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Emimmäinen Jako.





Molnn lapset.

Helmikuun iltana wuonna 1802 näemmt
yksinäisen mökin suuremman kylän reunassa. Talwi
on kowimmillaan; wähäinen osa mustasta lahonnecs-
ta seinästä näkyy katolla olewan lumen ja matoisen
wälillä. Korkiat lumi seinät, kahden puolen parin
kyynärän korkuista owea owat mökin porstuwana,
johon kapukainen polku kylästäpäin on tienä; lumen
«unatse pilkistäiksen pikkuucu päreillä ja riewuilla
turattn pieniruutuinen ikkuna, josta kumottaa nyt il»
iahämärässä punertawa walo, joka näyttää mökin
olewan asutun. Lienee kuin paljon onnea tämän ul>
kopuolisesti tuskin ihmisten asunnoksi tunnettawan
hökkelin suojassa? lieneewät tämän pikkuisen mökin
.asukkaat onnlllisenmiat kullalle paistawan howin asuf-
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laita? Kr» tietää mitkä ilot woiwat wiihty noiden
lahonnein seinäin suojassa? Astukaamme tuohon pik-
luiseen tupaan. Owea awatessamme lyöpi palawale-
mu kaswoihimme, ja meidän täytyy pusertaa silmäin-
me pian kiini, sillä tupa on täysi kitkerää sawua, ja
Punertaman samakka pärewalkia läpäjää sen keskellä,
wielä enemmän työlästyttäwä näköämme. Nyt seli-
tämme kaksi lasta: tytön noin 12 ja pojan näöltä tl)

wuoden iällä, seisowat jonkun mustan kappaleen wic»
ressä. Tultua likemmäksi näemme ja hämmäslymme,
sillä se musta kappale ei ole muu kuin rumasti ky-
hätty ruumiskirstu. Itkusta punastunein silmin
ja rukoukseen puserretuin käsin katsoowat lapset sii-
hen, pian järkähtämättömillä silmillä. He tahtoowat
wielä nähdä, ja muistiinsa painaa siinä, pitkälliseltä
taudilta raadeltuja ja nyt kuoleman jäykistämiä kas-
woja, jotka heille oliwat olleet rakkaimmat tässä
maailmassa; heidän äitinsä, ainoa turwansa, lepää
äsken ummistettuna ruumiskirstussa. Kaikki ympärys-

tönsä todistaa köyhyyttä ja puutosta. Äiti oli
tentin jättänyt heille rikkaan perinnön: totisen ju-
malau-pelon ja luottamisen hänen isälliseen huolen-
pitoonsa. Wanha eukko häärii pyyhkien pöytää ja
Penkkiä, hawuttaa jo ennen hiekattua lattiaa. St
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on kylän »vanha Anni. Hän on koko kylän yhtei-
nen ruuniiiu pesiä ja ummistaja, hautaislen laittaja
j. n. e. Hän on nyt emäntänä, ainoana toimitus'
micbcnä tässä köyhässä mökissä. Nyt katsoo hän
owesta ja kuuntelee. "Jo tuleewat" sanoo hän lap-
sille, ja laittaa wiimeisiä paikkoja laitokseensa.

Pian täyttyy tupa nuoria sekä »vanhoja kylä-
läisiä/ lokaiuen tuopi kerallaan >vaate»uytyn eli
tuohikontin. Niissä on aiwott» hautais-ralvinto. An-
ni ottaa kaikki wastaan, ja panee tallelle. Wiimeksi
tulee »vanhaupuolimaiuen mies, jolla ei ole muuta
fiu» paksu »virsikirja kainalossa, terwehtii ja kaikki
nousccwat scisallcen. Pöydälle sytytetään kaaruaiseen
jalkaansa kehno jlikeroinen kyntteli. Se »vastatullut
istuiksen pöydän päähän. Hän on kappelin kunnioi-
tettu lukkari. Hän a»v»« suuren kirjansa ja kaikki
owat »vait. Nyt alkaa hän juhlallisen kuolema-wir-
ren, ja pian kuuluu tästä pikkuisesta mökistä yksi
ainoa yhdistetty surullisesti juhlallinen laulu, joli
wissisti »ousee ylös korkeuteen, sillä se lähtee laula-
jäin sydämmen pohjasta. Laulun päätettyä astun
lukkari ruumiskirstun wiereen, pitää lyhykäiset ru-
koukset ja niiden päätettyä alkaa toisen »virren, joka
lauletaan yhteisesti kuin «nfimninenki. Wiimeksi lue-
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taan wielä Isämeidän ja Herra» siunaus, jonka jHI»
leen koko joukko tekee «stimerkin ruumiin kaswoillt
ja rinnalle, kaikki ihan äänetöinä. Näin Päättyi
tämä ensimäinen hautais-meno. Wtetettyä

sen yön, waihellen rawinnoilla ja kuolemawiisien lau-
lulla, laskettiin aamun tultua ruumis kappelin pie-

«öiseen kirkkomaahan, ja armottomat palasiwat koh-
tilukkuaan itkien, ei kotiinsa, sillä fe oli nyt jääpä
autioksi, mutta wanhan Annin luokse. Wielä «nem-
män lisäsi lasten murhetta kotinsa jättäminen. Mo»
«en rikkaan lapsi eroaa kodistansa kyynclitä. Wacm
löyhän mökin lapselle owat wanhemmat, turwa ja
loti pian yhdistettyinä. Hän kadottaa ne tawallisesti
kaikki yhtaikaa, ja lahonnut, pylwäitten nojassa tork-
kuwa tyhjä hökkeli on siksi hänelle rakkaampi kuin
rikkaan lapsen äweriäs koti.

Muutamia päiwiä wiime mainituista tapauksista,
oliwat kyläläiset ruwenneet miettimään näiden arinat-
tomain korjuusta. Gräsnä iltana tuli kylän waimoja
Anni ämmän kotiin, ja kertoiwat mitä miehet «liwat
lapsista päättäneet. Lasten isä oli aikoinaan ollut
talollinen, waan sitte käyhtynyt j» menettänyt tilan-
sa; lyhykäisen ajan oli hän sittemmin elänyt meiltä jo
tunnetussa mökissä, joka myös °li lasten äilin «nti-
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nen koti. Heidän äitinisäusa oli muka sen
dessaan rakentanut, muuttaessaan lapsinensa, kahden
tyttären kanssa, kylään. Ryt oli molempain armoton-
ten isä jo 3 wuotta kuollut, sotamiehenä Turun Lää-
nin rekimentissä. Äiti lapsinensa oli elänyt suuressa
köyhyydessä ketruilla ja kutomisilla. Heidän siiwolli-
nen elämänsä teki kyläläiset heille ystäwiksi, ja
sentähden näemme kyläläisten myös näyttämän äitin
jäännöksille samallaisen kunnioituksen kuin sukulaisil-
lensa. Nyt olwiat kylän miehet päättäneet wuorotel-
len pitää lapsia luonansa kesään asti, jolloin woisi-
wat luwcta kylän paimeniksi.

Pieni Heikki oli sillaikaa lapsellisella huoletto-
muudella kalunnut erään waimon tuomaa kuiwaa
juustopalaista. Mutta Maialccna, se oli tytön
nimi oli tarkannut kaikki, mitä waimot puheliwat.
Kuultua päätöksen »vastaisesta elämästänsä, astui
hän lähemmäksi; silmänsä painuiwat maahan kainun-
deSta; lraan pian rohkasiin hän jälleen, ja sanoi sel>
wällä äänellänsä:

Jumala palkitkoon kaikkia, jotta auttoilrot äi-
tiäni potessaan ja saattoiwat hänen hautaan. Nyt
seisattui hän Annin wiereen, nojailen sen polwill»,
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ja jatkoi itkien: Maan äitini sanoi minulle millä
tawoin emme tulisi kyläläisten »vastukseksi.

Kuuleppos sitä tyttöä, mitä se ylpeilee! Mi-
hinkähän teitä tästä wietäisiin? sanoi muuan kylän
waimoista.

Mutta Maialeena jatkoi kuuntelemata waimon
puhetta:

Huomena, Jumalan awulla, lähden Heikin
kanssa Turkuun, Saara tätilään. On sinne matkaa,
mutta hywät ihmiset neuwoncewat toki tien. Kun-
han saisimme lcivä muruisen polveemme lähteis-
sämme.

Waimot kääntyiwät ällistelemään tytön puheelle.
Turkuun? wain Turkuun! mitähän teillä siel-

lä on tekemistä? kysyi eräs wnimoist».
Mikäs muu kuin kerjääminen pitkin Turun

latuja, sanoi toinen.
Ia tunnottomuuden oppiminen, lisäsi kolmaas.
Saara tätinne on wähän huolinut teistä en-

neniään, wiskafi Anni, ja taitaa wähän toiwoa
teitä nytkään luoksensa. Mikkolan isäntä sanoi syys-
markkinoilla nähneensä, ja olleen semmoisen ylpiän
Matamin, jottei ollut tuntcwinaan entisiä tuttujaan.
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Taitaa yhtäwähän teitäkään raukkoja ruweta tunnus-
telemaan.

Waialeena oli, ikään kui» epäilyksissään, yren-
ajan äänetä, ja kyyneleet wieriwät kaswoillensa.
Waan pian Mrmistiin jälleen, sanoen wicnommalla
äänellä:

Te ette tunne häntä oikein, Anni kulta!
Me luotamme Jumalaan ja tottelemme äitimme käs-
kuä. Saara täti- on neuwowa meill» miten woimmc
työllämme ansaita elatuksemme, kaiuilla kerjäämätä:
ja joka turwaiksen Jumalaan, se ei joudu hukkaa»,
sanotaan Jumalan sanassa. Meitä ei estä kukaan.
Heikki ja minä lähdemme Turkuun, ja jos ei Saara
täti woi eitä tahdo meitä auttaa, niin tulemme ta-
kasin tänne paimentamaan lampaitanne.

Ihmetellen ja äimistellen kuunteliwat eukot ty-
tön puhetta, ja läksiwät muristen kotiinsa.

°W^>
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Suuri KauPunlii.

Muutamana pniwänä seisoi taksi kcrjäläislasta
korlialla mäellä, jonk» haitioitse maantie kulkee ja
iolta laukaa näkyy osanen Turun kaupunkia. Ilta
oli selkiä, tyyni ja pakkaineni korkeimmat huoneet
monin ikkunoineen ja tuomiokirkon ylpiä torni wälk»
Zyiwät ilta auringon säteissä! satoja sawupatsaita
lukeniattomista tonvista nousi suorastaan ilmaan,
,ja ihanasti punertawa sawu-pilwi lepäsi waratai-

karlpungin päällä. Ne molemmat kerjälais-
lapset eiwät olleet kutkaan muut kuin Mataleena ja
Heikki. Sanomattomasti ihastutti tämä katsanto
lapsia, jotka ennen tätä matkaansa pitiwät lahonneen
kappclikirkon ihmeellisimpänä rakennuksena maoil-
massa. Kauwan scisoiwat he järkähtämätä ja kat-
scliwat waan, ja osotteliwat käsillänsä tuota ja taa-
ta huonetta ja tornia.

Tuollaiset oliwat warmaan Jerusalem jaBa»
byloniki, sanoi wiimein Mataleena, kylläkseen ihme-
teltyään.
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Entäs Sodom ja Gomorra sitte? oliwatpas
meki suuret kaupungit, muistutti Heikki, jota Lothin
waimon juttu oli erinomaisesti liikuttanut. Jok»
,«yt ees jo olis tuolla ja saisi lämmitcllätä Saali
Mtin liedellä!

Rukoilkaamme Jumalaa, huokasi myös Maia>
'leena; ajatelle» miten tuollaisessa ryhmässä löytää
tätilänsä.

Murheellisena läksiwät kulkemaan edelleen: äkkiä
-kuuliwat nyt toiselta puolen mäen jonku ähk.imisen,
ja scisattuiwat. Wanha ryysyineu waim-eläjä nousta
kapusi mäelle, wetäen perästänsä kelkkaa, täynnä nä-
«een ja katajan hawuja, Altiltansa tututtu awuliai-
suus weti samassa Maialcenan, ja sen wiittaus wel-
jensäki auttainaan mummoa.

Mäelle päästyä ja hengähtäessään, kysäsi mum-
m« mistä lapset tuliwat ja mihin aikowat. Kuultu»
tatin nimen, sanoi mummo hänen tuntemansa, waan
nyt olewan mylhäftn mennä sen luokse kaupunkiin:
muutenki oliwat jokainen muta wäMsissä, sanoi hän,
ja pyysi lapset auttamaan kuormaansa lähellä ole-
waan kotiinsa, jossa saisiwat lämmintä rokkaa ja Nö-
sian. Huomena lupasi saattaa heitä tätilään.

-<
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Ken oli iloisempi nyt noita »vilustuneita j«
nälkäisiä lapsia! Mataleenan kiitollinen sydän piti
mummon Jumalan lähättämänä enkelinä. Ml)ö-

hemmin illalla, kaiken kolmen yhtenä ruokailtua läm.
niintä rokkaa, ja Heikin jo maatessa uunilla, istui-
siin Maialeeua emäntänsä »viereen yhtenä silpimään
hawuia, ja puheli hänelle kaikki turwattoman tilai-
fuutens», isän aikaisen kuoleman, äitin surun siitä,
ja pitkällisen taudin, saatua kohta sen jälkeeu kuol-
leen poikalapsen. Sen perästä ci hänellä ollut woi-
M«» oikein tehoa naapurein työtä. Itsellä heillä
oli Ivaan pikkunen potaattimaa. Anni ämmä, jok»
ussasti «li kyläläisten apuna, hankki heille ketruksia,
sukanneuletta ja ompeluksi»,-Maialena oli jo aikaseen
totutettu työhön, ja molemmat lapset myös ahkerasti
lukemaan; palkinnoksi saiwat aina kuulla äitiltänsä
jonku tarinan pyhästä raamatusta, ja niin saiwat
jokapäiwäisen leipänsä ja eliwät iloisina. Waan
6 wiikkoa ennen joulua oli äiti kääntynyt tautiin.
Mikä wähä talossa löytyi se meni.leiwäkss. Äiti
kuoli j» jätti heidät sen haltuun, joka ruokkii linnut
ja werhottaa kukkaiset kedolla.

Mataleena ei ollut koskaan nähnyt omaistansa
jonka tmwiin welinensä nyt meni. Jo nuorena oli
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tämä täti hankkinut palwcluksen Turussa, joösa sstte
naitiin mcrimiehelle, ja nyt muka, niin kuin naa-
purit kaupungissa käydessään luuliwat nähneensä,
eli hywästi, ahkeruudella ia siiwollll.

Totta niin onkin, sanoi mummo tätinne,
Hultin Saara elää kuin paras rouwa, waikka mic>
hensä meni sen kuuseen, ettei kuulu ei näy.
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Saara täti. Serkukset.

Hultin Saara, niin kuin häntä tawallisestt
sanottiin, oli niitä naisin, joilla nuorra oli warmaan
usta ystäwä nuorten oppiwaisten herroin seassa.
Muutamia wuosia sitte, tuntemattomista syistä mie-
heltänsä hyljätty, oli ruwennut pesemään waatteita
ja palweloimaan nuoria herroja. Aamusta warain'
ja illalla myöhään nähtiin hän aina liitteessä, mil-
lon kantaw» ruokaasteita, millon tiiltäwää pientä
lahwipannua setä wakkoja lumiwaltoifin waatteinen-
s«, pait monta muuta lukematonta askaretta. Oma,
aina lämpimänä säilytetty fahwipannunsa lohdutteli!
häntä wähän wäliä näissä raskaissa ja kiireissä as-
kareissaan.

Nykyjään oli hän jokseenki pönäkkä eukko, noin
neljänkymmenen paikoilla; ja naurahteli wielä hy-
wästi nuorten herrain leikkipuheille, jotka hän kui-
tenki paremmin soi nuorelle tyttärellensä. Korliampi
fäätyiset äitit pitelistwät kaunista tytärtä kunnes
suiuki lapsena,; w«<m «itintunto itmotaitsen toisin.
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alaisemmissa. Itse alaisemmalla siwietyfsen portaatta,
pyytääwät kuta ennen sen paremmin sysätä tyttä-

rcnsä maailmaan, ajattelematta kuin wälee» ne woi-
wat langeta, äkkinäisellä tiellä.

Hultin emäntä piti tytärtänsä miltei jumalalli-
sessa «nvllssa. Hänelle hän juoksi ja puuhasi, saa»
dakseen hänestä nikaa myöten paraan "wallasih-
misen''.

Täksi tarpeeksi tytär ei saanut pienenäkään lei-
kita wertaisiensa kanssa. Äiti piti hänelle lapsen-
chtön, koriat lelut ja makeisia kyllinkyllä. Vnncn
naimistaan oli emäntä palwellut muutamassa her-
rastalossa, jossa siitä astr oli pitänyt tuttuutta tut-
tainten pesulla ja maniskoin kimuroimisella. Sinne
wei aina kerallaan pienen Ann'-sohmin, ja hywätah-
toinen rouwa sei sen mielellään jäämään sinne, luul-
lcn hänen kotona olewan äitillensä haittana. Tyttö
tuli niun talon nuorenipain lasten leikkikumppanifsi,
yhtaikaa kuin wanhemmat heistä tekiwät ilkaa tälle
pienelle "ihtipäälle", jonka nimitys häntä paljon hy-
witti ja jonka hän päiwäpäiwältä enemmän ansaitsi.

Joka päiwä hawaitsemme kuinka tämänsäätyiset
äitit kaupunkeissa pilaamat kaswawat tyttärensä, e-
tenti, tuin nämä owat hywännäföisiä, ja kuka äiii ei
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mielellään näe sitä? Tämän tekeewät ei ainoas-
taan liiallisella hellimisellä ja mielittelemisella, waan
erinomattain sillä, että totuttaawat ne sellaiselle
'.raalimiselle ja palwelluksellc, jotta wiimein rupiaa-
wat katsomaan äitiänsä palweliaksensa. Hultin emän-
tä ei ollut sunkaan croitettawa näistä, paremmin oli
peloittawana esimerkkinä.

Palaten aamukäynnistään hcrrojcnsa luonta, o-
dotteli hän tärsiwälliscsti tyttären nousemista wuo-
teeltansa, warustetulla kähwilla ja sokurileiwällä jot-
Za juuston, »vehnäsen ja siirapilla sekoitetun oluen

kanssa oliwat sen varas ruoka, ja emäntä sanoi aiwan
tällaisen ruoan tekewän tyttärensä kauniiksi ja li-
hawaksi.

Vhtll huolenpitäwä oli tämä heikko äiti muu-
tenkin. Täydellisesti tehdäksensä tytärtä esiwallakss
pantiin hän kouluun, oppimaan "ulosompelemaan".
niin kuin emännän tapa oli sitä kutsua. Sinne
päästessä piti Ann'-fohwin saaman muiden oppilas-
ten mukaan käydä hatussa, joka emännän mielestä
oli jo suuri askele eteenpäin, sillä hän arweli: Täst-
«des sillä ei woi kukaan nauraa.

Kirjoitusi» j» luwunlaskua sai Ann'-sohwi op-
pia kotona, sitäwarten opettajaksi otetulta entiseltä
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tuientilta, joka nykyjään «li joutilaana, ja entisestä
welasta Hitille sai opettaa tytärtä, josta fuitenki hän
rawitutti itsiänsä kyllällisesti.

Majisteri ja eräs Ann'-sohwin konlufumppani,
jota aamuisilla aina seurasi häntä kouluun, oliwat
saapuilla, kun "hawueukko" kerjäläisinä toi serkkuja
emännän huoneihin. Närkästyksellä, niin kuin mui-
täti kerjäläisiä, käskettiin heitä matkaansa. Hauni-
euk!ko wirkkoi nyt ketä oliwat; mutta tällaisten wie-
rasten tulo niin turhallisille ihmisille kuin Hultin e-
mäntä ja nyt »viistoista wuotinen tyttärensä, oli
warsin wähän niielcinen. Äiti tukkesi hywin kiirees-
ti eukuu suun, antai lapsille kummalleki leipäpalai-
scnsa, päästäksensä heistä eres, ja pyysi heitä jää-
mään eukon luoksi, kunnes ehtisi tulla itse sinne.
Itkein läksiwät lapset eukon kanssa tiehecusä.

t«ti oli fuitenki helläluontoinen, kun fcr-
ran waan sai oikein miettimään, ja oli siinä siis ihan
wastoin nionjaiden tapaa, jotka ensinpäästä lupaa-
wat tehdä paljon, ja lopettaawat tekemätä mitään.
Huomena tultuansa hawueukon mökkiin, itki hän näh-
dessään noita armottomia ja muistellessa sisartansa,
josta kuitenki sen elinaikana ei paljon huolinut.
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Nyt huolsi hän vojan käsiammatin ovviin,
otti Mamleenan luoksensa. Tarkemmin mietittyään
meni tämä suurena avuna monissa töissä, jotka nyt
Mamscli-tyttären tultua aikaihmiseksi, eiwät olleet oi-
Fein soweliaat emännän itsensäkään toimitella.

Maialeena käwi wielä monen sunnuntai illan
hawueukon luona. Hän oli kyllä kiitollinen tätinsä
hywyydestä, joka hankki hänelle hywät lämpimät
saatteet ja maltti nenwoa häntä äkkinäisiin asfarei-
chin; waan työläs oli Hänen kuitcnki kärsiä serkkun-
sa, eli niinkuin sitä nyt luisuttiin Ann'-sohwin yl»
peyttä sa juonittelemista. Hän, joka ei tuntenut yh-
,tä Suonien sanaa, waikka äitinsä oli ihan suonia-
lainen, nauroi ja vilkkasi Waialecnaa siitä, kun tämä
<i osannut ruotsia. Koska Ann"sohwia oli wakuut-
tanut äitlllensä, ettei hän woinut tulla nikoin tuon
"suomalaisen tytön" kanssa samassa huoneessa ja
mun ystäwänä, täytyi Maialeenan ruweta asumaan
ja niakaamaa» kylmässä leiyotuwassa, jonka lavi lu-
lettiin heidän asumahuonecsensa. Waan Maialeena,!
toiwo oli kcwääse»; häntä ilahdutti nähdä ja ovvia
mouta hyödyllistä asiaa; kärsiwällisyydcllä kohtasi ha»
kaikkia wastuksia, joita ei woinut kiertää, enne»kuin
ehti ovftiawähäu.ruotsia. Sillä se ylp.iä "Matamikaan"

18
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sacm ei tahtonut puhua suomea Mataleenan luussa,
mutta wastasi aina murretulla ruotsilla Mataleenan
puheescir.

Paremmat waatieet ja wahwistawa ruoka wai-
futtiwat kniteuki edullisesti tytön kaswoille! työ ja
jokapäiwäinen liike raittiissa ilmassa wnhwistiwat
jäseniänsä. Siiwollisuudella ja etenli siwiällä käytök-
sellänsä suositti hän jokaisen puolellensa. Unn'-sohwin
vlunään piti häntä pilttanann, ja äiti mu-

hoilli waau tyttärensä tcräwälle "älylle", niin luin

hän luisui sen monesti jokseenti häwyttömiä iwaulsia.
Syksyllä wourasi emäulä toisen aftuunn, ja ty-

tär sai eri kammionsa äitinsä suojan sisällä. Koulun
käynti oli päättynyt kesällä, jolloin tyttö lnkiiksi ri>
pille. Hattua ei enää heitetty, mntta taikki yhteys
ja tuttawuus entisten koululumppaneiu kesken oli
rnitenki tauonnut. Nastaan tullessa häutn ei en»
tunnettukaan.

