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kertomuksien pitää olla „oikein jänmttäwiä". Eikäpä muita
nuoriso nousema wiitfi lukeakaan luin toisesta odottamattomasta

tapauksesta toiseen kiirehtiwää, wirteää tarinaa. Hupaisinta on kuin
kirjan „sankari" itse on nuori, niiuknin lukinkin, esim, joku köyhä,
mutta kelpo poika, rehti ja reipas, jonka tielle nousee wastulsia ja Ma-
roja, waan joista wastuksista hän hywästä käytöksestään ja kun>
nollisnuoestaan palkinnoksi tietenkin ihmeellisesti ja arwaamatta
selwiää, wieläpä nousee armoonkin, rikkauteen ja kunniaan, itselleen
iloksi ja lukialle mielihywäksi.
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seitsemän wuottci sitten lewisi muutamana
H> kauniina kewätaamuna pienessä Kemin kaupun-

gissa wuolaan Kemijoen suussa marsin outo ja
odottamaton huhu, huhu, joka nopeasti kuin kulo-
walkea kulki talosta taloon ja kaikkialla ihmisiä ihme-
tytti. Kerrottiin näet, että Töyrä-lussi, perin köyhä
mökkiläinen muuan, oli arwaamatta tullut upporik-
kaaksi. Ihmisiä kokoontui kadun risteyksiin helpom-
min tyydyttääkseen uteliaisuuttaan ja toisia Töyrä-
lussin matalaan majaan kulki pitkin päiwää kuullak-
seen hänen omasta suustaan, kuinka asianlaita oikeas-
taan oli.

Ia niinhän se todella olikin, että Töyrä-lus-
sista oli paneutunut oikein raharikas mies ja
päälle päätteeksi rikas roielä siinä merkityksessä tuin
kemiläiset rikkauden käsittäwät. Samana kirkkaana
kewätaamunll oli Jussi kutsuttu järjestysoikeuteen
(raastuwanoikeuttll siellä ei silloin ollut, eikä pormes-
riakaan), jossa hänelle ilmoitettiin, että hän oli äs-
ken perinyt Calumetissa, kaukaisessa Amerikassa, äs-
ken kuolleen weljensä Eskon, joka jo monta moni-
tuista wuotta sitten oli muuttanut Amerikaan. Pe-
rinnön kerrottiin nouseman päälle kahdenkymmenen tu-
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hcmnen dollarin, joka Suomen rahassa tekee jo toista
sataa tuhatta markkaa. Wielä sai hän kuulla jär-
jestysoikeudm puheenjohtajalta, että Wenäjän kon-
suli Amerikassa oli aikeissa lähettää koko summa
Helsinkiin, kenraalikuwernöörille näet, perinnön oikeille
omistajille toimittamista warten.

Ei kellekään pistänyt päähän wähinkään epäi-
lys oliko siinä mitä perää ja eihän siis kumma ol-
lut, jos moinen sanoma saattoi aitaan tuolla pikku-
kaupungissa aika mellakan. Koko sen pänvää aina
myöhään yöhön asti ja monta pairoää wielä jälkeen-
kin päin tarinoittiin main Töyrä-lussista ja hänen
odottamattomasta perinnöstään. Ia aiwan oikein,

jonkun ajan perästä saapui tuo luwattu perintö.
Töyrä-lussi osti läheltä Oulua suuren talon, jota
on wielä nytkin hänen pojallaan. Itse ei hän saa-
nut kauan nauttia tästä rikkaudestaan, sillä ei kauan
perimisensä jälkeen sairastui hän ja kuoli.

Mutta emme aio puhua tällä kertaa sen enem-
pää Töyrä-lussista, maan käännämme tarinamme
äimän toisaalle ja tuosta perimisjutusta olemme
maan maininneet sen rouoksi, että Töyrä-lussin äkil-
linen rikastuminen sai aikaan Kemissä muun muassa
erään wilkkaan perhekeskustelun, jonka seurauksia nyt
käymme tarkemmin tertoelemaan.

Saman päiwän iltana kun tuo mainitsemamme
perintösanoma Kemiin tuli, istui muutamassa huo-
neessa, jossa oli jotenkin halvciset huonekalut, mutta
joka silti oli marsin siisti, pöydän ympärillä lampvu-
walkean ääressä neljä henkeä wilkkaasti rupatellen
keskenään. Äärimmäisenä pöydän päässä istui suru-
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puwussaan jo wanhcmpuolinen nainen Anna Stiina
Koskela. Hän oli surupuwussa, sillä hauen miehensä
sorwari Aatami Koskela wasta muutamia wiikkoja
sitten oli kätketty macmpoween. Anna Stiinan oi-
kealla puolella istui hänen wanhin poikansa, kookas
ja kaunis nuorukainen, tuskin wielä kolmenkymmenen
wuoden wanha. Ammatiltaan oli hän, kuten isänsä-
kin, sorwari ja hänenkin nimensä oli Aatami. Hä-
nen wieressä istui hauen nuori waimonsa Liisa, joka
siis oli Anna Stiinan miniä. Liisaa wastapäätä,
pöydän toisella puolen, istui talon nuorempi poika
Antti Koskela. Antti oli isältään noin kahdenkym-
menen seutuwilla, yhtä komeannäköinen kuin meijeri-
salin, ja hänen ammatti oli puusepän. Ia olikin
Antti perin taitama puuseppä; taitoansa ei hän ollut
Kemissä saawuttanut, waan Etelä-Suomessa ja wiim-
meksi oli hän pitemmän aikaa ollut wanhempana ki-
sällinä, jopa työnjohtajanakin muutaman taitaman
puusepän luona Suomen pääkaupungissa, herttaisessa
Helsingissä. Isän kuoltua oli hän äidin tahdosta
tullut kotia, sillä äiti halusi nyt pitää molemmat poi-
kansa luonaau ja kehotti siis Anttia asettumaan mes-
tariksi kotikaupunkiin, Kemiin, kuten wanhempi weli
Aatamikin oli jo aikaisemmin tehnyt.

Nämä neljä, kuten jo mainitsimme, jutteliwat
nyt innokkaasti keskenänsä ja siitä wain jutteliwat
tuosta Töyrci-lussin pikaisesta rikastumisesta.
„Lapseni", huusi nyt äkkiä heidän wanha äitinsä
Anna Stiina, jonka poskilla hehkui innostuksen puna,
»samanlainen onni tarjoutui meillekin moniaita wuosia
sitten, mutta emme me siitä silloin Välittäneet, paha
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sanoa ikäwä kärsiä. Sinä Antti", huusi äiti, „et
siitä kumminkaan mitään tiedä, sillä tuskin olit kah-
den wuoden wanhll ja Liisa leikki wielä silloin lap-
sena lapsuuden kodissaan; mutta sinä Aatami olit jo
seitsemän wuoden wanha ja entäpä wielä muistatkin,
että noin kaksikymmentäkllksi wuotta sitten"

„Kyllä, kyllä", tarttui Aatami tulisesti puhee-
seen, „muistau hywin koko asian. Asia koski sitä
olisiko isäni pitänyt äitin ja lastensa kanssa lähteä
Amerikaan, sillä laakki eno kirjeessään New-lorkista
kehotti teitä siihen ja muistan wielä hywin kuinka
tuosta asiasta nousi pikku sanasota teidän ja isä-
wcnnlljlln wälillä. Mutta sen koommin ei ole asiasta
wirkattu sen enempää. Tämän kaiken siis muistan."

„Mutta me molemmat, Liisa ja minä", tiuskasi
nyt Antti Koskela, „emme tiedä asiasta hölynpölyä
ja sen tähden täytyy sinun, äiti, kertoa jotakin siitä
meille tarkemmin."

„Nnn tahdonkin tehdä", ivastasi äiti, „ja juuri sm
tähden olenkin ottanut nyt asian puheeksi. Päättä-
kää sitten itse enkö minä ollut oikeassa, kertoessani
että samanlainen onni odotti myös meitä, mutta että
me emme siitä Välittäneet."

Näin puhuttuaan nousi hän seisoalleen ja otti
Manhan kirjakaapin ylimmältä hyllyltä suuren ja jo
mustuneen perheraamatun. Sieltä löysi hän kätkös-
tään kellastuneen kirjeen, jota kädessään pitäen huusi
lapsilleen: »Lapseni, kuulkaa mitä äitilläune on teille
sanomista. Minun wanhemmillani, jotka jo kauan
sitten owat kuolleet, ei ollut kuin kaksi lasta, nimit-
täin minä ja minun laakki weljeni. Welimieheni oli
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oppinut räätälinammatin isältä ja sillä työllä on
hän henkeänsä elättänyt aina wiimeisiin asti. Mutta
Illllkki weljeni oli jo nuorena komin lewoton luon-
teeltaan ja opittuaan ammattinsa ei hän wiihtynyt
kotosalla, maan kierteli siellä täällä pitkin awaraa
maailmaa. Hän oli työssä Oulussa ja muissa suu-
remmissa kaupungeissa, wieläpä Turussa ja Tukhol-
massakin. Pietarissa y. m., mutta ei hän missään
wiihtynyt kauempaa. Moneen aikaan ei hän ollut
itsestään ilmoittanut mitään, maan kumminkin tie-
simme me kotona olemat hänen olinpaikkansa,, sillä
ainahan niitä hywiä ihmisiä ja wanhoja tuttuja
maailmassa löytyy, jotka ensin itse asioista ja oloista
selwän ottamat ja omat sitten kyllä kernaat niitä
muillekin kertoelemlllln saati omaisille. Mutta
wihdoinkin, siitä on jo noin kolmisenkymmentä wuotta,
saimme häneltä kirjeen, jonka kuoressa oli Tukholman
postileima. Siina hän ilmoitti lähtewänsä pohjois-
Ameriklllln ja tuon kirjeensä lopetti hän seuraamin
sanoin: ..Onneani lähden noutamaan meren toiselta puo-
len ja tästä lähtien ette te kuule minusta mitään en-
nenkuin olen päässyt perille, ja samalla wannon
myös, että miljoonia olen saawuttawa ja waikeim-
matkin wastukset tieltäni syrjayttama."

Nyt waikeni äiti hetkiseksi ja waipui ajatuk-
siinsa.

„Onko siis tuo kirje, jotakädessänne pidätte, äiti,
se sama kirje, jonka enomme Tukholmasta lähetti?"
kyseli Aatami.

„Gikä ole", wastasi äiti. ..Kuulkaas kun wielä
kerron. ..Tuohon kirjeeseen, jonka Tukholmasta
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saimme, emme tietysti woineet wastata, sillä emme-
hän osanneet arwata mille seutuwille Amerikaan
Jaatti weljeni oli lähtenyt. Toiwoimme kumminkin
että hän, oli miten oli, itsestään ja olinpaikastaan jo-
tain ilmoittaisi ja ettei hän noilla rikastumisuhkauk-
sillaan tarkoittanut niin totta. Mutta turhaan, myk-
känä kuin hauta pysyi hän emmekä riwiätaän saa-
neet häneltä. Emme mekään siis woineet kirjoittaa
hänelle, maitta aina niitä semmoisia tapauksia sattui,
joista mielellämme olisimme tietoa antaneet. Ei
kauan hänen Amerikaan matkustamisensa jälkeen kuoli
isä ja tämäkin surusanoma jäi Jäntille ilmoittamatta.
Kului niin kymmenen nmotta ja noina kymmenenä
wuotena tulin usein ajatelleeksi, että tokkohan Jänt-
tiäkään woinee enää pitää eläwitten kirjoissa. Mutta
eläpäs huoli. Kerran kuitenkin, siitä lienee aikaa
noin parisenkymmentä muotta, toi postinkuljettaja kir-
jeen, jonka kuoresta jo tunsin kuka kirjeen lähettäjä
oli. Kun mursin sinetin sykki sydämmeni lewottomasti,
silla muistin hywin wiela Jaatin uhkauksen, ettei hän
itsestään ennen mitään ilmoittaisi, tuin wasta mil-
joonien omistajana. Mutta ehken onkin paras, että
sinä Aatami luet kirjeen ääneen" näin sanottuaan
työnsi hän kirjeen Aatamin käteen.

„Aiwlln oikein, aiwan oikein," tuumaili Aatami
päätään pudistellen. »Siinähän näkyy kuorella ole-
man ihka selwällä Suomen kielellä: Emäntä Anna
Stiina Aatamintytär Koskela, Aatami Koskelan
waimo, Kemin kaupungissa, Suomi, Guroopa. Mutta
miten moi enoni niin tarkoin tuntea osotteenne, maikka
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hän kymmeneen wuoteen ei ollut teistä mitään
luullut?"

.Maltahan nyt", ivastasi äiti, „heti kyllä tulet
sen tietämään."

Aatami awasi kirjeen, alkoi lukea ja ympärillä
istujat seurasiwat kirjeensisältöä sellaisella huomiolla
ja jännityksellä, että tuskin hentusta malttoiwat.

Kirje kuului nain:

»Ratas sisareni! Aluksi sydämmelliuen terweh-
dytseni sinulle sekä sinun miehellesi Aatami Koske-
lalle; hänet kyllä muistcm imelä lapsuuteni vainusta
saakka, mutta tokkohan hän ollenkaan muistanee, mil-
lainen minä olen. - Sattuipa tässä eilen niin mu-
tawasti kun pistäysin laiwarantaan katsomaan oliko
saapunut se laiwa, jossa odotin suurempaa määrää
Euroopasta tilaamiani waatetawaroita, että laitu-
rilla tapasin miehen, jota en kuolemaksenikaan olisi
luullut täällä näkemäni. En tahtonut uskoa silmiäni,
kun näin Mäkelän Matin Ron, «niemeltä tallustele-
ma:: wastaani. „Wie suu pieksut, täälläko Mäkelän
Matti!" huusin hänelle ja riensin heti paiskaamaan
kättä Rowaniemeläiselle. Hän ei aluksi tuntenut mi-
nua ja eihän kumma, sillä olenhan paljon muuttunut
siitä kun roiimeksi olin häntä nähnyt. Mutta Mäke-
län Matti oli äimän ennallaan. Olisinpa suonut,
että olisitte nähneet hänen hämmästyksensä, kun il-
maisin nimeni hänelle. Hän ei woinut käsittää, että
minusta oli paisunut sellainen herra kun nyt olen
ja ihmeissään kumarteli hän minulle kerta toisensa
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perästä. Mutta tartuin hauen käsipuoleensa ja wein
hänet matkassani erääseen läheiseen saluuuiin (ra-
wintolann näet), jossa kestitsin häntä tawalln sellai-
sella, jommoiseen waan miljoonamiehellä on waroja.
Nyt alkoi hän wähitellen selweta hämmästyksestään
ja rupesi kertomaan kuulumisia kotipuolelta. Ia nyt
wasta sain tietää, että tuoni oli isänikin pois kor-
jannut, että sinä sisareni olet naimisiin mennyt
Aatami Koskelalle ja että elämänne on tuollaista
waiwaloistll, jokllpäiwaistä elämää kuten siellä päin
tawallista on tehdään työtä otsansa hiessä ja an-
saitaan parahiksi main sen iverran, että hengissä pysy-
tään. Tämän kuultuani kawahdin pystyyn, paiskasin
taas kättä erojaisiksi Mäkelän Matille, pistin hänen
kouraansa satadollarin ja kiiruhdin nopein askelin,
unohtaen koko wwaralllstim, kotiani kirjoittamaan
tätä kirjettä teille, hywät omaiseni. Ia kuulkaa nyt
mitä teille ehdottelen. Kirjeen saatuanne myötää
heti tuo »vähäpätöinen tawaranne ja lähtekää mat-
taan luokseni. Mutta elkää lähtekö purjelniwassa,
maan oikeassa höyrylaiwassa, silla komin koskisi se
armolleni, jos sukulaiseni purjelaiwassa matkus-
taisiwat. Itse aion kohtsiltään kerrassaan lopet-
taa räätälinlnkkeeni, sillä aiwan riittäroästi olen jo
waroja hankkinut; mihin sitte ryhdyn, en wielä war-
muudella itsekään osaa sanoa. Mutta sen kyllä sa-
non, että rikkauteni olen jakama kanssanne ja että
elämänne on tästä puolin olema maan iloista ja
huoletonta elämää. Niin olen tekemä ja kun kerran
silmäni ummistan, peritte koko omaisuuteni. Mat-
taan siis ja kuta aikaisemmin woin teitä syleillä, sitä
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onnellisemmaksi tunnen itseni. Rakas weljesi lankki
eli Jakob Adamson (tämä on nykyinen nimeni,
kun olen Ameritaan muuttanut). Osotteeni on Ri-
wingtonstreet N:ro 15 New-Dork."

