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haistoi päiwä. Helewästi loisti we'en plnta
Jaakkiman lähellä. Nannalla walmistetliin luhta»
laista soutowenettä, johon kannettiin »voipyttyjä
ja parlki-wyyhlejä Pietariin lvietäwäkst. Pitkä,
laihan-kälwtä mies, »vanhoissa, waan puhtaissa
ja ehioissä waalteissa werhottuna, oli ikään kuin
kaskiänä muille, jota laitti weneen »valmisteli'at
tuunteliwat, ehkä itse teti työtä, enemmän tuin
muut. Se oli jaloluoutonen, waan köyhä talon»
poika, Matti Kiltti; nyt hän oli rikasten voltolli,
sena. Rikkaat »veneen ja tawarojen isännät, pii»
put tarinoiwat teskenansä, ja ajottain
tiirehtilvät työmiehiä, muislutellen heille lohta il»
lan jouluwan. Matin »vaimo ja tatfi lastansa
seisoiwat likeellä »venettä rannalla, ja rnktaueNa
surullisesti silmäililvät wanhempaansa. Voiton»,
pana kiwellä istuiivat sotia ukko ia nuori nainen,
rintalapsi sylissä; he lärsiu,ättdmyy'ellä' oottell»
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wat wencen joutumista wesille: he matknstiwat
Pietariin- keräämään.Tämä kuivaus tapahtui luon»
nossa yhtenä selkiänä Kesäkuun päiwänä, wuonna
4834.

''Hywät isännät", sanoi Matti lopetettuansa
työn, "jo kaikki on walnus matkalle, waan eikö»
hän tuo. lasti lie liian suuri tälle wencelle? Ko»
win istuu we»e sywässä; laiat owat melkein ween
tasalla".

Mitä jeutawia joriset, sanoi yksi isännistä,
oomma myö jo sellaisia lastia kulettaneet tällä we»
nrellä Pietariin; wain jokos warot wettä? etköhän
pelkää sille tielle jäämäsi, eipähä sinua rikkau-
tesi kaimanne.

Matti tälle piltta-lausulle ei wirttanut sanaa»
laan, waan käski kerjäläisten männä weneesen; al»
ksi jäähywäsiä jätellä »vaimollensa ja lapsillensa;
heitä likisteli ja silmistänsä! wierähtiwät kyyne
leet, joita toli koki peittä; waimonsa ja tyttären»
sä itkiwät; wiisi wnotinen poikansa, Antti, pyrki
Pietariin, waan kuin sieltä lupasi tuu'a hänelle
tnesileiwästä tehyn hewosen, kultasten komien ke-
ralla, niin siihen poika wiihtyi. Matti meni we«
neyseN; se erkani rannalta: kaksi nuorta ja wah»
waa miestä oli soutamassa; liirusti ja suoraan
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juoksi puinen pursi Matti pili permi. Ukko ja
nainen, lapsineen, istniwat parkki«wyyhtilöillä.

"Ei tai'a knnl,!'ali kukko laulaa/' sanoi Ma»
tin eukko Auni, surullisella äänellä tyttärellensä,
Kaisalle/ silmäillen pakeuewata wenettä, "loivin pa«
loitaa syäntäni, eu milloukaan ole nähnyt isääsi
niin surusena, kuin taanoin,

. . . Komin paljo
pauiwat lastia weneesen, niin että lai'at owat ween
pinnan kansa piamiitain yhenkorkuset; kuin maan
wähänki käypi «aitomaan, niin wesi tuloo yli lai«
toin".

Elä ole häissäis, äiti kulia! sanoi Kaisa.
Eihän isä ensikertaa kuleia lastia Pietariin sillä
meu,eellä. Olihan hau mäiniä mumina syys>ili»al«
laki merellä, tällä samalla mencellä.

"Sie et ti>'ä isääsi, ei se suotta taanon mai<
ninnut isännille lasiin suuruii'esta; warmaan tun»
si sy'ämessänsä, eltei ole asian laita oikein .

. .

. woi, woi» kuin kalmaa sr/äittäni". .

.
.

Elä itke, äitiseui, tvllä Kailkimaltias In»
mala isää marjeloo, wielä eteeukinäin. kuin on
euneuki häulä tähän asti warjcllitt, ja ihmeelli»
sellä tawalla, monesta heulen iraaraota.-

Näin lohtutteli milsas, ehkä taloupojanki ty«
tär, emoansa suureesa suiussa. Mutta Anlti juot-



fi e'cllä; surusta ei mitään tiennyt; oli iloissaan,
luin isä lupasi tuuwa kulta«korwasen hewosen.

Kotwan astuttu ansa tuliwat Matin omaiset
kotiinsa, joka oli warssn huonolla jalalla: koko kar»
tano oli maahan, tuettu pönkil-
tä; katto oli lahonnut pahan näköseksi, ikkunat
paikatut parel.iisteillä. Waan sisällä oli kaikki mar-
sin siiwosti ja puhtaasti korjattu, ehkä se oli sa
wu tupa. Köyhyys Kilkkilässä ei syntynyt laiS»
luu'esta, tahi josta kusta muusta wielä pahein»
masta suystä, waan Matin tiwuloisuuesta; sillä
ehta Matti oli kaSwultaan suuri, ja näöltään ja»
10, waan terwey'eltään hän oli marsin heikko jo
lapfuuestansa; mutta sen fiaan hän oli lahjoitet»
tu erinomaisella ja ihmeellisellä sielun jalou'ella.
Kousa hän oli terweemvi, niin teki työtä joko o-
malla konuullansa, taikka muu'alla, taikka käwi me»
ritse Pietarissa; kuin oli warma wenemies, jare»
hellinen, niin jokainen uskoi tawaransa hänen halt»,
luunsa, lnupattawaksi; waan nämät toimet ja työt
melkein aina oliwat yli hänen heikon terwey'ensä,
niin että piammittain jokakerta tuli totiinsa kipiä-
nä, ja posi toisinaan monta kuukautta peräkkäin,
jolla ajalla, työllä ja tuskalla! ansaittu wara tu>
lui, ja usiasti täytyi lisäksi lainata ja welkaa tehä,
js niin muotoin elo Kilkkilässä aina oli huonolla
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jalalla Rahan saaliilla oli Matti nytki Niin
lähtekäämme häntä seuraamaan matkalla Laatokan
w esillä.

Wene kulki joutnsaSti ehk'ei ollut tuulta; waan
sen wastasswat soutomiesten jalot woimat. Tai»
was oli selkiä; ilma lämmin; ilta alkoi kättä an»
taa lliatkamiehille.

"Kyllähän marinaan yötä KuhkaaZsa piem
mä," sanoi kerjäläisukko, Juhana Pakkanen, "ja
jos Jumala lykkyä lainaa niin perjantaina ollaan

Pietarissa."
Kuinpa myö wälempaän päästäsiin Pie«

tariin, mi'nlla ei tai'a täyttää perjantaihen asti
emästäkään, sanoi Mari Mleronen, imettäen
lastansa.

"Wielä sie Pietariin kyllästyikl," sanoi
Matti. "Ei suinkaan Pietarin leipä sinua pa«
remmin elätä kuin Jaakkimankaan, jos maan et
kehtaa työtä tehä. Kyllä Pietarissa on entifi'äki
keräjiä, sekä hywiä että huonoja; jos on ounetto»
miaki, niin on laiskoja liian paljo mieron tiellä.
Parempi olis ollut si'ulle, lnin oisit tuon lapsesi
leralla pysynyt kotona, ja et olis lähtenyt mieron
tielle sen kansa kuleksimaan, ja siellä itsiäs luka
tieS wielä pahemmaksi turmelemaan."
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— Sanotaanhan Pietanssa jokaitsen saaman

työtä; niin saanhan sitte miekin siellä työtä, pa-
remmin tuin täällä. Ia läksipä tuo Pattaneuki
Pietariin.