Niin se käypi; ne ihmiset jotka lraan ylveydes-
tä ja turhallisuudesta, waan <i muun paremman ja
jalomman harjotukscssa > tahtoowat korottaida yli
n>ertaisistansa, owat oikeestaan lucttawat erisäätyyn.
Etcnki tohwa naista; paremmilta ylenkatsottu'

3
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',,dehditaan usiasti ja pilkataan hän wertaisiltansa. Mi-
,,i tulee hänelle eteen muu kuin fewytmielisct ja irs-

täiset tuttawuudct. jos ei tahdo elää ihan yksinäi-
syydessä.

Wiimeistä ei tehnyt mieli enemmän äitin kuin
tyttärenkään. Wähitellen rupesiwat siis käymään
wisseissa tanssi-seuroissa, usiasti wähemmän waaral-

liset tapain kuin nimen puolesta. Näissä saatiin
monta huwittawaista tuttawnutt» mies- sekä nais-
puolia, ja ei kauwan wiipynytkään kun yhteinen sa-
na ei säästänyt enemmän äitiä kuin tytärtäkään.
Mataleena, nyt 10 wähän tottunut ruotsalaiseen pu»
heesen, oli sattunut kuulemaan puheita, joista «s-
-pesi penuuttamaan serkkuansa; luonollisesti käwi tä-
mä kuin tuli tappuroihin, ja Maialeena sai pahoja
sanoja äitiltäki, jota jo harmitti seti, ettei Maialee-
na ottanut palwellakseen tätinsä "kulta-poskia", kah-
tck hurjaa tutenttia. Sopu oli »äin kerran poikessa.
ja, toisena syksynä Turkuun tultuansa, sai Maialee-
na lapsentytön ammatin muutamassa herrastalossa.
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Herrastalo. Neli ja Sisar.

Peranderin talo oli siihen aikaan Turun warak»
faampia taloja. Perander itse, näin 45 ikäinen
nues, cli wirkansa puolesta myös kaupungin koikeim-
Pia säätyjä. Hän oli toisesti nainut, ja npkyiuen
rouwa, ehkä jo monen lapsen äiti, oli wielä nuori
ja kaunis. Hänellä oli myös kaikki omaisuudet, joi-
ta teleewät talon iloiseksi ja loistawaksi. Mutta
hän oli yhtaikaa hellä äiti, ei waan omille lapsil-
te-nsa, nmtta myös naidulle tytärlentämällensä, jo-
ka omaisuus harwoin kaipaa seurallisia awuja. Pe»
randei itse oli kanpungin lapsia; mutta lonkaan tul-
tuansa palweli ensilpuosinacm maakunnassa, jossa
rahwas ei taitanut muuta kun Suomea. Liiaksiti
ensi alusta oli hänelle warsin työlästä wnantoinn-
Nstsensa, rahwaan kielen puolesta. Wasta täällä
tuli tuntemaan puutoksen opissansa. Siihen asti ei
ollut juohtunut mieleensäkään isänmaassansa muuta
kieltä tarwittawan kun sitä jota hän piti äithikic-
luiänsä. Silloin jo päätti siis, jos lapsia hänelle
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sallitaan, ne opettaa jo pienenä tähän toiseeni
äitinkieleen. Tämän lupauksensa piti hän tarkasti.
Entinen lavsentyttö oli eronnut. Paraastaan kielew
wuofsi otettiin nyt Mataleena sen sillan.

Jo liki wuoden ajan oli Mataleenan täytynet
kuulla jcr melkata nmutalaistunein omaistensa luona
pelkkää ruotsia. Uksin tätinsä HultW emäntäki ei
tahtonut milloinkaan puhua Suomea, waitka ruotssck
melktast niin pahasti, että siitä tusliu sai sclwää, ja
monesti nauratti niitä nuoria herroja joita palweli.
Waan hulluinta on kunll» kahden tällaisen metkan
puhelemista, niin kuin Mataleena ja tätinsä. Mo»
lemmat tofeewat kääntää snomnlaista ajatustansa
ruotsin puheesen, etkä kumpanenkaan tohdi sanoa
sitä kohdastaan ajatuksensa kielellä. Siitä tulee et-
tei kumpanentaan yminärrä toistansa. Tällaisiä il)-
misiä ou nytki paljon maamme laupunkeissa, ja eten-
li oli silloin" Turussa suuri osa alaisemmasta säädyn
tä, jotka, pitäen häpiänä puhua felwäH äitinkieltäu-
fä> elinaikansa eliwät toisilta ynimärtämättöniinä ja
ymmärtämätä toisi». Sillä ihnnnew woipi waan äi-
tinkielellänsä ilinoittaa toif»lle kaikki ajatuksensa ja
mielensä. Wieraalla kielellä pnuttuwaisesti, ja kaik-
ken »MinaisimmaMmulretulla kielellä. Monen ku-l-
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Mllisen luonnon, monet hywäin awuin toimet tuo'-
lcttaa siis tämä turmelewainen muukalaistumisen hi-
mo kotimaassamme. Kuin, moni palwelia eikö koko
ikänsä kann» tätä muukalaisuuden kahletta, ja
huu mmrettua ruotsia ennen kuin puhtaasti äitinkiel-
tänsä, jolla woist felwästi toimittaa ajatuksensa toi-

felle. Moni tällainen melsta, ehkä luonnostaan ä-
lykäs, pidetään tuhmana koko elinaikansa. Monelle
«n tämä joritaws nnmkalaistuminen alku kaikkeen

turhallisuuteeu. —> Maialeenalle oli tällainen mels-
kaus warsiu kun sunnuntai iltoina aina ta-
Pasi weljeänfä ja sai sen kanssa puhella äittnkieltän-
fä, niin luuli päässeensä kuin kahleista irti. Aila
olisi hänenki ehkä totuttaunt tähän tilaisuuteensa ja
tehnyt hänestä yhtäläisen sekaliton,- mutta onneksen-
sa pääsi hän ajoissa toisiin seuroihin, joissa tämä
tmme'lewa tapa ei saanut imelä waltaa. Se on
myös arwattawa millä ilolla Mataleena nykyisessä
tilaisuudessaan otti tämän uuden palweluksen, jossa
sai joka päiwä »vapaasti puhua rakasta äitinkieltäu»
fä. Olikin hän jo erisipäiwänä lasten parwesfa i-
han niinkuin kotonansa! kaikki tätinsä luona näytetty
ujous oli kerralla poikessa. Maialeena oli yht-
»ika» siewäluontomen ja wilkas. Pian aikaa tuli
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hän lasien parraksi ystäwäffi. Puhdas selliä' muo"

ousa, silmistänsä paistawa »vinttcniuus ja terälvä
Uy antciwat hänelle erinomaisen kauneuden, joka
päiwä päiloältä kukoistui, ja »veti kohta koko pereen

häntä suostoiiuaan. Jokainen kilpasi puhella Maia-
lecnan kanssa Suomea, ja heidän täytyi ufiasti
»rctä omaa kehnoa taitoansa Suomenkielessä. Waan
usianuuin oli Suomenkieli waan olewinaan syynä
nuoren Maialeenan puhuttelemiseen. Jokainen ra-
kasti enemmän häntä itsiään ja älyllistä puhettansa.
Jokainen kilpasi lasten kanssa tulla hänen ystäwäk-
sensä. Gtenli näkyi tämä kilpa ensi Jouluna Mai-
aleenan tultua talon. Sekä herra että rouwa ja
»vanhemmat lapset «litvat »varustaneet rikkaita ja
kaiken paraasti »valittuja jouluantimia tälle ylneisrlle
ystäwällensä. Mataleena raiska,, jolle kaikki
set kappaleet oliwat »vielä oudot, ei tiennyt niistä
»muta luin waltojensa hywyyden. Kiitollisuuden ja
ilon kyyneleet wällkyiwät kirkkaissa silmissään, kun
niillä meni isäntäänsä ja emäntäänsä kiittämään..
Lasten ilo «li myös suuri. He huusiwat kaikki, "kas
nyt Waialeena tulee niin toruksi kuin muutki!"
Ia todellaki tuli hän näillä antimilla oikein rit>
laasti »vaatetetuksi. Ia kuin Heikki eräsnä pyhänä
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-tuki katsomaan sisartansa, niin ei tahtonut enäätnn-
-tcakaan tätä, ja seisattui ällistelemään,kunnes Mai-
aleena kiisi syleilemään häntn.

Sinä hän se toki olet, Mataleena. Tie-
Kätkö kuin säikähdrn; luulin jo muuttaneesi pois täs-
tä; waan niiten olet noin koristunut, tuka sinulle on
tuollaiset waatteet «itanut, kyseli Heikli, sisarensa
häntä syleillessä.

Heikki kulta, wastasi Maialeena, ole sii-
wollinen ja jumaliuen, muista äitilvainaanuue neu-
wot, nnn sinua auttaa Jumala niin kuin minuaki.

Sisko kulta, et usko nnten «n hywä miele-
ui, että wielä puhelet selwää äitimme kieltä; nuo
koriat waatteet eiwät ole tehneet sinua min ylpiäksi,
tuin serkkuamme, täti» Auma.

Veikkoseni, se o» suurin omieni että olen
säilyttänyt puhtaana äitinkisleni: uäetkö, ilman sitä
ei olisi siskosi tässä kuunou talossa, ei tällaisissa
Vaatteissa. Miuä saan joka päiwä puhella aito
Suomea.

Onnellinen siskoni! et woi kylliksi kiittää lu-
mataa siitä. Weljcfi Heikki on onnettomampi. M
usko sisko, kuin iloinen olisin jos saisin olla sellaisis-
,sa seuroissa tuin sini. Minä tulen wiimen ihan



26

hirlluksi sinä melskaamisesta jota täytyy knullani sn
tehtäni joka hetki. Minulle nauretaan, urinua iwa-
taan alinomaa kuin hupsua, siitä waan, kun en osaa
nimittää kaikkia työkaluja heidän wongerras niniillä;
niinä olen jokaisen pilkkana, en minkään nmun kun
sen tähden ettei kieleni wielä käänny heidän muuka-»
laiseen puhcesensa. Ia kun Ivastaan heidän iwojansa
oiualla kielelläni, niin sille nauraawat niin kuin oli-
si» sanonut jonku hulluuden. Kun taas melskaan
»vastausta heidän melskausUelellään, niin nauretaan
minulle monet päiwät sitä, kun en osannmt melskata
heidän tawalla. Sisko kulta! mllä minulle neuwot?

Minna säälittää sinua, Heikki raiska! waan
minä en woi auttaa. "Lue ahkerasti kirjaa, ole nöy-
ra ja uuras", muistatko niitä äitin »viimeisiä sanoja.
Säilytä ne nnelessäis, min ihmiset eiwät woi sinul-
le mitään.

Siskokset syleiliwät toisiansa ja itkiwät, ja Heik-
ti valasi kewiämmällä mielellä palveluspaikkaansa.
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Opettaja, NstäwHllset.

Joulun pyhät oliwat annnoin ohitse. Nuoriso
Fokoutui joka haaralta pääkaupungin kouluihin ja yli-
opistoon. Nämä antoiwat kaupungille uuden elon
joulun pyhien iloja scuranneesen hiljaisuuteen, Tu-
tentit etsiwät majataloja, sekä kotiopettajan
koulupojat käweliwät parwissa kaduilla. Isät etsi-
wät huotawaa majaa ja rawintoa lapsillensa suku-
laisten ja köyhäin kaupunkilaisten luona; tutentin
alut juoksiwat Magisterein luona »sopimassa opetus-
hetkistä; matamit hakiwat uusia tuttuja palwcllakseen;
tee-, kahw.i-, pesti-, ompelu- ja muut neitsyet käwc-
liwät korioina kaduilla; sanalla sanoen, kaupunki «li
saanut tawallisen elonsa ja liikkeensä.

Perandeiilla oli neljä lasta kotona, nuorin 8
ja wanhin W nnioven iällä. Pari wuotta oli heil-
lä jo ollut mamseli opettajana. Vanhemmat päätti-
wät sen siaan ottaa nyt jonku tutentin kotiopettajat,
si, joka saisi talossa asua ja wisseinä tuntina päi-

5
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wässä luettaa lapsia. Kohta yliopiston «»vattua
muutti talon pihassa olewaan yksinäisten kammariin
st »nuori tntentti, joka «li tingattu opettajaksi. Antto
Green, se oli nimensä, oli ei atwon köyhäni
»vanhempain ainoa poika. Isänsä, käsiammattilainen
Helsingissä, «li toiwonut paljon tästä pojastansa, eikä
säästänyt rahojansa poikaansa saattaissa Turkuun ja yli-
«pistoon. 'Hänen ilonsa oli myös snuri kuultu» poi-
kansa j« mnutamia wiikkansia Turkuun päästyään tul-
leen tutentiksi. Hän piti sen nyt jo pian »valmiina
»virkamiehenä, niin suuri ajatus «li hänellä tutcntiu
nimestä, Ei mitään säästetty nyt täyttäissa pojan
tarpeita, ja tämä ei puolestansa unohtanut luottaa
isän »varoihin. Niin kului »vuosi toisensa perästä,
ja joka lukuaja» loppuun lupasi p«ika isällensäpääs-
tä yliopistosta irti. Waan yhtäkkiä scisattmwat isän
awut. Ulon »varat loppuiwat, ja Aut«n täytyi 4
»vuotta «Ituäa» tutenttina hankkia kotiopettajan pai>
kan. Pitkällisellä olollansa Turussa «li Antto saa-
nut paljon tuttawia, ei »vaau kumppaneissansa, jois-
ta kolnicn neljänneksen kanssa hän oli »veli, mutta
myös kaupunkilaisissaki, jsissa hän monessa talonsa
pidettiin stivistnneiuipinä, iloissinpina ja sanalla sa-
n»e» huivittatvaisimpina tuttawina tutenttein joufos-
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ta. Peranderin talo oli yksi näistä, joissa Antio
oli pitänyt tnttawuutta. Sen wäheunnin epäiltiin

ottaessa häntä opettajaksi lapsille, kuin Antto myös
syytti wanhempicnsa köyhyyttä lukemisensa wiiwyiyk-
seen.

Nyt siis jo tunnemme Anton ulkopnolisesti. Pis>
täitkäämme hänen kammariinsa tunnustelemaan it-
seäusä.

"Maisteri", niin kuin kotiopettajat wielä nyt-
fin tawalliscsti kutsutaan, jos kohta olisiwat waan
koulupojat Magisteri Autto Green, oli itään
päättänyt iltaluettamisensa ja ehtinyt kammarissaan
!,audaiia paksuun sawupilween rakkaasta piipustansa,
kuu eräs nuori tuteutti, Anton ystäwiä, pistiinkani-
mariin.

Jaakko l terwetulemastasi, kiljasi Magistcri,
hypäten tulewallen wastaan. Wiimenki näkyy sinu-
«ti; hitoillako olet oleksinut koko lukuajan? Wain
owatko. suomalaiset houreesi tehneet sinun jo koko
hulluksi?

Houreet, sanot aina; waan s»»o niitä
hywäsi, tämän'lukuajan olen kuunnellut ahkerasti
Porihaanin jullisi» lukuja. Ethän niitäki sinon«
houreiksi.
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Minulla ei ole ollut «iloa häntä kuunnella,,
waan muistanen oikein, hän on yksiä Suomihulluja.

Olisit kuullut wiimo lukujansa Suomen his-
ioriasta. Suomalaisista,, heidän erinoniaisesti suloi-
scsta laulustansa, joka Muinosista kansan sankara.
joista wielä elää Suonien itäisillärajoilla. Karjalan
saloissa. Olisit, kuullut niitä, Antto!-

Oikein sanani toteutuuwat; »veliseni, nää»
mä, on yksi Porthanin Suomihulluja. Ketä se lii>
tuttaa jos Karjalassa lauletaan tai luetaan, jos
Porthani lukee Suomen eli Turkin historiaa;
minusta näyttää molemmat hyöbyttäwän saman wer-
ran, enkä aiwo pöätäni hutaista kummallakaan. Waan
näätfä, Jaakko, Antto Greeniki pitää ftiomalaisia
lukuja jofapäiwä, mutta paljon huwittawampia
kuin Porthani kaikin oppilaisinenfa.

Sinä? sen uskojin. Marma-an olet tawan-
«ut, jonku Uskelan neitsyen, joka on unohtanut
llineerata rakkautta suomeksi.

Oikein leikit». Tietänet opettawani
derin lapsia...

I» pitäwani suomalaisia, puheita sen sisäpii-
»ille, <«hton»t sano».
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Ihan todella, Jaakko! waan kesken puheen,
minusta näyttää kuin käwelisit entisellä tawallasi

suomalainen lnno taskussa, niinhän?
' Tulen Poithaanilta, näyttämästä eräsiä

uutta laulua.
> Joka sinulla on powellais, hahahal Arwasin-

h«n sen. Waan jos nyt tohlosin nähdä tauluais ...

minusta luulleni pitäisi tulla wielä toinen Porth»»-
ni . . . näytäthän?

Mielelläni. Waan aiwonet sitä puhemichek-
scsi, niin olet hukassa. Tuossa onl

Huolettomasti ja muhoillen otti Antto taiiiun
paperin, pani sen pöydälle sanoenr

Täniltana aiwon koetella saanko sillä hywae»
ti unta

Sitä nähden et taida runoja tarwita, sillä
unen puutteessa et ole muutenkaan, nauroi Jaakko.

Jumalan kiitos, tähän asti en. Waan,

Jaakko! woipi muillaki olla pienet houreensa.
Todella? Giwäthän oppilaisesi liene sinn«

pyörryttämässä? «varmaan kaiken ihanimmat kukka-

»yplykaiset puhkeemaisillaan, nuo pienet Peranderit.
Todella. W»«n tuskin uskonet kuin oikein
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leikitä sanon, minulla, Antto Grceuilla, on suoma-
lainen kerjäläistyttö oppilaisena.

Sitä en yhtään kummeksi, jos opetat häntä
lukemaa».

Et suukaan; waan kerjäläistyttö wallaswaat-
teissä, orsautavpurankukkas-poskilla, tulisilla silmillä ja
suuteluunwetoisimmilla purppurahuulilla, joista kuulet
waan neroisimmcit Hämeen-suomalaiset sukkelapuheet,.
ja joka remputtam forttepiaauoa laulaa
äänellä jota mamseli Carlsson ei tarwitsisi häloe-
<ä, ajattele sellainen l 4 »vuotinen tyttö
rin rouwan kaswattityttnrenä, jolle joka päiwä saat
opettaa kuinka "rakastan" konjugeerataan olcwassa
ja tulewassa ajassa, ja joka opetushetkinä istuu uc-
näni edessä, että woit kuulla sen rinnan syffämiscn
ja lukea joka ajatuksen sen sini silmissä, niin et vh-
tään ihmettele jos Antto Greenistä tulisi toinen Por-
thaani, ja jos sanon että toisinaan. ...

Magisterin puhe keskeytyi talon piikatytön juos-
jessa tanssien ja rallattain owest» kammariin kiljas-
tcn: "Frou' kuss' maistrit tee' "werclle, jolla pais-

kasi jälle kiini owen, laulaen: "sinua ma rakasta! ja
rallaralla raa"... .

Jaakko, joka huwituksella oli kuunnellut iloisen
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yMwänsä leikillistä kuivausta suomalaisesta keijä-
läistytöstänsä, suostui suuritta houkuttelemisitta sen-
laamaan ystäwäusä Peranderiin, jossa tämä luvasi
teettää hauen tutuksi. Wacm nyt jätämme ystäwyl-
set katsahtaakstmme Matami Hultin taloutta.
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Ann'"Sohwicl.
Hultin Saara tyttärillensä as« muutanmn työmie-

hen talossa Aningaisen mäen tienoilla. Hänellä eli
nyt enemmän palwclusvaikkoja kuin milloinkaan en-
ne». Pian koko päiwän täytyi Saaran wiettää,
herroinsa palweluksessa, jotka oliwat jokseenki kauka-
na toisestaan. Joka Päiwä piti hänen suosta Nnin-
gaisesta "Opsalwuoriumin" luokse, sieltä Hämeen ka-
tulle, Piispan kadulle ja takasin Puokalamäelle ja
wiimeksi wielä kahteen paikkaan Aningaisessa. Sill-
aikaa istui Ann''sohwia yksinään kotona, ommellen
paitoja, nianiskoita ja kauluksia äiti» tutuille tutent-
tiloille ja "kultapojille". Usiasti tapahtui että nämä
kultarojat whtoiwat itseki tiedustella työnkulkua, ja
tapasiiwat silloin aina nuoren ompeliansa yksinään,
jos ei joku kumppanistansa jo ennen ollut samalla
asialla. Näissä tilaisuuksissa arwattawasti kulki um-
pelu niin ja näin, ja monesti löysi äiti ompelukset
samallaisena kuin lähteissään. Jokainen kilpasi lie-

bakoimisella ja maanittelemisella, joka turhalliselle,
niin wähän maailmaa iuntewalle tytölle, luo,nno,!l,i-
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sesii ei woinut olla wailutukseta. Päiwä väiwälti
lisääntyiwät nämä käynnit, intin niistä ollen ihan
tietymättömänä.

Eräsnä päiwänä tuli Hultin Saara tawallisella
tawallansa kotiin aamu käynnistään. Enfimäincn
kysymyksensä oli aina jos rakas kahwipannunsa oli
«arin». Tytär wastasi äitinsä kysymykseen wähän
närkästyksellä:

Gi ole puunkapulaa sisässä, millä sitäkeitin.
Tyttäreni, wastasi fiewästi äiti, onhan

loko kuorma halkoja wajassa! luulin että. .
..

Mnunpitäisi pihan yli kantaman kahwillcu-
ne puita- todella, äiti, kas se olisi näyttänyt war-
maan kauniille; waan mammal mitäs sanotte tuosta
kukkaisesta? eikö se ole kaiken somin ruusu?

Tyttö! silkkinen ruusu, . .
. mistä sinä sen

sait? liljasi äiti oikein häpsähkäin, nähtyä tyttären,
sä kädessä suuren koistawan ruusukukan, sellaisen joi-
ta nuoret mamsellit pitääwät »vaatteissaan tanssipai-
koissa ja pidoissa.

Näättekö, mamma, kun menin ostamaan lah-
wianne, oli Berglunnin puodissa paljon joukko», ja
.Hiwaatte etten miten woinut sinne mennä selwälläpäi-

5
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wällä ja sellaiselle asialle; sentähdcn päätin tehdä
ostokseni Hänuneliinin puodissa, jossa minua eiwät
tunne ja jossa harwoiu käypi muita walioja. Ia
näättc, nyt satutti kukkasien ompelian Eriksonin
touwa», joka asuu pian Hämmeliiuin wastassa, jus-
tiin ikkunaansa asettamaan tätä äsken tehtyä ruusua
«Hytiksi kawelewille. Hän tuntee minun ja olisi näh-
nyt minun läywän Hämmeliinissä, jossa muut ival-
lat eiwät runkkaa käydä, ja minun täytyi poiketa sa-
massa Eriksonin rouwalle, jolta sai» tämän armaan
kukkasen kahella plouwulla usfoisittako sitä, mamma!

