoi eno. „Sinullll on
sitte ollut hyötyä tylpy-ujasiusi, sillä muodostllsi
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näen, että olet termennu ollut, ju kostu toto un pa-
ras, huomaan, ett'ei sydämmesi ole turhuuksiin kiin-
nitetty".

„Ei oletkaan, silla, tiedättekö eno, minullu on
ollut täällä niin hymiä, miisaitu YZlämiä, ett'en
ule suuttunut heidän seurassansa tiirhumuiseksi tullu".

Emäntäni tuttusi puheeni, sillii hän tuli meitä
teisteinään sisälle tuhmia juomaan. Me menimme,
ja kahmin juotuamme läksi eno talliin hemosiunsa
katsomaan, maun minä jäin kupineituni totoon pa-
nemaan, sillä toisena päiwiinii meidän oli poijes läh-
teminen.

Kun eno taus sisälle tuli, olin jo kapu-jiittini
täyteen tupannut ja Pyysin uyt enoa tutissani tu-
lemaan tylpy-mieruitten seura-suliin. Enuni lu-
pasi tulla, sillä häntä halutti nähdä tylpy-luitosta-
lin. Me menimme, ju minä uikeitt ylpeilin, kun
suin kulkea enoni siivulla.

Eno oli nyt kolmenkymmenen ja seitsemän muo-
den mauha, juuri parhaassa miehuuden i'ässä, ja
hänen jalo muotonsa meti heti ihmisten huomiotu
puoleensa. Jouduttuamme kiiylämiille, jotu on kylpy-
»vierasten seuru-sutin edustalla, kuulin, kuinka ih-
miset tuiskailimat: „Kuku on tuo sureu herra, jotu
Elsan siivulla kulkee?" mutta tähän eimät »vas-
tuusta saaneet. Me menimme suliin, ju enu kat-
seli ensin huonetta mähän, maun istahti siiten erään
pöydän miereen ju rupesi pöydällä olemuu sanoma-
lehteä lukemaan. Minä istuin akkunan ääressä
olemalle tuolille jll katselin kiiytämällä tultemiu ih-
misiä. Juuri sen akkunan ullo-puolellu, jonta ää-
ressä istuin, oli täytämälle asetettu lamitfa, ja sii-
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hen nyt istahti puljun tiuuriu neitusia, juttu liper-
teliwät keskenänsä. Hetken perästä tuli paronitar
myös täytämälle. Hän oli kylpemästä päästyänsä
ollut Tommin kanssa kaivelemassa ja meni nyt is-
tumaan samalle lamitsalle, kuin neitosetkin. Tom-
millll oli kuttus-kimppu kädessä, jll hän kyseli kuk-
kaisten nimiä tädiltänsä. Paronitar sattui lapselle
näitten niinet, ju tumullisuuden mukaan kumi hei-
dän puheensa suomeksi. Neitoset kuuntelimut mu-
hun aitaa tuuta puhetta, maan sitten sunoi yksi
heistä Tommille:

~-Onto kukkaiset mielestäsi kyllä kauniita?"
„On", ivastasi Tommi, „ja erittäinkin net tukat,

jotka tlltonll taswamut, joita Suomen maa tas-
ivllttllll".

Tämä puhe kuului suliin, missä eno jll minä
istuimme. Tommin puhuessa eno lusti pois sci-
nomll-lehtensä jn tuunteli ihastuksella pojan pu-
hetta. Eno istui niin, ett'ei hiineu sopinut nähdä
paronitarta eikä Tommia, muttu Puheen tuuli hän
mursin hymin. Tommin puhuessu sunoi eräs röö-
kinä E.: „Tuotll suomell en minä ollenkllllit tnidu
puhua".

Siihen «ustusi toinen: ..Pitäisipä sinun sitäosaaman; sinähän ulet paljon ollut maalla setäsi
kartanossa, jossa kaikki pulwelus-wätitin oivat suo-
malaisia".