"Tot' mle en ois mielelläni lähtenyt Pieta,
riiu; waan kuin miulla syntymä maillani ei ole
mitä tekemistä, ja omin »voimin en jaksa elättää
henki'äui, niin läksin Pietariin. Siellä owat wa«
raakkaammat imeiset, jotka mielelläänki antaawat
sirusen lii'asta »varastansa köyhälle soki'alle; sen
si'aan täällä köyhässä maassa ön häpiä puistaa»
ki, kuin owat itse niin köyhät Niin ei auta mi,
tään . . .

täytyy männä Pietariin leipää etsi-
mään .... Se on Jumalan antama onni, kuin
sain tuon Marin towcritseni; ja itseni kulettajak.
fl. Jalat ja kä'et m>'ulla oivat wahwat, itse olen
terwe ja luja, ehkä seitftinäis kymmenes läksi liik-
keelle, »vaan silmäni eiwät nää mitään! Liekö Iu«
mala siitä raukassut minua, kuin ennen näin lii'an
paljo .... sen eestä nyt en nää askeltakaan
antaa! ....

"Elä sure Juhana parka, kyllä Luoja »vie»
la kerran si'un näkemäksi tekee iankaikkisesti, ru»
koile »vaan häntä hartaasti, ettäs näkisit hänen
kaswousa iankaikkisessa elämässä; ja kauna luor»
masi tyytywäisellä sy'ämrllä; sillä kaikki olem»ne
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kurituksen ansainneet Jumalan käskyin rikkomisel-
la." Näin lohtutteli Matti surewata Juhanaa-

Yöllä tuliwat matkamiebct Kuhkaasen; pari
tuntia lewättyä läkstwät he edelleen matkaan. Päi«
wö nousi, tuulen wire oli myötänen; matkamiehet
wetiwät purjeet päälle; weneen nokka alkoi kohis»
sa; soutaa et tarwinnut. Matti lauloi säwysällä
äänellä aamuwirren; muut hiljakseen hnräiliwät
perästä. Kaikkein weneessä olijoihen mielet iiik»
kuiwat; kyyneleet loisliwat jokaisen filmissä. Ne
eiwät olleet surun ja murheen kyyneleel; ei, ne
oliwat wi'attoman luonnon waikutlamat ilokyyne»
leet, jotka pnhkeewat yksinkertaisen sy'ämessä, kos-
ta Jumalan jalous ja woima, lahjojensa kautta,
luonnossa, waikultaa hänessä Tämä on esimaku
iankaikkisesta ilosta. Senlaisia liikutuksia he.rrois»sa tawataan harwoin, waan talonpojilla on ne o,
maiset.

Päiwän noustua koweni tuuli; wesi ryöpsäh-
teli weneesen; wcttä täytyi ajaa ulos liika
lasti oli »vaarallinen. Matti käski lastia put«
jeet alas.

"Mintäin sie käset purjeita pois ottaa," kuin
on niin myötänen?'' kysyi ylsi soutomiehistä, wa'
rustai'en airoon.

Seutäin, kuin painaa lil'an merelle, ja
kallistaa wenettä wasemmalle puolelle, ett' on ku«
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moon kaatnmaisittaau. Jos »vielä »vähän aikaa
olisiivat olleet pur>eet päällä, niin olisimme kuitti
joutuneet tuonelan omaksi.

"Woi, woi! sou'ctaa Matti kulta maalle;
nääthän sie kuin on likellä ranta .

.
. Kuin tuuli

hiljeuoo, siitte lähetään taas e'ellen," huusi häis»
sänsä Mari.

Rukoile Jumalaa, niin kyllä hän meitä
auttaa, muutoin maalle emme mitenkään woi pääs»
sä, waan nyt täytyy laskia suoraan; »vieköön Iu«
mala, minne »vieköön. Tapahtukoon hänen tah>
tonsa!

Hiitolan rannat näkyiwät.
Kaikki »veneessä oliivat aäuetä'; jokainen kat»

soi tarkasti Matin silmiin, joista elsiivät ja löysi»
wät itsellensä rohwaisllilsen. Matin uskalias muo»
to saatti heihin toiwon pelastautua we'cn »van»
rasta. Mcn miehen jalot liikunnot teki kaikki ur.
hollisikss, itse Mariuki; hän oli esimieheusä
ja johtattajans.i. lalouS osottiikl Matissa täyis-
sä tomeu'essallsa. Tukemalla käellänsä piti Suo»
mcn poika perää; silmistänsä loisti erinomainen
tuli; muotonsa oli rohkia: muut tummastuksissansa
ja kunnioittamisella silmäiliwät Mattia.

''Mitä, »veikkoset, jäille äänettä?" lysyi lu<
hana; 'tuin en uää nntään niin mielelläni luu,
lisin jotain.''
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Meitä kaikkia kummastuttaa Matin kum-
mallinen »uUö; silmänfäki omat justiinia kuin tu»
liset, niin ne loistaawat. Sanoi ylsi soutomie<
histä.

"Sano »veikkonen mikä si'ulla on?" kysäsi lu.
hana isällisellä l)elley'el!ä, sillä hän knnuioilti ja
rakasti Mallia. "Vttöhäu laas tule kipiäksi?"

''Ei milääu .
. .

pien perää .
.

. tarkas-
ti pitää katsoa . .

. tuuli »voimistun . . . mettä
alkaa lll'an paljo heitellä weneeseu .

.
. maalle ei

pääse..
. Rllklilkaa Jumalaa" ... Saneli Matti

harivaan, waan lewollisella äänellä, kehottaen
heitä apua ru oilemaan Jumalalla.

Ilse tvöösä määrällinen oli hei'än tilaisun.
tensa: Wnicttä ei woinul kääntää maalle päin;
sillä yksi mähäki kallistuminen sen olis lyönyt k„.
moon. Ylsi» Matti ainoastaan näki, kuinka suuri
»vaara oli; sillä paitsi häntä, ja sokiata ukkoa,
muut eiwät wielä koskaan olleet määrällisillä we«
siretkillä, niin eimät tiennett towin pelätäkään,
Ainoostaan Matin jalo näkö ja iiiluiUo lumoi
hel'ät äänettömyyteen. Waau kuin kimliwat Ma»
tin lauseet waaraSta, niin kalihisluiwat; he tie<
simat myös ett'ei Matti Milloinaan hätäytynyt,
eilä »uillonlaau puhunut turhaan. Pelastusta ei



ollut mistään o'otettawana, ei sitä näkynyt, ehta
waara oli tarjolla! Ei sankari niin jalolla hen>
gellä taistele wihollisensa kansa, jonka toiwoo woit«
tawaNsa > kuin tämä yksinkertanen Suomalainen
talonpoika katseli lähestywätä,
temaiansa. Täy'ellä toimellansa hän hoiti wenettä;
wahwalla käellänsä piti perää; silmillänsä katseli
weneen kulkua; käytökfillänsä rohwaisi muita, waan
sy'ämessäl»sä piti kansapuhetta elämän Herran
tanft. Srntähenpä kaswoistansa loisti taiwaalli»
nen jalous, joka saatti muissaki jalon henken.
Jokainen luotti Luojaansa, jota nyt rnkoiliwat
sieluissansa.