Sellainen oli kirjeen sisällys, jonka Jaatti, Anna
Stiinan welimies, oli lähettänyt ja kun Aatami oli
lukemisensa lopettanut malliisi huoneessa pitemmän
aikaa häiritsemätön hiljaisuus.

„Nyt. lapseni", puhui äiti keskeyttäen wihdoin
hiljaisuuden, sittenkun hän jokaista erikseen oli tutki-
min silmin katsellut, „nyt olette kuulleet kirjeen sisäl-
lön ja nyt woitte itse päättää, mitä tehtäwä on."

„No en kai minä pane wastaan," Liisa ehätti,
jonka silmistä loisti innostuksen hehku, „minä kyllä
saan piankin tawarani rahaksi muutetuksi ja kahdek-san päiwän perästä moisin, jos niin tarwis, olla jo
matkalla isommille markkinoille."

„luuri niin", wastasi Anna Stiina, miniälleen
nyökäyttäen päätään, „niinpä minäkin olen ajatellut
ja tahdoin kyllä, että mieheni, teidän isänne, möisisen wähän, mitä meillä oli. Hän ei kumminkaan
suostunut siihen ja wihdoin täytyi minun taipua.
Mutta mikä on sinun ajatuksesi asiasta, Aatami,
sinun, joka olet wanhin?"

..Ennenkuin woinwastata, äiti," tuumailiAatami,
hiukka aprikoituaan, „tahtoisin niin mielelläni tietää,
miksi isämme oli asiasta niin kerrassaan eri mieltä
kuin te, äiti."

..Siksi, poikani, että isäsi kohteli-laakkia aina
epäluottamuksella," wastasi äiti, „Io koulunpenkillä",



12

sanoi hän, „oli weljesi suuri suupaltti ja samanlaisena
olen hänet tuntenut myöhempinäkin aikoina. Monta
monituista kertaa owat weljesi kopeat kerskailut ol-
leet maan suunpieksämistä ja walhevuhetta. Ia
saamme nähdä wiela, että tuostakin hänen ylwästele-
wästä kirjeestänsä tuskin pientäkään osaa moi totta
olla. Niin puhui isäsi,"

„Mutta", huomautti nyt Antti Koskela, „miksi
ette ole ottaneet selkoa Mäkelän Matin sukulaisilta
Rowaniemellä, sillä jos hän olisi sattunut yhteen
New-Uorkissa enomme kanssa ja euo olisi hänelle
lahjoittanut sata dollaria, niin ainmn warmaan olisi
hän kirjoittanut siitä sukulaisilleen ja ylistellyt
enomme jalomielisyyttä ja rikkautta."

„Aiwan niin, Antti", myönsi äiti, „olet kyllä
oikeassa,.„muttll me molemmat, sekä isäsi että minä,
olemme jo koettaneet sitäkin keinoa. Seuraamana
sunnuutllina kirjeen saatuamme lämäsimme Rowanie-
mellä, mutta turhaan, sillä Mäkelän Matilla ei ole
enää sukulaisia siellä, joille hänen olisi käynyt itsestään
tietoja antaminen. Kumminkin kuulimme sillä mat-
kalla, että hän olisi matkustanut New-lortista län-
nemmäksi, muistaakseni Wisconsin-waltioon ja sen
koommin en ole hänestä saanut mitään kuulla, maikka
monasti olen Rowaniemellä käynyt ja häntä tiedus-
tellut."

Taas Aatami: „mihin päätökseen sitten
isäwainajannne lopullisesti tuli?"

„Isänne", wastasi äiti, „jai edelleen wastaha-
koiseksi ja tuumaili näin: „me eukkoni olemme työllä
ja waiwalla hankkineet leipämme näillä karuilla Poh-
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jan perillä. Sen wähäisen tawarcm, minkä säästel-
len ja kowalla työllämme olemme ansainneet ja minkä
hallaisilta pelloiltamme, soiltamme ja rämeiltämme
olemme koonneet ja irtikiskoneet, senkö nyt uhrai-
simme niin epäwarmcian yritykseen, kuin tuo mat-
kaanlähtö todellisuudessa olisi. Ei ei siitä tule
mitään, jollei weljesi matkarahoja lähetä, ja sen hän
kyllä kelisikin, jos miljoonia hänellä niiu kojolta olisi
ja jos hän meitä todella luokseen haluaisi."

„Ia tässäto päätöksessään pysyi isä järkähta-
mätönna?" kysyi taas Aatami.

„Niin teki", wastasi äiti. „Sittemmin kirjoitti
isänne pitkän kirjeen enollenne Ameritaan ja juurta
jaksain selitti ajatuksensa. Kyllähän itsekin kirjoitin
samalla kertaa ja ' pistettyäni molemmat kirjeet sa-
maan kuoreen wein itse kirjeen postiin ollakseni war-
mempi sen perille tulosta. Ia hywin muistan wielä,
että siitä tuli paksu kirje, koskapahcm postimaksukin
nousi melkoisiin".

„Entä wastaus?" kysyi Aatami.
..Wastausta ei tullut", huokasi Anna Stiina

sywään.
.Mielestäni on siis isä tehnyt alusta aina lop-

puun asti äimän oikein," Aatami tuumaili.
,Mutta woihan niinkin olla, että kirje on hä-

winnyt matkalla", huomautti nyt Antti, „ja sehän
on hywin otaksuttaman, sillä olen usein kuullut, että
wielä tässä lähimpinä takawuosina oli postiyhteys
Amerikan kanssa hywin epäwarmaa."

„Niinpa niin", huusi äiti innoissaan, „niin mi-
näkin isälle juttelin. Ia senpä tähden odotettuamme
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turhaan puolen wuotta, käwin taas pyynnöllä ja ke-
hotuksella isän kimppuun, että hän kirjoittaisi uudes-
taan tuon aikaisemman kirjeensä ja lähettäisi sen
toistamiseen. Niin hän tekikin. Taas liitin kirjeen-
tapaisen omalla käsialallani mukaan ja itse jätin kir-
jeen postiin, mutta mutta" huokasi
äiti taas „wastausta ei tullut."

„No wieläköhän luulet, että tämäkin kirje ha-
roisi?" kysasi Aatami weljeltään.

„Se kyllä on mahdollista", wastasi Antti, „ja
jos minä olisin ollut siihen aikaan toimimassa, niin
kolmattakaan kirjettä lähettämättä en olisi jättänyt."

„Mutta minullahan aiwan sydänalus repeää",
tätä kuullessani,, huokaisi Anna Stiina, „sillä woin
wielä teille makuuttaa, että sitäkään en ole laimin-
lyönyt. Mutta tällä kertaa ei isä kirjoittanut, maan
minä itse. Kyllä nytkin käännyin isän puoleen,
mutta häu ei tahtonut enää mitään kuulla noista
miljoonista, maan kowasti kielsi mua enää koskaan
mainitsemasta koko asiaa. Hiljaisuudessa siis tartuin
taas kynääni ja kirjoitin, pyytäen oikein sydammelli-
sesti weljeltäni, että hän antaisi anteeksi isämme epä-
luottamuksen häneen ja ilmoittaisi jotakin itsestään."

„No siinäpä se onkin", ehätti taas Antti.
„ Tuossa ensimmäisessä kirjeessään kohteli kai isämme
enoa epäluottamuksella, ja tästä epäluottamuksesta
oli enollamme kyllä syytä loukkaantua. Siinä siis
koko suu, miksi hän ei ole wastannut kirjeisiinne."

„No juuri niin", selitteli äiti, „ajattelin minä-
kin ja imeläkin olen sitä mieltä. Sentähden kirjoitin
wiela yhden kirjeen, huomauttaen rakkaudesta, joka
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aina on olema sisarusten wälillä ja niin pyysin, että
hän antaisi wihansa lauhtua ja ilmoittaisi, koska hän
aikoo kotipuoleen palata ja tehdä meidät onnestansa
osallisiksi. Mutta mutta en jaksa jat-
kaa enää, tämäkin sydämeen-käypa kirje jäi ilman
wastaustll enkä riwiäkään ole kuullut hänestä."

„Mutta äiti", huomautti taas Antti, „onhan
sekä Kemistä, Torniosta, Rowaniemeltä y. m. Pohjan
periltä sittemmin niin paljon ihmisiä lähtenyt Ame°
riiaan, „ettekö ketään ole pyytäneet ottamaan selkoa
enostamme ja ilmoittamaan sitten teille?"

»Kyllä, poikani", myönsi äiti, „mutta ihmiset
eiwät ole malittaneet pyynnöstäni. Muutoin alan
olla jo makuutettu siitä, että se on Jumalan tahto,
että lacckki weljeni on pysywä salassa ja että hänen
suuret rikkautensa häwiäwät millien ihmisten käytet-
täwäksi, mailta hänellä olisikin Suomessa sukulaisia,
jotka kyllä tarwitseisiwllt. Hän maikeni tästä jalat-
soi alas, sillä hänen silmistänsä tipahteli rastaita
kyyneliä. Myöskin toiset kolme oliwat mietteissään,
kunnes äkkiä Antti hypähti ylös ja asettui äitinsä
eteen.

„Onhan totta, äiti", puhui hän matamana, „että
olette terrassaan makuutettu siitä, että tuo kaikki, mitä
weljenne kolmattakymmentä wuotta sitten kirjotti, on
täyttä totta."

„Niin totta kuin minä seison tässä", wastasi
äiti nousten seisoalleen, „sillä mitäpä syytä hänellä
olisi meitä pettää."

„Ia siis luulette, äiti", jatkoi Antti, „että enomme
ei ole kirjoittanut ja että hän on kaiken yhteyden
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Malillamme katkassut main sen tähden, että hän on
loukkaantunut isämainajamme epäluottamuksesta."

„Niin siitä olen aiwan makuutettu", wastasi
taas Anna Stiina, „mutta nyt luulen jo oleman
turhaa jatkaa tätä asiaa, sillä weljeäni ei enää woine
tllwata eläwitten kirjoista."

„Se on tuskin otaksuttaman", lisäsi Antti, „sillä
jos hän kuollut olisi, olisiwat Amerikassa ilmestywät
suomenkieliset sanomalehdet niin huomatun jankkaan
suomalaisen kuolemasta warmaan ilmoittaneet ja mei-
käläiset sanomalehdet uutisen sitten palstoillensa pai-
nattaneet. Tähän asti kumminkaan ei mitään sel-
laista ole näkynyt ja siis elää hän."

„Kyllä kai", keskeytti Aatami, Jos edellytetään
että hän olisi rikas ja armossa pidetty ihminen,
hänen kuolemastaan kyllä sanomalehdet mainit-
sisiwat. Mutta paremmin woimme otaksua päin-
wastoin ja silloin ei tulisi hänen nimensä sanomaleh-
tien palstoille, kuten tuhansille köyhille ihmisille joka
päiwä käy,"

„Ia sinä pysyt siis siinä luulossa", tokasi Antti
Vanhemmalle weljelleen, „etta tuo enomme kirje si-
sältäisi main walhetta ja kerskailua."

„Olen samaa mieltä kuiu isäwainajamme", oli
Aatamin wastaus,"

„No hywa on", jatkoi wakllwana Antti, taas
kawllhtaen pystyyn, „pian olen hankkima teille mo-
lemmille warmuuden tästä asiasta, sekä sinulle että
äitillemme,"

„Kuinka sen woit tehdä?" kysyi äiti palamin
silmin,"
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„Todellakin", jatkoi muorostaan Aatami, „miten
se möisi olla sinulle mahdollista?"

„Hankin kaikessa tapauksessa warmuuden", mäs-
iäsi Antti iloisella äänellä, „silla jo näinä päiwinä
matkustan New-lorkiin, enomme kirje taskussa, ja
tuon kirjeen annilla on minullahelppo päästä enomme
jäljille."

Antin, puhe teki läsnäolewiin sywän waikutuk-
sen. Kaikki kolme, nimittäin äiti, Aatami ja Liisa,
olisiwat kyllä mielellään halunneet tietää jotakin war-
muutta Amerikan enosta ja hänen rikkaudestaan,
mutta kuitenkin siitä huolimatta wastustiwat he
kaikki kolme Antin lähtöä.

„Eikö mitä, se ei saa tapahtua," kielsi.ensin
äiti, „Amerika on liian kaukana ja matka tuon suu-
ren meren poikki on hengen määrällinen. Ia tämän
peljättanmn waaran alaiseksiko panisimme sinut omia
turhia haaweiluitamme main tyydyttäaksemme."

„Wastustan minäkin", puhui muorostaan Aatami.
„SiirtolaiZsauwaan tarttumat main ne, jotka eiwät
tule toimeen omassa maassaan, tahi rauhattomat ih-
miset, jotka kiertelewät kaikkialla maailmaa, ja wih-
doin myös sellaiset, jotka rikosten wuoksi eiwät us-
kalla olla nimismiehen naapurina,"

„Mutta sinä, minun ainoa weljeni, joka olet
niin kelpo nuorukainen, ja jota minä rakastan enem-
män kuin itseäni, sinähän woit taidollasi ja uutte-
ruudellasi hankkia itsellesi hywän tulenmisuuden
omassa maassakin. Komin tuntuisi minusta haikealta
ajatella että harhailet tuntemattomilla poluilla, että
asut maassa, jossa elämäntawat omat niin erilaisia
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kuin meillä ja jossa puhutaan kieltä, jota me emme
ymmärrä,"

„Ia wllikeata on sieltä voiskin pääsö, kun sinne
kerran joutuu," wastusteli äiti.

„En minäkään haluaisi," sanoi wihdoin myös
Liisa. „Kaikkialla tarinoitaisiin, että rikkauden ahneu-
desta olemme sinut lähettäneet yli waltameren ja jos
niin sattuisi, ettet Amerikasta löytäisikään enoa,
maan tyhjin toimin valaisit taas kotia, niin olisi hä-
peämme sitä suurempi."

Niin yhtyiwät siis kaikki kolme siihen mielipi-
teeseen, että Antti jäisi totia ja jättäisi matkustus-
aikeensll, mutta Antti pysyi matamana päätöksessään
ja ilmoitti jo koht'siltään lähteinänsä matkalle.

»Kuulkaahan nyt ensiksi, mitä minulla on sano-
mista", ivastasi hän, „niin pian tulette ajattelemaan
toisin. Muutamia unikkoja rattaan isämme kuoleman
jälkeen kutsui äitini minut kotia. Hänen ajatuksensa
oli, että asettuisin kotikaupunkiimme ja nikarteleisin
täällä Kemijoen marsilla. Ia myönnän mielelläni
sen, että hänen tarkoitukseusa oli hywä ja kaunis.
Mutta jo tällä wähällä ajallani, kun nyt kotona olen
ollut, olen huomannut, että minun on mahdoton
täyttää aitin tahtoa ja jäädä tänne. Woisin edistyä,
kun maan minulla olisi tilaisuutta siihen. Mutta
täällä pikkukaupungin nikkarina ei liioin ole toimetta
päästä pitemmälle. Tuntisin siis itseui komin onnet-
tomaksi, jos tänne asettuisin, olenhan tottunut hie-
nompaankin työhön ja näyttäytynyt jo sellaiseksi, että
kykenisin johtamaan suurempaakin liikettä. Tulewai-
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suuttani täytyy minun siis etsiä suuremmilla liikepai-
koilla, suurissa kaupungeissa, esim. Helsingissa, Tu-
russa, Wiipurissa ja Tukholmassa, samahan siis on
maikkapa matkustan aina New-lorkiin saakka. Wa-
roja olen siksi hankkinut, että pääsen meren yli ja
waroja lie sen werran karttunut, että woin elää
siellä jonkun ajan ilman työttäkin. Asiaa tulee tei-
dän siis tarkastaa tältäkin kannalta ja pian huo-
maatte silloin, että olen oikeassa ja etten suotta mat-
kaan pyri. Hankin siis passin ja ivoinhan sitten ta-
kaisin palata niin pian kuin haluttaa. Ensimmäisen
päiwäni New-Vorkissll olostani käytän main enoni
etsimiseen. Jos se minulle onnistuu ja jos hänet
löydän sellaisena kuin hän kirjeessään itsensä ilmoit-
taa, niin hywä silloin olen myös onnistuma
lauhduttaa hänen wihcmsakin. Mutta jollen taas
häntä löydä tahi jos saan selwille, että hänen kir-
jeensä sisältää main röyhkeää kerskailua, kuten
isämme luuli, niin en siitäkään käy pahoille mielin,
maan ryhdyn ramcckasti työhön ja ansaitsen leipäni
sillä lailla. Monta monituista suomalaista Ameri-
kassa elättää jo ennustaan henkeänsä nikkarintyöllä.