Waa» kahwit? liljasi äiti, pian wapise-
ivalla äänellä.

Millä niitä olisin ostanut? ...kaksi ploutuahan
minulle waan hellitteli, wastasi pikai-
sesti, katsomata äitiinsä päinkään.

Oletko sinä hurjana, tyttö? Kahwia ei ole
jywää totona ja rahaa ei leiwäksikään, onneton!

mitä sillä kukkaisella teet?
Soisitte warmaau minun lawclemään

läistyttönä pillin katuja ihmisten nauruna, wain mi-
te»? pitäisihän teidän tuhmanaki ymmärtää ettei
uusi silkkihattu woi olla kuktaisit».
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Jos ?lnn'-sohwia olisi katsahtanut äitiinsä, olisi
wanuaan keksinyt wältkywän herneen äitinsä silmäs-
sä, waan hän hyräili itsekseen eikä nostanut päätän-
sä ompeluksestaan. Äiti ja tytär oliwat hywänaikaa
äänetä. Wiimcin sanoi äiti wapiscwalla äänellä s»
ilkein:

Sillä tawalla saatat kohta minun sekä itsesi
silkki hattuneis ja kukkasincis kerjäläisiksi. Minulla
on mahdotonta kauwemmin juosta koirana ympäri
Turunkaupungin. Nyt toin suuren pesun rikkailta
walloilta ja huomcna sinun täytyy ruweta pesemään.
Itse en ehdi entä jaksa.

Hahahal niinä luulen eukko on tullut hullua
si »rauhoilla päiwillään, liljasi tytär wiskaten ompe-
luksensa pöydälle. Wiimein tahdotte warmaan mi-
nu» pesemään omia likasi» ryysyjännekl, itsenne is-
tuissa huolctonna kähwikattilan ääressä. Wahinkc»
ettette ole opettaneet minua puhumaan Hämeen Sno-
meakin, ehkä woisitte todellaki naittaa minua talon
isännän pojalle Antille ja tyttärenne woisi ruweta
palwelemacm teidän tutcnttiloiianne. Wain mitä?

Äiti nojaisiin wieressään olewalle wuoteelle,
peittäen käsillänsä silmänsä ja huoaten:

Onneton koulu, johon hupsenin sinun pane-
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»illan. Kaikki lvaiwani meniwät kuin tina tuhlaan,
Kirotut silkki hatut ja kukkaiset! Ne tuowat

jäläisen sauwan »vanhuuden turwakfeni.
ni! mitä pitää tekemäni?

Äitin nostaissa päätänsä olt tytär hävinnyt
wasta. Gtcinenki oli tyhjä. Lähestyin pöytää ru-<
pesi Saar» katselemaan tyttärensä ompeluksia, jotka
oliwat kaikki sekaisin pöydällä. Silloin käweli kori-
asti »vaatetettu mamseli ikknnan siwuitse kadulla^. . <

«itin polwet rnpesiwat »vapisemaan tunnettua tyttä-
renfä paistawan silkki hatun ruusuinensa, ja hän lan-
lesi jälleen »vuoteellensa itkein ja huutaen kohtikulk-
lnaan: "kirottu kouln ja kirotut silkki hatutl".

Sellaiset owat »virheellisen kasivatuksen jälet.
Parempaa todistusta kansan koulun tarpeellisuudesta
«i tarlrittane. Hultin Saaran tytär näyttää meille
kansan koulun kaihon, kaupunkeissa, ei waan elätti
wän raakuutta, mutta myöskin turmelelvan kansan
tapoja. Köyhinkin »vanhempi halaa lapsellensa jota
tuta osaa ajanwalistulsesta. Hän luulee sen tapaa-

wansa sameissa kouluissa, joissa onnellisemmatki
wanhemmat käyttääwät lapsiansa, ja puuhaatvat sitä
«hkerammasti saada lapsensa niihin, luntemata mitä
siellä opetetaan. He toiwoowat saawansa sieltä si^
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Wistynee» kiitollisin lapsen, joka kerran on malscNu»
»vanhempansa waiwat ja huolet; joka onnellisempana
»vanhempaansa on lapsellisella rakkaudella muistelema
sen hywyytt». Myöhään keksii tämä huolenpitäwä
»vanhempi «helyksensä. Hänen täytyy kauhistukset!,
nähdä juuri tämän huolenpitonsa syyksi lapsensa tu»
mellukseen. Hänen täytyy nähdä itsensä auttaneen
lastansa »vierastamaan wanhempaansa, sen töitä, ti-
taisuutta ja säätyä. Hänen täytyy katumuksella näh-
lä lapsensa eroawan kaikista säädyn ja seurallismi-
len pauloista, ja wielä ennen kuolemansa turmeltu-
na ja kaiken onnettonninmassa tilassa johon ihminen
woipi langeta. Tarpeenmukainen kansan koulu olisi
ehkä sitonut saman lapsen wanhempainsa alaiseen
säätyyn; mutta se olisi tehnyt hänestä kunniallisen
siweyttä harjoittawan ihmisen, joka olisi ollut ivan-

bempansa ilon», ja aikanansa »voinut kaswattaa I»p-
--sia, joilla ehkä kansalaisensa olisilvat »voineet ylpeillä.

°32M
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Suomalainen tuttö.

Peranderin rouwa, »varakkain »vanhempain tytär,
«li saanut kaöwatuksensa oiwallisessa naiskoulussa
Stokholmissa. Tämä, luonnollisin awuinensa ja kc-
tona Suomessa saaduin ensimäisin faswatuksinensa, teki
että hän oli aitansa loistawimpia ja ympärystönsä
pulskeimpia naisia. Peranderin talo oli myös niitä
joissa ei näkynyt isännän eikä cniännän waltaa. Hylvä
järjestys näytti siihen tulcwcm itsestään, ja palawin
moitehalu ei pistynyt tähän pcrecsen, joka pait sitä
oli kaupungin forkeempia säätyjä. Kaikki niitä Tu>
nm kaupungilla siihen aikaan oli jaloa, suurta ja
loistawaa kuului Peranderin jokapäiwäisiin seurimk.
siin, j» talo oli paralta wieraankäyntövaiklojll Tu>
russa.

Päätettyänsä antaa sen nuoren Maialeenan lu-
kea kotiopettajan edess» yhtenä lasten kanssa, oli
Perauden» rouwa yhtaikaa miettinyt kuinka tytön
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taswatus oli täytettäwä, ja Perander suostui siihen
niielcllään. Rouwa oli nähnyt tytöllä erinomaiset
lahjat ja tahtoi tehdä kaikki niiden puoleen, saadak-
scen tytöstä kunnollisen ihmisen. Maialcena oli jo
oppinut hywästi ymmärtämään ruotsin kieltä ja taisi
lukea ruotsalaista kirjaaki; waau koska tyttö parenimin
rakasti puhua Suomea kun sitä wiclä wähän jäykästi
kulkewaa Ruotsia, sai hän sekä selittää Magisterille
kaiken lukunsa omalla kielellään että myös jokaisen
kanssa puhella sitä. Kun joku tuntematon sattui
mitä sanomaan hänelle Ruotsiksi, niin wastasi Mai>
alecna aina Suomeksi, yhtään kainustelemata. Mai-
aleena sai myös oppia laulamaan, sekä soittamaan
forttepiaanoa ja gitarria, talonlasten soittoopettajan
awulla. Kaikessa näytti hän erinomaisen opviwai.
suuren. Hän osasi muutamia suomalaisia paimen-
lauluja ja siihen aikaan tawallisia rnuoja, joita nyt
opetteli myös soitolla juohdattelemaa». Hänellä oli
erinomainen taipumus soittoon, ja rouwa antoi hä-
«en olla kaikissa soitto-toiwutelmissa joita pian joka
päiwä iltapuolla piti lapsillensa. Elköön kuiten-
taan luultako rouwan kaswatustoimcn pysähtyneen
näil>iu huwitus- ja seuruus omaisuuksiin; Pcrandcriu
roulra oli liian toimellinen antamaan köyhälle suo-
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malaisclle tytöllensä waan sellaisenkaswatukscn. Hän
näki etemmä, ja Mataleena sai kaiken muun oppimisen-
sa rinnalla toimittaa pian tawallisen paremman sisä-
piian ammattia; sai olla apuna leipomisessa, pesuis-
sa, ompeluissa, talouden pidossa ja ruoan laitoksessa.
Wieraihen aikana sai hän tehdä palwclusta pöydäs-
sä, taikka lanta» kahwill ja teetä ja kuin
nämä oliwat toimitetut, sai myös seisattua seuraan.
Luonnollisesti eiwät wieraat olleet keksimätä tätä ty-
tön kummallista oloa, ja pian aikaa oli Peranderin

rouwan "Suomalainen tyttö" tunnettu kaikissa talon

tuttawissa. Hänelle alettiin näyttää ystäwyyttä.
häntä puhuteltiin siewästi ja oltiin huwitetut yhden
werran hänen kauneudestansa, kuin nerollisuudestan-
sa j-a suomalaisesta puheestansa. Ia sitä ei enää pi-
dctty minään ihmeenä jos nuoret herrat, joista suuri
osa oli kotiopettajan kumppania ja ystäwiä, istuisi,
wat "Tl>omala>isn! tytön" wiereen ja puheliwat sille
niin kortasti tuin suomeksi woiwat; sillä siihen ai-
taan puhuttiin herrassäädyssä Suomea yhtä harwoin
kuin nytti, ja kaiken wähimmän oli se tnwallista
Turussa, joka oli niin läheisessä yhteydessä Ruotsin
pääkaupungin kanssa.

Vi tauroan wiipynyt ennenkuin Maialeena näin
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«li tutenttein lesken tullut melkein kuuluisaksi, ja
kohta kilwattun woittaissa sen kainun "Suomalaistytön"
ystäwyyttä. Mataleena ei suukaan wielä käynytyh-
teisissä tanssiseuroissa, waan kotona ja muissa yksi-
tylsissä pereissä pidetyissä tansseissa oli hän usiasti
talon »valtojen mutana, ja käytöksensä oli näissä yhtä
siewä, nerollinen ja wirhetön kuin kotielämässäsi.
Tällaisissa tiloissa etenki, ja Maialecnan ympä-
rill» ollessa joukon liukaskielisiä nuorukaisia, tunsi
Antto Green rintansa lämpeäwän, kun silloin nuo-
ren oppilaisensa silmät kcrtomattomalla mielisuosiolla
tapasiwat opettajansa. Waan tämä tunto oli waan
hetkellinen, jota hän toisella silmän räpäyksellä hä-
pesi, ajatellessaan tytön sukua ja kieltä, joita hän
ei kaikkein sen awujen ja etujen rinnalla woinut
unhottaa.

Niin muukalaistunut oli tähän aikaan Suomen
»valistuneempi sääty. Afrika» raat mustat asukkaat
owat nykyaikoinll jo ruwenneet saamaan Vurooppalai-
silta ihniisarwonsa, siirtolaiset Amerikassa lähestyy-
wät jo sen raakoja waskenkarwaisia asukkaita: mutta
puoliruotsalaietuneen suomalaisen työmiehen poika,
tyhjin päinensä, inhosi silloinrakkauttansa fiwistyncesen

U
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kunnolliseen suomalaiseen tyttöön, sen puolesta waan,
että tämä pulmu hylittyä äitinkieltänsä, Suomea.
Waan Antto Greenin vuollustukselsi woimme sanoa
hänen ei olleen ainoan joka teli niin.
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Sairaanhoitoa.

Kolmatta kertaa muutti maa »valkoista pukuan»
sa wiheriäiseen, ja kolmatta kertaa leikitsilvät sinisen
järwen aallot ikuista leikkiään An!«n tultu» kotiovet-
tajaksi Pcranderiin, ja nuori Maialceua oli tällä
ajalla muuttunut kaswawasta lapsesta täyteläiseksi
tytöksi, knkkanyplykäisestä loistawaksikultaiseksi. Waan

oli aina sama Magistcri. Lukunsa Aka-
temiassa oli aina samalla jalalla kuin taloon tullessaan.
Waan lienee hän nyt sisällisesti muuttunut?

Se oli Toukokuun ilta. Peranderissä oli pal-
jou wieraita, ja niiden seassa muutamia Anton wan-
hoja kumppania. Nuoret tanssiwat ja pitiwät sii-
hen aikaan tawällisia leikkiään. Waan näissä ,'lois-
sa kaipasi nyt moni yhtä, joka Peranderissa oli kau-
wau aikaa jo ollut seuran ilona ja henkenä. Perä»,
dcrin "Suomalaista tyttöä" ei nähty niin kuin en>
nen iloitsewain seassa, sillä hän istui uyt enimmästi
yksinään jossai nurkassa, pian keksimätönnä muilta.
Mustat »vaatteensa j» mureellinen muotonsa näytti-
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lvät hänen surewan, ei waan ulkonaisesti mutta sydäm»
mellisestiki. Muutamia wiitkoja ennen oli hän uni-

mistanut »veljensä Heikin silmät, joka onnettomassa
palweluksessaan oli turmellut terweytensä ja läksi
hywän äitinsä tuoksi, niinkuin hauen wiimeiset sa-
nansa sisarelle oliwat olleet. Weljensä potessa oli
Mataleena käynyt vian jokapäiwä sen luona, ja sil-
loin puhelimat he aina entisestä mökistänsä Hämees-
sä, lapsuuden ajoistansa ja äitistänsä, ja Heikille
oliwat nämä muistot sanomattomasti lohduttawaisct.
Heikin kuoltua oli Mataleena ensimäiset wiikot ollut
lohduttamatoin; hän tunsi nyt olewansa yksinään,
laikita omaisita ja sukulaisita. Tätinsä ja serkkunsa
luuli Maialeena aina yhtä ylpeiksi kuin ennenki, ja
ajatteli etteiwät he nyt enemmän kuin heidän luona
asuissansa tahtoneet puhua suomea ja ystäwöidä suoma-
laista tyttöä. Maialeen» oli ihan tietymätön niistä
eduista jotka Mailaa Peranderin talossa oli saa-
nut; hän piti itsensä nina köyhänä armottomana mö>
kin tyttönä.

Kas siinä oikian kaswatuksen hedelmä! Sen fi>
aan kuin köyhän palwelus-eukon Hultin Saaran kun»
«oton tytär piteliin siwistyneenä esiwaltana, hal-
weksien äitiänsä, piteliin esiwallan rinnalle siwisty»
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nyt Maialeena aina tmwattomana köyhän mökin tyt-
tärenä.

W«an palatkaamme jätettyyn iloseuraan. Mai>
aleena istui, niin kuin sanottiin, nurkassaan, eikä nä>
kynyt paljon huoliwan foto iloista, joissahan ennen
oli niin mont» onnellista hetkeä wiettänyt. Nuori
mies, pinnalla wakaisclla katsannolla, oli, pait Perän-
derin nuorempia lapsia, pian ainoa joka oli tanssin
aikana kerran toisen puhutellut Mataleenaa. Tämä
nuorukainen, jonka jo tunnemme Jaakon nimellä,
oli muutaman ajan ollut poikcssa Turusta, ja näh>
tiin nyt palattuaan sinne tulleen wielä synkiämpi
mieliscksi kuin sitä ennen. Hän kantoi myös surua
isänsä kuolemasta, niin kuin oli sanonut. Entiset
kumppaninsa ja tuttunsa oli kaikki jättänyt, ja itään
kuin sattumaisiltaan oli jonku kerran pistäinyt An>
ton luona, joka myös ihmetteli ystäwänsä muutosta,
sanoen: "Sinua tuskin woipi tuntea entiseksesi; taik»
ka sinun owat tehneet ne suomalaiset runot ihanhö!>-
lypäiseksi, taikka olet rakastunut, jompi kahdesta".
Tämä synkiä alakuloinen nuorukainen nähtiin ist»
wan Mataleenan wieressä, kun tanssin ja muiden
leikkein päätytty» kaihottiin seuraan Maialeena». Kyl-
lästyttyä muihin iloihin tahdottiin nyt soittaa ja
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laulaa, ja kaikki sulhaismiehet keräytyiwät
inalaistytön" ympärille ja pyysiwät häneltäki kuull»
jonku laulun, jonku suomalaisen lunon. Maialccna
ei woinut »vastustella kauwemmin, hän istuisiin
iepiaanon ääreen ja sillä juohdellen lauloi:

O, Suomenmaa! kotoiset järwet, joet ja wuorct.
Ia synkät lchwikot, kuin lassa näin!
Te itkuisesti mielessäni ootte nuoret.
Mä teitä rakastan kuin äitiäin.

Mä muistelen, luu ensikerran mun te näitte
Ia silloin kuljin teissä äitinein.
Te järkiään mun ystäwäksenne jo teitte.
Ia haastelitte äiti» kielelläni.

Ia runoloita, isiemme sankarkieltä,
Mä teissä ensikerran kuulla sain,-
Ia kannelsoiton ihastuttawaista ääntä.
Se nosti hempiästi rinloain.

Kuin woisin unhotta» sinua kotimaani,
Mä wielä äiti» kielen kuulen nyt
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Ia ylsi hellä tunto nostaa rintoani.
Se sankaikiel ei wiel' oo sammunut.

Sitä emme woi sanoa minkä »vaikutuksen nämä
wärsyt, lauletut Maialeenan heliscwällä selkiälla
äänellä, se» sulawilta huulilta ja wähän surulliseen
wctäwällä säwenellänsä, matkaan saattoiwat lunki
knultelian mielessä, sillä harwat ynnuärsiwät oikein
näitä tällaisissa seuroissa outoja sanoja, mutta sen
woimme wakuuttaa, että »varsinkin oli yksi joka ne
ymmärsi ihan täydellisesti, joka »iissä tunsi oman sy-
dämmensä kielen, ehkä waan »vaillinaisessa puwussan-
sa. Tyytywäisenä, ja illan iloista wielä puolijuopu-
neina jättiwät wieraat sydänyön aikana Peranderin
talon.

PHiwä oli juuri nouseniaisillaan »verenpunaiselta
»vuoteeltansa! kaupungin yöwartiat oliwat nulahta-
neet huonein seinwierii» ja lulemattomain kukkojen
kimakat ää»et huusiwat ihmisiä nousemaan »vuoteil-
tansa. Waan ihmiset makaftvat rauhassa, ja kaupu»-
gin kadut oliwat elottomat, tyhjät.

Silloin aukesi yksi Peranderin talon pihan puo-
limaisia ikkunoita, ja aamurusko suuteli siitä yöllä
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wähän waalistuncita poskia, ja posket saiwat aamu-
ruskon karwan: niissä tuonemme nuoren Mataleenan.
Hän oli maannut waan lyhyisen ajan, ja senki le-
wottomammasti tawallista. Tullut wasta puolelta
yöltä wuoteelleusa, oliwat rauhattomat unet pääs-
neet ensikerran rauhalliselle päänalaisellensa, jotka
wiimein larkottiwat hänen ajemmalla kuin muutoin
jättämään »vuoteensa ja terwehtämään nousewata ke»
wätpäiwää. Hän oli istunut ompelupöytäänsä itku-
nan wiereen ja, ompelus kädessä, awannut ikkunan,
nauttiaksensa aamun raitista ilmaa. Katsellen laajaa
kaupunkia, jonka punatut katot näkyiwät silmän sin-
täwään ja pcittiwät kaukana kaupungista olewan met-
san, josta waan yksi korkia mäki aamuruskossa wä>
hän pilkotti, kuwaisiin hänelle entinen elämänsä pie-
nessä äitinsä mökissä mieleensä. Kuiu erillaiuen sitä
wastaan oli nykyinen! ja ensikerran hawaitsi hän it>
seosäänki jonku muutoksen. "Minä", sanoi hän itsck-
seen. "joka neljä wuotta sitte kerjäläistpttönä tuolta
mäeltä ihmettelin noita kaikkia huoneita, joka raalta
työmiehen waimolta, omalta sukulaiseltani ajettiin
kadulle tawallisena kerjäläisenä, minä olen nyt muu-
taman näistä huoneista suurimman ja kauneimman
asukkaita, isällisellä ja äilillisellä hywyhdelläkohdeltu
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onnelisimmilt» ja korkeinsäätyisiltä näitä asukkaita, ja
kaikki nuo nuoret herrat, jotka joka päiwä etsiiwät ys-
täwyyttäni ja jotka minua häwetiää sitä sanoessa

jotka pitäisiwät onnenansa suudella minun, ke»
jäläistytö», kättäni. Olen warmaan paljon muut-
tunut, minua warmaan ei lueta enää kerjäläisty-
löisi, ei tunnettane minua köyhän mökin lapseksi?
Ia sen olen laimin lyönyt sanoa heille kaikille.

Waan kuin! wiclähän minua kutsutaan Maialee-
naksi kuin kotonaniki, wiclähän puhun waan samaa
tieltä kuin äitineni Hämeen metsän mökissä, ja wie-
lähän äsken puhelin niin kuin ennenki weljeni Hei-
kin kanssa. Suuret kyyneleet walkkyiwät Maia-
leenan silmissä, ja nojailen ikkunan pieltä wasten
peitti hän pyyhkimellä kaswonsa ja itki. Waan ph-
täkkiä kawahti jälleen ylös, jatkaen yksinäistä pu>
hcttausa: waan tuo uneni, niin hirmuinen, ja
kuitcnki niin suloinen, ei, sitä eu saa, en woi pi-
tempaan muistella, — ensitilaisuudessa sano» hänel-
le kaikki, sanon olewani se kuin olenki, kerjäläis-
tyttö Hämeenmetsän mökistä. Waan se hirmui-
nen uueui, woisinko unouttaa sen kohta, Näin

sanoen kurotti hän päänsä likemmäksi ikkunaa, auiaik-
7
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scen raittiin tuulen puhaltaa palawille kaswoillensa,
waan siinä sannassa wetäisiin hän hämmästyneenä takai»
fin, ja kiljaötcn hätäyntyneellä äänellä, lankesi istui-
inellensa. Portista tuli nyt neljä miestä pihalle,
fantain puriiailla jotain raökasta kuormaa. Aamu-
rusko koki turhaan punata puriloilla lepääwän nuoren
miehen waalistuneita kaswoja, jotka Maialecnalle
oliwat tuntemattomat.

Perandcrin pidoista erottua oli muutamia tutcnt-
tia kokoontunut Anton luotsi, ja niiden seassa oli

Jaakko, Niin kuin tahallisesti kuunteli häu ää-
»etöinä ja synkiällä katsannolta iloisten kumpainen-
sa ilweitä. Etenki itoittiin nyt Anton irwistyfsille
suomalaisesta tytöstänsä. Se on ankara tyttö, sanoi
hän, rakastan häntä hulluksi tullakseni, wain mitä
Jaakko, eikö hän laulanut oiwallisesti wärsyjäsi?
Kiitän nöyrimmästi uyt niistä, ne walehtclin oniiksi
tekemiksini, sen suonet minulle anteeksi, olisit nähnyt
kuin hän niihin ihastui ja panetti ne soiton opetta-
jallunsa järkiää» nuotille, ja toistua pnwänä lau-
loi ne 10 minulle suomcu kyntörastaan äänellänsä,
että rakastuin häneen warvaideu neniin asti.