Kaikki weneessä o'ottiwatkuolemaa, ainoastaan
Marin pieni lapsi leikki äitinsä sylissä. Äitinsä likis»
tsli häntä syäntänsä wasten; kyyneleet tippuiwat
silmistänsä, usko Jumalan aimoon, ja toiwoi'an»
laillisessa elämässä olemansa, lapsensa keralla,
lohtutteliwat tätä nais parkaa. Tuhannesti suu»
teli hän lastansa, joka wielä ei ymmärtänyt cli»
linsä. itkuakaan ja huokauksiansa; ammonka waa«
rasta hän ei tietänyt mitään, jonka peitti
lapsuu'en luonnollinen ymmärtämättömyys. Em-
mekö meki, samalla tapaa, leiki äitimme, luonnon,
helmassa; emme myMän äkkää luolemata, ehkäse on aina meille tarjona; luinla nsiasti näemme
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ihmiseltä silmänräpäyksessä elämän nesteen lattia-
wan, ja hänen menemän ajan-rahlussa »'«»»kaikki»
suuteen. Ihmiseltä woi olla siis yhesja henkeyk-
sessä se matta päätetty/ jota hän luulee waelta»
ivansa wielä monta kymmentä »vuotta.

Muistelkoon jokainen kuolemaansa; ei pelolla,
waan rattau'ella Jumalaan.

Aallot löi yhä wettä, enelnmän ja enemmän
weneesen; turhaan tokiwat sitä Juhana ja Mari
lauhata ulos; weneen laita jo alkoi talvata ween
pintaa. Jokainen rukouksella walmistii kuolelnaan.
Kuoleman hiljaisuutta keskuuttiwat ainoastaan
ajottain Marin huokaukset . . . lapsi naurahteli
äitinsä sylissä! . . . Yht'ättiään iso aalto löi
weneen kumoon .. . taikkl oliwat ween »vallassa ..,

silmän räpäylsessa waimo, lapsi, sylissä, wajosi
sywyteen . . . muut taisteliwat aaltojen kansa ...

wene oli kumossa, pohja oli ween pinnan yli;
wenemiehet kokiwat m'a sen luo . . . waan . I .

lohta waipuiwat nuoret soutomiehet/ ja meniwät
iankaikkisuuteen . . . sokia piättelii ween piunas.»
sa, hän ei nähnyt weneen pohjaakaan! . . Waan
Matti ensi-äimäyksestään selwittyänft, toki upa
sokian luo; ja tämä onnistutti hänelle. MaW
tarttui sokian käteen yhellä käellänsä, waan toisella.
koti »vastustella wetlä, jota käski luhauallki tel«T
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mää» ; näin pyrkimä! he »veneen lno, ja Jumala
auttoi heitä - he pääsiwät weueen pohjalle.

Tuuli alkoi wienota, maan oli yhä kolalla;
aallot roiskahteliwat weueen pohjan yli; tuskin
laksoiwat Inhana ja Matti pohjalla pysytellel'ä
käsillään ja jaloillaan; wilu wärisytti ja kohme»
tutti heitä. Kauhian tuskallinen oli hei'än tilan»
sa: apua ei näkynyt mistään tuleman, woimansa
heitteuiwät, kätensä ja jalansa alkoiwat rauweta—-
he oliwat hermottomuu'esta putoomaisillaan meren
sywyylecu Kotwan oliwat he ääneti sanaakaan
wirlkamattg toisellensa, äimistelyt erinomaisilta
»vaarallisilta tshtauksilta, ja nykyucn hel'än kuole»
maa tarjoowa tilausa hywin liikutti sy'ämi'änsä,
ja herätti heissä hartaat ajatukset kaikkiwalti'an
toimesta. Wihtoin Juhana puhkesi ääneen, ja
sanoi - "moi, hywä Inmala ! kuin säästi minua
wanhaa ja päiwän näkemätöntä wanvaloista, ja
nuo nuoret terweet ihmiset, jotka oisiwat surematta
saaneet eiueeusä, salli kuolla/'

Tutkimattomat owat Luojan työt —lausui
Matti,—kaikki, mitä hän teköö, sen teköö mei'än hy«
wäksi, myd oomme hänen käö'alansa, niin mitenkäs
n,yo tohiinme soimata hänen tekojansa. Meiän wel«
wollisuutemme on aina ja jokapaikassa kaikissa koh-
tauksissa rattau'ella ja nskaljaasti turwata hänen



armoonsa. Eikä hän suuresta armostansa millon»
laan meitä hylkää, waikka myd olemme pahat ja
emme ansaitse Hänen apu'ansa, ja nsiasti emme
muista tukoillakaan Häneltä sitä, lvailka ilman
sitä olisimme hukassa. Jokapaikassa myö wältäm»
me waaran ainoastaan Hänen »varjeluksellansa;
niin nytkin Hän meitä warjeloo näihen hirwitlä»
wäin aaltoihin keskellä, ettemme huttusi «"anlaikki-
sesti.

"Herra I'esu, auta meitä! . . . Mie tuskin
jaksan pystytellei'ä, niin olen wilun kohmeissa. ..

Sano weittonen, eikö näy mistäpäin wenettä tu«
lewan, tahi eiwätkö meitä aallot rannalle ajane?
Wain joko on meille wiimeinen hetki lähestynyt...
ja meiän pitää kuolla" . . .

Ei näy meille millaistakaan apua tule,
wan; waan kyllähän Luoja meille aina on awun
antama, ehl'cmme sitä uina nää ja ymmärrä.
Kyllä Hän meitä auttaa, niin ihmeellisesti eteen,

tipäin, kuin tähän asti. ja wastikään auttoi, niin
ihmeellisesti! .

. . Ehkä Hän on sallinut tämän
meille suuresta armostansa tatumus-ajaksi, ettem-
me huktusi i'ankaitkisesti. Rukoilkaamme Häntä ja
lurwatkaamme Häueen . . . jo allaawat heikot
ruumiilliset woimat minusta lakastua; tuskin jäse»
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niani jaksan liikuttaa, niin owat jäykistyneet . . .

Herra, armaha minua .
. . koht'siltään waiwun ja

wajoon tuohon sywyteen!
Mitenhän rupiaawat elämään rakas. Annini

ja hywät lapseni; no kyllähän Taiwaallinen Isä
on parempi tuli ja turwa heille kuin maallinen. .

.

Herra armaha meitä! ... ja anna anteeksi syn-
timme, joilla olemme ansainneet i'ankaitkisen kuo«
leman . . . armaha meitä Poikasi katkeran piinan
ja kuoleman kautta! . . .

Näin rukoili Matti. Mielensä jalonella saat»
ti luhananki lapsellisella raktau'ella turwaimaan
Jumalan armoon ja äärettömään laupeuteensa.
Jalosti, pelkäämättä, ootteliwat ajallisen kuole»
mansa lähenemistä, toiwoen senkautta pääsewänsä
iankaikkiseen elämään. Tälläisissä kohtauksissa
wasta näyttäikle ihmisen oikia jalous, nimittäin
henkellinen jalous; waan Harmassa tätä tawataan,
ja ei niitä monta ole, jotka tietääwät senlalsen
jalou'en olemankaan.