Olkoon siis päätetty, että muutamien päiwien pe-
rästä matkustan ja siis kaikki teidän wastustäminen
tulee olemaan turhaa. Gipä muuta nyt kuin hywää
yötä, sillä yö alkaa olla jo pitkällä. Aamulla käym-
me jo walmistamaan aiottua matkaa."

Näin puhuttuaan nousi hän ylös, katseli äitiään,
weljeään ja tälyään ja meni makuusuojaansa nukku-
maan.
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Seuraamana päiwänä koettiwat äiti ja meli
kumpikin wielä kerran pyytää Anttia peräyttämään
päätöksensä, mutta hän pysyi horjumatonna eikä an-
tautunut mihinkään pitempään wäittelyyn heidän
kanssaan.

Eihän siis muu auttanut kun antaa myöten ja
toiwoa, että kaikki tulisi käymään onnellisesti. Ia
nyt ryhdyttiin pikaisiin walmistuspuuhiin; äiti olisi
warustanut matkalle kaikenlaista hywää, mutta Antti
oli itsepäinen eikä ottanut matkaansa muuta kuin
mitä hän walttämättömimmin tarwitsi.

„Kaikkea muuta mitä tarwitsen hantin sitten
siellä meren toisella puolen," ajatteli Antti, „ silla
sieltä kuuluu saaman paljoa helpommalla. Pääasia
on, että rahaa löytyy, ja sitä on minulla tällä ker-
taa kylliksi."

Niin oli kaikki malmista ja matkaan lähtö oli
tapahtuma niin pian kuin maan todistus passin
saantia warten oli järjestysoikeudelta saatu. Ia se-
kään ei kauan wiipynyt, silla eihän löytynyt mitään
syytä sitä kieltää. Eronhetki oli siis lähellä. Monta
sywaä huokausta toi se mukanaan, eikä kyyneliäkään
puuttunut; etenkin äiti Anna Stiina itki katkerasti.
Mutta Mwät hetket meniwät pian ohi jamuutamana
kauniina aamuna tuli Antti „Wellamo"-laiwassa
Ouluun, sieltä junassa matkaa jatkaakseen Hankoon.
Sinne sllllwuttuansll lunasti hän itsellensä Bremen-
linjan piletin, tuli aluksi Bremeniin ja muntamia
päiwiä myöhemmin kellui hän jo Pohjanmerellä ja
sitten Atlantin aawalla ulapalla.
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Matkasta Atlantilla ei ole mitään erikoista ker-
rottaman. Se kului äimän samalla kamalla kuin
monet tuhannet Atlantin matkat kulumat.

Kuudentenatoista »äimänä Bremenistä matkus-
tamisen jälleen saapui laiwa perille New-lorkiin-
Täällä laski alus ankkurinsa Castle-G ardenin edustalle,
jossa Nem-lorkissa asumilla suomalaisilla on agent-
tinsa ja edustajansa opastamassa niitä, jotka ensi
kerran Suomesta Amerikaan tulemat.

Täällä saamat myös hywiä neuwoja ne, jotka
aikomat Kaukaiseen länteen" matkustaa, mutta täl-
laisten opastuksien tarpeessa ei Antti ollut, silla hän-
hän aikoi pysähtyä New-lorkiin.

Oppaallensa ilmoitti Antti haluamansa päästä
main johonkuhun halpaan ja siistiin suomalaiseen
matkailijllmajaan, missä hän jonkun lyhyemmän ai-
kaa tulisi hywin toimeen.

„Hywa on," ivastasi wiercis, „mentaa siis ma-
jataloon, nimeltä Uusi Kotimaa, joka on North-Wil-
liamsstreetin warrella; siellä on teillä hywä asustaa,
sillä isäntä on suomalainen eikä sinne ole täältä kuin
noin neljännestunnin matka,"

Tämän ystäwällisen neuwon saatuaan, lähti
Antti liikkeelle ja parinkymmenen minuutin kuluttua
tallusteli hän jo ylös kysymyksessä oleman matkaili-
jamlljan portaita. Jo ensi näkemällään huomasi
Antti että häntä oli opastettu oiwalliseen paikkaan.
Majatalon isäntä oli ystäwällinen mies ja perin har-
jaantunut kohtelemaan outoja matkustajia, joita cnua
alussa uäin oudoissa oloissa painaa kodinikäwa ja
uuden elämän hoppuisat huolet. Sitä paitse tunsi
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isäntä perin pohjin olot New-lorkissa niin että hän
osasi hywin neuwoa sellaista, joka oli neuwojen puut-
teessa.

Tämän huomasi myös Antti ja tuo tieto oli
hänellä suurena lohdutuksena näinä Wnnnä'yksinäi-
syyden hetkinä. Ensimmäisen päiwänsä päätti hän
olla kotosalla. Hän käweli huoneessaan edes takaisin
mietteissään, pysähtyi wäliin akkunansa ääreen ja
katseli elämää ulkona kadulla.

Mutta äkkiä astuu majatalon isäntä sisään ja
tarttuu tarinaan hänen kanssaan. „Te tulette suo-
raan Suomesta," kysyi hän, „eito teitä haluta kat-
sella kaupunkia ja tutustua näihin oloihin?"

„Kyllä hyroinkin," wastasi Antti, „muttä olen
hiukka peloissani että jos liikkeelle lähden, niin en
osaa takaisin tänne ja kun en mielä Englannin kieltä
osaa, niin en pysty kysymään keltään."

„No, kyllähän se nyt on niinkin," jatkoi isäntä,
„mutta siitä pulasta hywin pääsette, kun hankitte
itsellenne New-lortin asemakartcm. Niin on moni
muukiu ensikertalainen tehnyt ja hywästi omat main
toimeen tulleet. Tässä aiwnn lähellä ensimmäisessä
katuristissa oikealla käsin on suomalainen kirja-
kauppa ja sieltä saatte neljännesdollarilla tuollaisen
kartan. Ia olen warma, että kun waan noita aiwan
likaisimpia syrjäkatuja maltatte, niin warmaan pää-
sette sinne minne haluatte, ja sitä paitse on useam-
pain suurempien katujen marsilla joku suomalaiuentin
rawintola, josta woitte hywin lisäneuwoja kysellä.
Mutta aluksi tulee teidän waihtaa itsellenne jonkun
werran amerikalaista rahaa."
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.Minulla on main kultarahaa," sanoi Antti,
„ sillä Hangossa, jossa Suomen rahani ameritalaiseen
waihdoin, sain wain kahdenkymmenen dollarin ra-
hoja."

„Wiisas ja warowainm kuin kettu," tuumaili
itsekseen isäntä, „mutta olisin walmis lyömään we-
toa, että hänkin on oppirahansa maksama, kuten
kaikki muutkin,"

Ei aikaakaan, niin käyskenteli Antti jo pitkin
Nem-lorkin katuja ja tarkasteli wähän wäliä kart-
taansa, jonka hän oli ostanut' jo mainitsemastamme
kirjakaupasta. Tuon tuostakin seisattui hän ja ih-
meissään katseli liikkumaa ihmispaljoutta ja noita
pilwiä piirtelewiä komeita taloja, joissa kylteistä
päättäen asui satoja jos joitakin ammattilaisia. Wih-
doin liikkumisen tohcckassa alkoi häntä waiwata loma
jano ja tätä sammuttantsensa meni hän muutamaan
wesimyymälään, jossa oli suomalainen isäntä. Kun
päiwä oli lämmin, oliwat wirwokkeet houkutelleet
joukon muitakin janoisia samaan myymälään, jotka
heti Antin sisään tultua alkoiwat ahdistaa häntä
kysymyksillä, joita satoi kuin rakeita rajuilmalla.
Antti töintnskin ehti wastata puoliinkaan kysymyk-
siin; mikä kysyi,

„ mistä wieras", mikä taas „ minne
matka" j. n. e.. Oli niitäkin, jotka uteliwat hänen
jäätyään ja syntyään ja eikä sellaisiakaan puuttunut,
jotka muka hywäsydämmisinä ihmisinä tarjoutuiwat
auttajiksi, jos Antti olisi muun tarpeessa. Antti
kiitti kauppojaan, kun erilleen koko paikasta pääsi, ja
tultuaan taas kadulle turwautui hän taskuoppaa-
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seensa ja ilman suurempaa maiwaa palasi hän taas
wanhaan tuttuun paikkaansa „Unteen Kotimaahan".

Ilta rupesi jo hämärtämään ja illallisen aika
alkoi jo olla käsissä. Majatalon tilapäiset asukkaat
wetäytyiwat wähitellen aterialle ja niitä kertyikin
koto roikka, silla pitkänlainen pöytä, johon parisen-
kymmentä aterioimaa mahtui, oli täpösen täynnä.
Antti istui nurkallaan ja koetti niin mahan kuin
mahdollista herättää huomiota, hywin muistaen ne
lukuisat kysymykset, joihin hänen pari tuntia sitten oli
ollut pako mastntll. > Ia hän saikin syödä illalli-
sensa äimän rauhassa.

Heti illallisen perästä meni Antti isännän kanssa
makuusuojaansa. Kun isäntä oli sytyttänyt kynttilät,
istahti hän hetkiseksi ja kysyi Antilta:

,

„ Mutta tuuliaapa, nuori mies, te tai ette ole
mikään tuollainen tawallinen matkamies, joita tänne
tuhansittain kertyy työn hakuun ja hywän palkan
toiwossa."

„Enpä olekaan," ivastasi Antti, „waan aiwan
erilainen tarkoitus on pannut minut liikkeelle ja tuo-
nut tänne New-lorkiin. Mutta tätä tarkoitusta san-
wuttaakseni tarwitseisin kokeneen miehen apua, juuri
sellaisen miehen kuin te olette ja sen tähden olen
aikonutkin pyytää teitä kuulemaan mitä minulla kans-
sanne olisi tarinoitawaa."

„Kyllä, hywä ystäwä," jatkoi isäntä, „te olette
mieleiseni mies ja siksipä myös saatte niitä neuwoja,
joita woin teille antaa. Nyt ei ole aikaa, sillä
ilta on liian myöhäinen ja monta wierasta on mi-
nun wielä sioitettawa makuusuojiinsa, mutta huo-
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toisessa kaupunginosassa nimeltä „Washingtonen
Tori" ja sinne woitte hywin telin tulla matkas-
sani. Luulen näet että teillä on paljon tuollaisista
matkoista opittawaa."

Aamu tuli ja Antti läksi isännän kanssa kau-
pnugille. Kuu he nyt kulkiwat New-lorkin jalkakaytä-
wiä kehotti, isäntä Anttia alkamaan kertomuksensa ja
uskomaan huolensa hänelle. „Elkää walittäkö ihmi-
sistä, jotka meitä seuraamat," scmoi hän, „wacm ta-
rinoikaa waan wapaasti, sillä kaikilla on täällä omat
touhunsa eikä kukaan ehdi seuraamaan toisten puu-
hia Alkakaa siis aiwan awosydämmisesti."

Ia nyt alkoi Antti kertomuksensa ja selitteli
juurta jaksain mistä syystä hän oli tullut lähteneeksi
tälle pitkälle matkallensa, jonka lukin jo tietää. Ei
hän ollut saanut wielä kaikkea selittäneeksi, kun he
oliwat tulleet jo määräpaikkaansa Washingtonin To-
rille, jossa majatalon isännällä oli paljon ostoksia
toimitettawana. Ensin meniwät lihapuoliin, josta os-
tiwat lehmän-, lampaan- ja sianlihaa. Sitten käwi-
wät kaaliksill, hedelmiä, kaloja ja kananpoikia ostele-
massa, ja kun kaikki kaupat oli tehty, niiu oliwat
taas walmiit lähtemään kotosalle ja jatkamaan (liot-

tamaansa keskustelua.
„No niin," sanoi isäntä Antille, „kaikt'i on nyt

kuten olla pitää ja ennenkuin kotia ehdimme on jo
ostokset kyökissä palamalla tulella walmistumassa
rimaksemme. Kotimatkalla on minulla kyllä aikaa
lunlla wielä tarinoitanne, mutta sitten minun taas
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täytyy ryhtyä omiin askareisiini majatalon isän-
tänä."

Luonnollisesti pisti Antti parastansa ehtiäkseen
kertomuksensa loppuun ja kun hän wihdoin oli ker-
tonut kaikki, niin otti hän powitaskusta laakki enonsa
eli Jakob Adamson'in kirjeen ja tarjosi sen isännälle.
Isäntä wilkasi kirjeen sisältöä aluksi main pikimmit-
täin, mutta sitten luki hän kirjeen toiseen kertaan hi-
taasti ja ajatuksella.

„Mitä minun nyt on tehtäwä?" kysyi- Antti
isännältä, joka kirjeen luettuaan seisoi hetkisen ääneti,
„olen luettanut kirjeen teillä siinä toiwossa, että
te neuwoisitte minua, kuinka minulle olisi mahdol-
lista päästä enoni jäljille."

,/Ia missäköhän asuisi?" naurahti majatalon
isäntä, „Sitä en woi tietää ja siinä en moi siis olla
awuksenue, mutta kuinka tulitte ajatelleeksi, että minä
hänen asuntonsa tietäisin?"

„Aiwan luonnollisista syistä," wastasi Antti,
„ Suomessa ja wieläpä Ruotsissakin tunnetaan
kaikki miljoonamiehet ja yksin suurimmissa kaupun-
geissakin ei tietysti persoonallisesti, maan kuiten-
kin nimeltä, ja luulin, että asianlaita olisi samoin
myös täällä New-Uorkissa."

„No olkoon menneeksi sitten, ystäwäni," myönsi
isäntä päätään nyökäyttäen. „Olen asustanut tällä
paikkakunnalla noin kymmenen wuotta ja luulen tun-
tewanikin jotakuinkin hywin kaikki miljoonain omis-
tajat tässä kaupungissa, puhumattakaan suomalai-
sista, jotka warmaan tunnen. Niistä suomalaisista,
joita mahdollisesti täällä on muutamia tuhansia, en
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luule löytymän kymmentäkään, joilla olisi neljännes
miljoonaa. Mutta mutta suoraan sanoen,
sellaisesta pohatasta, kuin Jakob Adamson'ista, e,n
näinä kymmenenä rouotena ole sanaakaan kuullut
enkä lukenut."

Antti seisoi alakuloisena mietteissään ja alkoi
nyt wähitellen huomata, että hänen rikastumisen
haaweilunsa muuttuisiwat main tuulen tumiksi. Niin
warma kuin hän oli kirjeen awulla onnistumises-
tansa, niin yhtä warmalta näytti nyt taas että tuo
kirje oli main wilppia ja harhaan wiekoittelua.

„Mutta ethän ole milläsikaän," keskeytti taas
isäntä, huomattuaan Antin alakuloisuuden. „Paiste-
tut kyyhkyset eiwät lennä niinkään helposti suoraan
suuhun täällä New-Vorkissll. Mutta tiedättekö mitä?
Koettakaamme ja pankaamme parastamme. Puolisen
perästä woimme taas parisen tuntia olla yksissä ja
keskustella Paraista keinoistamme. Olkaahan siis
iloinen main ja rohkeana luottakaa onnistumiseenne."

Kun majatalon isäntä lopetti lohduttaman pu-
heensa, oliwat Antti ja isäntä jo majatalon portailla,
jossa he erosiwat, isäntä omiin puuhiinsa ja Antti
taas wetäytyen huoneeseensa tarkemmin aprikoimaan
mitä hän oikeastaan oli isännältä kuullut ja op-
pinut.

Puolisen aikakin oli jo käsissä ja majatalon
asukkaat kertyiwät aterialle.