Sinun suomalainen tyttösi on todellasi ra-
lastettawa, sanoi muuan tutentti, waan minua pe-
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koittaa että hän on sinulle liian hywä", sellaisekle
roistolle.

Woisis häwctä toki! Waan rakastaa on toi-
nen juttu ja toinen naida. Siihen tarwitsesin wä-
himmäkseen parin wuotta ensin kunnnclla Porttaanin
lukuja, saadakseni niuutauiain suomikiihkon i waan
Porttaanikin jo on Herran nimessä, ja sentähden sii»
tä ei tule mitääa. Mutta hän on toki paras far-
japiioista joita olen tuntenut ja näättc, olisko
ihme jos sydäntä wähäu lämmittäisi. Waan Jaat-
ko, näytät niin wakalselta, ethän mieline miuua pus-
keniaan!

Jaakon katsanto oli todellaki hirmuinen. Hän
kawahti istuiltaau hyppäsi. Auton eteen ja kiljasi wa-
wisten: sinua ou suurin heittiö kuin maa päällänsä
kantaa, kunniaton, hylky! Jos awaat wiclä suutasi
tytöstä, joka on tuhannen kertaa parempi sinua ja
koko sniuast, niin rutistan tuohon paikkaan sinun
jauhoksi.

Jokainen hämmästyi Jaakon puheille ja näölle,
sillä siinä ei ollut mitään leikkiä. Siinä se on «ikia
kosia, sanoiwat ystäwät, niin minäkin tekisin Jaakkona.

Sitä minä en sallisi Anttona, sanoi toi-
ne»; sitäpähän olisi mies joka, weisi tyttöni poi<
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nenäni edestä, ja sitte haukkusi minua noin omissa
huonetssain.

Pidä puolesi Antto! taikka sinun hylkääwät
kaikki ystäwäsi, kun niin annat itsiäsi haukkua!

Oikein, sanoi taas muuan, sitä hiis sietäsi,
tuolla tawalla menettelemään tyttöäni, ei!

kimputkaa, kas se on oikein, minussa on Jaakon
puollustaja.

Sinä wastat minulle sanasi, Jaakko, sanoi
nyt Antto, taikka peruutat ne nyt paikalla. Istäwäin
ja kumppanein kesken ei sellaiset sanat saat» tulla
kysymykseen.

Ne wastaan waikka hengelläni, enkä peruu»
ta, ja sanon wielä, sinä olet kunniaton petturi» jo»
fa wiettelisit sellaisen jalon naisen. Et ansaitsefi
päästä hänen seuraansakaan, sen »vähemmän tuli»
miehcksensä

Jaakko, tänä yönä tapaamme toisemme kello
2 Hämeen tulli» ulkopuolta.

Pian oli koko seura liikkeessä ja nyt mentiin
efinna tutentcin tawalliseen rawintopaikkaan, joss»
tawattiin muutamia kumpvauia lisäksi, juotiin ja syö»
tiin yhtenä, ja yllytettiin riitaweljeksiä enemmän,
sillä kaksikimppu oli siihen aikaan tutenttein kielletty
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yuwitus, joka sen tähden oli sitä enemmän wiljelty
j« hywäilty.

Määrättynä hetkenä löydyttäittin sowitnssa pai-
kassa, molemmin puolustajin, ja Jaakko, joka sai
määrätä aseet, oli walinnut miekat. Tehtyä tawalli-
set warustukset j» temput töytäsiwät kumppanit toisi-
ensa päälle. Tappelu meni ensin melkein tasaisesti,
sillä molemmat oliwat warmat nuekkasilla tappelemaan;
mutta Jaakko oli wäkewämpi ja muuten rohliampi.
(li kauwan »viipynytkään ennen kun Antto kaatui,
rintaan haawoitettuna Jaakon miekalla. Hämmästy-
neinä hyppäsiwät puolustajat langenneen ympärille.
Weri torwesi mustanaan haawasta, ja Antto oli
menehtynyt tunnottomaksi. Hän kuolee, huusiwat ys-
täwät, kowin julma olitki, Jaakko. Säikähtynee-
nä wiskasi Jaakko miekan tantereelle. Waan ajatilk-
scnsa oliwat nyt wielä sekoitetut edellisestä juomin-
gista, eikä tiennyt mitä tehdä, wann katseli jär-
kähtämätöinä kaatunutta ystäwäänsä, jonka kaswot
oliwat kuolleen karwaiset. Kaikki näytti nyt hänelle
kuin unen näkö. Kumppaniensa hoidellessa kaatunut-
ta, häwisi hän wiimein heidän keksimättänsä.

Vrkäleen ajan siitä kuuli Mataleena unissansa
wicnon laulun ja luuli selittäwänsä sanat:
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"Ia sama tunto nostaa wielä rintoani
"Se sanfar kieli' ei wiel' oo sammunut".
Me tiedämme jo mitä nyt seurasi, ja että tu-

tentit oliwat saaneet muutamia yöwartioita kantamaan
Rnton kotiinsa, ja lähättäneet Lääkärin sitä hoita-
maau. Waan Jaakko! sitä ei ollut kukaan nähnyt
sen komniu ja huomena ei löytynyt Jaakkoa loko
kaupungissa. Muuntamat arweliwat hänen purjeh-
taneen samana aamuna lähteneessä laiwassa Eng-
läntiin. Ia koska Jaakolla muuten oli warsin wähän
tuttuja kaupungissa, ja nekään wähät eiwät tienneet
hänen kotiperäänsä eikä sukuansa, unoutettiin pian
koko asia, sen enemmältä kysymyksettä.

"Magisterin" tilaisuus pani kohta koko Perän-
terin pereen liikkeelle. Selwittyä eusimäisestä säi-
käylsestään kiisi Maillleen» ajamaan ylös koko jou-
lon, joka ei wähemmän hämmästynyt tätä erinomais-
ta tapausta. Kukaan ei toki arwannut oikiaa syyti
tapaukselle. Peranteri arweli Magisterin lyödyksi
raiwoisilta sälleiltä ja opinpojilta, jotka usia?li kä-
weliwät suurissa parwissa öillä ympäri kaupunkia, ja
monesti pitiwät pieniä meteliä tuientticukanssa. Hän
oli wielä aina toimetoina. Lääkäri oli knnenki tnt-
kinut haawau ja sanonut sen ei olcwan tuolcttawai-
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sen, mutta waatiwan tarkkaa hoitoa. Grinomattain
oli kaikki nielu ja hälinä waroitettawa sairaan kuu-
luwilla. Maialecna sekä Peranderin lapset katseli-
wat itkusilmin opettajaansa, joka iloisella ja leikki-
sellä fäytökscllänsä oli tullut kaikkein ystäwäksi. Wan-
hemmat eiwät wähemmän surkutelleet kotiopettajan ti-
laisuutta, ja tekiwät kaikki mitä woiwat sen paranta-

nuseksi. Rouwa itse käwi wähän wäliä istumassa
hliwät ajat sairastumassa, ja Maialeena, usiasti
uiolempain talon tytärten kanssa, wietti siellä pian
koko päiwät, wälttäen sillä uskomasta sairasta huoA-
mattomciin palweliain halttuun.

Eusimäisestä kohtauksestaan oli tauti lyönyinnä
kuumeeksi, jossa sairas wälistä oli lewotoin ja horisi.
Maialeena oli silloin kuullut usiasti oman nimensä
ja toisenki sairaan suusta, ja tunsi rintansa joka ker»
ran svkkäwän kiirummasti. Mutta »vähitellen alkoi
haawa parata ja Antto tointui ja awasi rauenneet
silmänsä. Ne tapasiwat esimäiseksi Maialeeuan, joka
istui juuri rouoteen wieressä. Anton wnalenneet kas-
wot punertuiwat, ja hän käänsi ikään kuin hämmäs-
tyksissään pois silmänsä tytön toiwoa »aurawista sil-
mistä, katsellen ympärystoänsä, ja sanoen: missä mi-
nä nyt olen?
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Omassa kammarissanne, ivastasi Maialeena,
ettenkö tunne enää minua? >

Niin se on, wastaff Antto »vienolla äänellä;
waan Maialeena, olenko jo kauwan potenut, minä
en ole tiennyt mitään, ja mistä tulee että sinä is-
tut nyt täällä? mitä sanoo Perander?

Jo olette toista wiikloa maanneet toimetoina,
ja kaikki olemme pelänneet teidän kuolewon. Waan
nyt, Jumala» kiitos! mutta minä unhoton. Lääkäri
käski minun antaa juotetta teille samassa herättyän-
ne. Sallinette, Magisteri!

Anna anteeksi minulle, hywä Maialeena. si-
nulla on ollut paljon waiwaa minusta. Onko ketä
kumppaniani käynyt täällä potessani?

Pait Lääkäriä ei ketään. Waan Magisteri,
Perander Herra on kuulustuttanut ympäri kaupungin
saadakseen tietoa pahantekiästä, joka teiltä oli hen-
gen ottaa, warmaan hänen tunsitta?

Luulin niin, hywä Maialeena! Waan tutta-
wia on moncllaisia, ja kaikkia ei saata uskoa. Hän-
tä pidin ystäwäuä, mutta näette miten hän sen
ansaitsi. Tahtoisitteko olla hänen ystäwänsä?

Ah! mikä ilkiä ihminen!
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la kuitenki hän o» ystäwänne?
Minun? se on mahdotonta.
Waan Mataleena, onko Jaakkokäynyt täällä?

kysyi Antto, katsoen Mataleenan silmiin ja suunsa
wetäytycn nauruun. Tytön posket pnnastuiwat, j«
silmänsä painuiwat maahan, ja pian wapisewilla huu-
lllla wastasi hän:

Meillä ci ole käynyt paljon ketään siite kuin
sinä iltana. Waau miksi kysytte sitä?

Magister: oli wastaamaisillaan, kun Peraudei
rouwinensa tuli huoneesen ja keskuutti puheensa.
Molemmat olilvat iloiset nähden kotiopettajan toimis-
tuneen ja terweemmän muodon. Perander jutteli
nyt saaneensa tiedon Magisterin murhamiehestä.
Waan mitä hittoja teillä oli »välillänne, sanoi hän,
nauraen Magisterille. Ia se tyyni kumppaninne,
ken hänestä olisi luullut sitä. Waan tyynessä lah-
dess» suuri lala kutee, ja niin näkyy olewanki. Nyt

saatte hänestä olla huoleta. Tänäpäiwänä sain tie-
tää hänen häwinnecn kaupungista.

Todella! sanoi Antto, peitetyllä liikutuksella,
minua surettaa, hän oli ystäwäui!

Hämmästytte warmaan kuullessanne, mikä hän»
tä on kohdannut. Samana yönä kun seikkanne ta-

-8
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pahtui, näkiwät yöwariiat nuoren miehen kiireillä as-
kelillä kulkcwan Auran sillatse. Tultua keskelle sil-
taa oli hän kadonnut, kenenkään näkemättä mihin.
Eilen löyttiin lähellä linnaa Aurajoessa ruumis,
herraswaattcissn, mutta muserretulla päällä; Tuten-
tit sanoowat sen kumppauilsensa, Jaakoksi.

Sairas hämmästyi todellaki, ja kaswonsa waa-
lettui lumiwalkoiseksi. Waan kukaan ei keksinyt sitä,
sillä nyt oli jokaisen silmät käännetyt toiscppäin.
Rouwa oli ottanut kaswattinsa käden Peranderin pu-
hellessa, ja naurcllut hänelle yhtätoista opettajan ti-
laisuudcsta ja oppilapsen nöyryydestä. Waan yh-
täkkiä tunsi hän pidetyn käden wapisewan ja herwah-
tawan, ja ennen kuin kerkesi sitä estääkkään, waipui
Maialcena woikahtae» jalkoihinsa lattialle.

Pait Auttoa eiwät kumpaiueukaan tässä olewat
arwanneet oikiaa syytä Waialeenan säikäykseen, waan
selittämät sen kauhian tapauksen kertomisen syyksi,
j«sta rouwa nuhteli miestänsä. Anton kaswot oli-
wat waaliammat entistään, kun Perander rouwinensa
jätti hänen, saattaen sitä kohta tointunutta kaswat-
tiausa ylös. Maialeeua oli kauwanaikaa tämän pe-
tästä alakuloinen ja murheellinen.
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Tunnustukset.

Wähitellen parani Antto Greeni. Hän oli nyt
taas terwe; mutta tapans ja sitä seuraawa tauti oli
»vaikuttanut häucn luonnollensaki erinomaisesti. Hän
ei ollut enää sama ajattelematon iloisa unorukaiuen
kuin ennen; sitä wastoin nähtiin hän nyt usiannnin
»vakaisena ja wähän alakuloisena. Ainoastaan Maia-
leeuaa puhutellessaan näyttihen wielä entinen iloisuu-
teusa ja kcwytmielisyytensä. Waan tässäki näytti
nyt jonku eroituksen entisestään. Hän oli ruwennnt
kohtelemaan oppilaistansa enemmällä nöyryydellä ja
siiwolla. Maialeena, joka mainitusta säiläyfsestään
asti oli myös tullut alakuloiseksi ja wakaisemmaksi,
näytti ensiksestä ikään kuin karttawan opettajaansa.
Mutta wähitellen haihtui tämä kylmyys, ja molem-
mat wiihtyiwät warsin hywin yhdessä. Antto oli
todellasi huwittawainen seura-ihminen. Puheensa,
ehkä poraastaan kewyt mielinen, oli kuiienki huwit-
taivainen ja aina uusi. Hänellä oli hywä luon-
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»ollinen äly, ehkä omarakkautensä teki hänm Mcrhän
kylinäksi kaikkia kohtaan. Vräsnä iltana istui Maia-
teenä yksinään salissa. Hän oli awonaisen ikkunan
pieltä wasten j» päänsä nojattu käsiwarrelleen katse-
li ulos kaunista iltaa, iloista kaupunkia ja kaukana,
näkywän metsän auringon »viimeisiltä säteiltä punat-
tuja mäkiä ja puita. Hiljaan oli Antto hiiwinyt
saliin, Mataleenan keksimättä. Tytön punakka kas-
wo, lumiwalkoisell» kädellänsä, loisti kuin walmistu-
nut oljcintappuiHn kukkanen, punaisin ja Walkein leh-
tinensä, jolla wälkkywä lvesiherne paistoi illan kas-
teenä. Antto oli jo vian keskilattialla ennenkuin
Maialeena keksi hänen, nousi ylös ja taritsi tuoli»
opettajallensa.

Oletta itkeneet, sanoi Antto, istuideu tytön
wiereen. Gnko saisi tiedä snruanne?

Suruani! Gi niagisteri, minulla ei ole mi-
tään surua.

Kuitenki itkette. Warmaan muinoisia muis-
toja, waan ne owat paremmat unouttaa ja aja-
tella nykyistä.

Muistoni! Gi Magister!, niitä en woi unout-
:aa koskaan.
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Wacm jos oma onnenne käökisi ne unoutt>?-
maan?

Niin pysyywät kuitenki ikuisesti mielessäni.
Näittekö tnolla tuon korkian punerwwan mäen?

Ettenhän ruwenne runoilemaan!
Neljä wuotta sitte seisoi samalla mäellä kaksi

kerjäläislasta ja katseliwat ihmetellen ensi kerran »äh-
tyänsä kaupunkia. Ne oliwat köyhän mökkiläisen ar-
mottomat lapset Hämeenmetsästä. Suuret pisarat
tippuiwat nyt Mataleenan siluustä.

Runoelmukscune alkaa todellakin liikutta»
wasti, wiimeksi täytyy, minunki ruweta itkemään.
Waa» kerjäläiset?

Uksi niistä on oppilaisenne.
Joka ansaitsisi olla ruhtinattarena
Koristelewa puheenne todistaa jotta ansait-

see wa»n teidän pilkkanne.
Luulin paremmin tuntewanne itseni. Maia-

leena, minullaki on sydän niin lämmin kuin jollai
toisella. Armas tyttö, teitä rakastan kuollakseni!

Maialeena itki. Ikuisesti muistelen hywyyttänne,
sanoi hän, nostaen silmänsä opettajaansa päin ja
ikään kuin hoksaamatta Anton wiimesiä sanoja.
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Se on waan oppilaisen kiitollisuus opettajal-
lcnsa. Minä olen rakastanut teitä ensi wilankselta
nähtyäni, olen pyhittänyt koko eloni j» oloni tälle rak-
kaudelle, enkä woi elää teittä, sanokaa woiwanne
rakastaa minua, ja minä tulen onnellisimmaksi ihmi-
seksi. -

Mataleenan kaswot paloiwat tuli punaisina, ja
suuret kyyneleet tippuiwat sen walkkywistä silmistä.
Kätensä oli tietämättänsä mennyt opettajansa käteen.

Ti, sanoi hän, Anton päätettyä ja wetäen
pois kättänsä, ei Magisteri, te ette woi, ette saata
minua rakastaa, teille on koko maailma auki, ja mi-
nä olen kiitollisempi, kuin että suostuisin sitomaan on-
neanne itseeni. Minä olen köyhä mökin tyttö;

unohtakaa minut, paetkaa» walitkaa niin ettette
wasta turwitse katua.

Magisterilla ei ollut aikaa kuulella päähän näi-
tä tytön »varoituksia, hän lankesi polwilleusa opvilai-
sensa eteen, painoi sen käden rintaansa, ja eusimai-
nen suutelu ei ollut wielä heidän huulilta päättynet,
kuin Perander rouwincusa tuli owesta ja molemmat,
»htä hämmästyneinä kuin ilolla, wahwistiwat näiden
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nuorten liiton joka, ehkä jo ennen aiheissa ollut. n!>t
kuitenki niin onnellisesti oli tullut toimeen. Huo-
men iltana »vietettiin Antto Gieenin ja Suomalaisen
tytön julkiset kihlaiset.
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Matka.

Unton ja Maialeenan läheneminen toisihinsa ei
Mut enemmän Perand erille kuin roulvallensakaan o-
dottamaton; paremmin «li se molemmille toiwottu ta-
pans. He olilvat muka ja ammoin keksineet molem-
pain ystäwällisen keskuuden ja nähneet siinä kaswat-

tinsa mahdollisen hänelle sowcliaan kaupan. Anton
kewytmielisyys ja huolettomuus «pinh«rjoituksissaan
ei sunkaan ollut heille tuntematon, waan sen luotti-
wllt ajan ja maailman tasaawan. Perander «li
miellyttänyt hänen päättämään wiimenki akatemialli.
set lukunsa sillä, että seisosi jonku tutkimuksen, jolla
picuempiin maan-wirkoihin woist pyrkiä, ja Antto
piäätti walita kameraaliscn tien ja seista pienemmän
tutkimuksen siinä. Perander lupasi tehdä kaikki mitä
»voimissaan «li, saattaa hänen aluksi toimittamaan jo-
tai nimisunehen eli hcnkkomsariuksen »virkaa, jossa
saisi tilaisuuden rakentaa elantonsa ja naida; pait
sitä «li l»p» Maialeenan saada jonkulaiset morsius-
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lahjat naimiseen mennessään. Todellasi alkoi Ma-
gisteri walmistaida mainittuun tutkimukseen, ehkä se
näytti menewän wähän hitaisesti, sillä enin aikansa
wiettyi morsiamensa parwessa, jota hän nyt näytti
»vilpittömästi lakastawan. Paremmin kuin kuiwia
kameraalisia kirjoja rakasti Magisteri kuunclla nuo-
reu morsiamensa ja entisen oppilaisensa suullisia
tutkintoja henkkomsariuksellisen ja nimismiehelliseu ta>

lDUden pidosta Hämeessä, siinä pienessä kappelissa,
joka 8 »vuotta sitte oli nähnyt Maialccnan »veli-
nensä kerjäläissä lähtewän Turkuun. Maialeenan ko-
ko toiwo oli muka tähän kappeliin, sillä wasta täällä

hän woisi tulla oikein onnelliseksi! täällä saisi hän mu-
ka tawata joitakuita tuttuja lapsuuden ajoistansa, tääl-
lä olisi ilonsa suurin opettaa köyhäin »vanhempain
lapsia lukemaan ja muuhun hyödylliseen. Näitä ja
monta muuta kuunteli Antto ja unoutti usiasti lukuusa
Waan Pcmnder arwcli tästä pahaa, liiaksiki kuin nyt
ikään oli usioita soweliaita wirkoja awonaissa, joista
Anton puolesta jo oli puhellut asianomaisille, ja saanut
hywiä lupauksia. He näkiwät Anttoa ei woiwansa pa-
lottaa paremmin uurastamaan lukujansa muuten kuin
jofsikuksi ajaksi eroittamalla »viettelelväisestä seuras-

U
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taan, waan siihen eiwät tienneet juuri soweliasta
neuwoa. Wahän olisi apua ollut Anton munttami-
sesta toiseen asuntoon. Ouncksensa tarjosiin kohta
kuitcnki sowelias tilaisuus tällaiseen eroitulseen.

Eräsnä päiwänä sai rouwa kirjan Peranoerin
wanhimmalta tyttäreltä Lauralta Sweaporista, jossa
tä,»ä oli naituna muutamalle sotaherralle. Laura
oli »iin kuin muutki sen aikuiset rikkaimpien tyttäret
kaswatettu Ruotsissa, jossa oli tullut tutuksi lolle-
kulle gardi-Luutnantille. Tytön palattua

sa muutti tämä myös Suomceu, meni Suomen sota-
wäteen ja kosioi snr-16 wuotisen Perandcrin Lauran.
Nyt oliwat jo seitsemän wuotta olleet naineina. Täl-
lä ajalla oli Laura waan yhd>)n ainua» terra», eusi
»vuosinaan käynyt wanhemviensa luonna, waan sen
usiammasti oli siihen siaan kirjallisesti pitänyt yhteyt-
tä etenki emintimäusä ka,>ssa, johon hän luotti taikis-
sa asioiosaa». Perauderin rouwa oli jo animoiu ha-
wainnut näistä kirjoituksista Lauran ei olewan onnel-
lisen kotielämässään, ja surkutteli häntä äiiilliscllä sy>
dämmcllä. kuitenkaan hän ei woinut muuta kuin
lohdutella häntä. Laura oli pait sitä kieltänyt tyy-
lymättömyytensä tulla isänsä korwiin, koska mnka
itse, eilä isänsä yllytyksestä, oli suostunut menemään
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silloin wasta wähän tunnetulle Luutnantille. Nyt oli
Laura» kirjoitus enemmän kuin milloinkaan täynnä
walituksia, ja tyytymättömyyttä. Hän oli tullut ki-
luuloiseksi ja alakuloiseksi; pait sitä odotti kohta jou»
tuwausa lavsiwuoteesen; talouden pito oli huonolla
järcllä, koska Laura tässä oli jälkiään tottumaton,
johon enimmäkseen oli syynä kaswatuksensa. Hän oli
tottunut kaikissa luottamaan palweluswäkeen, joka taas
ei ollut uskollinen mutta teki kaikki ylinalimaisilleen.
Tämä lisäsi miehensä tyyttymättömuyttä ja fylmyyt-
tä, ja teki Lauran sen onnettomammaksi, kun tääl-
lä kaipasi myös sellaista naisystäwää, johon luottasi
«unettomassa tilaisuudessaan.