Matin ja Juhanan tarinoidessa, kulki hei'än
kowa aikansa hnokeammasti, tuin se toen perään
waiwutti heitä, sillä paljon, paljon henki woimis»
tullaa ruumista; waan wiimen jo aikomat, niin
hcikttä, eltä tuskin heillä kieli kääntyi suussansa,
josta mielensä raskautui, sillä puheesta tunsiwat
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itsellensä suuren helpotuksen oleman se rohwasi
Juhanaa ja kewenti Matin rintaa/ samassa loh»
tutteli molempia surliassa tilassansa. Kylmä niin
köhmetli ja jäykistytti hei'ät, etteiwät kunnolla jak-
saneet pysyielleiä mahallansakaa weneen pohjalla.
Pelastusta nytkään ei näkynyt Mistään tulewan,
jcl yhä tuuli paino heitä etemmäksi merelle. On-
neksi ei ollut wäkewää maininkia, etteiwät aallot
»vieneet heitä hermottomina myötänsä.

Wiimein Matti ja Juhana woimattomnu'csta
waipuiwat äänettömyyteen ja molemmat tuliwat
jo kaikkineen tunnottomiksi; waan hei'än kuolema»
hetkensä ei wieläkään tullut, silla samassa sattui
Käkisalmen tienoilta lähtemään Saima täysissä
purjeissansa, Päähkinälinnaan päin; lähemmä pääse
ty'änsä, äkläsiwät Saimaan miehet kumonneen we.
neen ja sen päällä wiruwaifet onnettomat; lohta
likeneewät laskeewat pottaansa joita kuita mie-
hiä, jotka ramattaasti soutaawat hukkuwaisien luo, ja
helläwarasesti uostaawat hei'ät jo pUoli.kuolleina
weneesensä; kohta pääsiwät takasin Saimaansa
luo, johon nostiwat ween maarasta pelastetut
matkamiehet. Jumalan-käsittämätön woima, melkein
Mieltä maallisetta »välikappaleetta, warjeli ja
esti hei'ät mereen putoomasta. Näin ihmeellisesti
warjelee Jumala kaikissa retkissci.
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Näin pelastuiwat meiän merimiehet, Kotwan
oliwat he tunnottomina, ja kuin siitä elpyiwät,
niin lankesiwat kowaau waritautiin, jossa tilassa
oliwat koko matkan Pietariin asti. Matkalla we-
uemiehet hoiteliwat heitä isällisellä helley'ellä,
ehk'eiwät saaneet tietä kutka he oliwat, sillä mo»
lemmat läkkaamata houriwat. Ainoastaan puheen»
sa murteesta taisswat päättää hei'än olewau laak°
kiman ranta-kylistä kolosin. Waan heillä oli kyllä
tuttawuutta siitä kuin natiwät hei'än surkian tilansa.

Pietariin tultuansa saattoiwat wcneniiehrt
Matin ja Juhanan sairashuoneesen, jossa oltuan-
sa muutaman päiwän wasta tuliwat järelliseen
tuuutoonsa ja toimeensa.

Kuinka kummastuiwat he äkäten itsensä ole»
wan niin ou'ossa paikassa, ja kaikki ihmiset, ja
itseniaki, puetettuina ihan uhtälaiseen ja outoon
pukuun. Wiimein juohtuiwat heille mieleensä kowa»
onniset waiheet, jotka kohtasiwat heitä matkalla
onneloin »vesimatkansa muistui mielihinsä. Suru
täytti sy'ämi'änsä; hallia oli elämänsä. Mutta
kuin molemmat ymmärsswät mclkto hywäsli wenä-
jän kieltä, jota sairas«huoneessa kaikki puhniwat, ulin
kohta tottuiwat uuteen ikäwääu oloonsa; waan he
oliwat niiu heikot, ettei ollut mitä toivomistakaan
kohta päässä ulos sairas.huoneeota.
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Kesä meni ohitse; tultwat Myset ilmat,
jotka Pietarissa owat hywin wahiugolliset terwen'»
elle, ja ne owat tappaneetki monta kymmentä l»,

hatta henkeä; semminki niille n? surman nmvat,
joilla owat huonot asnmahuontet, kostiat taikka
lii'an monelta hengeltä asutut; ja ftnlaisia asul»
kaita on Pietarissa hywin paljon, elinomatlaiu
Suomalaisia, joita tuhansittain wirtgg Suomesta
Pietariin. Se on harwa, joka jMaa hanttia it.»
selleen erinäistä suojaa, täheu, waull
täytyy monen, loisinaan kymmeni'euN gftm yMsä
pienosessa tumassa. Tästä ahtau'Ma suuW
siiwottomuus, vaha haju ja löyhtZ, iölka
taawat, asulkai'en terwey'e» ja elämäu»
ki, erinomattaiu syksy ja kewät aikana, lM!g ei
ulkonalaan tawata warfiu terVeellistä si!'
loin tällaisissa tumissa, joita Pietarissa iulftUaau
Suomen lortteeriloiksi, on hy>yill paljo U,
peitä ja niissä on laikellaisia tautejg. Ulm
piuttyywät ilmaan, että owat MNumalset < josta
täytyy monen kuolla. SylsyiZ is ttÄäiu owat.
poto.huoneet täynnä sairaita. yap,U
täywät ihan joka päiwä tansalaisjausa ja MlllmK
siansa, tvtä ripittämässä, kelle hautoa lukemassa:
tästä Suomalaisten jorapäiwasrstä täymiseöta wol
arwata Suomalaistentl sairairu PaljouX'u. KuiUF
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lq mdilta inhalta köyhää Suomalaista on tullut
Pietariin henkeänsä hcitlämään, jolopolo-huoneessa,
taikka wielä paljon pahemmassa paikassa haise»
wassa, kostiassa Pietarin joka
on kymmenen kertaa pahempi Suomenmaan sika»
pahnaa, sillä se ei ole niiu myrlyttäwäinen ihmi»
sen terwey'elle, kuin tämä, joka myrkyttää ja kuo-
lettaa ei ainoastaan ruumiin, multa myös sielunki.
Moni huikentelewaineu Suo,nalainen syntymä-
maallansa ajattelee, miten waan päässä Pietariin,
miten otsan hi'etlä leipä saaha; tämni tähen kii-
ruhtaa sinne, suurella tuskalla ja ikäwöimisellä,
monen sa'an wirstan päästä, Waan, saako hän
waiwa» näkemättä leipänsä rikkaassa Pietarissa?
Wiela wainen! eineen e'estä työtä pittää teh'ä siel«
tali, samalaiseSti kuin Suomessaki. Moni on
tullut Pietariin elätettänsä helpolla saamaan, waan
Mitenkä hänen on käynyt? Katsot, häntä jo, wä>
hän aikaa elettyynsä ikäwöiN)ssä Pietarissansa,
sieltä ruunun tyy'illä laitetaan, tuin muuta pa«
hantekl'ätä takasin Suomeen, kuin etsii einettänsä
ti työn teolla, waan keräämällä, pakotettu tätä
tekemään laiSkuu'elta taikka, harwoiu, työttömyys
tltä. Monta Suomalaista wii'ään poto.huoueesta
laitta kortteerista, ruunun rattailla, tahi kuorman
wetäjiltä, laskeltawatsi maan poween. Ei häntä
omaisensa saata wiimestä kertaa. Kylmä on wie«
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jänki syän; ei kaihon kyynel tipaha silmästäusz.
waan hän wetää niinkuin muutaki tawallista kuor«
maa. Näimpä käy»! weittoset semmoisten kansa,
jotka, kepi'ämielisesti jättämät syntymämaansa; ja
sen he ausaitsewatti.