Puolitoista tuntia myöhemmin oli kaikki taas
entisellään, matkailijat hajaantuneina kukin omiin
suojiinsa. Ia nyt läksiwät Antti ja isäntä taas liik-
keelle, mennäkseen suoraan sinne, missä laakki eno
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oli kirjeessään ilmoittanut asumansa. He kulkiwat
monen ristikadun yli, joiden kulmissa muurit kohosi-
wat kuin mahtawat linnat ja poikki torien awarain,
kuin kilpakentät. Paljon, paljon olisi Antilla ollut
nähtäwää, mutta hän oli hajamielinen ja haluton,
huomasi main sen, mitä hänen seuralaisensa hänelle
erittäin huomautti ja mieleen terotti. Hiukka päälle
puolen tunnin oliwat he määräkadulla. Katu oli
ikawä, rakennukset rähjäisiä ja mataloita ja elämä
nautti kuolleelta. Tämä pisti silmään sitä enemmän
kuin matka sinne wei läpi keskuskaupungin, jossa
liikemaailma liehtoi wimmatusti.

Majatalon isäntä selitteli nyt Antille, kuinka
rakennukset oliwat asutut. Hän kertoi että matalam-
missa, jotka oliwat wain kaksikerroksisia, asui ameri-
kalaisia, jota wastoin taas noissa wiisikerroksisissa
rumissa ja tasarmintapllisissa eleli ulkomaalaista työ-
mäkeä. ,Moni suomalainenkin työmiehen perhe elää
yksinkertaista ja waatimatointa elämäänsä tnolla
muurien sisustoissa," lisäsi isäntä.

Ia eikö täällä siis asu ollenkaan rikkaampia suo-
malaisia liikemiehiä?" tysäsi Antti.

„Gi tietääkseni," wastasi majatalon isäntä „ja
juuri siitä oli aikeeni jo teille huomauttaakin kun
ryhdyimme etsimispuuhiin."

„Mutta kuitenkin," jatkoi Antti matalalla äänellä.
„Siitähan on jo parikymmentä wuotta knn enoni
lähetti tämän kirjeensä Suomeen ja sen jälkeen on
woinut muutoksia tapahtua paljon."

„Kyllä mahdollista", myönsi isäntä rywästellen,
„mutta nythän me alamme ollakin jo perillä, tässä-
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han on wiereinen numero ja tuossa tuo seuraama
on sama talo, johon pyrimme,"

Rakennus oli tuollainen wiisikerroksinen kasar-
mintapainen talo, joista äsken mainitsimme. Se oli
likaisen näköinen ja ruma. Asutulta se kyllä näytti,
sillä likaisista akkunoista näkyi kaikkialla lastenpäitä.
Köyhää mäkeä siinä asui, se oli selwä.

Ia kun he siinä nyt rakennusta tarkastelin»at,
awausi äkkiä akkuna matalasta maakerroksesta ja
muuan jo wanhllnpuoleinen mies, joka hampaissaan
pureskeli piivpunysää, kysäsi heiltä sslwallä Suomen
kielellä, ketä he etsiwät rakennuksesta.

mielellämme tietää," mustasi ma-
jatalon isäntä, „asuuko täällä muuan Jakob Adam-
son niminen mies. ' Hänen pitäisi olla jonkun suu-
remman raatllliliikkeen tahi kangaskaupan omistaja
ja hoitaja."

„Rlllltäliliikkeen, kangaskaupan ja roieläpa
suuremman?" ihmetteli mies akkunasta, päätään pu-
distellen,

„
Kyllä kai wieraat omat nyt erehdyksissä.

Meitä asuu tässä yhteensä kaksikymmentäneljä räätä-
liä, kaikki naineita ja perheellisiä miehiä, mutta ei
meistä, yhdelläkään ole omaa liikettä, maan malmis-
tamme ro aatteita suurempiin räätälinliikkeisiin ja
saamme palkkamme kappaleluwulta. Mutta jos wie-
railla olisi aikaa käydä sisään, niin woisimme tari-
noida tarkemmin ja niin moisin ehken minäkin antaa
jotain tietoa,"

Majatalon isäntä otti nyt Anttia käsipuolesta
ja weti häntä mukanaan matalaan kantamaan, josta
useampia omia wei eri tahoille. Täällä tuo aikai-
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semmin jo mainitsemamme mies oli wastassa ja wei
wieraat pienehköön huoneeseen, jossa hän asui per-
heensä kanssa.

„Waimoni ja miniäni," sanoi mies heidät wie-
raille esittäen, „naiswäki täällä on minna auttamassa
kun komin kiire aika, kuten nyt, sattuu. Mutta mikä
on tuon herran nimi, jota wieraat oikeastaan etsi-
wät?"

„lakob Adamsson," wastasi majatalon isäntä.
„Ia räätälikö hän sitten olisi?" kyseli mies.
„Niin", selitti Antti, „hän oli kyllä alkujaan

räätäli, mutta ammatillaan ansaitsi hän niin suuren
rikkauden, että hän on luopunut siitä ammatista."

' „Mitä puhutte te oikeastaan?" ihmetteli mies.
„Se on ainakin warma, että tässä rakennuksessa ei
ole tuollaista onnen suosikkia asunut jasamoten woin
makuuttaa, että jos olisikin, niin ei hänen nimensä
olisi ollut Jakob Adamsson."

,Mutta kuinka woitte te sen niin mannaan tie-
tää?" kysäsi majatalon isäntä,

„Kuinka en möisi?" wastasi mies, „ sillä neljä-
toista wuotta sitten oli tällä paikalla pienoinen talo
rähjä, jonka sittemmin osti muuan amenkalainen.
Hän rewitti wanhan rakennuksen alas ja rakennutti
sijaan tämän, joka tässä nyt on wielä aiwan saman-
laisena kuin uutuudestaan. Koko ajan olen tässä
asunut, sillä tuo mainitsemani amenkalainen otti mi-
nut rakennuksen hoitajaksi, niin että mallassani on
ollut walita hyyryläiset ja karkottaa heidät taas
pois. Palkakseni olen saanut wapaan asunnon.
Tällä pitkällä ajalla ei siis ole woinut olla talossa
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yhtään asujllinta, jota en olisi tuntenut ja sitä paitse
olen koko ajan pitänyt hyyryläisistäni kirjaa, jota
te hynnn saatte selailla, jos teitä haluttaa. Olen
warma, että ette siitä löydä Jakob Adamssonin ni-
meä." Tämän sanottuaan otti hän asujainluettelon
säilöstään ja tarjosi sen majatalon isännälle.

„Tämä kaikki woi olla aiwan totta," wastasi
isäntä, „mutta tuon etsimämme herran olisi pitänyt
asua täällä noin parikymmentä wuotta sitten, siis
tuossa jo rewityssä rakennuksessa. Tältä ajalta ette
te kumminkaan mahtane woida antaa minkäänlaisia
selityksiä."

„Sitä en woi tehdä, enkä tietäisi ketään, jos
kysyisitte, jonka luo neuwoisiu" - mutta tässä hän
pysähtyi ja jatkoi heti taas, „eläpä huoli, jos muis-
tini ei pahoin petä, niin luulen kumminkin tietämäni.
Ainoastaan kiwenheitto tästä kauempana asuu muuan
skotlantilainen leipurimestari, joka noin kolmekym-
mentä nwotta on ammatissaan samalla paikalla ol-
lut. Luulen että hän warmaan, jos kukaan, woisi
teille niin wanhoja tietoja antaa."

Kiitettyään näistä tiedonannoista, läksiwät isäntä
ja Antti huoneesta ja ohjasiwat kulkunsa suoraan jo
mainitsemamme leipurimestarin luo, jonne ei ollut-
kaan matkaa pitemmälti kuin noin pari sataa askelta.
Heillä oli onni päästä heti mestarin puheille, joka
oli erittäin hywäsydämminen ja liukaskielinen mies.
Alussa oli kyllä maikeanlaiZta päästä asioista pe-
rille, sillä leipuri ei ymmärtänyt muuta kuin eng-
lannin kieltä ja tätäkin kieltä hän itse puhui joten-
kin huonosti ja cpäselwästi.
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„Te olette asuneet tässä rakennuksessa jo pitkän
ajan," kysäsi leipurimestarilta isäntä.

„Noin jonkun werran yli kolmekymmentä
wuotta," wastasi skotlantilainen.

„No sitten kai muistanette", jatkoi isäntä, „ai-
nakin noin suunnille ketä asukkaita parikymmentä
wuotta sitten asui tässä teidän lähimmäisessä naapu-
ritalossanne?"

„Muistan ne ajat, kuin tämän pciiwän tapahtu-
mat", wastasi leipuri.

„No hywä on", jatkoi majatalon isäntä, „sitten
kai myös muistatte, että tuossa talossa melkein was-
tllVäätä tahi ainakin sen talon paikalla asui muuan
rikas suomalainen räätäliliikkeen omistaja."

„Rikas räätäliliikkeen omistaja ja wielävä suo-
malainen?" toisti skotlantilainen hämmästyksissään.
„Gi knuna kullan walkeana ole suomalaista pohat-
taa näillä seuduin asunut. Totta kyllä, että asni
eräs räätälintapainen muutamassa matalassa hökke-
lissä. Vaatteita puhdistamalla ja wcmhoja paikkaa-
malla hän töin tuskin pysyi hengissä mutta ei kai
herrat häntä woine tarkoittaa."

„Emme tietysti tarkoita häntä", wastasi maja-
talon isäntä, „mutta ehken muistatte kuulleenne nimeä
Jakob tahi, wielä paremmin sanottuna, Jakob Adam-
son?"

„lames Adamson?" toisti taas leipuri, „ja päälle
päätteeksi rikas? Kyllä minä olen koettanut rikkaitten
nimiä muistissani aina säilyttää, mutta James Adam-
sonin nimeä en muista tuulleeni."
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Keskustelun sisällön, joka ei Anttia junri ila-
huttanut, tulkitsi isäntä Antille suomeksi ja eihän
heillä ollut nyt muuta tehtäwänä kuin kiittäen sanoa
jäähywäisensä leipurimestarille ja lähteä paluumat-
kalle kotia päiu.

Antti kulki alakuloisena, mutta äkkiä seisahtui
hän ja päätään nostaen sanoi iloisesti: „mutta me-
hän olemme aiwan päästä nnalla, kun me etsimme
enoa täältä, jossa hän on asuuut kolmattakymmentä
nmotta sitten. Onhan luonnollista, ettei hän enää
täällä moi asua, sillä eihän täällä ole mitään.sopi-
maa paikkaa joka häntä tyydyttäisi. Tietysti on hän
muuttanut kaupungin keskustaan ja hankkinut itselleen
sieltä komean ja ajanmukaisen asunnon. Nyt täytyy
meidän mennä poliisikonttoriin ja tiedusteltuamme
laakki-enon asuntoa mennä suoraa päätä hänon luok-
sensa."

Majatalon isäntä kuunteli kärsiwallisesti hänen
puhettaan, kunnes wihdoin naureskellen puhui iwalli-
sesti hänen etsintätawastaan ja warotti ankarasti,
ettei hän majatalossa puhuisi julki suuria aikeitaan,
sillä silloin hän warmacmkin joutuisi pilkan esineeksi.

„Mutta", tuumaili Antti hiukka loukkaantuneena,
„eihän puheessani ole ollenkaan pilkalle sijaa, sillä
täällä, kuten kaikkialla suurissa maissa ja kaupungeissa,
täytynee myös olla järjestys ja tämän järjestyksen
pito kuulunee kai poliisiwiranomaisille."

lopettakaa jo, hywä ystäwäni", kes-
keytti häntä majatalon isäntä, „sillä mielelläni soisin,
ettei puhettanne kukaan syrjäinen kuulisi. Mutta sa-
nokaapa, onko kukaan joko poliisi tai muu ihminen
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teiltä, sen jälleen kuin ensikerran jalallanne Amerikan
alueelle astuitte, kysynyt passianne tai tahtonut tie-
tää jotakin teistä?"

„Ei, ei yksikään ihminen", wastasi Antti hitaasti
ja ajatellen.

„No hywä", jatkoi isäntä, „samaten myös kun
te tulitte luokseni „Uuteen kotimaahan", tahdoinko
minä tietää nimeänne ja kirjoittaa sen sitten wieras-
kirjaani poliisiwiranomaisille ilmoittamista warten,
kuten muualla maailmassa on tapana?"

„Ette suinkaan", oli wastaus. „Nimeni ilmoi-
tin wllpaasta tahdosta, kun neuwojcmne tarwitsin."

„Aiwan niin", myönsi taas isäntä, „ja kun te
olitte ilmoittaneet nimenne, niin manoinko minä min-
käänlaista todistusta teiltä siitä, että te todellakin
olitte sama henkilö, joksi te itsenne ilmoititte? En,
minä en sitä teiltä halunnut ja aiwan yhtä tyyty-
wainen olisin minä ollut, jos te niinenne Antti Kos-
kelan asemasta olisitte ilmoittaneet itsenne Pekka Pert-
tuseksi tai Matti Maliseksi."

„Mutta ette kai te ole wahintäkään epäilleet,
että olisin puhunut teille walhetta ja tahtonut teitä
pettää", tarinoi taas Antti.

„Enpä tietenkään", oli wastaus, „mutta maikka
olisinkin woinut kaswoistcmne ja muutoin ulkomuo-
dostanne päättää, että ette puhu totta, niin sittenkään
en olisi tarkemmin tahtonut tiedustella nimeänne ja
olojanne, sillä maan laki waatii täällä, että jokaisella
on wapaus menetellä ja tehdä, niinkuin hän itse
tahtoo."
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„Mitä?" huusi Antti kummastuksissaau. ..lotai-
nen tekee mitä hän tahtoo. onko kuultu moista
laittomuutta! Siinä tapauksessahan ei yhdenkään
ihmisen turwallisuus ole tarpeeksi taattu."

.Malttakaa, malttakaa", ehätti majatalon isäntä
keskeyttämään, ..asianlaita ei ole ollenkaan niin kuten
te sen ajattelette. Ei täälläkään ole omaisuuden yh-
teyttä, maan tarkka ero on tehtawa wieraan ja oman
ruälillä. Ia se joka näitä määräyksiä ivastaan rikkoo,
hän on täällä samaten kuin Europassatin rangaistuk-
sen alainen ja palkkansa pahoista töistään saa hau
täällä ehken pikemmin kuin muualla. Mutta muu-
toin on jokapäiwäinen elämä mapaampaa. Jos teitä
haluttaa woitte tänään olla kauppiaana, huomenna
käsityöläisenä, tänään- wielä opettajana tai pappina
ja huomenna taas kadunlakaisijana tahi muuna sellai-
sena. Tänään woitte myös asettua asumaan New-
Jorkiin, huomenna jo muuttaa Chikagoon tai johon-
kuhun muuhun kaupunkiin. Nyt woitte olla rikas ja
jonkun ajan perästä on teillä ivaan pieni wähäpä-
töinen wenonen, jolla wiilettelette wirrassa ja etsitte
ketä woisitte wiedä yli wirran ja ansaita siten niu-
kan leipänne. Riittänee jo esimerkkinä, josta hywin
ymmärrätte, miten wapaata elämä täällä on ja mi-
ten turhaa teillä siis on etsiä enoanne poliisiwirasto-
jen kirjoista."

..Niinhän mahtanee olla", myönsi Antti sywäun
huoaten. ..Kumminkin tuollainen wapaus waitutta-
nee wahingoittawasti. kuten esim, nyt minulle näissä
enoni etsimispuuhissa."
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„W, ystäwäni", wastllsi isäntä, „ei syy ole elä-
mämme tawoissll täällä, maan paremmin siinä, että
enonne ei ole itsestään ja puuhistaan mitään teille
niin pitkään aikaan ilmoittanut. Jos enonne pitäisi
sukulaistensa tänne tuloa niin tärkeänä, kuin hän kir-
jeessään mainitsee, niin warmaan olisi hän olinpai-
kastaan myöhemminkin tietoja antanut."

„Aiwan niin", ajatteli myös minun weljeni,
tuumi Antti jo nolostuneena, „mutta woihan otaksua,
että enomme on loukkaantunut, kun omaiset omat
häntä kohdelleet epäluottamuksella. Tätä epäluotta-
musta ei hän ole woinnt anteetsi antaa ja niin on
hän pysynyt omaisiltaan salassa ja pysynee ijänkcn-
ken. Lie siis warminta jättää etsimispuuhat sikseen
jn karsia mielestään koko tuo ajatus, että olisi mah-
dollista päästä hänen jäljille."