Peranderin rouwan päätös oli nyt tehty. Hän
kutsui Maialeenan luoksensa, kertoi sen jo häneltä
ennen ja tuntematonnarakastetun Lauran tilaisuuden.
Wakuutettu tytön hellästä osanottamisesta, kummas-
tui hän kuitenki millä erinomaisella halulla ja rakfau-
della hän tarjosiin lähtemään hywäntekiänsä tyttären
luo, auttamaan sitä huonossa tilaisuudessaan, unhot-
taen kaikki rakkaat siteet, jotka lnnittiwät häntä tänne.

En woi kylläksi kiittää sinua hywyydestäsi.
sanoi rouwa, katellen kaswattiansa; päätöksesi ilahut-
taa minua yhden werran Lauran kuin omastaki puo>
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lestasi. Sinulle on parempi olla joulu ajan wielH
«roitettuna Untosta, kunnes hän ehtii päättää lukun-
sa ja hankkia jotain paikkaa.

Olen sen jo kyllä hawainnnt itsetki, hywä
rouwaseni, ja sen suuremmalla ilolla nyt olen siihen
walmis, kun yhtaikaa woin jotenki palkita hywyyt-
tänue minua kohtaan. Koen tehdä kaitki mitä woin
tyttärenne awuksi, ottaa taloutensa ja tehdä sen niin
hauskaksi hänelle ja miehellensäkuin itään mahdollista.

Percmderiki oli iloinen kuultuansa Mataleenan
päätöksen; waan ei niin Antto. Tämä wastaan otti
sanoman ensiksi oikealla närkästyksellä. Mutta Maia-
leenan tarkemmin seliteltpä syynsä täytyi hänen wii-
mein suostua siihen, ja kun Maialeena wiimein hy-
»väille» häntä sanoi: ethän nyt minu» unouttane jos
läheu niin loitoksi sinusta, ethän enää liene wihois-
sasi siitä, niin wastasi Antto häntä suutelulla ja lu-
pasi joka posti kirjoittaa hänelle.

Samana päiwäuä vistäisiin wielä Maialeena
luona, jota hän kauwalle aitaa ei ol-

lut nähnyt. Tämä kohteli häntä jolla tulla ujoudet-
la, sillä hänen lyhytki näkönsä ei woinut olla keksi»
mättä croitusta Maialeenan ja serkkunsa wälillä. Ann'-
sohwia, s« toria ja kuuluisa Mamscli, jolla juuri sat-
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tui olemaan wieraita, ei näytäinnäkään
ja Mataleena jätti kohta tatillensa jäähywäiset.

Ei kyynelittä woinut Mataleena erota Turusta
ja siitä talosta jossa oli kohdeltu parcmin läheisenä
sukulaisena, kuin palweliaua. Autolle jättihän hel-
lät jäähywäiset ja ehkä koki pysyttäidä jotenkr iloi»
sella mielellä, niin tungeikst kuitenki wäkisin mieleen-
sä wissi pimiä ennustawaiuen ajatus, joka tuntui sa-
nowan: tämä on wiiuieinen eromme. Kohta pois»
ti hän kuitenki tämäu surullisen ajatukseen, ja wä-
hän ajan perästä istui hän talonpoikaisissa rattaissa
ajaen Uusmaan portista ulos, mutta ei woinut olla
katsahtelematta jälellcnsä, ennenkuin wiimcinenhuip-
pu tuomiokirkon tornin nastasta painui metsän ja
wuorten taaksi. Wasta silloin tunsi hän eronneensa
kaupungista, jossa onnensa päiwä oli nosnut, ja suu-
ret kyyueleet tippuiwat silmistänsä. Waialecnalle oli
Turku lapsuuden toti, jonka nyt ensi kerran jätti.
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Uutta tointa.

Onnellisesti oli Maialeena päässyt Sweaporiin.
Pcrcmdcrin rouwalta erinomaisesti ylistetty, oli tn»
lonsa Lauralle warsin mieluinen; w»an eipä niin
miehellensä. Arwaten tytön ei tulleen rouwansa,
pyynnöt», luuli Maialeena» lähätetyn appelastan-

sa warten wasten »vartioimaan kotoista elämäänsä.
Maialeena ei aaweksinutkaan täällä olonsa estäwän
hänen entisellä tawallansa tuomasta totiin raiwoisia
kumppania, jotka lukiwat kunniaksensa juoda toisensa,
pöydän ala, taikka pelissä tyhjentää toisensa taskut;
sen fiaa» ei hän nyt wiihtynyt sitäin wähää kotona,
kuin ennen; »vieraissa pidetty reunana miehenä oli
kotonaan juonikas. Toisinaan syystäki nuhteli hän
waimonsa huonoa tointa taloudessa, waan se tapah»
tui aina raaöti, joka päiwä päiwältä lisäsi heidän
wälillänsä katkeruutta. Laura, joka oli »viettänyt lap»
snuden ikänsä ruotsin pääkaupungin naiskouluissa, ja
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kohta sieltä erottuaan tullut naiduksi, oli niin kuin
moni muuli niin kaswatettu tyttö ihan tottumaton ja
taipumaton käilleen talouden pitoon.

Mataleenan tultua alkoi luutnantilla olla wä>
hemmän syytä walittaa talouden pidosta, waan fyl-
myys wainioans» kohti pysyi edelleen, sillä hän oli
ruwennut liehakoitsemaan sen siihen aikaan reiman
jakuuluisan —in rouwan ympärillä, jola ei woinnt
pysyä salaisn» waimollensalaan. Laura tuli mu»
heellisemmaksi ja kaswonsa saiwat aina päiwä
tä kiwuloiscman farwan, Maialeena yksinään sai
waan tietää mitä hän kärsi tältä mieheltänsä, jota
«iin totisesti oli rakastanut.

Kertomuksemme juoni laskee meitä nyt hyppää-
mään puolen toista wuotta eteenpäin, mainitsematta
muuta, luin että Luutnantti oli wourannut kesäasun-
nolseusa pikkuisen maatalon Sippoon rantamaalla,
kolmeksi wuosikaudeksi, ja että Maialeena iloksensa
seurasi myös sinne ja hoiteli siellä rouwansa lapsia,
yrttitarhaa ja kukastoa, jotka nyt oliwat tulleet mie-
luisiimuiksi töiksensä ja joista wähän wäliä oli kirjoi-
tellut Untollensa ja saanut myös etenki ensi alusta
kirjoituksia siltä, waikta sittemmi» aina harwempaan
ja harwempaan; waan Maialeena» toiwo ja rakkaus
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oli kuitenki järkähtämätön!, sillä hän jo tiesi Unton
«nsi wuonna croawan opistosta ja sitte >

Monellaisct puheet, peloittawaiset ja monelle
uskomattomat kulkiwat wuonna <80? ympäri Suo-
men: waan aika joutui ja puheet toteutuiwat. So>
ta sanomat kuuluiwat ympäri Suomen ja kaniinein
pauic ultopuolla Sweaporin Wallia jyrisi kauhistusta
linnan heikomman snwu» rintoihin, ehkä miehet ko>
kiwat heitä lohdutella toiwoillansa. Waan linnan
sisälläki sotiwat mielet keskenänsä jo kauwan ennen kuin
ulkopuolta oli mitään waaraa. Mataleenan isäntä
oli pikainen ja hurja. Esimerkiksi siitä mainittakoon,
että hänestä alkoi se eriskummancn päätös, molemmin
puolin sowitun sotalakon ajalla ampua muutamilla
kanuuncilla Helsingin raastupaa kohti, jonka silloin
täysi kuun walosta paistawista ikkunoista tultiin luu-
loon, kaupungin naisten muka tansiwan siellä weuäläis-
ten upsierien keralla. Waan kaupungin sillollisia asuk-
kaita ei kowin tausittauut. eiwätkä olleet naisensakaan
niin löyhkämielisiä kuin "Pohjanmaan muistelmien"
kirjoittaja niin somasti kuwailee heidän muutamassa
toisessa maakunnassa olleeksi, ehkä omilla silmillään
oliwat saaneet nähdä sodan kauhistuksia, kuin sama
kirjoittaja myös mainitsee.
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Tästäkö ampumisesta, wain mistä lie päänne-

hcusä wihastuueet luutnanttiin, sen jätämme sil-
lään, waan kaiketi seurasi ensin aresti, joka aikanan-
sa ceoitli hänen zärkiään pois pereistänsä sekä uudes-
ta kotimaastansa.

Moni muistanee wielä 3men päiwän Toukokuuta
jolloin Swcaporin asukkaat, surullisna ja wll»

wisteu »vastaisesta elämästänsä, läksiwät linnasta tun-
temattomille teillensä, jättäen siaa wieraalle sotajou-
kolle. Ei muut kuin itse kokenut woi kertoa sitä
mielialaa jolla isänmaan tärkein pyhin paikka täytyy
jätcttää wieraan wcntolaisen käsiin.

Laura oli kaiken huonoimassa tilassansa kuullessa
miehensä wankeuden ja itsensä täytywän muuttaa ulos
linnasta. Sen työläämpi oli nyt muutto, kun ainoa
palweliaki luutnantin waugittua otettiin häneltä pois,
ja koko muuton puuha jäi waan Mataleenan päälle.
Mutta tyttö oliki wäsymätön siinä. Tultua Helsinkiin
hankki hän hewoiset, tunki kaikki tawarat rattaille ja
ohjaten toista hcwoista, toista kyytimies, päästiin jo

toisena päiwänä entiseen asuntoon Sipoossa, joka nyt
cliti sangen tarpeellinen. Muutamia päiwiä sinne tul.
tua kääntyi Laura lapsiwuoteesen. Maialeena sai nyt

lo
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puuhaa puuhan päälle. Hänen täytyi hoidella äitiä
sekä lasta, täytyi pitää huoli pienen yrttitarhansa is-
tuloksista ja korjuusta, sillä rouwan oli mieli pitää
tämä asunto edelleen, jos suinki mahdollista. IH-
meteltäwallä uuraudella koki Maialeena tehdä kaikki
mitä talon pitoon kuului, ja laittaa Lauralle tilai-
suntcusa mukaisen hoidon. Kerran oli hän pian koko
päiwäu puuhannut istutostarhassa ja waan jonku ker-
ran vistäinyt rouwan luona, jolla oli nyt eräs naa-
purin muumio katsojana. Ihan »väsyksissä raskaasta
työstä tuli wasta iltahämärässä tupaan, mutta yhtä
iloisena kuin tawalliseöti; Laura istui wuoteellansa,
kolme lastansa ympärillänsä ja itki.

Te tapatte itsenne sillä itkullanne, rouwa! sa-
noi Mataleena, istuiden Lauran wiereen ja katsahta-
en kätkyessä makaawaa nuorinta nyt wiikkoista tyttöä.
.Herra Jumala, mikä teitä nyt niin huolittaa? Eläm-
mehän me nyt jotenki, lapsi on terwe, ryytimaa on
nyt istutettu, Luuiuantti on kohta tulewa tänne, ja
wanhempaune warmaan näinä päiwinä täällä.

Woi! olisiko kaikki kuin sanot! Waan miehcs-
täni ei mitään tietoa, eläakiö wain on kuollut; Tunis-
ta kahteen unikkoon eiwnstausta, kirjani ei lie pääs-
syt sinne, wastaus lie estetty tulemasta tänne. Oi



77

Mataleena! et wielä tiedä jotta minulla ei «le wa-
raa suorittaa areutia tästä talosta, isäntä on kohta
käskewä meitä pois; monta nmutaki olis tarwis. waan
inthiukä nyt käännäin tuntemattomassa seudussa, ja
ystäwä tulta, kohta tulemme kaipaamaan wälttämä.
töntä tarwistamme. Gikö jo tämä liene kylläksi tele-
mään ihmistä hurjaksi! Suuret kyyneleet tippuiwat
Lauran silmistä.

Rouwaseni, wastasi Maialeena, tilamme näyt-
tää kyllä hankalalliselle, waan te kuwaatte sen wie.
lä pahemmaksi kuin onkaan. Posti tulee tänäpäänä
Turusta Helsinkiin, ja miehenne woipi jo olla mat-
kassa tänne.

Maialeena! kaikkia wielä et tiedäkkään: Tu-
run luonna seisoo »vihollisia suuri sotajoukko, kaikki »h-
-distys Turun ja Helsingin wälillä on katkaisin, — ja
me emme tule kolmea wiikkoa aitoin.

Rouwa! me olemme autetut—liljasi Maia-
leeno emäntänsä ottaen sen käden. Huo»
uien aamnua lähden Turkuun.

Turkuun! liljasi Laura. tyttö! se on mahdotonta,
kuin sinne tulisit? sinut olettaisin fiini; sellaisee»
waaracm, sinusta saisin wielä yhden huolen, minulla
ei olisi yö» ei päiwän rauhaa.
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Huomen aamuna, suwainuette, juttelen teille
matkalaatuni, naapurin pieni tyttö jääpi luoksenne
auttamaan teitä, ja olen wakuutettu, ettette tahdo etten,

fä woi minua estää, wiikkauden päästä Jumalan awul-
la olen takasin. Minä lähden huomen aamuna.

Laui» lankesi Maialecnan taulaan ja itki.
Millä maksanen sinun hywuytesi, Mataleena,

kutsu miuua tästälähin siskoksesi, siskoinhan jo oletti,
yksi äitihän meiltä nyt on molemmilla. Jumala siunat-
loo» sinua. Näin sanoen syleiliwät molemmatkauwan
aikaa toisiansa ja Mataleena itki myös ilon ja toiwo»
kyyneliä.
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UerMäis mummo. Nohtans.
Kesäkuun helteinen päiwä oli päättynyt; muuan

jalfawäen rykimentti oli päättänyt astumisensa ja
asettanut leirinsä molemmin puolin maantietä, kassi
wirstaa Turusta, johon eräät upserit jo oliwat men.
neet; waan sotawäki ja alaisemmat lepäsiwät tässä
istuen ja wenyen maassa, taikka pureksien kuiwaa il-
laistansa, jonka moni muu"olisi pitänyt Wangin ruo-
kana: suolaa leipää ja puhdasta wettä päälle. Maan-
lie oli tyhjä ihmisistä; muuan wcmha kcrjäläis mum-
mo näkyi waan nyt, käydä lynkyttäen keppinsä nojassa,
lähestywän sotawäkeä ja tnntuwalla pelolla aikowan
sotawäen halki kaupunkiin päin.

Napautetut kommennosta, hyppäsi puolikymmen-
tä sotamiestä mummolle wastaan; missä aiheessa?
iwatakseeuko,wanhaa? snnkaan. Jokainen työnsi
leipä murusen mummon tyhjään pussiin, sanoen:
"auttama stara baba, auttama!" ja niin
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sai mummo pian pussinsa täyteen. Liikutettu sotamies-
tcu armeliaisuudesta läksi mummo lynkyttämään edel-
lccu ja kulli hiljaista kulkuaan kunnes »viimeisiäkään
sotamiehistä ei enää näkynyt. Silloin poikkesi hä»
tiepuoleen ja istuisiin ojan reunalle nurmelle. "lu>
mala antakoon minulle anteeksi tämän petoksen," huo-
Zasi Maialeena sillä lukia jo lie «ivannut sen ol»
leen hänen; "tällä lynkytyksellä ivähät tullaan kau»
punkiin ennen yötä» ja wiimetn ottaawat minun wielä
kaupungin porttiwartiat fiini ja fatseleewat kaikki ryy-
syni halki; löytääwät wielä Lauran kirjan, se olisi
hulluinta."

Onneksensa muisti nyt olcwan noin wirötan wer-
«an kaupungista pikkuisen mökin, jossa ennen asui
wanha sorwali waimonensa, ja joka oli tehnyt työtä

Pcranderissa. Hän aikoi siis pyytää yösiaa tässä
mökissä.

Tultua mökkiin oli sen owi sisästä päin suljettu.
Maialeena kuunteli ja kuuli siellä naisen ääniä. Kol>
kutcttull muutamasten awafi wähän ajan takaa wan»
ha tnnteinaton nainen owen, ja Maialeena sai wähillä
rukouksilla luwau maata yön mökin lattialla. Ollen,
iväsytsissä päiwällisestä matkastansa, hcittiikcscki koh-
ta makaamaan.
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Marleena hawahti huomena warain pienen la)>
fen äänestä. Kaikki makasiwat wielä, ja nyt sai hän
tilaisuuden tarkemmin katsella mökin sisusta. Kaikki
oli hänelle tuntemattomat mitä näki, eikä mitään soi.
lvalin työ kaluja. Kohta tuli myös owesta illallinen
mummo ja laittoi kahwi kattilaa tulelle. Nainen oli
myös ihan tuntematon. Mökissä oli siis nyt jälkiään
toiset asukkaat kuin ennen. Kuitenki, arwellen >rä-
hän sopimattomaksi tulla päiwäiseeu aikaan entisissä
ryysyissään kaupunkiin, liiaksiki Perouderiin johon
oli suorastaan menewä, päätti hän tässä muuttaa toi-
sct »vaatteensa, jotta illalla «liwat olleet selässänsä
ryysyjensä alla, paremmin pettääksensä fttawäen pi-
tämään hänen fyyryselkänä mummona. Kuitenki nä'
ki tarpeelliseksi ensin wirkkaa mummolle syyn tälläi-
seen »vaatetukseen, jonka täytti sillä että kutsui muni-

mon ulos ja jutteli lyhykäisesti minkä luuli tarpeet-
liseksi, sittc pesiitse ja puliitse tawalliseen pukuunsa pa-
m kerjäläisryysyt myttyyn ja aikoi, pistäittyänsä
wielä tuwassa, lähtee matkaansa. Owea awatessansa
oliwat siwuseinällä olewan »vuoteen warjohurstit auki,
ja Mataleena näki niiden takana toilaukselta nuoren

naisihmisen joka nähtäwällä pelolla wetäsi wuodeliinat
eteen ja »viittasi pienellä »valkoisella kädellänsä mummon
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tulemaan luoksensa. Hiljaan yren puheltua siellä, tu-
li mnmmoulos, taritsi Maialcenalle lupin kahwia ja
kyseli yhtä toista, milloin aikoi palata Turusta ja
pyysi Mataleenan jättämään waatemyttynsä tähän,
arwcllen muka sen tulewan kaupungin portilla warti-
oilta katseltawaksi ja siitä saattaman niin tulla paljonki
wastusta. Kiittäen muiumoa hywästä neuwolistansa
lupasi Mataleena seurata sitä ja palata mökitse.

Jätämme kertomatta millä ilolla Maialeena otet-
tiin Peranderissa wastaan. Joka kerrankaan on ollnt
pelossa rakkaimman ystäwänsä tilaisuudesta, se tuntee
kaiken minkä Peranderin pere tunsi nähtyä Maialce-
nan, ja siltä saatua tietoa Laurasta.

Waan omalle rinnallensa sai Mataleena wähän
lohdutusta. Antto oli muuttanut jo ammoin Turusta
pois, eikä ollut warsinaista tietoa missä nyt olekseli;
sen katkerampi oli Mataleenalle tämä sanoma, kuin
Antto hänellekään ci ollut laumalle aikaa lähättänyt
mitään tietoa itsestänsä.

Kuitenkaan ei Maialeena antanut murheen-
sa wallita, waan pysyi toiwossansa yhtä järkähtämä.
töinä kuin ennenki, selittäen waan nykyisen rauhat-
toniuuden syyksi Anton äänettömyyteen.
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Saara tätiänsä Maialeena ei tawannut kotona.
''Wihtamumniou" sana» mukaan oli Hultin emäntl
«yt pesun ja luuwanpidon päällyksenä niuutamass»
sairashuoneessa, jonka uusi sotawäki oliAsettanut kau»
punkiin. Te» tyttärestä «mummotiennyt muut», kuin
sen nykyjään ei olewan äitinsä luon».

Jo toisena paiwänä erosi Maialeena jälleen ivan-

hoista walloistans», saatettuna näiden kyyneliltä ja
toiwotuksilta. Lauralle sai kirjan ja jonku summan
rahaa, waatteihinsa ommeltuna.

Puheellensa meni hän sortralin entiseen mökkiin.
Mutta sanolaappas, hänunästyttikö tuo Maicileena»
tunnettuaan wastaansatnlewan nuoren naisen, pitkui-
nen lapsi sylissä, omaksi serkuksensa Nnnisohwiaksi.

Annisohwia syytti nykyisestä tilaisuudestaan so-
taa, joka niin hirmuisesti muka oli wienyt sulhaisen-
sa. Lapsen sanoi täytywänsä järkiään peittää äitiltän-
sä> joka muka oli tahtonut naittaa hänenkunniallisel-
le porwarille, jota Nnnisohwia ei smvainnut. Nyt
repisi hän muka silmät häneltä sekä lapseltansa.

Äänettä ja silmät maahan kuunteli Maialecn».
W»»N serkkunsa rupesi itkemään ja tuskittelemaan,
Voiwotellcn, sanoen itsensä onnettomaksi ja uhtaten.

11
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menettää itsensä sekä lapsensa. Liian totinen näke-
inään kawaluutta serkkunsa tuskittelemiscssa, surkut-
teli Mataleena sydämmellisesti ja koki häntä lohdu-
tella, nuhdellen waan »vienosti entistä kewytmielistä
elälnäänsä; kielsi sellaisen luullun kowuuden woiwan
löytyä äitissänsä, joka lyllä oli näkcwä oman huoli»
matiomuutensa tyttärensä onnettomuuteen. Maialee-
na antoi myös serkullensa hywiä waroittawaisia nm-
woja, kchoittt häntä jumalisuuteen ja hywyyteen, sil-
lä wahwistailsensa kiusausta wastaan. Neuwonsa ja
lohdutuksensa näyttiwät waikuttawaukt hywää serlus-
sa, joka wiihtyi nyt kyllä helposti; hän kohteli nyt
tuota ennen wihattua ja halweksittua "suomalaistyt-
töa' rakkaudella, eikä näyttänyt eläwänkään puu-
tokscssa. Tyytywäisesti hymyillen katseli hän, kun
Mataleena hywäili lasta, joka oli poika, sanoen:
lapsen nimen olewan "Waapian Albertin"; Mökin
iiiummon käyttäneen sen papilla, joka oikein oli ih-
»netcllyt nimen kauneutta; pojan luuli tulewan hir-
wuiscn ihanan, tullee muka »vanhempiinsa; Waapia-
niksi pantiin hän isänsä kaimaksi, waan Albertiksi
erään hirmuisen lustin kirjan mukaan, jonka oli saa-
mtt tutulta upseerilta lainaksi. Maialeenaa liikutti
tämä ja sellaiset tcwytmieliset puheet; hän sanoi ole-
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ivansa wäsyksissä ja tarwitsewausa lepoa, aamulla
waraiu lähteäkseen matkaan.

Kysyttyänsä mökin emäntää, jota palattuansa ei
ollut näkynyt, sai Maialeena serkultansa wastaukscn:
se» menneen väriksi päiwäksi läheiseen kylään, jolla
ajalla waan pieni tyttö lawi auttamassa häntä toi-
messaan, waan tytöuki menneen illansuussa kauvun-
kiiu ja wasta huomenaamuna tulewan.