Jo sanoimme, että syksy tapasi mei'än sairaat
wielä poto-huoueessa; he »limat jo parantumat'
sillaan; sairaita poto-huoneessa alkoi yhä enentyä
ja enentyä, paljo tuli sinne Suomalaisia; suurin
osa heistä oli kerjäläisiä, taikka kowaa tydwäkiä,
niinkuin sahuria, ojankaiwuria, kiwensärkiöitä j, n. e.
joita Pietarilaiset kutsuuwat romuslawäekfi.
ttuet sairaat toiwat myötänsä ahtanen ja ikään
luin »voimakkaan tauin hengen koko potoehuoneesen,
sillä kaikki tuliwat kipiämmäkss, ja päiwä päiwältä
enemmän ja enemmän tuoli potilaita.

Matti ja Juhana uu estaan alkoiwat huonota,
he päiwä päiwältä näiwettyiwäi ja heitteniwät
ruumiillisesti, ainoastaan erinomaisella henkensä
jalon'ella lohtutteliwat toinen toistansa, ja koska
surulliset ajatukset ja walheensa alkoiwat towin
särkeä sy'ämi'änsä, niin silloin korolteliwat mietti'
»nisiänsä heukellisiin aineihin, joista aina saiwat
«ulta woimaa itsellensä. Erinomattain Matin
mieli musteni monestiki, tuin juohtuiwat miele»
heusä omaisensa, ja yhäpä ne oliwatki mielessänsä,
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mitenkä t,...yattc'maan tilaan hän oli hei'ät jatlä»
rn't silli h'in liesi, että jo kappaletta ennen uutis,
ta heiliä leipä loppui, ja nyt oli jo Lokakuu lop«
pinnaMaan. Pitäjäläistensä awusta ei hän aja-
telluttaan , sillä naapurinsa laitti oliwat hywin
löyhiä. Meraimmilta ja tuntemattomilta tiesi
taas omaisensa ei rohkeuewan pyytää'kään

Wann näissäki murheissansa Matti luotti
InmlNnN isälliseen huolenpitoon, ja Hänen ääret»
lomaan HNnelli'aisuuteensa; tämä luottamus ke»
Vknfi hänen tuormaausa, jota aina kannoi nöyrällä
sy'äm?lls, eitä »silloinkaan «alittanut kowasta on»

Ajan rattonansa oli sulo luontonen ja
InmnlatT! pelkääwäiuen towerinsa, Inhana.

Munt Huoinalaiset sairashuoneessa sattuiwat
olemaan, pahanittlssä ja hy'vin jumalattomia; he
«N'«n n,i?isiwc,i Jumalaa »vasten, soimasiwat Hän«

; walittlwal kowaa onnettomuuttansa; satatteli-
w.al lhlniilä, joille huusiwat hirmuista Jumalan
to Stoa

Mali! bilaisella ja nöyrällä puheellausa pyysi
walaissa uUcn lauttojen mustunutta älyä, ja
herättää heissä nukkunutta omaa tuutoa, wakasesti
wiehättäen heitä tulklstrlemaan ensin omia täytök-
siänsä ja elamUaatuansa, ja siitte wasta >ni'en,
pllle lum.llM kostoa lakkaamatta hnusiwat kohta



näkiwätci, että oma huolettomuus »li syynä taik»
teen onnettomuuteen. Hin haasteli heille ihmisen
turmeutumisesta kdyhyy'essänsä, koska mielettö»
mästi rupl'aa katselemaan toisten menestysiä ja
warallisuutta, wertaillen nii'eu rinnalla omaa on»
nettomuuttansa ja köydyyitä, luullen ltsensäkt sa»
man menestyksen ansaitseman, eikä osaa ajatella
omaa typeryyttänsä, laiskuuttansa ja nerottomuut»
tausa pää»syyksi onnettomuuteensa, waan allnomaa
huutaa muita ihmisiä onnettomuutensa syyksi, ja
sen ohessa »valittaa pahoja aikoja.

Tällaisilla ykfinkertasilla ja wakawilla selitte»
lemisilläusä Matti sai potilaat ensin perää«ajatte»
lemaan ja tutkimaan käytöksiänsä, ja kohta tauko»
siwat syyttämästä muita ihmisiä ja herkesiwät na-
pisemasta. Kuin saatti hei'ät näin malttamaan
mielensä, ja herätti heissä oman tunnon, niin
siitte wasta alkoi selitellä heille kuinka ihmisen
eineellinen huolimattomuus saattaa ei ainoastaan
ruumiin, multa myös sieluuti pahaan tilaan, josta
seuraa iankaikkinen taotus; mitenkä huolimatto»
muus ensin uuwuitaa ja siitte raskaasti nukuttaa
waipuneen oman tunnon, jonka ohessa ihmisessä
kaikkineen kato'aa Jumalan pelko ja ihmisrakkaus,
näien ssaan syntyywät hänessä pahat ajatukset ja
ne wiehättääwät hänen jumalattomuutta harjoit»
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tamaan, josta rankasee sekä maallinen, että hen»
gcllinen laki. Näin selkiästi, ja oikein, selitti tämä
Suomalainen talonpoika ihmisen oleman itsensä
pääsyynä wastoinkaymisiinsä, ja niistä seuraamaan
onnettl'Mlililesa.

Tällä tapaa Matti taitawasti walisteli sai»
raskumppaneitcmsa. Alusta he wierastiwat ja haar«
tiwat häntä, sillä hänen kansansa he eiwät rohen»
neet alottaakaan wäitellä; niin »voimakas on oikia
mielellinen wiisaus! Kohta alkoiwat hänen hil«
jaset lauseensa hywin teho'a heissä, ehkä alusta
pahimmat kuunteliwat niitä kylmäkiskoisesti, kuun»
ncllessansa ajatellen pahaa, mut eiwät woineet
sanaakaan wirkkaa, sillä selwä totuus tuttesi hei'»
änki suunsa.

Tämän ohessa potilasten mieliä paljo wai<
lutti hywään päin papin jokapäiwäset käymiset,
ketä tahtoosen heistä ripittämässä tai hautaa lu»
temassa, ja kuin melkein joka päiwa aina muuta»
ma kipeistä kuoli, niin tuliwat yhä ajattelemaan
omaatii kuolemaa; joka tosin ei näkynyt kaukana
olewau heistä. Näin Matti pi'ammittain muutti
hei'ät toisiksi, hywiksi, ihmisiksi, ja ei yksikään heistä
halannut eikä tahtonut palajaa takasin pahasiiwo»
seen ja jumalattomilta töiltä täytettyyn kortteriinsa,
waan jokainen heistä ajatuksissansa oleslenteli
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kotomaallansa ja hiljaisella syntymä-tilallansa. lo<
lainen heistä heti mielessänsä päätti, että jos
Inmala ikää jalkasi, niin-samassa sairas«huo.
neesta päästy'änsä hawilla Matkalaisensa syutymä.
maillensa. Waan joku» oli heistä jo niin heitto,
että epi loskaan näkemänsä nyt hänelle.rakkaaksi
muuttunutta kotimaatansa, waan nytpä hän taisi
mielensä juohuttaa parempaan toiwoon, että taisi
o'otlaa sitä paraiuta, rauhallisinta kotimaata
Tuonelata, iankaikkista eloa, josta ennen ei
milloukaan ajatellut, ja jos jollon kiillon kuolema
muistui mieleensä, niin kauhistui sitä/ waan nyt
hän lewollifesti o'otteli sitä rukoukselta ja toiwolta
seurattuna. Suokoon Inmala että aina tauti-
»vuoteella olisi Matinlaisia jaloja neuwojia l'an«
kalkkista autuutta käsittämään.