„Eilö mitä", wastllsi taas majatalon isäntä loh-
duttamalla äänellä, „eihän siltä tarwitse antautua
epätoiwoon. Jos enonne on joko New-lorkiin tai
sen ympäristöön jäänyt asumaan, niin luullakseni
löytyy keinoja, joitten awulla hänen nykyinen asun-
tonsa kyllä selwille saadaan, maikka kohta pidänkin
poliisiwircmomaisiin turwautumisen turhana,"

„Mutta millaisia keinoja sitten?" kysäsi taas
Antti.

„No esim. osotekalenterin awulla", wastasi isäntä.
„Tuo kalenteri on suuri, paksu sanakirjan muotoinen
asunto-opas, jossa on ääretön määrä nimiä aakkosjär-
jestyksessä. Nimet omat warustetut myös osotteella
niin että on helppo löytää tämän kirjan awulla tetä
maan tahtoo etsiä joko New-L)orkista tai sen ympäris-
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töstä, Osotekalenteri painetaan joka wuosi uudestaan
ja tarkkaa huolta pidetään siitä, että asunnon muutokset
merkitään, jos sellaisia edellisellä wuodella on tapahtu-
nut. Tämä kirja ou kaupunkimme yhteinen omaisuus
ja sen lehdiltä löytää itsekukin wakituinen asukas ni-
mensä. Sieltä tapaatte tuhansia, useampiakin tuhansia
työmiesnimiä, sitä selaillessa pistää silmiinne mahta-
wien ja hallitsemien korkeat aatelisnimet ja mitä sää-
tyä ja ammattia ikinä main etsitte, niin sieltä kyllä
selon saatte. Mutta kiiruhtakaamme nyt kotia „ Uuteen
kotimaahan", niin pian woin teille näyttää millainen
tuo ylistämäni matkaopas on."

Pian oliwat Antti ja isäntä taas majatalolla.
Antti paloi halusta nähdä tuota outoa kirjaa, josta
hänellä oli niin paljon odotettawana ja eikä aikaa-
kaan niin isäntä toimitti hänelle kysymyksessä oleman
kalenterin eli asunnon opastajan, kehottaen häntä
poimimaan jakirjoittamaan paperille kaikkien „lames
Adamson" nimisten henkilöitten osotteet. „los enonne
asuu wielä New-Uorkissa", jutteli isäntä, „ja jos hän
todellakin on niin rikas, kuin hän kirjeessään ilmoit-
taa, niin warmaankin olette hänen nimensä löytämä
kalenterista, sillä ainakin kaikkien rikkaitten nimet ja
osotteet on sinne hywin tarkkaan kerätty. Ia ompa
onni, että enonne nimi on James Adamson, sillä sen
nimellisiä on täällä komin wähän. Jospa otak-
suisimme, että hänen nimensä olisi esim. Johnson,
niin hänen etsiminen käwisi kowin waikeaksi, sillä sa-
man nimellisiä löytyy kaupungissa satoja jollei
tuhansiakin asukkaita."
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Niin ryhtyi nyt Antti työhön käskettyyn m vuo-
len tunnin perästä oli kaikki selwillä. Hän oli tark-
kaan merkille pannut nimen, säädyn, kadun jaraken-
nuksen numeron. Sitten lewitti hän kaupungin kar-
tan eteensä ja tutkittuansa sitä päätti hän wasta
huomenna lähteä uudelle etsimisretkelleen, Antti oli
taas warmasti makuutettu siitä, että hänen etsimis-
yrityksensä olisi onnistuma ja että hän koht'si,ltään
saisi antaa luotettawia tietoja laatki-enosta sukulai-
silleen Suomeen.

Dö kului rauhattomasti, Vuoteellaan wiske-
lehti Antti hermostuneena aimot täynnä ajatuksia.
Seinäkello wiereisessä huoneessa piti lukua ajasta ja
ilmoitti ninn lyönnillään kuiuka hitaasti yö kului.
Wihdoin wiimeinkin alkoi päiwa waljeta ja kun au-
rinko pilkisti akkunasta ensimmäisillä säteillään, oli
Antti jo jaloillaan. Hän pukeutui siistiksi, tarkas-
teli wielä kerran kaupunginkarttaansa ja painoi kir-
jeen, jonka eno oli aitoinaan sisarelleen Anna Stii-
nalle kirjoittanut, powelleen. Kirjeellä oli Antin mie-
lestä suuri merkitys, sillä juuri sen awulln oli hän
todistama enolleen kuka hän oli.

„Mitä tämä tietää", huusi majatalon isäntä,
tun hän Antin huoneeseen aamulla astui. „Io näin
aikaiseen jatkeella ja aiwan walmisna? Ia wieläpä
niin siistinä jn somistettuun kuin sulhasmies kuuna
päiwänä?! Mutta, hywä ystäwäni, näin warhain
on rikkaita ihmisiä mahdoton tcnvata, sillä he nukku-
mat Myöhäseen, Wielä muistutan teitä: älkää sur-
kastuko ensimmäisestä wastuksesta, sillä ou hy-
win mahdollista, että esteitä tielle sattuu. Käykää
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siis rawcckasti toimeenne ja hywää onnea toiwottaen
jätän teidät nyt hywästi."

Kiitollisena otti Antti onkeensa nämä neuwot
ja sykkiwin sydämmin kawi hän toteuttamaan suuria
aikeitaan.

Lähdettyään liikkeelle ohjasi hän ensin kultunsa
Isolle-Rantakadulle, jonka 11:Zsä numerossa asui eräs
upporikas koronkiskuri, Jakob Adamson niminen mies.
Hänen rikkauksiensa takia oli Antilla kyllä syytä luulla
hänestä löytämänsä laakki-enon ja sen tähden meni
hän ensin tämän Jakob Adamsonin puheelle. Ver-
kalleen kulki Antti niissä ajatuksissaan, m aliin py-
sähtyi hän ja tarkasteli suuria, monikerroksisia kaup-
pataloja,. joitten akkunoista kimalteli kauniita tawa-
roita, jotka oliwat' toinen toisiaan upeampia. Antti
koetti koota ajatuksiaan; taas pysähtyi hän ja rasit-
taen rauenneita aiwojaan tuwitteli hän kuinka hänen
enonsa tulisi häntä wastaanottamaan. „Ia jos hän
on wielä miehuuden monnissaan", ajatteli Antti,
„miten hän on ihastuma, kun hän näkee sisarensa
pojan edessään ja oman kirjeensä, jonka hän on pa-
rikymmentä wuotta sitten kirjoittanut, ja jota hänen
sukulaisensa Suomessa niin uskolla omat säilyttäneet."

Wihdoin soi kello marmorisen raatihuoneen ko-
measta tornista yhdeksän. Kumeana kaikui kellon
ääni roielä wiereisissä tiwitaloissa. Antti tunsi ou-
toa tunnetta ja hiukka maristen sanoi hän puoli-
ääneen : „nyt on otollinen aika, tähän aikaan täytyy
jo päästä rikkaittentin pateille."

Hän kiirehti kulkuansa ja muutamien minuut-
tien perästä oli hän jo paikalla. Hän seisahtui was-
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tapäätä jalkakäytäwälle ja mitteli silmillään taloa,
joka oli hänen edessään. Mitään erikoista ei hän
siinä huomannut. Aiwan samanlainen kuin useim-
mat wiereiset talot oli se. Kaksinkertainen puuraken-
nus ja wielä kiwijalllssa matala maakerros, jossa
tuskin tumallinen köyhä eläjä moi tulla hywin toi-
meen. Anttia ihmetytti kuinka hänen rikas enonsa
moi tulla noin wähillä suojilla aikaan, mutta hän
lohdutti itseään sillä, että eno oli ehken naimaton
eikä tarwinnut siis enempää.

„Mutta onkohon hän kotona?" huokasi Antti
sywään. „Akkunaluukut omat kaikki kiinni naulatut
aiwan niinkuin talossa ei löytyisi elämää sielua.
Mutta ei, se ei moi olla mahdollista, sillä maa-
kerroksessa on matala akkuna auki ja näkyyhän sieltä
myös muuan naishenkilö puuhaamassa keitoswalkean
ääressä."

Hän meni kadun poikki. Turhaan soitti hän
porttikelloa; rakennuksessa oli haudanhiljaisuus. Wih-
doin tuli hän käytäwälle, joka wei maakerrokseen ja
täällä tuli heti Anttia wastaan tuo sama uninen,
jonka hän oli nähnyt akkunassa. Nainen oli kappa-
leen neljättäkymmentä wuotta, suuret, teräwat ja ul-
koilemat oliwat hänen silmänsä ja nenä oli kaarewa
kuin kotkan nokka. Pukunsa oli huononlainen, päässä
oli hänellä kellertäwä huiwi.

„Hywaä huomenta", sanoi Antti, korkealle hat-
tuaan kohottaen, „te puhutte kai suomea."

«Luonnollisesti pnhun", wastasi nainen kohte-
liaasti, „sillä olenhan synnyltäni suomalainen. Mutta
kuka te olette ja mikä on teidän nimenne?"
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„Nimeni on Antti Koskela", oli wastaus „ja
haluni olisi puhutella herra Jakob Adamsonia. Hän
lie kai kotona".

„Kotona tietenkin", wastasi taas nainen, „mutta
tällä hetkellä juuri ei hän ole puhuteltamissa. Mutta
mitä tahdotte te hänestä?"

„ Tahtoisin maan puhutella häntä kahden kesken",
tuumi Antti.

„Wai kahden kesken, wai kahden kesken", toisti
taas tuo outo nainen entistäänkohteliaammin. Niin-
hän se on, että taitki, joilla, asiaa herralle on, tah-
tomat puhua hänen kanssaan kahden kesken. Kaksi
miestä noin puoli tuntia sitten pääsi hänen pakeille,
mutta niin pian kuin he ulos tulemat, olette te en-
simmäinen, joka saatte häntä tawata. Puwustanne
päättäen olette simistynyt, rehellinen mies, jota ei moi
mistään epäillä; nuot äskeiset oliwat ryysyiset ja li-
kaiset enkä heitä olisikaan sisään laskenut, jolleimät
he ennestään olisi olleet hywiä tuttuja. Aion esittää
herralleni, että moiset ihmiset tulkoot pimeänä yö-
aikana, jolloin he eiwäi ympäristössä niin pahoin
huomiota herätä. Nytkin, olen siitä warma,
walwoo pari poliisia ketä kantamistamme kadulle il-
mestyisi. Mutta menkää suoraan ylös ja poiketkaa
sitten Vasemmalle, siitä tien entuudestaan hywin
tunnette."

„Gn hywä ystäwä", wastasi Antti yhä enem-
män hämilleen joutuen, „en ollenkaan tunne näitä
asuntoja, sillä olen ensikertalainen. Mutta oletteko
asuneet tässä talossa jo kauan?"
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„Io kaksikymmentä wuotta", oli wastaus. „Ia
koko tämän pitkän ajan on herra Adamson ollut ta-
lon omistaja."

„Wai niin", jatkoi taas Antti ja samalla päl-
kähti hänen päähänsä myös ajatus, jonka hän pian
myös ilmaisi kysäisten taas: „ Sitten kai tiennette
myös, onko herranne asunut tässä noin kaksi tahi kol-
mekymmentä wuotta sitteu."

- „Siihen en woi antaa warmaa wastausta, silla
niin pitkälle ei muistini ylety ja luulenpa myös,
etten wielä silloin ollut hänen palweluksessaan."

„Ia eikö herranne koko tuolla ajalla kuin olette
häntä palwelleet ole kertaakaan maininnut teille, että
hänellä olisi sukulaisia Suomessa, jotka myös mah-
dollisesti woisiwat tulla häntä terwehtimään?"

„KrM, kyllä mainitsi hän kerran", oli wastaus,
„mutta sen koommin ei hän ole asiasta puhunut'sa-
naakaan, luullen Varmaan, että hänen sukulaisensa
Suomessa omat jo kuolleet."

„Hän on missiinkin enoni", kuiskasi Antti puoli-
ääneen; mutta samassa kuului raskaita miehen aske-
leita yläkerrasta, jotta tömisten lähemmät maaker-
rosta. Puhe keskeytyi ja kiireesti riensi palwelijanai-
nen sulkemaan akkunaa ja kadulle wiewäa porttia sa-
malla, antaen merkkiä warowaisuuteen, sillä hän tiesi
että poliisit roartioiwat.

Miehet hiljensiwat käyntiään ja ilmautuiwat pian
tuohon-maanlllllishuoneeseen, joka oli samalla kyökkinä.
Nyt seisoi Antti siinä heidän kanssaan silmätysten.
Kauhistusta tunsi hän katsellessaan noita likaisia ryy-
syjä, jotka peittiwät rietasta ruumista. Heidän sil-
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mistään kiilsi rikollisuuden hehku ja heidän äänensä
ilmaisi, mikä oli heillä mielenlaatu.

„Glä hätäile, Saara", sanoi toinen miehistä äreällä
äänellään, „Mitä syytä poliiseilla on meitä martoa,
silla olemmehan rehellisiä miehiä, jotta työtä teke-
mällä ansaitsemme leipämme, Autase siis omi, sillä
nyt kun olemme asiamme toimittaneet tuolla ylhäällä,
niin olemme taas walmiit täältä lähtemään. Ei te-
kisi pahaa kun töittensä palkkioksi saisi edes tästä ryy-
pyn miinaa ja wiipaleen leipää."

Tämän sanottuaan nousi hän seisoalleeen ja meni
owea kohti itse sitä awatakseen, mutta samalla aset-
tui tuo mainitsemamme nainen hänen tiellensä ja pi-
dättäen häntä kuiskasi: „Gi herran tähden käy se
päinsä. Sanoinhan teille jo, että ulkona seisoo
poliiseja odottamassa tuloanne. Jos olisin woinut
aawistllll, mihin asemaan saatatte meidät, niin en
itinä olisi laskenut teitä sisälle. Odottakaa nyt rau-
hallisina täällä, tunnes kaikki taas asettuu entiselleen,

sitten tulen teitä saattamaan pienelle tausportille
pihan toiselle puolelle. Sitä tietä woitte päästä syr-
jäkadulle ja huomaamatta häwita wäentungokseen."

„Ia te herraseni", sanoi hän taas Antille, „woitte
nyt täydy ylös; nouskaa ensin suoraan ja poiketkaa
sitten wasemmalle."

Antti Koskela seurasi kehotusta niin pian tuin
hän taisi, Kcuvutessaan ylös seisahtui hän kummin-
kin ja punnitsi mielessään hetken tapahtumia. Hän
oli makuutettu siitä, että hän nyt tapaisi enonsa, mutta
hän ei woinut ymmärtää, mitä tuo kohtaus palwe-
liattaren ja noitten outojen miesten wälillä mer-
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kitsi. Antti huomasi kyllä että miehet eiwät olleet
rehellisiä, maan roistoja, ja tumminkin heillä oli asioita
Adamsonin kanssa. Epäilystä herättämä oli myös
huoneen haltiattaren käytös miehiä kohtaan, kun hän
tahtoi salata heitä.

Päätään pudistaen ja komin mietteissään astui
häu wiimeiselle portaalle. Nyt oli hän siis kynnyk-
sellä ja maikka omi oli raollaan, ei hän kumminkaan
mitään woinut kuulla. Wihdoin kuului hipsuttelewia
askeleita ja outoa kuiskeentavaista murinaa. Antti
painoi napukkllll ja omi samassa aukeni narinatta.
Mutta mitä näki hän sisällä!

Puolihämärässä huoneessa oli pitkä, leweä pöytä
keskellä lattiaa. Joukko hopeaisia ja kultaisia turva-
voita jn kaikenmoisia kalleuksia oli pöydällä. Siinä
oli lusikoita, roeitsiä, lautasia, tirjoitusneumoja ja niin-
ikään sormuksia, korwa- jarannerenkaita ja mitä ikinä
tuollaista pientä rihkamaa löytyy. Pöydän ääressä
seisoi kumarassa wanha harmaahapsinen mies, jolla
silmät saihkyiwät tuin werenhimoisella ryöstö linnulla.
Kädessään kannatti hän maalaa, johon toisella kä-
dellään ammensi metallitaluja yhden toisensa pe-

rästä. „Hywiä, erinomaisia tawaroita", murisi hän
itsekseen, „ja kaikki niin rastaita. Jos nuo myöjät
olisiwat tienneet minkä armoista he toiwat, niin
kuka, kuka te olette?" änkytti hän hätäytyneenä, huo-
mattuaan edessään Antin. „Mistä te tulette ja mitä
te tahdotte? Saara, Saara, rosmoja jaryöwäreitä.
Jumalani, minä olen kuolemaan tuomittu."