Ajatellen kaikkea nähtyä ja kuultua, nukkui Mai>
aleena wasta myöhään ja hawaitsi wasta päiwän
kappaleen jo nostua- Pahoillaan niin kauwan maat-
tnansa, wiskasi pikaisesti waatteet päällensä ja wal-
Ulistiin lähtemään. Lapsen ääni weti silmänsä wuo-
detta kohti. Kummallisesti, wuoteen war>ot oliwat
tiehensä. Päänalaiset, hurstit, karttuuuiycittcet,
kaikki poikcssa; lapsi waan makasi tnossa huonolla
wnoteella, kapaloituna Maialeeuan wauhaan hamee-
sen, joka sotawäen halki tullessaan oli päällänsä.

Lapsen äitin tawaraksi tunnettua, enemmän kuin äitiä
itsiään, ei näkynyt missään. Mitä luulla tästä?

Päälliseksi löysi lapsen ristimäsetelin ja innutamia
riepuja sen kapalowyössä. Liian selwähän tämä
oli kaikki, Maialeeuan järkiään ei ymmärtää koko
serkkunsa hirmuista wiekkautta.
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Ei hengen hiiskuwaakuulunut ketään, jolle
«leena heittäisi lapsen; hennoitakko jättää se yksinään
kuolemaan nälkää»! siihen hänellä el ollut sydäntä.
Palatakko lapsen kanssa kaupunkiin? waan kehen tur-
waita siellä? Tätiinsäkö? joka oli tietymätimyydessä
tyttärensä tilaisuudesta? Perand eriinkö? sydännnensä
kielsi sen. Waln kaupungin wirkamiehiinkö? Waan
uskomaisiinko häntä omalle sanallensa? Hänen tay-
tyisi ehkä hälvetä siellä silmänsä maahan ihmisten
naurua ja pilkkaa. Ia taas, jos saisiki ihmisille se-
liietyksi totuuden, mikä tulisi serkustansa? Aunisoh-
wia julkisesti häwäistyksi, rangaistuksi jumala tiesi
miten, tekisi itsensä sekä äitinsä ' iänpäiwäkseen on-
nettomiksi. Tähän kaikkeen lisäksi Lauran huoli ja
tuska häntä odotellessa. Jäikö hänelle muuta kuin
minkä tekiki? Ottaa hylätyn lapsen käsiwarrellcnsa,
turwaten Jumalaan, joka pitää huolen orwoista j»
turwattomista ja lähteä niin astumaan tietänsä. -r>

Toisen» päilvunä scisattui Mataleena pienin
kumppanillensa yöksi wähäiseen taloon maantienwar-
lella. Talon emäntä, jolla myös oli hulluillen lap-

surkutteli tuota nuoria äitiä, joka ei woinut
tää lastansa, ,laittoi ruokaa heille ja lupasi hMän
wuoteen yösiaksi.
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Mataleena oli juuri saanut syöneeksi ja rstni
nyt makaawa lapsi sylissänsä; häntä huikasutti emän.
nän monet kysymykset, joita kaikkia ei tiennyt miten
wastata, ilmoittamatta hänelle totuutta. Nyt kuului
maantiellä pitkä pruututus, j»kaksistuiset rattaat sei»
sattuiwat heti pihalle. Kohta pistiin tupaan we-
näläinen upseeri, seurattuna nuorelta mieheltä ta»
wallisissa herraswaatteissa. Jälkimäinen käski, edet-
lisen puolesta, talonwäen antaa hewoiselle kauroja
ja heille itselleen maitoa. Enstmäisestä äänestä oli
Mataleena hypännyt pystyyn, ja syöksi heti sen jäl-,
tee», lapsi käsiwarrella ja iloisesti kiljaöteu: Antto!
Antto! tulemille wastaan.

Hämmästyneenä ja äänettä katsoi hän tyttöä j»
sitte sen lasta; koskematta sen ystäwällisesti tarit»
tuun käteen, alkoi hän satatella tyttöä häpäisewill»
nimillä ja nuhteilla, ja jättämättä tytölle waetaut-
sen wuoroa, syöksi sitä tietään oween, seurattuna
kumppauiltansa, joka ei ymmärtänyt mitään kaikesta,
tästä seikasta. Kaurat otettiin keralla ja miehet, is»
tuittua heti rattaihinsa, ajoiwat ticheensä..

Muserrettuna tältä rutolta kohtaukselta, sai tyttö
tuskin sihcn micltänsäkään taipumaan; sydämmen-
sä, jossa Anton kuwa oli tutu tiiui kaswanut jo-
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laiseen ajatokseen tulewaisuudesta» jokaiseen toiwoon
maalliselta onnesta, tuntni juuriltaan rewitykss, ja
kuin wiiineinki tuli toimeensa, niin kohtasi häntä e»
männän pilkkaa naurama katse, joka waan kristilli-
seota rakkaudesta näytti suowansa Maialeenan naU'
tita saadut lupaukset yösiasta hywäkseusä.

Hengellisesti ja ruumiillisesti wäsyksissä pääsi
Maialeena wihdoi» takaisin nuoren emäntänsä Lau>
ran luo. Lauraki kummastui Maialeenan tuomiselle
kaupungista. Waan kuultua tytön kertomuksen il-
moitti hän sille täydellisen tyytywäisyytensä, ja mo-
lcmmai syleiliwät toisiansa sislollisclla rakkaudella.

Kaikki Maialeenan kristillinen rohkeus ja nöy.
ryys tarwittiin nurisematta äitillisesti helliessä sitä
joka, waikka wiatoinaki, oli saattawa kaikkein ja ctenki
hänen luulemaan itsiänsä wirhcelliscksi siweyttä
kohtaan.

Kahden ajastajan perästä palasi Lauran mies
wankeudestaan, ja wielä samana wuonna muuttiwat
tämä nuori pariskunta sekä Perauderi pereinensä Ruot»
siin, jossa wiimeiselle oli sodan alussa langennut
suurempi periutö kiintiänä omaisuutena.

Lähtö tapahtui Turusta; Maialeena oli wiimei-
seen hetkeen heidä» seurassansa; waan kaikilla ruko-
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Nisillä ja yllytyksillä ei häntä saatu seuraamaan l)li
meren.

Hän rakasti kotimaatansa, jossa lapäsiwät wa»
hempansa, jossa kuuli ja sai puhua äitinkieltänsä,
ja jossa hänellä, jo niinki nuorena, oli niin paljon
kaiteita muistoja iloisista sekä inurheellisista päiwis-
tä; hän toiwoi myös wahwasti ajan it-
sensä maailman sekä etenki Anton luulosta ja yht-
uikaa woiwansa seisoa ihmisten luona niin puhtaana
ja wiattomana kuin nyt seisoo Jumalansa luona.

Mistä sai woiman niin pysyä ja kärsiä, niin
paljolla waiwalla elättää ottolastansa? Mistä muu-
alta kuin äitinsä perinnöstä, joka oli: puhdas ju>
inalifuuden ja siwollisuuden tunto.

»VZ^zzz^DZ3<
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Toinen Jako.





11.

Merimies. GmenaKnoppT.

«v(etsät ja maat oliwat kukoistawisft kcsäwaat-
teissään; aamupäiwä wälkfyi aalloissa, kukat ja leh-
tet rehottiwat wielä kiiltäwissä kastehelmissä, kun
laiwanwene, soudettuna muutamilta uhkeilta ja lloi-
silta merimiehiltä, rantautui erääsen Turm: saaris»
ton lahermaan.

Nuoren puolimain e n riipeä mies, terweelläwaan
päiwän mustuttamalla naamalla, sinisissä merimiehen
waatteissa, kiiltäwä lierihattu päässä ja punaisen
juowikas riepu kaulassa, nousi weneen perästä ja
hyppäsi maalle. Käteltyä weneesen jääprä kumppa-
niansa, jotka oliwat palaawat laiwaan ja samana
iltana nontawat takaisin kumppaninsa, tuolta wa»
loitontakaa rannalle piNottawasta talosta, sanoi hän:



94

"waikla äitiniki jo olis Herran nimessä, taikka ei
woisi pojallensa ja sen kumppanille tappaa erästä
»vasikkaa, niin lieneehän tuolla muita, jotka hywäst»
puheeesta ja maksusta hanfkiiwat meille woitalei-
pää iltaiseksi; jääkää siis hywästi nyt, Pojat, ja tul-
kaa terwcenä takaisin!"

Nostettua hattunsa ja huutaen: "hurra, meiän
perämiehelle Muurille!" sysäsiwät pojat weneenmaas-
ta ja läksiwät kiireellä soudulla, seurattu merimies-
ten iloiselta laululta, oikasemaan takasin laiwaansa.

Rannalle jäänyt, jota kuulimme mainitun Muu-
riksi, läksi astumaan ensin lewiämpää metsän ajotie-
tä, sitte poiketen toista polkua taloa kohti, johon wie-
lä oli hywä matka. Hän näytti olcwan hywin lii»
kutettu lähestyessään pihaa» ja melkein kuultawasti
puhui hän omia aikojaan:

Kadonnut poika! mistä se tuhma puhe lie tul»
lutkaan. Waan se woivi ymmärrettää kahtalaiscsti,
ja jotka tunteewat minun eiwät woi niinkään pahaa
ajatella. Omatunto on luitenki paras todistaja; isät-
leui kuollessansa tehdyn lupauksen olen pitänyt ko>
wana, ja luulen olewani wielä, niinkuin kumppanit
wuinon minua haulkuiwat, sama "tiiwipää", jota «i
l«ium tieltänsä aja, waan jota mielellänsä seuraa
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iloisia kumppania mihin tahansa. Tapaankohon tuol-
la wielä ketään heistä? Lieneekö wielä yhtään oi»
keaa Suomen poikaa? Monjahta, lienen oikein tunte-
nut, ei pitkään arwellut mistä päin tuuli käwi. Hä-
net tawannen nyt walmisna pormestarina j»
»vaimonansa

Liekkö ampiainen ampunut miestä otsaan, wain

miksi seisatti hän yhtäkkiä puheensa, pyyhkästen ot-
saansa?

Polku wei nyt pienen kumpareen päälitse, josta
näkyi laajalti ympäri. Jota haaralta kohtasiwat sil>
mänsä tuttuja kappaleita, ja jokaista terwehti hän
ystäwälliscllä katseellansa, hyräillen, puhtaalla rakas-
letulla kotimaansa kielellä, mnuanta sen iloisempia
lauluja. Waan muotonsa mustettu! yhtäkkiä kun,
laskeiten mäeltä, tienpolwessa näki entisen omena»
kuopan puolilahonneen katoksen pilkottawan warwi-
kosta. Hän seisattui äkisti ja muotonsa sai kauhis-
tuksen karwan.

Selittääksemme Muurin kauhistumista nähdessä
tämän omenakuopan, poiketkamme kertomuksessamme
wähän takaisin. Muurin isä oli jo kauluanaikaa si!>
'te asettanut talonsa Halkoniemeen, jossa unraueella
j» toimella oli perkanul kiwikon paikan kaswawiksi
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pelloiksi ja niituilfi. Naapurinsa tunsiwat hänen ie-

helliseksi ja kunnialliseksi mieheksi; waan kerran oli

hän kuitenki poikennut oikialta tieltänsä; jolo pahas-
ta esimerkistä, wainko vanhoilla päiwillään totutus-
ta ahneudesta.

Eräs laiwa oli rantautunut Halkoniemen luo»
töihin, ja isäntä naapurillensa oli pelastamassa sen
tawaroita. Siinä oli muuan pankko kauppatawaroi-
ta häwinnyt, ja naavlnit hokiwat sen tulleen Halko-
niemen talon taa. Asia seisattui kuitenki siihen stn
«nemmättä kysymyksettä. Waan Halkoniemen ja wai-
monsa kotirauha oli siitä päiwästä kadonnut, omantuu-
non waiwa näytti kalwawan puolisoita.

Poikansa, sillon noin 14—15 wuotxn iällä, oli
Tunissa, isänsä sanoessa, kirjoituksen opissa. Ukko
itse osasi kyllä wähän kirjoittaalli, waan pojastansa
tahtoi hän oikiaa iirjoitusmiestä. Poika oli näin
muotoin tietymätön kotitapauksista, ja jouluksi tul»
tuaan kotiin kummastutti häntä suuresti wanhempi-
ensa mielen muutos. Pyhän ,ilot näkyiwät pakene-
wan kotiwäen synkeitä kaswoja. Ehkä mitään awek-
simatta, ei hän kuitenkaan woinut olla keksimättä i-

fän sekä äitin rusettuwan jokaisen tuntemattonlan
tullessa tupaan: etenki näytti heitä hämmästyttäwän
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talon entisen ystäwän Nimismiehen tulo. Tämä oli
ollut Halkoniemen isännän faswi» ja koulu kumppani,
ja sen puolesta aina talossa rakastettu, ja pidetty
parasna wierasna. Hänelle pciistettin aina ja lei-
tettin mitä palasta talon takana löychi. Nyt oli
toisin; emäntä piti joka kerran ensin isännän kanssa
salaisia neuwoja, mitä muka rohettaisi pöytään pan-
na, saattamatta jotain liikaa luuloa talon äkistä ri-
kastumisesta. Se oli siis warma että Halkoniemen
isäntä oli vannut taaksensa häwinneen tawarapankon.
Sitä wasten käwi h«> nyt aika »join kaupungissa,
jossa toimensa warmaan onniswi hywästi, sillä muu-
tamia aikoja kuluttua päättyiwät nämäki erinomaiset
kaupunki matkat.

Talosta oli kuitenki kaikki ilo ja menestys ain»
poikessa. Uuras ja toimellinen isäntä oli nyt wähi-
tellen ruwenuut ryypiksimää», ollen toisinaan mon«t
päiwät päissään; ennen tarinoillainsa ja lauluillan-
sa miestänsä ja kotijoukkoa ilauttanut emäntä oli
tullut alakuloiseksi ja äänettömäksi. Ainoat laulun-
sa oliwat nyt katumuswirret. Niin oli kaksi wuotta
muuttanut kotinsa pojalle ikäwäksi. Tämä heitti siis
kohta sen, luwateu ruweta merimieheksi, ja läksi

13
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sitä wartrn jälleen Turkuun. Tuttua 18 iälle oli
niioillanut isällensä nyt kohta olcwansa walmis läh-
tönään merelle mnutalnnssa ulkomaalle pnrjehtiwas-
sa laiwassa-, ja pyysi isänsä täyttämään lupauk-
siansa niistä s>,laiMa asioista, joita oli luwannut il-
moittaa hänelle ennen lähtemistänsä.

Waan ilmoitusten siaan tuli kotoa kiirehti-
wä sana isän olewan kuoleman kielissä, sa tahto-
wan wiimcistä kertaa nähdä poikaansa. Ukko oli hal-
tattu ja puoli kielctönnä. Poikkinaisista sanoista ja
käsin näyttämisestä ymmärsi poika isällänsä olewan
jotain katkeraa mielessänsä j» tunnossansa, jolla oli
yhteyttä "omenakuopan kanssa rinteessä." Gnem-
pää ei saanut, kuuleman koprat wetiw«t jo ukon jä>
seniä toukkuun/ja kätensä kylmeni pojan käteen. U-
ton elämä oli sammunut waikeasti.

Poika koti nyt itkemättä äitiltänsä saada selitys-
tä ukon wiimeisecn tunnustukseen, waan turhaan; äi-
ti sanoi waan ukon horisneen mielettömänä. Multa
nuori Muuri wannoi isänsä kuolleelle ruumiille, jär-
kahtämättä Pysyä totuuden tiellä, ja wihata kaikkea
petosta ja wääryyttä.

Kotinsa tuntui hänelle nyt kamalammalta kuin
milloinkaan ennen, ja mielensä paloi sitä encimnän
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ulos. Onneksensa lupasi äiti hallita talon omin nni»

woinensa ja auttaa wielä poilaansa ulos. Tämä» pää-
tis oli siis tehty: saatettua isänsä kunnialla maahan,
jätti hän kotinsa, palaten Turkuun, josta lupasi men»
nä laiwaan. lonku ajan kuluttua sai äiti kirjan, jos»
sa kyyneleet silmissä luki poikansa Mhywäiset läh»
teissänsä merelle muutamassa laiwassa, joka oli pur-
jehtiwa ensin Atlantin merellä ja sitte talweutuwa
Etelä Ameritkaan.

Kuusi wuotta oli näin ollut poikcssa, waeltaen
ympäri maailman, uähnyr monta maata, mont»
kansaa ja monta ihmistä.

Waan jokapaikassa ikäwöi hän waan kotimaa»
tansa ja sinne jääneitä ystäwiä ja tuttuja. Laiwa
sattui nyt matkustamaan Pictarpuriin, waan olimat-
kallansa jättäwä inatkajia sekä tawaroita Helsinkiin
ja Turkuun. Muuri sai laiwan päällykseltä lu»
wan pistäii äitinsä luouna, josta kuuteen wuoteen
ei ollut kuullut elikö wain jo oli kuollut.

Tämän kaiken kuultua on siis yinmärrettäwä
miksi Muurin muoto niiu mustcttui, nähdcssänsä en»
tisen omenakuopan, joka juohdutti mieleensä ni« su»
rullista muistoja. Tahtoi ensin kiirchtämiseen mennä
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sen siwuitse, waan nähtyä sen owen awoinna, ei woi-
nut kuitenkaan olla lähestymättä sitä, ja katsahta»
matta sen sisään. Waan miten tuo ei liene hänunäs»
tyttänlit miestä, kun silmänsä kohtasiwat kuopan puo-
li hämäläisellä suulla nais ihmisen muodon, sola, yh>
tä hämmästyneenä kuin hanki, kääntyi kuin naulattu
järkähtämätöinä katsomaan tuota odottamatonta wie-
rasta. Mutta äänettömyys kesti waan silmän täpä-
yksen ajan, "Muuri," liljasi nyt nainen, iloisella eh-
lä wielä wähän wapisewalla äänellänsä!

"Maialeena"! Untako näen, wainko oi-
kein todella löydän sinut itsesi täällä? liljasi Muun,
wielä enemmän kuin tyttö hämmästyen ja ikäänkuin
wielä epäilyksissään, kurotti molemmat kätensä kuop-
paan, auttaakseen häntä ylös walkeuteen. Kiireis»
sään kaatoi tyttö omena wakan lattiaan, ja yhdellä
hypäyksellä oli hän yläällä.

Todellakiko se olet sinä. Jaakko? —sillä lutia
jo lie arwannut Muurin samaksi jonka jo tunuemnit
Jaakon nimellä sinä siis et ole kuollut; kaikki oli
siis waletta, ja minun suruni turha. Waan Muurilla»
zi oli sata asiaa kysyttawää, joita Mataleena ei ehtinyt
yhtään wastata. Mutta sen waan ymmärsi, ettei Mai-
nleena ollut Anton eikä kenenkään woimona, ja tä-
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mä tieto oli hänelle niin kuin woita lammille lei-
wälle. Ia lun Mataleena wiimenki muistutti täyty»
wänsä kiirehtiä keittämään työwäelle aamiaista, niin
auttoi myös Jaakko omenoin poimimista jälleen wal-
laansa.
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Talon onni.

Muuri, joka Mataleenalta ei muistanut mitään
muuta, keksi wasta nyt, kulkcwansa entiseen lapsuu-
den kotiinsa, josta asiasta taas Mataleena ei näyt»
tänyt tietäwän mitään, enemmän kuin edellinenkään
wiclä äitinsä elosta. Puoli toiwoen ja puoli peläten
kysyi Muuri ystäwältään tietoa paikan haltiasta.

Talon nminasen perustajan leski, wastasi
Mataleena, —on sen nykyinen haltia ja waikka naa-
purit sanoowllt hänen jo miehensä eläissa olleen wä>
lista heikkoftäisenäki, niin kuin Weilistä sittemminki,
on hän kuitenki pitänyt talon entisessä woimassa.
Muunkuunteli wait, ja Mataleena jatkoi puhettansa.

Kun neljä wuotta fitte erinomaiset tapaukset
ajoiwat minun hakemaan asuntoa täällä, sairasti hän
paraillaan horkkaa, ja onneni satutti minun silloin
tulemaan hänelle hoitajaksi onnettomassa tilassaan,
ja kiitän nyt Jumalaa» että olen woinut olla hyötpl'
linen, ja tullut mummolle, niin kuin itse minulle ft>
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noo, »välttämättömäksi. Vähitellen ivaan on hän ru-
wennut tulemaan entisiin woimiinsa.

"Ia heikkopäisyytcnsä"? kysäsi Jaakko.
Se on Jumalan awulla järkiään heittänyt

mummon. Hän on nyt naapureiltansa ja ympärys-

tiiltänsä rakastettu emäntä, ia minua rakastaa hän
kuin omaa lastansa ja kutsuu omaksi tyttäreksensä.

Mieheltä putosi kuin kiwi hartioilta, kuullessa
tämän, ja iloissansa tuskin huohmasi enää tytön wii-
meistä sanojakaan.

Kaikki näytti hänelle olewan entisellään, ja ini-
tcnki kaikki niin muuttuneena. Piha oli tasoitettu ja
rehotti nuorella nurmella, piiritetty kukkimilla tuo-
millä ja lehwatoilla koiwuilla ja pihlajilla. Pieno-
nm tupa oli punattu, ja sen turwet katto wihoitti
nurmena, koristettu rehottamilla leltakukilla. Jaa-
kosta näytti nyt kaikki iloisemmalle ennistään.

Eteisen portaalla istui helakka tukkainen poika,
«oin 4 wuoden iällä. Kenenkään sanomatta kawahti
hän seisalleen ja terwehti wierasta nyykistäen pää-
tänsä, sitte hyppäsi iloisesti Mataleenalle wastaan,
sopottaen: missä sinä wiiwyt niin kauwan, jotta muw-
nw on siima niin wuutellut.
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"Missäs mummois on?

"Tulvassahan se istuu keträämässä," »vastasi
poika.

"luoksepas, poikaseni, sanomaan mummolle
jotta täällä on wieras herra joka tahtoisiwiipyäyre»
ajan meillä, ja jotta minä mänen panemaan omenat
kiehumaan.

Jaakkoa kummastutti se wilkas lapsi, ja oli juu-
li kysymässä Maialeenalta jotain, waan tämä jo oli
matkan päässä menemässä kotaan. Hänelle ei jäänyt
muuta kuin mennä tupaan. Kaikki paikat oliwatwie-
lä tutut, ja jokapaikassa ihastutti häntä puhtaus ja
erinomainen jär'estys. Joka paikassa näytti hänelle
hyödyllinen yhdistettynä kauniisen.

Irtaleen ajan wielä, ja poika ja äiti syleiliwät
toisiansa kaikella jälleen näkemisen hempeydellä.

'Waan mistä äiti on saanut tuon pojan,
uunun poisollessani?" kysyi Jaakko, päästyään ensi-
maisen terweykseu, ja nauraen katsoen iloista poikaa,
joka oli saapuilla äitin japoja» terwehtäen toisiansa.

"Poika on Mataleenan. Molemmat, äiti sekä
poika, ow»t nunun rakkaimmat ystäwäni. Hän
kutsuu minua mummoksensa, ja minä olen pitänytti
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hanti ikään kuin sinun poikanasi. Kaikista puhutuist»
kirjoistasi en ole saanut yhtä ainoaa, ja sentähden jo
pidin sinun kuolleena. Ajattelin siis noin: Koskei
minulla ole »mutakaan läheisempää, niin periköön
iuo poika kaikki omaisuuteni. Maialecua, tuo ankara
nainen, joka on tuonut onnen talooni ja rauhan
hengelleni, on sen kyllä ansainnut: poika näyttää
tuoneen koko talon onnen. Waan sin'et wiclä tunne
Mataleenaa.