Tällaisissa askareissa alkoi Matin surnki wä«
hän lauhtua ja raskas mielensä kewctä, eriuomal»
tain kuin nyt hänen ympärillänsä oli niin monta
yStäwää, jotka rakastuvat ja kunuioittiwat häntä,
sillä hänestä tuliwat tuntemaan, että talonpojassall
löytyy hengellistä waloa ja jaloutta, joka saattoi
hei'ätti walistuneemmiksi ja jalommiksi Jumalan
lapsiksi, joiksi itsiänsä eiwät ennen tunteneet, ei»

wätkä »voineet millontaan luulla siksi tillewankaa».
Näin hywästi ja hyöyllisesti wietti Matti



pittät päiwänsä poto.huoneessa. Näin hän käyt»
tiikse en.neuki jola paikassa Hänellä ei ollut mi-
tään ruumiillista antaa toisille, waau hengellistä/
joka onki kalliimpi: jota hän rauhaasti jakeli ta»
witsewaisille. Monesta pahanilkisestä hän sai mie-
lellisillä nen'oillausa kelpo-ihmisen Waitka hän toi<
mensa puolcsla oli kumppaneitansa yläwämpi, niin
tuiteuki, hän oli nöyri» heist', josta kaikki häntä
rakasiiwat, jotka waan wähäuki aikaa oliwat hänen
parissansa. Tita Mastoin ylplätä, jos lihta hy«
wänli tekiätä, ei kukaan woi rakastaa, ja hänen
hywätekonsa muuttuu raskau ekst, jos waau tunne-
taan hänen ylpeytensä; kvllä kaiketi jokainenkiiruh-
taa ja suorittaa hänelle wellausa, ci raktauen tun-
nolla, waau ainoastaan rehrllisyy'en tuunolla, ettei
olis hänelle wellaa. Hywin raskaaksi muuttuu
apu, jos auttaja siitä ylpeilee. Multa totinen
hywä työ aiua lahotaan yywillä tuutomlnsilla, ja
näillä kohattiin aina Matln töitä. jotta monesti
oliwat werratlomat, ja jotka eiwät milloukaan muiS»
luuect toimittajansa mieleen.

Jätämme nyt Matin sairas-huoueeseu, ja lä-
hemme nyt Jaakkimaan hänen perettäusa seu«
raamaan.

Kauan o'otteli Matin pere häntä kaliin, waan
turhaan Jo elou lclttuu alla alkoi lähestyä,
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waan wieläMn häntä ei kuulunut. Annl täpss»
nensa mietti tämän kesän suurimmassa tnrjuu essa,
rawittiiua karpe» ja petäjä>leiwältä, kunnes pääsi»
wät uutiseen. Waan he eiwät tunteneet kurjuutta
eineen puutteesta; siihen he oliwat jo niin tottu-
neet entunestaan, että se oli heille melkein omai-
nen, ainoastaan suurin suru oli heillä isästänsä,
jota ikäwöiwät ja luutimat jo hukkuneeksi.

"Eikös syämeni sillon tuntenut", sanoi
ten Anni, "jvlt ei käy hywin. Ssn perästä ett ole
saanut siunaaman aikaa lepoa sy'ämelleni, yhä sitä
pakottaa."

Kyllä Jumala isää warjelöo; tukolle äiti»
tulta Häntä, ja turmaa Häueett, niinhän meitä
isä neuwoi aina tekemään aini'aan, Niitt sittte fu«
tusi helpponoo lausut Kati.

Anni olisi heti lähtenyt PietaM.waan heillä
ei ollut ewäaksitään waraa; hän ei olis huolinut
ewäästäkään, waaN ei ollut kuhun jättää lapsiansa,
erinomattain keskellä kesää, millon kurjuus ja Puute
oli joka ainoalla tuttawallansa ja ystäwällänfa.

Wiimeu, syksylle alkoi lnllaki tietoja Matista:
haastettiin eltä Matkaajat olisiwat hukkuneet, aino»
astaan Matti ja Juhana olisiwat pelastautuneet,
Käkisalmelaisten weneessä, ja nyt sanottiin hei'än
oleman Pietarissa kipeinä; mutta muutamat

4
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Naapureistansa taaS tiesiwät että joka ainoa
matkamies wenee'neen päiwineen olisi hukkunut.

Nyt Annin suru ja tuska nousi »iin suureksi,
ettei hänellä ollut enempätä kärsimystä olla paiko!»
tansa Sentähen jätti tyttärensä pii'aksi yhteen
warattaasen taloon, ja itse poikansa keralla läksi
jalan Pietariin miestänsä kuulustelemaan. Wai«
waloinen oli kulkunsa, wiisiwuotiseu lapsensa te<
ralla, sateisilla syys-itmoilla ; kokonaista läksi wiik,
koa oliwat he matkalla, jota on kaksi sataa taksi»
kymmentä »venäjän wirstaa; matkan lopulla jo niin
uupuiwat että tuskin taisiwat käy'ä; heiän onnek»
sensa sattui yksi hywätabtonen Kelttulainen nä-
kemään hei'ät, joka toiki heitä karrissansa jäännös»
matkan Viisitoista wirstaa, Pietarin esikaupunkiin,
suurelle Ohalle, ja neuwoi heitä menemään Suo,
vlalaiseen kortteeriin.

Wettä waloi taiwaasta, ikkään kuin korwosta.
Kau'an aitaa Anni ja Antti kuleksimat katuja myö-
ten, sillä eiwät osanneet männä Keltlulaiselta neu«
wottuuu kortteeriin. He eiwät tohtineet mennä
yhteenkään huoneesen, peljäten Wenätäisiä, joista
totonansa oliwat kuulleet kaikenlaisia julmia tari«
noja. Huojennokseksensa lakkasi sa'e, waan märkä
wärisytti heitä. Wiimen sattui heiän wastaan
tulemaan joukko ihmisiä, miehiä, naisia ja lapsia,



hywin huonoissa waateretkaleissa; heiän laswon-
sa oliwat likaset ja kälwi'ät, ruokottomuus ja laiS-
kuus näkyi selwästi kaikissa heissä. He puhuiwat
keskenänsä Suomea, niin muotoin ne oliwat Suo»
mainissa. Kuinka Anni ihastui nähtv'änsä Suo«
malaisia; heitä pyysi hän näyttämään yösi'aa, josta
sanoi maksamansa kiitollisun'ella.

''Läh'e meiän keralla", sanoi wanha ukko,
joka oli ikään kuin päämiehenä tällä kerjäläiö.jou»
tolla; "mi'ulla on oma kortteeri, joka on hywin
wältti ja hywä, oikein kuninkaallinen. Waan onkos
si'ulla passia? Ilman passita ei täällä anneta
yhtään yötä pitää kortteerissa."

On. Sen miulle anto mei'än Wouti.
Etkös hywä isäntä täällä ole nähnyt mei'än Mattia?

"Onhan niitä, eulko parka, montaki Mattia
täällä, kuka niitä tietää kennen hyö owat, sinun
wain lennen''; sanoi ukko nauraen. "Mikäs si'un
Matti!? sukunimi on, ja kousa hän tuli Pietariin,
ehkä fiitte tolkku saataneen, kuin sukunimi tii'etään."

Ei hänellä ole Millastakaan muuta nimiä,
paitsi liika nimiä, mei'än talostamme Kiltkilästä,
josta miestäni naapurit ja herratti tutluuwat Kil»
titsi. Hän läksi jo ennen Pietarin päiwää tänne,
weneellä, woita ja parkkia tuomaan; takasin ei ole
wielä nytkään tullut, wailka sanoi lahen wiilon
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päästä tulemansa; eräät sanoowat, jotta olisi
hukkunut Kät'salmen tienoilla, toiset taas kiistää'
Wät, jotta olisi täällä Pietarissa potilasna.