Hän hoiperteli ja oli kaatumaisillaan, kun Antti
tarttui hänen käsipuoleensa ja saattoi hänet tuolille
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istumaan. »Wanha miesparka", puhui Antti puo-
leksi säälimällä, puoleksi halweksiwalla äänellä, »en
minä ole mikään konna, en rosmo enkä ryöwäri-
kään, maan olen tullut palwelinttarenne lähettämänä
luoksenne tiedustelemaan, josko

»Saarako on teidät lähettänyt", huusi wanhus,
hiukan säikähdyksistään tointuneena, »Siinä tapauk-
sessa on kaikki hywin. Mutta mitä teillä on sitten
kaupaksi tarjottawaa? Wetäkää esille tutkittawakseni
ja punnittawakseni. Mutta eihän teillä ole mitään
säkkiä eikä myöskään kirstua, missä sitten omaisuut-
tanne säilytätte? Taskuissanneko? Ne owat siis
jalokiwiä, timantteja ja main ylhäisten koristuksia.
Sitä parempi sitten ja heittäkää ne heti esille siis!"

„Gi minulla ole teille mitään myötäwää", was-
tllsi Antti wllkawasti. „Te erehdytte kokonaan minun
suhteeni ja sentähden tahdonkin heti teidät jättää."

»Wakoilijoita! Nuuskijoita!", huusi wanhus.
»Te olette tänne hiipineet kalleuksiani katselemaan,
woidalsenne sitten ilmaista asiasta poliiseille."

»Myöskin siinä erehdytte", jatkoi taas Antti kään-
tyen oween päin, »miesparka, joka jo seisotte toisella
jalallanne haudan reunustalla, warokaa, warokaa it-
seänne, ettette eroa tästä matoisesta maailmasta hal-
weksittuna ja häpeällä."

Nyt pysähtyi hän vwelle ja -oli juuri aikeissa
jättää hywcistinsä, kun ulkoa pihamaalta äkkiä kuului

kauhea mellakka, mellakka, joka kylmäwerisimmäntin
pani pelosta wäräjämään.

Tämä oli syynä siihen, että Antti wielä kerran
kääntyi takaisin ja nyt näki hän kuinka tuo wanhus
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raukka hädissään syöksyi mätiin akkunaan ja wäliin
taas takaisin pöytänsä luo. Hän oli tykkänään ka-
dottanut mielenmalttinsa, mutta pian kumminkin rau-

hoittui hän taas, että ymmärsi ryhtyä kasojansa kät-
kemään. Taskustaan kaiwoi hän erään teräwän esi-
neen, jolla sitten kyyristyen lattiasta laudan kohotti.
Siinä llwautui kellarintapainen aukko, jonne kultansa
ja hopeansa ukko kätki. Luukku putosi paikoilleen ja

rauhoituksen huokaus kuului wanhuksen tutajamilta
huulilta.

Tämän kaiken näki Antti silmänräpäyksessä, sillä
heti paikalla oli hän jo maakerroksessa ja sieltä sitten
owen kautta kadulla. Tuskin oli hän ehtinyt kym-
mentä askelta kauemmaksi, kun pihalta taas kuului
yhtäläinen mellakka. Ihmisiä kokoontui kaikkialta
ja toinen toisilleen huusiwat he: „Mitä on tekeillä?"
„Missä tulipalo"?" „Onko ketään murhattu?" j. n. e.
ja yhä sakeammaksi täwi ihmispaljous.

Poliiseja juoksenteli sinne tänne ja wihellyksiä
kuului kaikkialta. Toiset tunkeutuiwat talon sisimmäi-
siin kerroksiin ja toiset martioiwat ulkona. Luukut
rewittiin akkunoista ja waloa laskettiin sisälle.

Hetkisen perästä awautui suuri pääportti ja ulos
tuimasi koko joukko poliiseja keskellään kulettaen nel-
jää wangittull. Mutta ketä oliwat sitten nuo wcm-
gitut? Keskimmäisinä nuo jo mainitsemamme heit-
tiöt. Suvulla Jakob Adamson ja palweliatar
Snarn.

Kaikki neljä kuletettiin Nem-lorkin suureen pa-
hantekiäin wankilaan ja jälessä kulki toinen kul-
kue keskessllän kantaen suurta kulta- ja hopeakcnnp-
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suilla täytettyä säkkiä. Kalleudet oliwat samoja ta-
waroita, joista jo aikaisemmin olemme tehneet selkoa.
Adamsson'in asunnon portit ja owet sulki poliisipääl-
likkö. Kaikki tämä tapahtui lyhyessä ajassa, ute-
lias ihmisjoukko hajautui eri tahoille ja rauha oli
taas ennallaan.

Nyt wastll huomasi Antti oikein kninka maaral-
lisessa asemassa hän oli ollut ja kuinka onni oli hä-
nelle tällä kertaa myötäinen. Kaikesta siitä, mitä
tuo taaja ihmisparwi hänen ympärillään oli tarinoi-
nut, ei Antti ollut ymmärtänyt sanaakaan, mutta
nähnyt oli hän kaikki ja woi myös hywin ymmärtää,
mitä tapahtunut oli. Hän kiiruhti suoraa päätä
asuntoonsa ja saatuaan tilaisuuden puhutella majata-
lon isäntää kertoi hänelle juurta jaksaiu, miteu hul-
lusti hänen sen päiwäinen etsimisyrityksensä oli päät-
tynyt.

„Woitte kiittää onneanne", ivastasi isäntä, „että
ehyin nahkoin asiasta selwisitte. Olisi woiuut käydä
hllssummastikin. Mutta neuwoisin teitä uyt, ettette
sanaakaan asiasta puhuisi kellekään, silla pian woi-
sitte tulla tekemiseen poliisin kanssa.

Sillä lailla oli siis Antin ensimmäinen yritys rauen-
nut ja toiseen ryhtyminen ei häntä ollenkaan huwit-
tanut, ei ainakaan samana vauvana, Iltapäiwällä
toi majatalon isäntä hänelle sanomalehden, jossa oli
tarkoin jo kerrottu koko tapahtuma. Tuo kirjoitus
sisälsi seuraamaa: „Tänään aamulla kello kymmenen
ja yhdeksän walillä oli poliiseillemme onnistunut
päästä erään merkillisen salaisuuden perille. Ranta-
kadun warrella N:o 11 on jo kauan asunut omassa
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rakennuksessaan muuan Jakob Adamson niminen
mies, jota hänen naapurinsa omat aina kun-
niallisena miehenä pitäneet. Harmoin on häntä
nähty muualla kuin totonaan, jossa hän, wanha kuin
on, paraiten on wiihtynyt.

Tuo seitsemänkymmenen wuotinen ukko on elä-
nyt rauhallista ja hiljaista elämää jakaen elämänsä
surut ja ilot yhdessä uskollisen palmeliattarensa Saa-
ran kanssa. Mutta hänen kotirauhaansa on nyt äkkiä
häiritty.

Wiime yönä tapahtui suuri murtowarkaus Muu-
taman täkäläisen kultasepän luona ja ennenkuin War-
kaudesta mitään tiettiin oli jo warkaat pötkineet tie-
hensä teille tietämättömille. Kumminkaan ei ollut
sallittu heidän jatkaa menestyksellä huonoja töitänsä,
sillä heidän waromattomuutensa nmoksi pääsi pari
kaupunkimme malpasta poliisia heidän sälillensä sillä
seurauksella että martaat istumat nyt lukon takana.
Poliisit oliwat aamuhämärässä nähneet epäilyttäwillä
paikoilla pari ryysyistä miestä kantaman kirstua.
Tämä herätti tietysti huomiota ja wielä enemmän
siitä syystä että kantajat oliwat poliisiwiranomaisille
wanhoja tuttuja, jotka monasti aikaisemmin oliwat
lewänneet yönsä kowalla penkillä raskaan rautasal-
wau takana. Poliisit tekiwät suunnitelmansa ja seu-
rasiwat he pahantekiöitä kukin tahollaan aiwcm huo-
letoiuna niinkuin ei mitään olisi tapahtunut. Ia
heille onnistuikin pitää heitä silmällä herättämättä
huomiota, waikka warkaat kyllä kurkisteliwat ja rau-
hattomina wilkuiwat ympärillensä. Wihdoin monen
mutkan perästä pysähtyiwät pahantekiat Rantakadun
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warrellll N:o 11 ja lirstuinensa lamvsuinensa hawi-
siwät mainitun rakennuksen maanalaisrappuisiin.

Täällä oli heitä wastassa muuan naisvalwelia,
joka kätki martaat säilöihinsä. Nyt tiesiwät poliisit
missä pllhantekiät oliwat ja teinen heistä kiiruhti
heti ensimmäiselle poliisiasemalle pyytämään tarwitta-
wcm apua sillä aikaa kuin toinen piti mahtia ulkona.
Ei kauan wiipynyt tunnes koko rakennus oli tarkoin
ympäröity mahdeilla. Saman rakennuksen pihan pe-
rillä oli myös pieni portti, josta pääsee toiselle ka-
dulle. Se on kyllä läyttämätönnä, mutta poliisit
sen kumminkin hywin tunsiwat. Miehistö jakautui
niin, että kuusi miestä asettui suuren käytäwän lä-
heisyyteen .ja toiset kuusi wartioimaan pikkuporttia,
kaikki tietysti niin ettei itse rakennuksesta woinut
huomata, mitä tekeillä oli. Kului aikaa hetkinen ja
rakennuksessa malliisi täydellinen rauha, mutta noin
kahdenkymmenen minuutin perästä awautui hiljokseen
takaportti, josta nuo mainitsemamme miehet hiipien
koettiwat häwitä mäen tungokseen. Mutta samassa
hyöMsiwät myös poliisit heidän kimppuunsa ja ly-
hyen, loman ottelun perästä wangitsiwat heidät. Kun
tämä oli tehty tunkeutuiwat poliisit rakennuksen si-
sustaan. Täällä tapllsiwllt he tuon jo mainitsemamme
seitsemänkymmenen wuotisen walkohapsisen wanhul-
sen, joka asettui aluksi lomaan mastcckynteen, mutta
hänen kumminkin täytyi sittemmin alistua yliwoiman
alle.

Koko rakennus tutkittiin perin pohjin, mutta mi-
tään ei löydetty. Wihdoin eräälle poliiseista paistoi
silmään isännän huoneen lattiassa raottama lankku,
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jota hän weitsellänsä koetti kohottaa. Palkki kohosi-
kin ja lattian alla aukesi aukko. Mutta mitä oli
tuolla autossa? Iso joukko kulta- ja hopeakatuja ja
niiden muassa myös nuo kultasepältä wiime yönä
warastetut tawarat.

Ia näin oli siis tuo ijäkäs koronkiskuri Jakob
Adamson paljastettu, todistettu warkaitten, ilkiöitten
ja konnien suojeliaksi ja suosiaksi. Ia tästä kaikesta
ei kellään ole woinut olla aawistustataan paitse
noita hirteleisiä, jotka hänen kanssaan omat tekemi-
sessä olleet.

Nyt he kaikki omat yhdessä mankan wartian
takana ajattelemassa töitänsä ja odottamassa ansait-
tua palkkaansa. Wielä woimme mainita, että monet
näkiät wakuuttawllt erään hywin puetun miehen pu-
jahtaneen rakennuksesta mellakan kestäessä kadulle ja
sotkeutuneen ihmistulwaan. Oliko hän wieras wai
talon tuttu, rikollinen wai wiaton siitä emme
moi antaa tarkempaa selontekoa."

Niin kuului sanasta sanaan se kirjoitus, joka oli
kaupungin muutaman sanomalehden iltanumerossa.
Ei ole siis ihmeteltäwaa jos Antti Koskela rauhatto-
masti seuraaman yönsä nukkui. Hän ajatteli kulu-
neen väiwän menoa ja huomasi nyt hywin, kuinka
waarat wäijywät joka taholta, maikka tunsi itsensä
wiattomllksi tuin wastasyntynyt lapsi.

Siitä huolimatta oli Antti seuraamana aamuna
jo warhain jatkeella eikä hänessä huomannut wähin-
täkään kyllästymisen merkkiä. „Welwollisuudesta it-
seäni ja wielä enemmän äitiäni kohtaan", sanoi hän
isännälle, „en moi heittäytyä evätoiwoon, maikka en-
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simmäiset yritykseni päättyiwätkin niin huonosti.
Minun on päinwastoin yhä tarmokkaammasti ryh-
dyttäwä toimeeni ja tänään aioin taas lähteä koe-
matkoilleni toiwottawasti paremmalla menestyksellä
kuin tähän asti. Toiwon pian taas löytämäni jon-
kun Jakob Adamsonin sen wertaista, jonka
kanssa eilen olin tekemisessä", lisäsi hän naurahtaen,
„en enää luule toista woiwani tamata."

„Wai niin", wastasi isäntä, „no mistä aioitte
sitte tämän päiwäisen enonne löytää?"

„Käyn entisen pankkitirehtöörin Jakob Adamso-
nin pakeille", wastasi Antti, „hän on perin rikas
mies wiidennessä kaupunginosassa. Hänen pitäisi
myös olla synnyltään suomalainen, maikka hän on
niin ameriklllllistunut, ettei hän enää omaa su-
kuansa muistaa tahdo."

„Wai hänen luoksensa", jatkoi taas isäntä,
„Onpa hauska kuulla, kuinka hän teitä Vastaanottaa,
sillä hänestä kerrotaan yleensä hywin kummallisia
kaskuja."

„Olkoon wain millainen hywänsä", sanoi taas
Antti. „los hän on enoni, ei hän moi minua pois
ajaa, sillä katsokaa, tälle paperikortille olen juhlalli-
sesti piirtänyt nimeni ja sen käsken perille wiedä
hänen omaan kouraansa,"

Näin puhuttuaan tarjosi Antti isännälle kortin,
johon oli kirjoitettu seuraamat sanat: „Antti Koskela
Kemin kaupungista Suomessa. Auna Stiina Koske-
lan poika. Äitini omaa sukua Adamson."

„Hywä", nyökäytti isäntä päätänsä, „tuo oli
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wiisas ajatus. ja nyt menkää' Jumalan aroulla työ-
tänne jatkamaan."

Niin läksikin Antti matkalle ja puolen tunnin
perästä oli hän jo wiidennessä kaupunginosassa.
Tämä kaupunginosa on komein mitä New-lorkissasaa nähdä. Kadut jalkakäytäwineen omat erinomai-sen leweät, ja useissa paikoin on molemmin puolin
tuuheat istukaspuut. Palatseja kohoaa kaikkialla toi-
nen toistaan komeampia ja suurempia. Niitä ympä-
röi usein satumaisen kauniit puutarhat, joiden lehte-
wien puitten ja kirjmvien kukkaisten lomitse pistää
esiin suuremmoiset suihkulähteet. Juhlallinen hiljai-suus wallitsee täällä aina ikäänkuin tämä paikka olisi
pyhitetty alituiselle juhlapäiwän wietolle. Komeita,
raskaita waunuja wetää perässään suuret, jalorotui-
set hewoset ja kuskit pitkine piiskoineen istumat juh-
lallisina kuskilaudoillaan. Ei missään näy kauppa-
puoteja, ei missään rawintoloita eikä parturitupia.
Täällä asuu main rikkaista rikkaimmat, kaikki New-
Yorkin äweriäimmät ylimykset, joilla miljooneja
pankkein kellarissa kilisee ja joitten wuotuiset tulot
nousemat kymmeniin tuhansiin dollareihin.

Sellainen oli wiides kaupunginosa ja sellaisenase wielätin on. Joka rikkautta harrastaa ja jonka
silmiä niitten loisto hiwelee, menköön sinne. Kyllä
on prameutta ja jos jotain ihmeteltäwää.