Jaakon näkö oli yhtäkkiä uiuskttumtt, ja järk-
kymättömiu silmin katsoi hän ajatuksissaan suorasteen
eteensä. Äitinsä »viimeiset sanat uäyttiwät hänen
Herättäneen mettcistänsä.

Äitiseui, sanoi hän, minä trmnen hänen
jo Turussa olostani asti; waan tuo lapsi, en sa»
wieläkään päähäni, sen olewan Maialeeuan i ci, se
on niahdotonta; Maialecnan se ei ole, ei woi olla.

Nyt juuri pietiin myös Mataleena owcsta; hän
«li kuullut Muurin wiimciset sanat, ja riensi, ilo»
«uhoilcwalla muodolla, häntä wastaan, ja kätteli
häntä tyytywäisyydcllä, sanoen:

Tuhannesti kiitän sinua. Muuri, niistä sa-
noistasi, sinä olet pian ainoa, joka tuunet minun siksi
kuin oleu.

ti



106

Muuri? kysäsi äiti, katsoen poikansa ja Mai-
aleenan silmiin; minun poikani nimi olis Muun?

Jaakko oli Turussa muka ottanut tämäu niinen,
jota äiti ei nyt muistanut kuulleensa. Waan Maialee-
na ei wähemmän kummastellut löytäessänsä Jaakko
Muurin emäntänsä pojaksi, josta niin usiasti oli
puhellut Mataleenalle, ehkei tämä woinut aaweksiak»
taan sitä ystäwäksensä iloisimnnsta, suruttomimmista
ajoistansa.

Mataleenan laitettua aamiaista, tultiin wihdoin
tarkempiin selityksiin. Jaakko sai nyt kuulla tärkeim-
mät temput Mataleenan elämästä; ainoaksi salaisuu»
deksi jäi waan lapsen äitin nimi, jota ei nyt»
enemmän kuin ennenkään, tahtonut ilmasta.

Elä sentähden niin julmasti tuomitse Ant-
toa, rukoili Maialeena, nähden Jaakon wihastuneen
muodon. Hänen luulonsa kyllä katkeroitti sydäni-
niessäni, ja kuwasi minulle eteni mustaksi, toi-
wottomaksi, waan hän oli kuitenki wiaton; sillä hänen
silmissään minä näytin »vialliselle.

Waikka niinki, niin se puollustaa häntä
waan siksi hetkeksi, wastasi Muuri, waan sitte
sitte turhaan koette minulle, äiti, puollustaa
wmttonnwttansa! Hän ei koskaan rakastanut Mai-
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aleenaa muutoin häntä niin ei olis jättänyt se-
lityksettä, pelimäinen heittiö woipi hylätä waan
«mille luuloillensa sen tytön, jota kerran oikein on
rakastanut, onnettomuutensa nojaan.

Ranskalaisesti eli waan romaaniluwuilla kas»
watettu nainen olisi nyt sanonut: "jalo poikani," a-
jattelematla mitään; Muurin äiti sen siaan sanoi
waan: "sinua on kelpo poika," mutta sydämmessänsä
kiitti hän Jumalaa.

Waan Maialeena, wirkkoiko hän mitä? Ei?
waan rintansa tykytti sanomatonta autuutta, löyttyä
hengen omansa kaltaisen, joka ymmärsi häntä ja sa»
neli omia ajatuksiansa. Suloinen sanomaton tunto,
aawistus maailmallisen elämän korkeimmasta anti-
mesta, nosti ilokyyneleet riemua paistawiin filmiin-
sä, hänen emännällisesti warustellessansa rakkaan
wieraan ja sen illalla tulewien kumppanien
ottajaisia.

Ilta puolla käweliwät Jaakko ja Maialeena kat-
selemaan peltoja. Molemmat oliwat wähä puheiset,
ikään kuin molemmat olisiwat tienneet puhelematta
toisensa ajatukset. Wihdoin katkasi Jaakko tämän ää>
nettömyyden, sanoen:

Maialeena kulta, sano minulle suoraan, et»
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lö sen lonmin ole nähnyt Nnttoa? Luulin sinun wie»
lä jotain peittäneen puheessasi, wain erhetyinkö siinä?

Mitä wastannen? kerran luulin häntä näh»
lieeni, waan silloin warmaan pettiwät silmäni.

Taikka ei. Sano kaikki, pyysi Jaakko. Mo-
lemmat istuisiwat pientareelle, ja Mataleena sanoi:

Dli wnotta ennen tänne tuloani; Perande-
rien mentyä Ruotsiin, ha'in uutta palwelusta; hy»
lvistä todistuksista, kuin arwannet, ei ollut puutosta.
Waan parempiin paikkoihin lapseneni minua ei otet-
tu, ja sitä heittää pois tuontani, en hennoiunut. Wih-
doinki wiimein sain kattoa päälleni ja suojaa wan»
hassa kankurissa, jonka waimo makasi halttauksissa;
palkatta ja paljaasta ruumastani sowittiin minun
toimittamaan talon askareita. Dli se siewä pere; sain
siinä tottna monellaisiin kankaihin. Nsuiwat silloin
lvourahuoneissa, pihan puolla kartanoa; katupuo-
liset huoneet oliwat wenäläistet: upseerein hallussa.
Kerran oli heillä paljon »vieraita, ja huusiwat ja
melusiwat, jotta kuului meille asti. Olijoilta; kan-
liiri ja opinpoika söiwät, minä, lapsi sylissä, istuin
-uunin ääressä; silloin hyökäysi tuwan täydeltä nuo»
na miehiä, kaikki »venäläisessä tamineessa. Isäntä
Zowahti seisalleen ja meni kyntteli kädessä heille
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»vastaan, kysyen wihaisesti, ketä etsiwat? "Gi sun.
kaan sinua, aiä parka; waan nuorta kaunista tyttö-
«is! saappa häntä tänne."

Nämä sanat, puhutut puhtaalla suomella, ja
äänellä, joka pani sydänalani sykkamääu kowcmmas-
ti, nostattiwat minun wasten tahtoani jaloilleni,
nähdäkseni puhujaa! hanki oli tungeinnut lahcmmäk-
si, ja tarttunut käteeni. Anton näkö ja muoto, waan
juopuneen tilassa, ja wenäläisen sotamiehen tami-
neessa? Silmissäni mustettui, ja minä lankesin ta-
kaperin istuimelleni; vel'ästyneen lapsen huuto toimis-
ti minut jälleen; silloin oliwat kaikki tiehensä. Waan
isäntä ja opinpoika päättiwät ihan warmasti heidän
jok'ainuan olleen wcnäläisiä; sefi joka oli tarttuuut
fäteeui, oli muka haastanut ihan rentonaan wenät-
tä. Mestari sano hänen heittäneen hywin rutosti
käteni, ja sitte »vaikuttaneen toisiaki lähtemään tie-
heensä. Sen koumin sitä miestä en nähnyt, taisi seki
«Na waan paljas sattuma, joka minut petti.

Sitä en usko, wastasi Jaakko, —käytöksensä
todistaa se» olleen hänen, ja Antto oli jo ennenki
warma kieliin, waikka äitinkielemme piti halpana.
Waan sinulle sen perästä?

Kankuri» waimo kuoli; hän jätti pajansa
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loiselle ja muuttikotipaikoillensa. Jäätyä taas maan-
tielle, ha'in paikkaa maalla. Turhaan etsittyäni siellä
ja täällä, tulin wiimein tänne ja löysin kodin itse!»
leni ja lapselle.

Toiwon myös ettet sitä koskaan tarwitse
heittää, wastasi Jaakko. Waan olihan sinulla
täti Turussa? kuin et mennyt hänen luoksensa?

Sen tein kerran, waan hän salpasi owenfa
minulle, joka olin häwäissyt sukunsa.

Maialeena parka! olit kyllä pulassa. Waan
muistelen hänellä olleen tyttären, joici kerran näin,
muistanen ci juuri varaimmassa seurassa.

Hän oli silloin poikessa, wastasi Maialee-
na, katkaisten puhelemisen ja nosten seisalleen, ol-
len muka ajan palata kotiin.

Tiellä puheli wielä Jaakko retkistään, seikas-
taan Anton keralla, ja wiimeksi piostaan laiwaan,
kenenkään tietämättä. Tästä selkeni miten Perandc-
rissa luultiin hän kuolleeksi, jota walnvisti lisäksi
Aurajoesta löytty ruumis, jota luultiin Jaakoksi.

Ilta tuli ja sen kanssa merimiehet noutamaan
peränpitäjäänsä. Vhtcnä syötyä iltaisen pihalla, seu-
rasiwat kaikki rantaan, ja laalko syleili wielä ke»
«n Hitillensä jäähywästiä, ojensi ystäwällisesti kä-
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tensä Maialeenalle, Z» suuteli sen pojan punakoita
poskia, kaikki lupauksellansa kohta tulla takaisin eli
kirjoitta».

Päiwät kuluiwat, kulu kuukaus ja toinen, kulu
kultanen lesänen toiwossa ja odotuksessa; waan ei
tullut Jaakkoa. Gräsnä syys päiwänä tuli muuan
naapurin mies Halkoniemeen. Miehellä «li kirja Hal-
loniemen emännälle. Hän oli käynyt Turun m»rk-
kinoilla, ja siellä tawannut Jaakkoa, joka oli wienyt
hänen juomapaikkaan ja antanut hänelle kaksi lasia
saksanwiinaa ja sitte jättänyt kirjan; sen pisti mies
lälläriinsä, jossa se nyt oli maannut rauhassa pa-
rin wiikkoa, eunen kuin mekkoa tarwittiin uudelleen,
ja unohdettu kirja löytyi lälläristä; se oli menneellä
»viikolla, ja nyt sattui ukolle «siaa Halkoniemeen ja
toi kirjan tullessansa.

Liekkö milloinkaan kirja» «Ivattu halukkaammas»
ti kuin Halkoniemen emäntä nyt teki. Waan siitä ci
olisi kuitenkaan tullut entistä »viisaammaksi, jos ei
Mataleena olisi ollut sitä lukemaan.

Kirjan sisällys oli: että laiwa odotteli tuult»
Turussa, sieltä purjehtiakseen Helsinkiin, jossa Jaat-
to toiwoi saawans» perämiehen siansa täytetyksi toi-
felto, päästäkseen niin muotoin muutamissa wiikoiss»
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kotnnsa ja kotimaahansa elämään ja kuolemaan. Un»
tosta oli kuullut sen todellaki olewan sotawäessä ja
jo pääsneen upseeriksi. Mataleenalle ystäwälliset tcr-
weykset, jotka »viimeiset sanat Mataleena sanoi pian
fopottamalla, ja aamuruskon karwan läwahtäen muu-
toin waalettuncille kaswoillcnsa. Mummo keksi sen ja
nauroi, ja Waapian tempasi kirjan tytön käsistä,
huutaen: milloinka isä tulee, äiti, tuleekko se johuo»
meua? Poika oli Muurin ollessa kotona, ruwen-
nut muka sitä sanomaan isäksensä, ja puheli siitä nyt
joka päiwä. Mciialcena puristi pojan syliinsä, suuteli
sitä ja sanoi: "kohta, kohta tulee isä!"

Syys oli tullut pimein öinensä, sateineen j»
myrskyineen. Olipahan Lokakuun kuutoinna iltana;
Halkoniemen pieni pere istui palawan minin ääres-
sä. Ulkona lotisi rankka sade ja hirmuinen myrsky
mereltä päin jyskytti ja rutisutti wanhan tuwan sei»
niä. Kamalla pelko kuwaisiin joukon kaswoissa, ja
emäntä sekä Mataleena istuivat äänettä; pienen Po-
jan iloinen juoru oli pian ainoana äänen pitona tu»
wassa; siihen wcwtasi waan myrskyn huhina seinissä
ja meren aaltojen tuulella lauuatcttu pauhu, joka toi-
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ifinnan kuului kowemmin toisinaan hiljemmin, toisi»
naan ikään kuin kammin ammunta, ja toisinaan taas
kuin ulkoisen jylinä. Wälistä kaikui kuin ihmisten
ääniä, jotka luuli olewan hädässä: ja kerran hyppäsi
jo emäntä ylös istuiltaan, sanoen: "kuulitko, tawi
korwiiui kuiu huuto ja ampuminen."

Siinä petytte, emäntä, wastasi Maialeena,
pyyhästen silmäänsä; hän näti myös mummon sil-
mistä wähän wäliä wierähtäwän kirkkaita herneitä,
waan peläten enemmän niurhetuttawansa häntä sekä
itsiäusä, peitti oman huolensa taiten ja koki waan
kohdutella mummoa. Se «n waan aaltojen jyske,
jonka kuulette, jatkoi Maialeena, huoaten sywästi.

Waan kohta kajahteli taas kaukaisia ääniä, wie-
lä selwemmin kuin ennen, ja jokainen hyppäsi yht-
äkkiä ylös.

N'eiwät konsaan ole oikeita ääniä, sanoi e-
mäntä, Halkoniemen karit owat tällaisina öinä
ja ennenki murtaneet monta laiwaa, ja Jaakosta ei
mitään tietoa.

Maialeena hämmästyi, hyppäsi owea kohti ja
-syuksiin pimiään sinisiin, waan tuskin oli saanut o-
»en perästänsä puoli tiini, kuin puuskahti ihmistä

13
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wastaan, joka juuri astui ulkoa sinisiin. Maialeen»
parkasi säikäyksestä; w»an wastaan tulia puristi hi-
net syliinsä kiljasten: Mataleena. Jaakko, was-
tasi tämä, ja weti hänet öwesta tupaan. Iloisella
huudolla juoksiwat emäntä ja Waapian tulewille was-
taan ja suruinen tupa muuttui silmänräpäyksessä pal-
jaaksi iloksi, ja puut paukkuiwat uunissa ja lewitti-
wät nyt iloisen walonsa iloisille kaswoille, ja myrs-
kyn winkuwat äänet kuuluiwat nyt iloisten remulle.

Jaakko «li tullut maitse Helsingistä, ilman muu-
ta waaratta, kuin että pihaan ajaessaan ei muista-
nut oikein tietä, ja täytyi kyytimiehensä keralla las-
keida rattailta käymään halki likaisen kujan; fiit»
selwittyi myös tumassa olijain kuullut äänet j»
paukkeet.



Aarre.

Scuiaawaisen kewään eräsnä iltana tapaamme
Jaakko naineena ja Halkoniemen isäntänä,

wnimonensa Mataleenan, wanhan äitinsä ja otto-
poikansa Waapian Alpertin istumassa iloi-
festi palawan lieden edessä, sen nimellisessä muinai-
fessa wierastuwassa, nykyään nuolen paliskunnan
»suma huoneessa. Kaikki näytiwät olewan hywill»
mielin, sillä Jaakko oli äsken ikään tullut kaupun-
gista; tawaroillausa oli fiell» ollut hywä menekki,
hywäst» hinnasta; ostoksensa «liwat > oiwalliset, j»
nyt kuunteliwat kaikki mitä Jaakolla oli uutta kau-
pungista kotijoukollensa; jokainen eli saanut tuoniisi»,
ja Waapian, joka jo oli ruwennut lukemaan, ihaili
pitkää kaitaa katkesmustansa, waan heitti kohta sen,
ottaen ihmetelläkseen paperin, johon tuomiset oliwat
käärittynä. Se oli kappale wanhoist» iuots»laifista
sanomista.

Isintimänsä selitettyä kysyttyjä sumia puusta-
wia, wiokasi tämä nyt silmiänsä paperin muuhunki
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sisällykseen. Miks'et lue kowasti. muistutti
joka oli tcttunut luulemaan isänsä iltoina lukewam
kowasti ympärystöllensä jotai liljaa. Jaakko tahtoi
täyttää Pojan waatimusta, ja etsi sellaisen pailan jo-
ta pere ymmärtäisi, ja löysi seuraawaisen sanoman
Turusta:

Tämän luun alussa hukkui lida niminen-
laiwa, kul'etettu laiwuri Sandmannilta; onnet-
tomuus tapahtui noin 6 eli 7 peninlulmaa Turusta,
falaluotoiscösa waarallisesfa paikassa, johon myrsky
oli ajanut laiwan; muutamat Halkoniemen rannassa
seisowat halkoweneet pelastiwat laiwawäen ja osan
tawaroitaki. Kuitenli luullaan siinä suuri joukko ta-
waroita häwinneen, joista kaikella etsimisellä ei ole,
woitn saada tietoa. Laiwa sctätawarat oliwatkaup-
pamiehen Bergmainnn, tästä kaupungista, ja luul-
laan tästä seuraawan koko nimen ja huoneen häwiön.

Jaakko känsiin äitiinsä, kysymään, muistasiko'
tällaista tapausta,, joka, wuosiluwnn mukaan ja niin
kuin itselki nnustcli olisi pitänyt olla kouluaikansa
ensiwuosina. Waan äitinsä muuttunut muoto häm-
mästytti nyt häntä. Silmät seisoiwat päässä luim
«lisi nähnyt mitä kummitusta, ja raskaat Huokaukse-K
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tungeiksiwat ahtaasta rinnastansa, jota puristetut ka-

tensä painoiwat järkähtämättä.
Mataleena, joka luettaissa oli Mona, tuli nyt

ja säikähtr myös anoppinsa muotoa. Nuorten yhtei-
fellä työllä saatiin emäntä wiimcinki tuntoonsa ja
kieleensä, ja tahdottiin saattaa omaan suojaansa; waan
hän pyysi wiemään Pojan pois, ja lupasi heille il-
moittii» jotain, j» puhdistaa tuntonsa raskaasta kuor-
masta,, joka jo monta wuotta olt sitä painanut jcr
katkeroittanut elämänsä.

Nyt hän jutteli, waikeasti katkoen, kuinka silloin
nuorempana ja turhaliisuudelta wieteltynä, muuta-
main kureusten himossa», oli auttanut miestänsä peit-
tämään tältä jonkon kanssa pelastettuja tawaroit»
hukkuneesta laiwasta. Rwpuja enemmän kuin muu-
takaau niistä ei ollut milloinkaan pitänyt, sillä
jo toisena päiwänä,. wietettyänsä rauhattoman ja u-
nettoina» yön, oli katunut tätä syntiänsä, ja kätke-
nyt kaikki tyyni sillan »la multaan, jossa ne war-
maan jo owat mätänneet. Totuudessa hän siis cr
ollut sen koumiu nähnyt koko tavaroita, waan ne o»
Awat kuiteuki. kummitelleet hänessä, ja tuoneet hä-
MIH inout». monuista unetonta katkeraa yötä, ja teh^
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neet elämänsä raskaaksi kuormaksi, sekä kuolemanlr
hänelle hirmuiseksi.

Mataleenan iloinen ja ystäwällinen seura oli
kaatanut lohdutusta tähän katkeraan mieleensä; wii»
mein uskoi Jumalan nähneen katumuksensa ja an»
teeksi antaneen rikoksensa. Wacm nyt näki selwästi
Hänen tahtowan walkeuteen wetää pimeyden töitä;
enimmän painoi häntä pelko wiattomain, poikansa,
Maialeenan ja sen pojan,, tulewan kärsimään rikok-
sen, jonka hän ja miehensä tekiwät. Sillä Herva
sano»»: "Isäin pahat työt kostan minä lapsille lol»
manteen ja neljänteen polween."' Raskaat
ukset katkasiwat puheensa.

Jaakko, joka äänetpä, otsansa nojaten kämme-
nellänft oli kuuncllut äitinsä tunnustuksen, kawahti

nyt ylös, kirkastetulla katseella, ja, selwällä äänellä
sanoen:

Gr, äiti, ei niin ole Jumalan tahto! Hän
on »vanhurskas, hywä ja laupias; wielä on aika pa»
rantaa paha tekonne, wielä ci ole Myöhänen jälleen an»
taa omistajalle eli perillisillensä omansa, ja Jumala
en näkewä totisen katumuksenne ja minun rehellisM
tahtoni^
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Huomena olen Mataleenan keralla menewä tut-
limaan omenakuoppaa, sillä jotain siellä löytyy ta-
män asian selwitykseksi.

Miten sitä luulet, poikani?
Muistellen isäwainaani wiimeisiä sanoja.
Hän tahtoi sanoa tawaiat olleen peitetyt

sinne; waan sittemmin wyötiin kaikki tyyni.
Ia rahat? äiti, mihin pani hän ne? oliko-

han niitä paljonkaan?
Siitä en tiedä tuontoisempaa. Kumpikaan

emme wuincct niistä puhella keskenämme; molemmat
kaduimme ja surimme omin aikojamme.

Olkoon jos, waan kuoppa on etsittäwä läpi;
nyt menkäämme lewolle. Waan mitä wirkat sinä,
Maialeena, tähän kaikkeen?

Että olimme liian onnelliset, Jaakko! was-
tasi Mataleena, ja tarwitsimme jonku muistu-
tuksen eläwämme wielä maassa. Minulle tämä
kmte» ei ollut odottamaton, sillä kauwan jo o-

len aaweksinut anopin mielessä makaawan jotai ras-
kasta, eikä warsin varainta. Waan on toki hywä
mieleni, että sinä olet wiaton kaikkeen; Jumalan a-
wulla aikaa myöten wielä parannammekaikki.

Ensi työksi o» hankittawa tieto «maisuuden
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'perillisistä, sillä itse sillollincn omistaja kuoli jo mi-
mun Turussa ollessani. Muistelen, hänellä fun e»
olleen renttumaiseu Pojan, eläueckkö nyt tai liekuol-
lut. Nousemalla wiikolla lähden kaupunkiin, enkä

saamatta tieto» siitä.
Waan jos emme kuopassa löytäsi mitään?

sanoi Maialeena.
Wahimmäkseenlöytänennne sieltä jotain, jos-

ta saanemme tietoa paljonko tawaroita oli, ja sitte
koemme raataa sen miraammasti, kerran palkitaksem-
me kaikki, eikö niin, waimoseni! Waan toiwon war-
wasti siellä tawattawan , rahejali. Mihin isä olisi
ne pannut, hän, joka kyllä pyöritteli rahaa ennen
kuin näpistään heitti; seikan tapahduttua eliwät wie-
lä itarammasti cnnistään, kaikki muinonen rcinia elo
oli sen päiwänsä perään häwitctty.

Omenakuoppa sattui nyt olemaanki tyhjänä, ja
etsiminen woi siis tapahtua palweluswaen tietämättä.
Jaakko ja Maialeena meniwät eräsnä aamuna kuop-
haan; etsiminen alkoi heti. Molemmat tunsiwat wis-
fin rauhattomuuden syänaloissansa, kaiwaen ja rai-
waten kuopan seiniä ja pohjaa; wihdoin niuistutti
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Maialeen» ««ään salwon toisen siwuseinän läudoi-
tuksen olelvan kahta paksumman toista! sisuspuoli-
maiset laudat näyttiwät myös »vähän uudemmalle
ulkopuolimaisia. Jaakko tarttui molemmin koprin lau-
töihin, ruhtasi ne kerrassaan tiehensä, raiwasi mullan
pois lautojen »välistä, ja ei ollut aikaakaan, kun weti
sieltä jotcnki raskaan pienen rauta arkkusen ilmaan.