''Niin tulomatkallasi olisslki kysellyt ukkoasi
Käkisalmen tienoilta, tahi Laatokan merenpohjasta
etsinyt, ja siitte wasta olisit tänne tullut." Sanoi
lowasy'äminen terjäläisukko, irwislelleu, olewoi»
naan hywln näppärä puheinen.

Anni ei wirkkanut siihen mitään. Suru ko-
lvin särki sy'äntänsä. Ajatuksissansa ikuisesti piti
jäähylväsiä hywon miehensä keralla.

"Si'un pitää miestäsi kysellä polnilsoista,
luka ties häntä lienee sinne wiety, jos lie ollut
lipi'änä, ehta häntä josta kusta löytänet" —sanoi
yksi kerjäläisistä lohtuttawaisella äänellä, äkättyä»»
sä surun haikeueu Annin kaswoista.

—No tie siilte, eukko kulta, risti perään
ukollesi: jos waan häntä kerran polnitsaan wietiin,
niin ei sieltä enempää elämin silmin takasin tule;
sanoi, huolettomasti, ukko.

Annin sy'än säpsähti, kuunnellessa tätä. "Mi.
käS se polnitsa on?" lysäsi hän huolellisesti.

Phtätkiään toto Kerjäläisjoukon taswot mal,
leniwat, ja he kaikki hätäyntyiwät, paitsi ulkoa/ joka
samassa huu'atti: "Kaikki, hajalleen!"

Hawilla hajosiwat ihmiset Auni» ympäriltä.
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Tämä niin törmistytti hänen, etl'ei kerinnyt katsoa
kuhun kukin heistä juoksi Ei ketään mis»
tään, ainoastaan hywin lankaa näki sotamiehen
luoksensa astuman Sotamies meniki ohitsensa.
Kohtsillään näki Anni kerjäläiset hiiwiwän, loka
haaralle silmäillen, lähellä olemista kartanoista.
Tämä tailki kummastutti häntä, suuressa surus-
sansaki.

Mut' polnitsa ei mennyt mielestänsä: samas-
sa nu'isti kysymyksensä.

"Se on potohuoue, jossa ihmisiä parannetaan
kuolleiksi,' sanoi ukko; "moni täältä mei än Ohalta
on männyt, tahi ei itse männyt, waan wiety sin.
ne; mut' ei niistä ole yksikään tullut terweeksi,
waan jokainua on kuollut" Tämä oliki totta;
multa ei kuolemiseen ole kehno patannus syynä
sairas-huoneissa, waan sairaan paranematoin beik»
tous, millon ei ole toiwonnstakaan eloon, jonka jo
näkemät Tohtoritki wastaan ottaissansa, jot.l te»
temään pakottaa hei'än ihmis-rattaus. Sillä Suo«
malaista ei ennen saa potohuoneesen, ennenkuin
hän itse jo häwittää toiwon elooufa, siitte wasta
hän sallii itsensä wietäwäkst kuolemaan.

"Lähtekää bywä ihminen minu'a saattamaan
potohuonrisiin," pyysi Anni sitä, jota häntä neu«
woi miestänsä etsimään polultsolSta.
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Mle lätsisin mielelläni, waan en osaa
wenättä; no yhtä kaikki, mie otan Pekon keral»
lani, hän osaa kysyä sanoi hywätahtouen ler-
jäläis-nainen Liena Roiwanen. Pekko oli hänen
poikansa, yhellätoista kymmenellä wuu'ella. Niin
huomena lähetään myö miestäsi etsimään, jatkoi
hän kehoittawaisesti.

"Ketä työ paraikaa» juoksitta pakoon, meluko
sitä sotamiestä, joka tästä mani siwulse"? kysäsi
tie'on halulta woitettn Anni.

Myö luultiin sen olewan putkamiehen,
sentäin juoksimme piiloon; wastasi ukko. Mutta
myö erey'yim,ne, se oli muu sotamies, maikka hä«
neliä oliwat punaset kaulukset, sillä jos se olisi
ollut pntkamies, niin olisi siunli ottanut kiini.

"Mikäs se puttamies on, ja miten ja mitä»
warten hän ois mi'un kiini ottanut"?

Näköjään sie et tilittään miten täällä
Pietarissa ollaan. Pulkamiehet, taikka kuin myö
heitä nimitämmä Pulkapekot owat huonoja sota»
miehiä, ja ne missä waan näkööwät keräiiä, niin
samassa ottaawat hei'at tiini, sitoowat nuorilla
tä'et selän taa ja wiewät sie suun, josta siitte
laitetaan Suomen passi-konttuoni»/ ja sieltä ruu«
nun lyyillä omalle maalle.

"Mlnne omalle maalle?"



Minne! Mistäs sie siitte tulit, kuln et
omalta maalta Suomesta! ärjäsi ukko, suutu-
tettu puheinsa ymmärtämättömyyteen.

"Minläinkäs niitä keräjiä täällä kiini tawo»
tellaan? Eihän meillä, Suomessa, muita kiini
oteta kuin pahantekiöitä. Mintäin! Kuningas
ei taho että olis meikäläisiä, joutilaista ihmisiä,
kuleksimassa pitkin Pietarin katuja.

Näin puhellessausa matta joutui, niin että
kulettu'ansa monta katua pääsiwät kerääjät kotiinsa.
Anni ei wielä millonkaan nähnyt niin huonoa kar«
tanoa, joka, jos olisi seisonut erillään, niin
warmaan olisi hajonnut; niin se oli huono, ja
ainoastaan toisten kartanojen tullessa pysyi pys
tyssä. Porstu'a oli ihan pimiä, owia Anni ei
nähnyt missään. Waan yksi kerääjistä awaisi ma»
talaisen läwen, >oka oli parahiksi korkeueltaan, wiisi<
wuotjfelle Antille. Pimiän läntä oli tuwaSsaki,
jossa oli hywin paljo ihmisiä, likaisissa ja rikki-
näisissä retkaleissa; muutamat oliwat ihan alaSti,
istuen ikkunan luona, tappoiwat eläwiä iho ra-
pateistään. Tällaiseen kuninkaalliseen korltee.
riin ja sen kuninkaallisiin asujien sekaan nyt jou»
tui Anni. Itse tupa oli melko wälkki, mutta ma-
tala; lau'oista tehyt polat oliwat ihan ympäri
tuwan, paitsi suuren neliskulmasen uunin eusta,
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laytäwää lattiata oli waan »vähäseltä, jonka tähen
tukin asuja elosti potalla. Siiwottomuus oli sa«
nomaloin. Ihmisten paljoudesta oli tumassa erin»
omainen paha löyhkä. Annin syäntä ahlsti nähes-
sänsä tätä Suomalaisten elämää Pietarissa; hän
tuli itään kuin äimeyksitn, eikä ky enuyt sanaakaan
sanoa lapsellensa, joka tie'on halulla kyseli häneltä
kaikkia, mitä waan Näki ou'oksi Tästä äimeykses-
täau herätti hänen kortteerin isännän ääni.

"läätkd sie meille yöksi waan, taikka kuukaus
eläjäksi? Jos yöksi jäät, niin maksa nyt kymmenen
kopeekkaa ydrahaa; waan jos jäät kuukaus'elä>äfss,
Niin anna tänne passisi. Siun pitää kortterirahaa
maksaa ilseötäis yheu ruplan ja pojaslais puol'
ruplaa k!!i,kau'essa." Tätä lausuissansa, isäntä
ilosesti katseli ympärillensä, lukein rahoja taskusi
sansa. Isännät ilo syntyi ihmisten paljon'esta
kortteerissansa, joka oli hänen hyötynsä, "Jos
ois missä parempaa kortteeria, ja wahemmän ih«
missä, niin mielelläni mänissn sinne," sanoi Anni,
surnllisesli katsellen ympärillensä.