„Niin", sanoi röökinä E. — »kyllä sitä olisin-
kin oppinut, jos olisin tahtonut, ja kyllä sitä niin
paljon taidan, kuin tahdonkin — niin paljon, että
juuri toimeen tulen, sillä minä en enempää tuh-
dotkaan tuommoista raakllll kieltä puhuu. Ruot-
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sista minä pidän, ja Ruotsissa on minulla mielä
paljo sukulaisiakin, enkä tuhdu kuulua niihin, jotka
puhumat suomea ja näin unhottamat, että Ruot-
sista omat taiten siwistytsensä saaneet".

Enoni punastui harmista, tuunnellessunsa röö-
tinän puhetta, ju sanoi: »Jollen olisi täällä niin
outo, että minun turmitsisi itseäni esitellä noille
ruutoille, menisin kyllä heille mustaamaan".

Toinen oli myöskin, johon tuo puhe lvaikutti,
ja tämä toinen oli paronitnr. Hänen mustat sil-
mänsä siiihtyimut, ja hänen taipeille postillensu
ituusi hohtamut ruusut, entä unohdu, luittka ihunu
hän oli, tun hän lausui:

„Tule Tommi tänne, minä tuhdon sinulle sudun
kertou, kuuntele turkusti, lupsi:

Oli ennen taksi perhettä, joilla oli eri kieli.
Toinen näistä perheistä oli simistynyt, mutta toi-
nen mielä ruukulllinen. Perheen lapset tutuvat kui-
tenkin tutuiksi keskenänsä, ju ruuklllllisestll perheestä
sai taksi puituakin olla ovpiu saumassa simistyneessu
perheessä. Molemmat pojut lukimat innolla kir-
joja, joissa puhuttiin simistyneen perheen esi-isien
suuresta opista ja taidosta, ja kun he itse olimut
oppia saaneet, sanoi munhemfti:

,Minä en enäan miihdy täällä raakalaisessa ko-
dissani: En, simistyneitten joukkoon tahdon mennä,
siellä simistyneiiten kielellä oppia ottuu ju oppiu
antaa. Tule »veikkoni ja tee sumuti".

»Veli! Hylkäisitkö äitisi?" kysyi nuorempi.
»Äitini on raakalainen", mustasi »vanhempi, »hä-

neltä en ole oppia saanut, enkä hänen kieltänsä
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puhua tahdo. Niitä tuhdon työlläni kunnioittu-a,
joilta oppia sain".

„Oi meljeni!" lausui nuorempi, »minä kunnioi-
tan ja ylistän situ perhettä, jolta simistystä olen
suutuit, maun äitiäni, jonka lapsi olen, ja joka mi-
nua lapsena tusmutti, rakastun enemmän tuin mi-
tään muuta maailmassa; ja äitini tieltä tuetan
minä simistyttää, sillä silloin saatan myös simis-
tyttää meljiäni ja sisariani, rakkaan äitini lapsia!
Me, jotta olemme paremman onnen lapset, jotta
olemme simistystä saaneet — me olemme melmol-
liset sitä perheessämme leivittämään, ja lun äitini
lapsista ja heidän jälkeisistänsä kasmaa mlllistuneita,
jaloja ihmisiä, silloin tuottamat he myös kunniaa
sille perheelle, joka ensimmäisen simistyksen sieme-
nen meihin lylmi. Niin meljeni on ajatukseni, ja
näin olen tekemä niin kauan, tuin meri suonissani
un juoksema, ja toimon, että Jumala on työlleni
siunauksen antama!"

..Hymästi, me kuljemme eri tietä", sanoi »van-
hempi".

Suomalaisuutta halmetsimaan röökinään kääntyen
sanoi nyt paronitar mielä: ..Röökinä! te jota tässä
nykyään suomalllisuuttll harrastllioill moititte —

outo teillä selmä, tumpita näistä lapsista teki oikein?"
Röökinä punastui ja rupesi kumppatteinsll kanssa

supistamaan Rutistun tieltä, setä läksi sitte pois.
Paronitar nousi myöskin ja llikoi pois mennä. Eno,
jokll tarkasti oli kuunnellut koto ajan, jolloin pa-
ronitar satuansa puhui, läheni nyt akkunaa, sa-
noen: »Kuka on se mutten, jota noin suoraan lau-
sui, mitä Suomea ratustumnn sydän ajattelee".
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Minä en ennättänyt wielä mustata, ennenkuin
eno joutui uttunuti tykö ja näli paronittaren, jota
juuri meni pois Tommin tunssu. „Hilju!" huu-
dahti eno ja istui sitte taas pöydän ääreen. Minä
hämmästyin ja kysyin:

„Tunteeko eno paronitarta?"
»Tunnen", mustasi eno ja itujasi otsaansa kät-

tänsä luustani!, joten käsi jäi ikään kuin »varjosti-
meksi hänen silmäinsä eteen. Me olimme kuhdett
sulissa, ju minä puhuin nyt enolleni, miten oiin
tullut paronittaren ja ivanhan tädin tuttawalsi, ja
miten arivotkaitll, hylvici ihmisiä he olimat. Eno
pyhtieli snlull uilll-itamllii kyyneleen silmistänsä, maun
minä näin sen toki jll ihmettelin, miksi hän noin
liikutettu oli, mutta en kysynyt sentään mitään,
koska huomusin, että hän koetti minulta sitä sa-
lata. Minä puhuin nyt muin, että paronitarkin
aitoi huomenna lähteä, setä että hun oli kutsunut
minua puoli-seitsemlln njaksi salmen rannalle.

Eno katsoi kelloansa, ja sanoi sitte: „Kello on
jo kuusi; ollaan täällä niin kauan, ettu ennättämät
lähteä, sillä minua haluttaa mennä sinun kanssasi
paronittaren «ieruuksi. Kyllä minäkin ulen terlve-
tullut, koska jo ulen hänelle «llnhastllun tuttu".

Kello seitsemän läksimme kotiu, jll silloin oli täti
setä paronitar jo menneet. Vie menimme perästä,
ju tun salmi rupesi näkymään, näimme myöskin
tädin, paronittaren ja Tommin, jotta istuimut äy-
räällä olemalla kalliolla. Kalliolle oli leivitetty puh-
das, wlllkoitien wllllte ja sen päälle laskettu tee-
kupit, soturit sekä leiwät, jll tultäwä tee-työtki sei-
soi kalliolla, suhisten ja poristen.
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Paronitar katseli meitä pitkään, kun näki minun
herran seurassll tuleman, maan huudllhti, lähem-
mäksi joudlittullmme, iloijesti: »Puumo", mutta su-massa, itään tuin hämmästyen omaa ääntänsä, pu-
nastui hän ja tuli kainosti ene-ll termehtimiiän.

Enoni sanoi: .Mintut teki mieleni tulla sisa-
reni tyttären seurassa tänne tykönne, ja toimun,
ett'ei Hilja eikä täti siitä pahastu".

„Ei suinkaan", mustusi Hilju; »tämäpä oli niin
hupuista tuin odottnmlltointlllin".

„Nyt tahdon myöstin kiittää Hiljaa", sanoi eno,
„siitä kauniista sadusta, jonka kerroit. Minä olin
lylpy-mierusten seuru-sulissu, satua tertoessasi, jll
kuuntelin sitä ihastuksella, mutta kun sitte menin
katsomaan, kuka puhuja oli, ja näin, että sinä se
olit, ajattelin sanojasi, joita terran minulle sanoit:
Älä pelkää, Paamo; siemenet on symään kylmetty,
ei niitä kanat poijes rapsi".

Hilja hymyili, lausuen: ..Hymat jll hymin kyl-
metyt siemenet itämät heitossakin maassa". Sitte
meni hän kuppeihin kaatumaan teetä, jota me kui-
tin rupesimme juomaan. Juodessani kuiskasin tä-
dille:

..Paamo ja Hilja. Nyt, täti, minä tiedän, tutka
Paamo ja Hilja owat, joista täti kertomuksessansa
puhui". Täti naurahti ja nyökkäsi päätään.