Tuostako puolisot ilostuiwat. "Jumalan fii»
tos, liljasi Jaakko. Tässä saamme wariuaan kaik-
ki mitä tarwitsimme, parantaalsemme »vanhempain
rikoksen."

Pantua kaikki entisille paikoillensa, ja pistettyä lip-
paan polvellensa riensi»vät nyt puolijuoksussa taloon,
ivanhan emännän saapuwilla katselemaan löytöänsä.

Pieni Waapian oli sillaikaa alinomaa ivaiwannut
mummoa kysymyksillänsä, mitä itki ja mihin isä j»
äiti meniwät kun eiwät laskeneet häntä kerallaan.
Vastaamatta puristi mummo pojan syliinsä ja itki.

Kyllähän se Jumala auttaa, sanoi poika, silitel-
len mummonsa ryypistyneitä kaswoja, sillä Waialee-
na oli jo ajalla opettanut pojallensa rämän turwal-
lisuuden. Wiattomuuden sanat lohdutti»vatki muin-
moa, ja hän otti kohti »virsikirjansa ruweten laula-
niaan: "Mitä Jumal' tahtoo se tapahtuu."

1t!
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Poikansa takasin tullessa tunsi mummo taas jä»
senensä wäriscwän.

laakkoki tunsi sydänalansa sykkäwän kowemmas»
ti awatessaau löydetyn arkun kantta. Ihastukseksen»
sa löysi sen sisuksen täynnä ruotsin hopia rahoja, yh»
teiseen wähä neljättä sataa rikstä. Rahojen päällä
oli wähäinen paperi, jossa oli jotain kirjoitettu,
waan kirjoitus oli niin sekainen, ettei Jaakko tahto»
nut siitä tulla hullua wiisaammaksi. Wiimenki sai
kokoon "että isänsä oli kerran käynyt Turussa etsi»
mässä rahojen omistaja», jok» silloin jo oli kuollut.
Kaupanmiehellä oli waan yksi poika, jonka hän myös
oli tawannut Turussa, mutta ennen kun werkkanen
ukko sai asiansa ilmoitetuksi oli tämä humala päis»
sään ajanut ukon ulos; sitte oli aikomuksensa pyy»
tää poikansa Jaakon jollain tawalla toimittamaan
rahat tälle perilliselle, waan häpiä oli estellyt ukon
sitä tekemästä aina wiimeiseen hetkeensä.

Tiedämme jo edeltäpäin ukon kuolema wuoteel»
lansa olleen sitä ilmottamaisillaan pojallensa, waan
silloinki keskuutti sen äkki surma.

Jaakko teki nyt aiwotun matkansa Turkuun.
Waan kaikella kuulustelemisellaan ei woinut saada
myöhempää tietoa kaupanmiehen pojasta, kuin sot«»
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»vuodesta tBOB, jolloin hän oli mennyt kersanttina
sotawäkeen, ja sitte kohta seurannut Pohjanmaan
tappeluun, jonka peristä häntä oli nähty Oulun sai-
lashuoneessa. Sen loivemmin hänestä ei ollut kukaan
kuullut. Muita Bergmannin sukulaisia ei tuntenut
kukaan, koska muka tämä itselki oli aitoinansa muut-
tanut Ruotsista.

Moni muu «lisi nyt jo pitänyt rahat omanansa,
waan Jaakko ei tehnyt niin. Aluksi laittoi hän
nyt ilmoituksen Turun Sanomiin. Kuitcnki päätti
fillaikaa käyttää rahat tilansa parannukseksi, ja mak-
saa niistä koron kuin nmustciki welast». Jos ei
lU:sä »vuodessa omistajaa ilmestpisi, lupasi hän ne
sen ajan perästä anta» jonku koulu-laitotsen asetta»
miseksi Turkuun.

Tähän päätökseen tyytyi jokainen, ylsin muin-
moki, joka nain luuli rikoksensa joteuli parannetuksi.

Ia Majaleena? Hän oli sanomattoman onnelli-
nen, j» kiitti Jumalaa joka niin oli johdattanut
kaikki hywään, jok» «li antanut hänelle sellaisen
miehen «saksensa.
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Uudistalo.

Kymmenen wuotta! mitä muutoksia eikö tapahdu
tässä aikakaudessa? Koko suwut häwiääwät, ja toisen
uuden toimet nouse.ewat siaan; waltakunnat kaatuu-
wat ja toiset ilmestyywät niiden sialle. Kuitenkinä-
«mme monin Paikoin ihmisen elämässäki seisomisen
eli wähinnnäkseen niin hiljaisen muuttumisen, ettei
kymmenen wuotta näytä jättäwän mitään jälkiä.
Gtenki keksitään tämä maalla. Poika kyntää ja lyl-
wää samaa peltoa, parantelee lahonneita aitoja ja
huoneita samasta metsästä, kiertää aatroinensa sa-
maa kiweä kuin isänisänsä sataa wuotta ennen; po>
jan poika särkee rekensä eli raitaansa samaan kiween
eli kantoon jota isänisä jo aikoinansa kiroili samasta
syystä, ja monesti tekee samaten wielä tämänki po>
j»n poika, hoksaamatta kiwen olewan irtonaisen eli
tien woiwan kul'etettaa toisesta paikasta; pojan poi-
la kapuaa wielä saman kaatuneen lahoowan hongan
päällitse johon isänisä kaatoi kuorma rekensä ja rat»
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taans», hoksaamatta hongassa m ätänewän p°ltt«puun»
fa ja monellaisen talontarpeen! siellä täällä näemme
jonku uuden suojan nousewan wanhan lahonneen si-
aan, waanuusi on, ota tahi anna, ihan wanhan muo-
toinen rakennukselleen. Waan wielä usiammasti jää-
pi wanha lahonnut hökkeli paikoillensa ja uusi ra-
kennetaan kaiketta järjestyksettä sen wiereen. Wanha
jääpi silloin jonku loisin eli mökkiläisen asunnoksi,
jona se wielä palwelee joita luita wuositymmeniä.
Tällaisiä kyliä tawataan wielä isänmaassamme paljon,
ja aiwan lähellä kaupunkiaki, keskellä alinomaista
niuuttuwaisuutta ihmisten asunnoissa, puwussa sekä
elämälaadussa.

Mielellämme jätämme nämä kurjuuden asunnot
ja käännymme iloisempiin paikkoihin. Erottuansa me»
rimiehen elämästä oli Jaakko Muuri tarttunut kai»
kellä uuraudellansa maawiljelykseen, ja tullut suo»
raan sanoen oikeaksi talonpojaksi. Merimiehenä o-
lönsa ei ollut estänyt hänen tarkkaamasta maamiehen
töitä. Matkoillansa oli Ruotsissa ja muualla ulko»
mailla tarkasti waariin ottanut sikäläisten maawilje-
liöiden töitä ja kokeita, missä waan siihen tilaisuutta
tapasi. Monta paikkaa, missä suurempia eroituksia
lotimaans» suhteen keksi, oli pannut muistikirjaansa.
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joka nl»t oli hänelle suurena apuna. Myöski «iti
paljon uusinwia maawiljelyksecn kuuluwia kirjoja j«
sanomia. Waan yhtaikaa parantaissans» omaa ti-
laans», koki Muuri myös lewittää parempaa tietoa
ja wiljellyskeinoa naapureillensaki; jotka suureksi osaksi
oliwat köyhiä. Mutta wähän kiitosta karttui hänet-
le tästä hywästä aikomuksestaan: "Nähräänpähän
kuin lihawatsi itte tulet noilla uusilla keinoillasi,"
sanoiwat aina, syrjästä katsellen Muurin laitoksia.
"Maalla tarwitaan toiset neuwot, toiset wer'ellä"
wastasiwat usiasti pilkalla Muurin neuwoihin. Waan
aika kului ja zonku kymmenen wuotta, Halkouiemeen
tultuaan, oli Jaakko Muuri paikkakunnan warak-
kaimpia miehiä. Ne jotka ennen oliwat irwistellcet
hänen uusille laitoksillensa, käwiwät nyt wähän wä>
liä Halkoniemessä, ei ihmetellen, mutta oppien Muu-
rin wiljellyslaatua ja toimelliffa laitoksia, jotka j«
oliwat ruwenneetki lewiämään ympäri seudun.

Halkoniemessä löydämme kyllä wiela wanhan
tupakartanon, mutta paljon korotettuna entisestään,
ikkunat suurennettuina ja seinät laudoitettuina ja
punattuiua. Tulemme nyt sinne eräsnä syyskuun
iltana.

Portaan penkillä istuu wanh» emäntä neuloen
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ja ystäwällisin silmin katsahd ellen toiselle 'puolelle
porrasta, jossa noin t 3 wuotinen nuorukainen istuu
kutoen werkkoa, ja ncuwoo pientä tyttöä lukemaan
a, b, c:tä. Ne owat Waapian ja 5 wuotinen sisä-

rensa Leena. Lukeminen päättyy, ja lapsi saapi lii-
toisia neuwojaltansa, ja punertaman omenan muni-

molta. Pikaisesti hyppäsi nyt Waapian istuimeltaan
kysästen: "tuleeko mummo täniltana uudispailalle?"

Gi tule, poikaseni; näin myöhään mummo
ei enä» tule. Uunit taitaawat jo olla walmiit?

Ihan walmiit, ja walaistutki kuin talwinen
lumi. Tule, sisko!

Lapset malttoiwat enää tuskin ottaa jättää jää-
hywaisiä mummolle, kuin laksiwät juoksemaan puolen
wirstan päässä olewaan uudispaiklaan, ja niumm»
katsoi tyytywäisyydellä heidän perästänsä.

Uusikartano oli rakettu lähellä maantietä ole-
walle Myllylälle, josta oli ihana katsanto meren saci-
ristoihin ja ympärillä olewiin seutuihin, korkia ki-
wijalka ja wiisi suurta ikkunaa kaunistiwat huoneen
uäön, joka ilastutti koko ympärillä olewan seutunsa.
Huoneen ympärillä olew» tanner oli tasoitettu ja
näytti aiheessa olewan muitaki laitoksia; maas!»
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«iwatut kilvet oliwllt röyköissä ympärillä ja näytti-
>vät aiwotun kiwiaidaksi, tehtäwän kukaston ympärille.

Waapian tapasi isintimänsä pihalla puhelemassa
lähellä olewan postipaikan emännän keralla. Tämä
oli lähätetty muutamalta matkustawaiselta he«as-
mieheltä, joka oli wähänlvointanen ja halusi muu-
taman päiwän wiipyä kylässä, eikä suostunut asu-
maan postitulvan »vieressä olelvassa huoneessa, johon
kuului miesten rähinä tulvasta. Tullessansa olinäh»
nyt uuden soman kartanon, j» toiwoi nyt siinä saa-
»vansa majaa.

Keskulteltua waimonensa, ,suostui Muuri, sano-
en huoneet olewan parin tunnin perästä lciitokses-
saan. Sitte käänsiin Waapianiin päin ja käski sen
pikaisesti juoksemaan äitinsä luo aittaan, ja kysy-
mään kaikki mitä oli »vanhalta sialta tnotawa tänne,
fillaikaa kuin hän meni waljastamaan hewoista.

Taitawan emännän huolella ja Waapianin wirk-
lelidellä saatiin pian kaikki »vieraan tulolle laitot-
seensa. Waan tätä ei lviclä kuulunut! Mataleenan
otka antoi lähteä kotiin katsomaan siellä taloutta,
waan Jaakko ja Waapian jäiwät uudispaikalle yöksi
«»ottamaan wierasta.

Wähän ajan tataa tulili tämä, »j»en tawalli-
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sissa postirattaissa. Ehkä ilma oli wielä läiumin
oli hän turkissa, mutta punainen myssynsä kaulus
ja sotamies joka istui ajajan wieressä, näyttiwäthä-
nen sotalaiscksi.

Wähän työläästi laskeisiin hän rattaista, nyykä-
ptti wähän ylpiästi päätänsä Muurille, käski Waa-
pianin ottaa rattaista pienen wakkafen, ja sotamiehen
matkalaukkunsa ja läksi niin Hiljaan astumaan Waa-
pianin perästä huoneesen.

Tultua sinne istuisiin hän paraillaan lampia-
wän uunin eteen, ja Waapianin tuodessa kynttilää,
istui wielä siinä, turkki päällä ja lakki päässä. Was-
ta nyt käänsi hän silmiänsä poikaa kohti ja tuntuwa
muutos hawaittiin silloin muuten kolkossa, tuskin mi-
tään sanowassa muodossansa. Näytti ikään kuin
olisi hän oudoksunut pojan erinomaista muotoa, jos-
fa loisti wilkkaus ja kaikki siwistyksen awut.

Oletko talon isännän poika? kysäsi hän wii-
mcin pojalta.

Olen waan pojintimansa, wastasi Waapian.
Poji!>timansa? kertoi hän, tuntuwalla liiku-

tuksclla katsoen pojan silmiin. Ia nimesi?
Waapian Alpertti.

l7
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Talonpojan nimeksi totta outo, myrisi toinen,'
waan lieneehän sulla sukunimeäki, jonlulaista?

Ei tapaistakaan; fit' en wielä ole tarwinuut,
sanoi voika puoli nauraen.

Ia joka otti minua pihalla wastaan oli isin-
liinasi? kysyi upsceii.

Waapian myötti.

Hänet hae nyt tänne, jatkoi hän, kierrellen
wiiksiänsä näppilöillään.

Poika meni ja sotalainenmyrisi omin aikojansa,
katsoen järkkyinältömin silmin eteensä: "Pojintima,
on se wähän kummallista, ia'näkönsä, täytyy sano-
mani, siinä on ihmeellinen weto wiösiin tuttawuu-
teeni "

Muurin tulo keskuutti tämäu yksinäisen puheen.
Tämänki muodossa keksi hän jotain erinomaista,

joka saattoi hänen wiimenki paljastamaan päänsä,
ja Muurin kysymykseen, tarwitseisiko herra mitä.
»vastaamaan siewästi: "Ei, halasin waan päästä tun-
temaan isäntääni. Saanen teille tarita piipun tn-
pakkaa. Näin sanoen asetti upseeri piipun ja tupak-
fatopcm pöydälle.

Kiitän nöyrimmästi, sille pahalle tawcille to-
tuin merellä ollessani, ja on piippujaki talossani.
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Muuri ankasi nyt kaapin ja otti esiin'hopioitetun
kiwi piippunsa, jonka pää oli muodostettu turbaa-
nipäiscn Ncegerin naamaksi.

Tuota piippua muistuttelen nähneeni niin
hywin kuin itsiänneki, waan missä, se ei nyt johdu
mieleeni, muistutti upseeri. '

Samaa woisin sanoa herra tcistäki, wastasi
Muuri. Mitä piippuun tulee, niin sen ostin 1807
Turussa.

Joku muisto näytti nyt heräämän molemmissa.
Antto Greeni! liljasi Muuri iloisesti.
Te tunnette minut todellati, waan itse

tunnustelen kyllä mutta, se on mahdotonta
minulla oli ennen ystäwä atwan teijän näköisenne»
waan hän hän

Hän seisoo edessänne, se jäykkä suomalainen,
se ystäwänne laatko Muuri.

Jaakko Muuri! kertoi uppseeri, waalistuen
pian kuolleen karwasetsi.
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Selitykset ja loppu.

Tullessaan huomenaamuna uudispaikalle kohtasi
Mataleena Waapianin, joka sanoi isänsä wielä ma»
iaawan, sillä hän oli wieraan upseerin keralla wal-
wonut haastellen siwnitse puolen yön, ja luuli siis
heidät wanhoiksi tuttawiksi.

Gihän se sitte wenäläinen oletkaan? kysyi
Mataleena, tuntuwasti punastuen.

Kyllä waan se suomenkielen haastaa kaikki
halki, olkoonpa muutenki wenäläinen tairuotsalainen,
wastasi Waapian, keksimättä äitinsä hämmästystä.

Myöhemmin tapasi Jaakko hänen yksinään ruo-
Zaa »varustamassa wieraalle, joka heti nostua wuotcel-
tansa «li pistäinnyt käwelemään, näkemättä emän-
täansä.

Arwaatko len meillä on wierasna, Maialee-
»a, sanoi Jaakko, muhoillen ja peittäen oma» höl-
»nstymistään.
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Olen jo sitä aaweksinut, warmaan Antto
Greeni?

Miten tulit siihen luuloon, wain joko näit
hänen?

Enkä, waan Waapian sanoi teidät tuttawik-
si, warmaan sano oikein?

Niin, waimoseni, hän se on; waan paljon
muuttunut; näiwettynyt kaswousa, samakat silmänsä,
luiwettunut »vartalonsa, tuskin tunnet häntä. Hän
näyttää onnettomaksi. Irstaiuen elämänsä on ln-
littanut häntä.

Molempien oltua yren äänettä, kysyi Jaakko:
ethän taittane häntä nähdä?

Miksi tekisin sitä, Jaakko? Eihän minulla ole
mitään häwettäwää. Waan hän pelkään, hän ei
suwainne

Anton haikein halu on saada sinulta llnteek-
si, waan luulee sitä ei ansainneensa, sanoi Jaakko
katkastcn waimousa puheen.

Ia sait hänet uskomaan »viattomuuteni, näen

sen saaneesi. Jaakko kulta, nyt olen täydellisesti
onnellinen, minulta ei puuttunut mitään muuta.

Antto näyttää kyllä tunteneen »vääryytensä
sinua kohtaa», lv/an löytäneen siinä syyn eroonsa.
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Myöhemmin sai tietää koko asian laidan, ja tietää
enemmän minua; sillä hän tietää Waapianin äitinki

Mitä »varten sen olet minulta niin salannut,
Leenaseni?

Ethän pahastu, Jaakko! lienen siinä tehnyt »väi-
iin. Naan mitä hywää sen ilmoittamisesta? Tätini
häpiä. Olen aina luullut wanhemmille olewan suu-
reimnan häpiän lapsistaan, kuin lapsille »vanheni-
mistään. Pait sitä rakkautesi poikaan sai py-
s!,ä puhdasna. Tietääkö Antto mitä Ann'soh-
wiasta?

Tietää kyllä. Joita kuita wuosia fitte oli
häntä nähnyt Sweaporissa, rawintopaikan pal>
weliana.

Ia äitinsä, äitiparkansa? kysyi Maialeena
surkutellen.

Saat kuulla kaikki. Monta »vuotta pois oltuan-
sa tuli Ann's«hwia »viimein äitinsä luo, onncttoma»
na, lllllstoinna sa ruumiillisesti sekä hengellisesti tur>
meltuna. Äitin sydäntä kyllä katkeroitti nähdessä
hänen tilaisuuttansa, eikä ensimältä tahtonut ottaa
häntä »vastaankaan. Mutta äiti» sydän »voitti wih>
doin, ja hän otti tyttärensä luoksensa. Kohta sen
jälleen kääntyi tämä rastaasen tautiin, joka oli tul»
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lut ivstaiscsta kunnottomasta elämästänsä. Imin
loppunsa edellä halasi puhutella Anttoa. joka jo Tu-

russa ollessaan oli muuan irstaiscn elämänsä tutta-
lvia, ja posi nyt samassa potohuoncessa, jossa Hul-
tin emäntä palweli pesuämmän nimellisenä. Ollen
jo paranemassa woi Antto täyttää kuolewcm anomuk-
se», ja kuulla sen wiimeiset tunnustukset. Waau minä
säästän nyt sinulta niiden kertomistn

Mataleena itki.
Jaakko jatkoi puhettansa, sanoen: tahdotko,

otamme tätisi luoksemme, kuolema päiwäänsä asti.
Wauhuutcnsa on muuten hänellä olewa katkera ja
folkko. Sowelias työ ja ystäwällinen hoito olvat
kewentäwät suruansa. Nissin tawoin hän oli kyllä
syynä tyttärensä turmcllukseen; mutta siitä hän »n-
--saitsee enemmän surkuttelcmisemme kuin wihamme.
Warmaan hanki oli tekewinänsä hywää tyttärellensä,
waikka tyucryptensä muutti sen turmellukseksi. Usko
minua, Maialeena,moni »vanhempi ei tee paremmin.
Siitä emme kuitenkaan woi nuhdella »vaan heitä.
Syy lankiaa paremmin koko seurakunnan, koko yhti-
«n hartioille, joka ei ole parempaa huolta pitänyt
köyhemniän rahwaan »valistuksesta. Serkkusi kaswa-
tus oli yhtäläinen kuin usiamman kaupunkilaisen työ-
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wäen tytärten. Se wähäinen tieto, jonka kouluis»
sansa saawat ei tuo siwistystä. Se ei anna heille
sellaista »valistusta, jota näyttäisi heille oman, ti-
laisuutensa arwon, ja tyydyttäisi heitä siihen. Se ei
näytä heille, onnellisuuden ei olcwan ainoastaan wis-
sissä säädpssä, mutta ihmisen omassa kunnossa. Pa-
remmin näyttää se waikuttawan heitä tuntemaan o-
man tilaisuutensa alhaisuutta ja sitä suurta aukkoa
joka on heidän ja onnellisempain säätyjen wälillä.
Täniä tunto syöksee heitä turmellukseen. Wai-
moni, pitäkäämme elämämme pyhimpänä welwolli-
suutena lastemme kaswatusta kunnollisiksi ihmisiksi.
Kiittäkäämme Jumalaa, joka johdatti itsemme pa>
remmalle tielle. Molemmat olemme Mökin lapset, ja
molemmat tuunemme kansalaistemme puutokset. O,
Maialeena! pyhittäkäämme nyt elämämme näiden
puutosten auttamiseksi ympärystössämme. Ensimäi-
seksi työksemme laittakaamme fylän-koul» tänne lo-
tiimuic. Kyläläisillemme jo olen puhellut kaikki ja
saanut heitä suostumaan. Aluksi opetamme siinä
kumpiki itse joitakuita hetkiä päiwässä. Waapianin
kaswatus tekee hänen wanhempana warsin soweliaaksi
kouluopettajaksi.

Maial«na nojaisiiu mieheensä, puristi senkatta
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sanoi: O! Jaakko, se on'enemmän kun toi-
woin.

Silli tawoin, jatkoi Jaakko, parannam-
me wanhemman rikoksen ja sillä tawoin,
Mataleena, nyt täytyy minnn sanoa kaikki, sillä
tawoin parannamme myös wanhempieni rikoksen koko
ihmisyydelle; Jumala lähetti nyt meille Anton.
Häneltä sain tietää säilytettyjen rahojemme perilli-
sen. Onnellisesti jo olemme rakkaudellamme maksa»
neet suuren osan niistä; sanalla sanoen: rahojen pe-
rillinen on Waapianimme, hän on Waapian Alpertti
Bergmannin poika.

Mataleena lankesi Jaakon syliin, ja molempain
rinnat tykyttiwät wastatuksen sanomatonta autuutta,
ja ihanasti wälkkywät ilokyyneleet wirtasiwat onnel-
lisen Mataleenan taiwaan karwallisista silmistä. Mo-
lemmat ollwat kauwan aikaa äänettä.

Ensimäisen tlowihlauksen ohitse mentyä, äänsi
Jaakko: millon, —"niiten ja missä Antto on saanut
tietää tämän kaiken, saat kuulla omasta suustansa.
Nyt kiittäkäämme Jumalaa, joka on kaikki niin joh'
Kattanut.

Lopp»,
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