"Katsos rou'aa! kuin ei hänelle kelpaa mei<
kalaisiin kortteerit. Mut' tään parempaa ja wäl-
jemvää Suomalaista kortteeria et löy'ä koko Pie-
tarissa ; uyt tällä ajalla on joka sola täys'
ihmisiä.' Isäntä to'en perään sanoi totta; sillä
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kaikki Suomalaiset rököläkansau kortteerit PietariS»sa owat, siiwou ja ahta»>'en suhteen, ihan ydcn»
laiset; jos joiun kortteeri, erinomaltain kaupungin
Puolella, ei ole niin wanha, waan sama siiwotto»
muus ja ahtaus, ja näistä syutynyt mvikyllineu
ilma, on niiSsäti. Ia tällaisissa kortteeriloissa
asuu monia tuhansia Suomalais»rautkoja, jotka
tuleewat Pietariin rikkautta ja hywiä päiwiä etsi»
mään. joittenka siaan loytääwat tauteja, ja kuo»
lemanki, ei ainoastaan ruumiillisesti mutta hen»
gellisestili, niinkuin jo ennen sanoimme. Wa<m
suurin osa rälolä»Suomalaisista asuu knitenli
Ohalla, jota he itsestänsänimittääwätki Laistoin
kaupungiksi.

Anni antain yörahaa isännälle, sanoi:
tli'ä knin tauwaksi jäänen tänne; huomena lähen
etsimään miestäni, ja en lähe Pietarista, «lWen»
tuin saan jos millasen tiion hänestä. Muuten
huomena läksisin takasin Jaakkimaani

' Kultaseini! wielä totut tähän Pietarin elä»
määu. Niin ne kaikki wastatulleet sanoowat; waan,
kuin owat täällä wähän aikaa, tottuuwat lalsluu»
tccu, niin ei woilla wehnäsillä saa heitä mänemään
takasin Suomeen, ennenkuin wiiään sinne ruuuun
tyy illä; teiset taas tästä hywästä elämästä kuoloo»
wattl: no ei siitä hätää ole, toisia Suomesta
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luloo lisään. Ilmankos tätä Obtaa lutsummeli
laiskoin kaupunkiksi, kuin se on laiskoin hallussa,
ja ei otettaan Pietarissa muista kansoista niin
paljo lerjäläisiä kuin Suomalaisista."

Tämän sanottuansa, meni isäntä lähellä wi>
ruman sairaan luo, jolle äyhtäsi: hoi!
si'un pitää huomis päilyänä «ännä polnitsaan,
laitta kunne tahaan Kuolet wielä siinä! niin
tuloy suuret hoput si'un lauttasi, kuin omalla wa<
«allani pitää hanota; niiukil ja olet laheSta luu»
laueSta weUaa. Jos määt polnitsaan. niin mie
saatan Nun portille asti. niin N>tä siitte määt
maitta ryömien sisään, Kyllä Tohtiwriloihen täy-
tyy lvastaan ottaa, kuin ei oo kennen kansa lipiätä
laittaa takasin kotiinsa. Uhtäpaljo, tuottamahan
siun on "- jos «issä!

Isäntä lulla! älä aja minua pois, mie
lohta paranen. ja mallan lortteen.rakan, »vaan
jos mään polnitfaan niin sirllä täytyy miun
luolia . . . monta sinne owat männeet, waan har»
wat elämänä takasin tulleet; saneli, alakuloisella
äänellä, sairas.

Ilta oli lasissa, «nui enfimäilen yon Pie.
talissa mietti unetta; ajatukset Matista, ja elä»
wät, eiwät antaneet hänen siunaaman ajaksi un»
lahlua. Ilta yöstä pitiwät humalaiset jumalatonta
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menoa, waan wilmen nuktuiwat. Annin mieleen
juohlni lotonen elämänsä ja nytynen yösianl>.
Muistui myös mieleensä, tuinka monet Suomessa
niin itäwöiwät Pietariin, ja ihmetteli kuin eiwät
Pietarissa eläneet ole milloukaan haastaneet täl-
laisestä tumallisesta elosta, waan jokainen liitti
Pietarin rahallista elämää; tämä liittäminen 01l
hänestä niin outoa, sillä hän epäili että ken mie»
listyisi tällaiseen elämiseen.

Namulla melkein laitti lälsiwät leiwan jara»
han saaliille, jotka waan kykeniwät. ainoastaan sai-
raat ja pohmelopaiset jänyät tilolllensa. Anni,
hnwätahtosen saattajansa 3«enan keralla, joka otti
poikansa tulkilseusa, lälsi ensin Vitfiuin sairashno,
neesen, jossa tawallisesti, tuin likimäifessä, Oh»
talaisel ja Newskoin rannan tienojen asukkaat po«
tLewat. Onneksi sattuiwatki Käksalmen miedet sii-
hen tuomaan Matin ja Juhanan, jotta wteläkaän
e.iu?ät olleet parantuueet.

Kuinka ihastui tämä hurskas awioparit Ilousa
täy'ellisyy'estä he kotwalleen eiwät woineet sanaa,
kaa» wirkkaa tlnneu toiselleen. luhauauli ilo oli
sanomatoin. Molemmat sairaat wiikistyiwät. Mo«
lemlyat innolla lupasiwat jo hnomeua tähteä fai«
rashuoneesta; sillä nyt tunsiwat itsensä terweetsi,
ja woiwansa matkustaa syntymämaallensa. Multa
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nytki eron hetki lähestyi, waan ero tot' ei ollut
tauwallinen; se oli ainoastaan huomiseen asti,
sillä ennen ei sairaita laskettu; waan tämäki ero
nyt heistä oli hywin wattia, kauwallisen eron pe«
rasta nähty'änsä toinen toistansa. Matti tarkasti
tysrll kortteerin paikkaa, että olisi hnomena löytä»
nyt. Kuin Anni jutteli hänelle kerjäläisten elä»
mäStä, niin Juhana kauhistui sitä kuunuellessan»
sa, waan hän ei ottanut sitä mttseeukääu, ja se-
litti heille mitenkä ihminen tahallaan taipuu jen»
laiseen elämään.

Huomis-päiwänä Matti ja Juhana pääsiwät
sairas.huoneesta. Ilku silmissä sairaat jättiwät
heille jäähywäsiä itäänkuin hellU lapset rattaille
»vanhemmillensa. Kukin sairas lupasi, jos waan
Jumala ikää soisi, täyttää Matin neuwot, ehl'ei
hän nyt niistä maininnutkaan. Kukin sanoi sairas»
huoneesta päästyänsä mänewänsa syntymämaal-
lensa Suomeen, eikä milloutaan työltömästi
lvieUäwän aikaansa: aina rukoileman Jumalaa,
ja Hänen awullansa, aini'aan pitämän omanimi»
tonsa walweella.

Toinen yö oli Annilla maata mie»
hensä wiercSst: Ei nyt k"rtK'r!k.m,> ollut hänestä
paha ja ahdas, silla hän näli ainoastaan kauwan
laiwatun Matttnsa.



Toisella aamulla Mattt, Anni, Juhana ja
pieni Antti jo ollwat matkassa Jaakkimaan. Onneksi
Anni hantti kotoa lähteissänsä rahoja, niin nyt
eiwät kärsineet puutetta eineestä; ja hywin. maitta
Hiljaan, pääsiwät kotiinsa.
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