Ilta oli ihana. Kalllstlljllt pulusiivut Turusta,
jontll muotsi merellä näkyi pllljun meneitä Ptirjeh-
timlln. Eno lähestyi Hiljaa sanoen: .Kuttuna,
että monien muusien perästä tuisillmme tllpllllmme
juuri täällä, jossa sinä lllpsenll olet tasmunut.
Muistatko mielä, kuinka sinä, kun minä sinulle
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sirkun-keUojll tuin, tulit iloiseksi jn sunoit, että net
feta lunerwuifet uliwut sinun lupsuutesi tuttuju.
Sirtun-tellut umat jo llllllstnneet, muttll kllnerw-ai-
sillll on nyt juuri hohtlltvin kutoistus-lliku. Tule
kanssani hatemuan niitä".

Hilju meni, ivuun tuli, muutaman hetken kuluttua
enoni parissa tutuisin, pitäen kädessään koko joukon
kcnterwuisiu. Enollu oli myöskin tuttusiu, mutta net
antoi hiin Tommille, sanoen: „Wai olet sinä Niilu
Tammisen poika! Tulkoon sinusta terran semmoi-
nen mies, tuin isäsi on".

Enoni oli koko illan komin iloinen; en muista,
että häntä ennen niin iloisena olisin nähnyt. Hän
ei ollenkaan kiiruhtanut pois, maikka meidän piti
aamulla aikuisin lähtemän, muttu munhu täti toki
muisiutti, ettu aita oli jo kotia mennu. Me ko-
koilimme tuikki kapineet ja läksimme totia. Enolla
jll Hiljalla oli komin paljo puhumista keskenänsä,
mutta he menimiit meidän edellämme, ett'ett kuul-
lut, mitä he puhuimat. Kun ulimme kotia tulleet
ja hymästi jätimme toisiamme, pyysi eno tätiä setä
Hiljaa tulemaan aamu-kahmille meille. He lupa-
simat tulla, ju nyt menimme lukin asuntoomme.

Koto yön oli mielessäni nuot Hiljan elumän-
maiheet, ett'en tahtonut unta suadll, muttu mihdoin
toti nutuin ju heräsin «cista myöhään llumullu,
tun eno tuputti uivelle huudahtaen:

„Nouseppll nyt jo Elsll! Kohtu jo «ierllamme
tulemat". Minä kiiruhdin muoteeltlltii jll pu'itt pi-
kaisesti wllutteet ylleni. Kun huone oli siiwottu,
toimitti eno «iiniä sisälle, ja minä juotsin käske-
mään »vieraitamme. He tulimut, ja nyt juotiin
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kahmia setä puhuttiin niitä jn näitä, mnuti inuu-
tllinun hetken päästä kullsi eno miiniä tluseihin,
sekä ilmoitti, että hän eilen illullll oli lihlniuuit
Hiljan, tämän nuoruutensa rakastetun. Onnelli-
silta nauttimat he nyt, maan kauan eimät saaneet
yhdessä ulla, sillä lähdön-aika uli jo Mssä, ja
hemoset, jotka jo olimat maljaissa, lumimät mulltu-
mllttomiksi.

Rouma P. sai myöskin tiedon enoni kihlauk-
sesta, ju onnea toimotettuansa, sunoi hän iloisesti:
»Onpa tumminkin yksi puri tuus tänä kesänä Nuutt-
tulissu tullut kihluluksi".

Sydämmclliset jää-hymäiset sanottuumme toisil-
lemme, läksimme nyt kukin Naankulistu, ja tähän
nyt loppui kylpy-aitani.

Joulun aitaan oli enoni ja Hiljan häät; net
eimät isot olleet. Vuosi un siitä nyt ju kulunut.
Heidän unneiisa on niin täydellinen, tuin se täällä
maailmassa olla suuttllci, sillä heillä on »ylsi mieli,
ytsi tieli", jn sydammen hartaudelle-: tekemät he työtä
rattlllln isännillllnsll hyödyksi, mahmcisti tuimueu, että
Herra heidän työllensä un siunauksen antumu.

Minä asun uinu mielätin heidän luunansa, jll
nähtyäni, kuinka onnelliset he ulvllt, olen wursin
mieltä muuttanut, ett'en enäan naimista pelkää,
maan jos orpanani tulee tänne jouluksi ja, niin-
tuin hän kesällä jo puoleksi puhui, minua oinat-
sensll pyytää — mitäpä silloin mustuun? Enpä
hänelle muin rukkasia anna!
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