Antti Koskela oli tarkoin kirjaansa merkinnytsen talon numeron, jossa entinen pankintirehtööri,
upporikas Jakob Adamson asui, ja nythän seisoisen edustalla. Se oli mahtuma marmoripalatsi leweine
etehisineen ja pilarikäytäwineen. Niin komea oli se,
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ettei Suomen isoimmatkaan hotellit ja sositeettihuoneet
sille merioja wedä. Ia uskaltaako astua sisälle !Ei, ei,
se olisi liian rohkeata. Arkana hän wilkasi ympäril-
leen eikö näkyisi ketään, joka estäisi häntä mene-
mästä. Mutta ei ketään näkynyt eikä palatsista
kuulunut luiskaustakaan. Äkkiä rohkasi Antti taas
mielensä ja pelkurimaisuudelleen hymähtäen astui
hän arastelematta eteiseen. Hän painalsi owikelloa,
mutta main aiwan hiljaa, taas alkoi pelottaa. Tuossa
tuokiossa aukesi omi ja edessään näki Antti kauhuk-
seen pikimustan owenwartian, jolla oli yhtä pikimus-
tat maatteet, mutta aiwan lumiwalkoinen kaula-
liina.

zsou kysyi murjaani, se on suo-
meksi: „mitä asiaa?"

Antti hämmästyi niin kowin nähdessään niike?
rin, että peräytyi pari askelta eikä saanut sanaakaan
suustaan.

Nyt naurahti musta mies Antille niin makeasti
että walkoiset hampaat nmlähtiwät näkymiin ja tut°
tmvallisellll äänellä kysyi hän uudelleen

Sillä wälin oli nuori ystäwämme toipunut ensi
hämmästyksestään, jota ei käykään kummasteleminen,
koska hän jo tällä lyhyellä Nem-Dorkissa oloajallaan
oli nähnyt koko joukon mustia ja puolimustia, Ame-
rikassa niikereiksi sanottuja ihmisia. Tässä maail-
mankaupungissa on näet tuhansia, jopa kymmentu-
hansia näitä Afrikcilaista sukuperää olemia ihmisiä,
kumpaakin sukupuolta, jotka marsin tyytywäisinä
elättäwät itseään mikä milläkin työllä. Eipä pääse
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kolmea askelta marsinkaan keskikaupungilla kulkemaan
tapaamatta niikerimiestä tai naista. -

Nämä kumminkin waistywät marsin kohteliaasti
walkoihoisten tieltä eitä se sen tähden owenwartian
musta pinta Anttia säikayttänytkään, maan hänen
äkillinen ilmestymisensä,

Wielä kolmannen kerran kysäsi owenwartia:

taan nimikorttinsa, tuon saman kortin, jota hän äs-
kettäin oli näyttänyt majatalon isännälle „Uudessa
Kotimaassa."

Niikeri luki mitä kortille oli kirjoitettu ja koko
hänen ystäwälliselle naamalleen ilmautui tyytywäi-
syyden hymy; hänen silmänsä oikein paloiwat eikä
hänen wlllkohllmpainen suunsa enää muistanut sul-
keutuakaan.

„Wai niin", hymähteli hän suomeksi, wie-
läpä kemiläisten puhetapaan.

..Kemistäkö kotoisin? Oikeinko Suomen Ke-
mistä? No onpa ihmettä, mutta mutta
mikä teitä waiwaa? Luulempa, että teitä pyör-
ryttää!"

Mutta mies olikin oikeassa; Antti Koskela oli
peljästyksestä voimilleen lyyhistymässä ja kaswot
oliwat kalpeat tuin valttina. Mutta tämä ei ar-
wattmuasti lukiaa kummastuttane, ei sittenkään,
maikka me tässä tilaisuudessa makuutamme, ettei
Antti Koskela muutoin mitään waarcm hämmästynyt.
Pohjois-Amerikassa elämät niikerit omat näet ennen
olleet orjia ja sen tähden oli luonnollista, että hänen
täytyi puhua samaa kieltä kuin heidän herransakin.
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Sen tähden ei kuultukaan New-Vorkissa mustan tai
puolimustan suusta muuta kuiu Englannin kieltä ja
sen Antti kyllä tiesi. Mutta tämä pikimusta owen-
wartia puhutteli uyt häntä suomeksi, wielapä Ke-
miksi! Oliko tämä oikeata menoa? Ei, siinä oli
noituutta tai mielii jotakin pahempaa. Antti oli
kyllä hymin kaswlltettu nuorukainen eikä suinkaan
taikauskoinen, mutta tämä käwi yli ymmärryksen, ja
sepä se panikin hänet aiwan ymmälle.

Mutta pian tointui taas Antti hämmästykses-
tään ja mitelleu silmillään niikeriä kiireestä kanta-
päähän asti sanoi hän hänelle: „Te puhutte suju-
wasti suomea, wieläpä Kemin murteella. Kuinka se
on selitettäwissä, sillä tehän olette muukalainen ja
olette kotoisin etelän mailta."

„Noo", wllstasi musta mies hymyillen, „olen
oppinut useimpia kieliä. Mutta joutukaa nyt muas-
sani, niin wien teidät isäntäni luo, sillä hänellehän
teillä oli asiaa. Olisi sentään hywä, jos woisitte
uskoa myös minulle asianne, että näet moisin ilmoit-
taessani tulostanne kertoa isännälleni myös samalla
asiastanne."

„Ei", wllstasi Antti, „se ei käy päinsä, sillä itse
aion esittää asiani isännällenne."

Sen jälkeen läksi niikeri Antin seuraamana pit-
kin komeita pilarikäytäwiä Jakob Adamsonin pu-
heille. Käytäwät oliwat koristetut ylellisesti, lattiat
oliwat peitetyt hienon hienoilla matoilla, joita Antti
tuskin uskalsi jalkineillaan koskettaa. Eihän kumma,
jos häntä arastutti, sillä jalassaan oli hänellä tuol-
laiset tawalliset paksupohjaiset saapaskengät, joitten
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narina täällä hiljaisuudessa häntä itseäänkin kam-
mostutti.

Kumminkin seurasi Antti rohkeasti niikeriä, joka
astui ujostelematta. Kaytäwästä tuliwat he erääseen
huoneeseen, joka oli yhä komeampi. Seinillä riippui
siellä tauluja niin kalliissa kehyksissä, että Harmat
ruhtinaat sellaisia hankkia jaksamat. Peitteet kulta- ja
hopeakudoksineen sekä kirkkaat kruunut ja kynttiläja-
lat kimalteliwat silmiin häitäisewästi. Huonekalut
oliroat päällystetyt sametilla ja silkillä, ja peilit ulot-
tuiwat katosta lattiaan asti. Sanalla sanoen, oli
kaikki käsittämättömän kaunista ja tämä oli ensi kerta
kun Antti sai nähdä moista.

Ia kumminkaan ei tämä huone ollut kuin ete-
hinen, jonka takana nmsta Jakob Adamsonin asuin-
ja työhuoneet oliwat. On helppo kuwitella, minkä
waikututsen tämä prameus Anttiin teki, ja kun on
niin helppo, niin lienee joutumaa siitä sen enempää
kerto ella.

„ Enoniko tämä rikas mies?"
Nuken wiittllsi Antille roiereistä huonetta jasa-

noi : „Tuolla istuu isäntäni kirjoituspöytänsä ääressä.
Wien ensin sisään nimikorttinne ja sitten woitte itse

käydä ja puhua puhuttamanne."
Tuon rikkauden ja loiston omistaja, joka ijäl-

tään oli tuskin neljänkymmenenwiiden wuotias, istui
kirjoituspöytänsä ääressä pehmoisessa ja mukawassa
nojatuolissaan. Edessään oli hänellä kirjoituspöy-
dällä joukko klllliZarwoisill korukansisia kirjoja. Ei
hän siinä kirjoitellut, maan hän mukawasti loikoen
tuolissaan puhalteli huoletonna sawuja hienosta sika-
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ristaan. Päässään oli hänellä korkea silMhattu, joka
huolimattomasti asetettuna tuskin paikallaan pysyi.

Antti Koskela, astuttuaan sisään, pelästyneenä
seisahtui hattu kädessään owelle eikä, uskaltanut suu-
taan llwata.

Antin tulo ei näkynyt liioin talon herraa häi-
ritsemän; hän istui yhtä lewollisena ja wälinpitä-
mattömänä luin ennenkin puhallellen sawupilnnä il-
maan. Huwikseen syljeskeli hän, ei, niinkuin olisi so-
pinut odottaa, sylkiastiacm, mutta somaan paperiko-
riinsa, ja tämän tekikin hän niin taitawasti ettei ker-
taakaan siwu siitä osannut, maikka satoja kertoja hän
oli syljeskellyt.

Näin oli runsas neljännestunti kulunut ja koko
tämän ajan oli Antti seisonut liikahtamatta uskaltaen
tuskin huokuakaan. Hän pelkäsi häiritsewänsä tuota
mahtawaa herraa hänen sumissa mietteissään. Wih-
doin kumminkin loppui sikari.

lom!", huusi herra äreällä äänellä ja
tämä merkitsee suomeksi: „Tuomas, tule tänne".

Silmänräpäyksessä juoksi niikeri, joka epäile-
mättä oli Tuomas nimeltään, esille ja ojensi herralleen
laatikosta uuden sikarin ja palaman tulitikun. Tus-
kin oli sikari sytytetty, niin alkoi äskeinen leikki
uudestaan. Sawupilnnä nousi ja haihtui, ja herra
syljeskeli yhtä ahkerasti kuin ennenkin, tähdäten aina
main paperikoriinsa. Ia yhä seisoi Antti parka pai-
kallaan, hattuaan wanutellen.

Noin kahdenkymmenen minuutin perästä loppui
toinenkin sikari.

„>V6U huusi taas tuo mahtawa mies.
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Nyt wihdoinkin rohkasi Antti itsensä ja astui
muutamia askeleita lähemmäksi. »Kaikkein korkeim-
masti kunnioitettu herra", alkoi hän puhuen luon-
nollisesti suomea, sillä eihän hän sanaakaan Englan-
nin kieltä taitanut, „rohkeneisinko?"

„Tom", keskeytti hänet tuo rikas herra sen wer-
ran päätään kääntäen, että moi nähdä Antti Koske-
lan", ~i 8 tn»t telluv li6i6 », tluulÄllätzi?", joka mer-
kitsee suomeksi: „Onko tuo mies suomalainen?"

„V6B, Bii- (kyllä herra)", wastasi owenwartija.
sanoi rikas herra „d6r6 i 8 a äc>Ug,r

tar liim anä now, l>ut dim out!" eli suomeksi „Hywä
on, kas tässä yksi dollari hänelle ja pidä nyt huolta
siitä, että hän korjaa luunsa täältä mitä pikemmin!"

Niin puhui tuo mahtuma herra ja sen sanot-
tuaan sytytti hän itse uuden sikarin. Musta mies
Tom tarttui taas Antin käsipuoleen ja suhahtaeu
toruman kehotti häntä seuraamaan Vastustamatta.

„Sen, jota olette woineet, olette nyt toimitta-
neet", sanoi niikeri Antille, kun he oliwat tulleet ta-
kaisin „olisin woinut teille jo aikai-
semmin sanoa, että herrani pitää jokaista suomalaista,
joka häntä lähestyy, kiusallisena kerjäläisenä ja an-
taa heille tawan takaa yhden dollarin päästäkseen
heistä erilleen. Toiste ette enää woi päästä hänen
pakeilleen; mutta minulle oli se sanomaton onni ja
ilo, että tulin tuttawuuteen kanssanne."

„Onni ja ilo teille", wastasi Antti Koskela tie-
tämättä oikein itsekään mitä hän sanoi, sillä niin oli
hän väästä pyörällä wiimeisien tapahtumien joh-
dosta.
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„ Todella suuri onni", wastasi uiikeri hymysuin,
sillä katsokaa, teissä olen löytänyt kansalaiseni, jolta
woin tiedustella kuulumisia kaukaisesta ja niin rak-
kaasta kotimaasta."

Täten puhuttuansa awasi hän owen pieneen
siwuhuoneeseen, joka oli tosin yksinkertaisesti, mutta
sirosti sisustettu ja wetäen Anttia mutanaan kehotti
häntä painamaan puuta.

Sitten otti hän seinäkaapista taskumatin, ryyp-
päsi siitä naukun, tarjosi Antillekin ja irwisteli:
„Ryyppäähän tuosta, kun tarjoan. Kehtaat kait mi-
nun terweydekseni kallistaa, sillä olen minäkin
suomalainen."

Antti towasti ällistyi. Luuli niikerin oleman jo
päästä wiallll.

,Mitä puhutte te oikeastaan?" sai hän waiwalla
sanotuksi, tekö suomalainen? Ei se moi olla mah-
dollista."

„Hahaa, hahaa", nauroi ääneen nuken, „te kai
päätätte syntyäni ihoni marista, mutta tumminkin
olen teidän kansalaisenne."

„Tekö? Tekö?", änkytti Antti Koskela. „Ei, se
on hulluutta, se on perin mahdotonta! Meillä Suo-
messa ei ole ollenkaan niikerejä, ei ainakaan siellä
Pohjan perillä. Paikalla lähden täältä, sillä te us-
kottelette minulle joutumia ja pilkkaatte minua sa-
moin kuin teidän isäntännekin teli."

..Pysähtykää", sanoi niikeri pidätellen Anttia,
joka jo oli hypännyt seisaalleen, '„Woin helposti
todistaa, että olen puhnnut totta. Ia tuossa tuo-
kiossa oli hän riisunut takkinsa ja paljastanut käsi-
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wartensa, ja mikä ihmeintä, käsi ja ranne oliwat pi-
kimustat, mutta käsiwarsi oli lumiwalkea aiwan kuin
lapsukaisella, johon ahawat ja ulkoilma eiwät wielä
ole ehtineet pystyä."

Antti Koskela katsoi ihmeissään kuin lehmä
uutta konttia. Ei se kumminkaan siitään somennut,
käsiwarsi oli maitowaltea ja kasi sekä ranne mustat
kuin sysi. Ia kun niikeri awasi kaulaliinansa oli hä-
nen kaulansa yhtä musta kuin kaswonsakin, mutta
paljastettuansa rintansa ja muun ruumiinsa heti huo-
masi ettei hän ollut todellinen niikeri, waan ainoas-
taan tumallinen walkoihoinen, jolta pää, kaula ja
kädet oliwat mustiksi wärjätyt.

Nyt oli Antti huutaa hämmästyksestä, maan
tuo walheniikeri tukki häneltä heti suun, »Hiljaa,
hiljaa, ystäwäni. Jos tässä talossa saadaan pienin-
kään llllwistus siitä, etten olen synnyltäni afrikkalai-
nen, niin ei minulle kuuman kukko laula."

Antti oli ollut hämmästyksissään ja päästään
aiwan pyörällä, mutta nyt hän siksi tointui, että us-

kalsi jo nauruunkin purskahtaa, Tyytywäisenä otti
hän lasin ja tyhjensi sen pohjaan asti.

„No ystäwäni", jatkoi taas waleniikeri, sitten-
kuin hän oli järjestänyt pukunsa entiseen kuntoon,
„antakall minulle lupauksenne, niin olen kertoma teille
elämäkertani. Te olette, kuten teidän nimikorttinne
osottaa, kotoisin Kemistä ja kosta olette sen puolen
lapsia, niin warmaan tunnette myös Hölmölän
kylän,"

»Luonnollisesti tunnen totVHölmölän",, wastasi
Antti, „ja yhtä hywin owat minulle myös tutut ue
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lukemattomat hullunkurisuudet, joita hölmöläisistä
kerrotaan. Ia sen tähden omat wiranomaiset kylän
nimen muuttaneet Siwakkalaksi, etteiwät hölmöläiset
saisi pilkkaa kärsiä muulta maailmalta."

„Tuhat tulimaista", sanoi nyt owenwartija sa-
malla kuin hän taas irwisti ilkeästi niin että mai-
toinen hammasriwi tuli näkymiin, „Gi hölmöläiset
ole niinkään typeriä kuin heitä pidetään ja siitä to-
distuksena on myös minun keinoni muuttautua tar-
wittaessa niikeriksi, sillä Hölmölän lapsiahan minä-
kin olen. Olen siellä Pohjan perillä syntynyt jakah-
deksan wuotiaana poikasena noin kaksikymmentä
wuotta sitten tulin wanhempaini kanssa Amerikaan,
Vanhempani kuoliwat kumminkin jo ennenkuin itse
kykenin rumeta leipääni ansaitsemaan. Jouduin niin
maailman jalkoihin ja minua heitettiin milloin min-
nekin. Kokonainen päiwa menisi kertoessa noista sen
ajan harhailuista. Oli kumminkin jotakin hywääkin
tuosta waiherikkaastll elämästä, sillä silloin opin
käyttämään Englannin kieltä yhtä hywin kuin omaa
äidintieltänikin ja "mahdollisesti wiela paremmin.
Kyllästyneenä tuohon alituiseen puutteeseen kehittyi
minussa wähitellen halu saada marmempaa ja helpom-
paa toimeentuloa."

..Pelkäättekö siis lomaa työtä?", kysäsi Antti
Koskela,

„Oikein osattu, ystäwäni", mustasi waleniikeri,
jo ammoisista ajoin olen aina karttanut kowaci työtä.
Työn pelosta tulin onnentähteni johdattamana mat-
kustaneeksi jo monta wuotta sitten Memphiin. Siellä
kuuliu erään rikkaan puuwillaistutusten omistajan, n.
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s. puuwillaparoonin haluaman maltoista kamaripal-
weliaa. Hetr läksin hänen luoksens» ja hän ottikin
minut palwelukseensa. Paroonilla oli nimittäin koko
legioona niikerejä palweluksessaan marsinkin siihen
aikaan kuin orjain omistaminen oli kaikille tumalli-
nen. Hänellä olisi siis ollut tilaisuus niiden joukosta
walita itselleen kamaripalwelioita kuinka monta ta-
hansa, mutta sen takia juuri, kun nämä oliwat niin
helposti säätämissä, oli puuwillaparooni saanut pää-
hänsä hankkia walkeaihoisen kamaripalwelian, maikka
se tulikin hänelle paljon kalliimmaksi. Ia sen tähden
otti hän minut ilolla wnstaan. Tyytywäisyyteen oli
minullakin syytä. Sillä parempaa paikkaa en olisi
woinut toiwonklllln. Syödä ja juoda sain yltäkyllin,
niikerejä sain käyttää palweluksessani, työtä ei ollut
nimeksikään ja palkkaa enemmän kuin riittäwästi."

„Ia kuitenkin olette te sen paikan jättäneet",
sanoi Antti, kun hän hetkeksi sai suuwuoroa.

„lättänyt? En ikinä olisi paikkaani jättänyt,
mutta onnettomuudekseni alkoi niikerein orjuudesta
nmvlluttamisen takia sota pohjois- ja etelä-Amerikan
wälillä ja nyt ei minulle neuwoksi muu kuin tarttua
aseihin etelän eduksi tai kaikessa hiljaisuudessa siirtyä
pohjoiseen. Walitsin jälkimäisen, koska en tahtonut
joutua sodan uhriksi ja niin tulin tänne New-lork-
kiin,"

„Entä täällä?", kysasi taas Antti, joka paloi
uteliaisuudesta wihdoinkin tietää, mistä suusta hän
oli tekeytynyt niikeriksi.

„Täälläko?", jatkoi waleniikeri hiukan kiihkeästi,
„täällä sitten elelin useampia wuosia, mutta tämä
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aika ei suinkaan ollut mitään kadehdittawaa, sillä
useiu sain kärsiä ja lomaa kokea. Joka päiwä sa-
dattelin tuota onnetonta sotaa, joka mainion paikkani
oli minulta riistänyt. Kun sitten eräänä aamuna
luin sen päiwän sanomia, joita aina ahkerasti tut-
kin, huomasin sattumalta ilmoituksen, jossa muuan
herra Jakob Adamson wiidennessä kaupunginosassa
halusi mustua kamaripalmeliaa. Maikka olinkin wal-
koihoinen, läksin kumminkin hänen luokseen arwellen
että ihoni wari ei liene esteeksi.

Pääsin sisälle ja ojensin herralle erittäin hywän
todistukseni, jonka „puuwillllparooni" oli minulle an-
tanut. Mutta tuo itsepäinen herra ei edes wilkais-
sut todistustani ja heti huomasin, että olin kelpaa-
matoin, sillä hän osottaen owea sanoi: „minun kus-
kini on musta, portin mahtini on musta, kollini on
musta ja minun kllmaripalweliani täytyy myös olla
musta."

„Onko hän todellakin sitten niin suuri mustaro-
tuisten suosia ja ihailin", kysyi taas Antti Koskela.

„Wieläkö mitä", wastasi waleniikeri, „New-Aor-
kin herroilla on aina päähänpistonsa. Aina tuon
suuren sodan loputtua on rikkaimpia huwittanut pi-
tää portinwartioinaan ja luskeinansa mustarotuisia
ja niin tuli herrallenikin sellainen mieliteko. Olin
saanut jyrkästi kieltämän wastauksen ihonwärini
wuoksi. Se pahoitti kyllä mieltäni, mutta en silti
joutunut epätoiwoon, maan päin mastoin koettelin
miettiä keinoja poistaakseni esteen. Ia pian pistikin
päähäni mielestäni marsin sukkela ajatus. Ensim-
mäinen tehtäwäni oli hankkia laatikko mustaa wäriä."
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„Mitä aloitte maalata, puuta, lasia wai poslii-
uia?" kysäsi wärikauppias.

„En mitään sellaista", waZtasin minä, „waan
ihoa maalaan ja wielapä elämän olennon ihoa."

„Hywä on", wastllsi nyökäten kauppias. „Sii-
hen sopii tämä laji paraiten, ja jos tahdotte sen oi-
kein kestllwäksi, niin woitte siihen lisätä kimröökiä.
Tämä sekoitus on erinomainen ja tällä kun hierotte tu-
lee iho yhtä mustaksi ja kiiltäwätsi kuin ebenholtsi-
nen puu."

»Ostokseni taskussa kiiruhdin asuntooni, jossa
heti maksoin talonisännälle, mitä hänelle olin metkaa,
selittäen, että minun oli pakko seuraamana aamuun
ennen päiwän nousua jättää talon ja matkustaa ete-
lään. Olihan tämä luonnollista, silla muutoinhan
olisi se herättänyt liiallista huomiota, jos walosalla
päiwällä olisin niikerinä poistunut talosta. Tuskin
olin sulkeutunut huoneeseeni, niin aloin itseäni maa-
lata ja woin makuuttaa teille, että tehtäwäni ei ol-
lut niinkään helppoa. Etenkin waikeuttiwat waaleat
hiukseni työtäni, sillä minun täytyi wärjätä ne aina
juuresta asti. Sinisille silmilleni en woinut luon-
nollisesti mitään tehdä ja, kuten näette, on silmäni
wielä nytkin samanlaisina kuin silloinkin."

„Niinpa näkyy", mustasi Antti, „kowin kum-
malliselta minusta koko juttu tuntuu ja olen erittäin
utelias kuulemaan, kuinka asiasta sitten suoriuduitte."

»Saatte heti tietää", naurahti niikeri, „kohta
olette kuulema, kuinka seikkailuni loppui. Kuu
aamulla jo kello kahden seutuwissa kyutteli kädessä
katsoin peiliin, näytin todellakin niikerilta. Jätin
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nyt kaikessa hiljaisuudessa llsuntoui. Huomaamatta
paasinkin asunnostani ja kiiruhdin heti siihen kaupun-
ginosaan, missä useimmat niikerit asumat. Menin
muutamaan noista monista majataloista, jotka kaiken
yötä omat auki, ja tilasin aamiaisen, sillä nälkä alkoi
wähitellen jo ahdistaa. Isäntä itse, joka myös oli
niikeri, toi ruokaa. Huomasin heti, ettei hän en-
sinkään aawistcmut petollista walhewäriäni ja siitä
syystä olinkin marsin hywilläni. Parin tunnin
päästä läksin asialleni wiidenteen kaupunginosaan.
Kuka maan minua kohtasi, piti minua jonkun rik-
kaamman perheen palweliana ja noin yhdeksän seu-
tumissa olin wihdoin määräpaikallani taas samassa
talossa, jossa pari wuorokautta sitten olin ollut.
Pääsin heti herran puheille ja katseltuaan mua ute-
liain silmin kysäsi hän olinko aikaisemmin missään
ollut kamariplllweliana. „Kyllä, arwosa herra", mus-
tasin, „ja tässä on todistus wiimeisestä palwelus-
pllikastani." Ojensin hänelle nyt toisen kerran sa-
man todistuksen, jonka puuwillaparoonilta olin saa-
nut ja jota hän ensi kerralla ei ollut wilkaissutkaan.
Nyt hän luki sen tarkkaan ja päästyään loppuun
nyykäytti hän päätään ja sanoi hywilläan: .Miel-
lytät minua, tulehan tänne lähemmä akkunaa, niin
tutkistelen sua wisusti". Ia hän mitteli mua silmil-
lään kiireestä kantapäähän asti, mutta huomattuaan
siniset silmäni, huudahti hän hämmästyneenä: „Mies
hoi, kninka se on mahdollista, että sinulla on siniset
silmät!" En kumminkaan joutunut tuosta hämilleni,
maan wllkawanll wastasin: „Olen kotoisin Owambo-
mllllsta, ja siellä omat wanhemmat kowasti mielis-
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sään, jos pojalla syntyessään on siniset silmät.
Mutta tällaiset tapahtumat owat erittäin harwinaisia,
niitä tapahtuu main yksi kymmeneen wuoteen. Näin
puhuin kuten jo mainitsin aiwan lewollisena, mutta
herrcckos tästä kertomuksestani riemastui. „Koko
maailma on kertoma erinomaisesta palweliastani",
huusi hän ja heti teimme sopimuksen nykyisen isän-
täni kanssa. Jo samana päiwänä kannn palweluk-
seeni jn luulen, ettei parempaa, minulle mieluisem-
paa paikkaa löydy maailmassa mistään, silla täällä
saan hywin syödä ja juoda ja niin wähän kuin mah-
dollista tehdä työtä. „Kas niin", sanoi hän wii-
mein tyytymäisyydestä hehkumin silmin täyttäessään
taas lasit, „ olette nyt siis kuulleet, kuinka wiisaasti
olen menetellyt pyrkiessäni tähän erinomaiseen paik-
kaan ja nyt on teidän wuoronne kertoa jotakin kuu-
lumisia sieltä kaukaa rakkaalta kotipuoleltamme."

Mielelläni sen teen", nastasi Antti Koskela;
„mutta sallikaa minun ensin wielä kysyä teiltä,
kuinka wanha isäntänne on. Luullakseni on hän noin
wiidenkymmenen wuotias."

„Ei wielä täyttänyt wiittäwiidettä", oli mastaus.
„Eikö hän", jatkoi Antti innostuen, pikaisem-

min ollut käsityöläinen, ehken räätäli?"
„Ha, haa, haa!" nauroi ääneen niikeri. „Isän-

tänito räätäli? Ei kuuna päiwänä! Hänen isänsä
oli jo suuri liikemies, hän wälitti suurta siirtomait-
ten tuotteiden kauppaa Eurovan ja Amerikan wälillä
ja tämän suuren liikkeensä jätti hän perinnöksi ainoalle
pojalleen."
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„Hywä on, hywä on", keskeytti hänet Antti
Koskela. „Niinpä minäkin hänestä ajattelin nähdes-
säni hänet istuman mutawasti nojatuolissaan. Mutta
nyt jo woin kertoa jotakin teille yhteisestä kotimaas-
tamme Suomesta."

Ia hän kertoi kauan ja paljon, kunnes wihdoin
heidän puheensa keskeytti kello, joka kamaripaliveliaa
kutsui isännän luo. SydämmelliseZti ottiwat he hy-
wästit toisiltansa ja erosiwat, Antti Koskela kiiruhti
taas kotiansa „Uuteen Kotimaahan" kertomaan ma-
jatalon isännälle seikkailuistansa wiidennessä kaupun-
ginosassa.

Makeasti nauroi majatalon isäntä Antin kerto-
muksille walheniikerin wehkeistä, mutta pian tuli hän
taas totiseksi ja jatkoi matamalla äänellä: „ystäwäni,
sukkela oli kyllä tuo mies Tom, eli mikä hänen ni-
mensä olikaan, mutta minun mielestäni olisi hän me-
netellyt paljon kunniallisemmin, jos hän olisi ryhty-
nyt lomaan työhön ja sillä lailla ansainnut leipänsä,
eikä olisi alentunut wilpillä hankkimaan itselleen help-
poja paiwiä."

Siltä kannalta ei Antti ollnt asiaa aikaisemmin
ajatellut, mutta nyt tarkemmin mietittyään täytyi
hänen myöntää että majatalon isäntä oli oikeassa.
Uhtä wähän oli Antti tullut ajatelleeksi mikä hänen
matkansa oikea karkotus oli. Miksikä hän oikeas-
taan etsii enoansa? Senkötähden, että hän on eno,
wai senkötähden, että eno on rikas? Ia jos hän
etsi enoansa main hänen rikkautensa takia, niin onko
silloin hänen etsinnällään kunniallinen tarkoitus?
Tämä ajatus melkeinpä kauhistutti häntä, sillä ei
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mistään hinnasta tahtonut hän olla sellainen ihmi-
nen, joka enoansa etsii main sen tähden, että möisi
iloita hänen rikkaudestansa. Mutta toisaalta taas
tuli hän ajatelleeksi, mitä hän oli luwannut äidil-
leen ja se ajatus lohdutti häntä. Iloisena päätti
hän taas lähtea seuraamana päiwänä uusille etsi-
misyrityksille.

Tällä kertaa meni Antti erään tukkukauppiaan
luokse, jolla warastossaan oli kahmia, sokeria, teetä
jn muuta semmoista tawaraa. Kauppiaalla oli ta-
waramakasiininsa ja konttorinsa Broadstreet'in war-
rella Nero-Dorkissa, mutta itse hän asui maalla noin
kolmen tunnin matkan päässä kaupungista. Usein
aamuisin tuli hän kaupunkiin liikkumaan liikemiehen
askareissa, mutta iltasin matkusti hän taas maakar-
tanollensa. Samoin tekemät myös useimmat muut
New-lorkin rikkaimmat kauppiaat. Pitkät matkat
kaupungista on pitkin Hudsonjoen molempia ran-
toja rakennettu komeita linnantapaisia huwiloita.
Waiwaloista tosin on tuo alituinen matkustaminen
aamuin ia illoin, mutta waiwan korwaa sitten maa-
elämä puhtaassa, raittiissa ilmassa kaukana kaupun-
gin pölystä ja paahtamasta helteestä.

Tukkukauppias, josta olemme jo maininneet, eli
tämä kolmas Jakob Adamson, jota Antti Koskela
tahtoi nyt tawllta, asui siis uiin kaukana kaupun-
gista, että pnolipäiwää olisi mennyt, jos Antti olisi
häntä etsinyt kotonaan. Sen tähden päätti hän
mennä tukkukauppiaan konttoriin ja kysyä sieltä Mil-
loin kauppias olisi kaupungissa tawattawissa. Tämä
ajatus oli wiisas myös »Uuden Kotimaan" isännän
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mielestä ja niin läksi taas Antti matkalle määrä-
paikkaansa Broadstreet'in warrelle.

Täällä wllsta oli elämää ja liikettä kun Antti
saapui tälle kadulle. Nyt hän käsitti, millai-
nen liikemaailma oikeastaan on ja hänen täytyi ih-
metellä sitä järjestystä, joka kumminkin malliisi
tuossa alituisessa sekamelskassa, sillä ihmisiä hyöri
sieN täällä, kärryjä, kuormia ja upeita waunuja nä-
kyi kaikkialla. Ia kumminkin liikkuiwat kaikki omilla
asioillaan häiritsemättä toisen toistaan. Suuret kuor-
mat raaka-aineita kuletettiin tehtaihiu, jotka sitten
Valmistettuina lähetetään myötämäksi maailman
markkinoille. Kärryt ja waunut pujottelemat tois-
tensa siwu tungoksessa koskettamatta toisiaan ja kaikki
tay kuin kello rattaineen.

Antti seisoi turwallisena paikallaan jalkatäytä-
wällä ja katseli maailman suurta mellakkaa. Hän
käyskenteli harivaan ja pysähtyi aina wäliin kunnes
hänen silmänsä äkkiä keksimät saman nimen, jota hän
etsi. Suuren lasiowen päällä oli kyltti, johon kulla-
tuilla kirjaimilla oli maalattu „ Tukkukauppias Jakob
Adamson". Owessa ja ikkunaruudussa oli saman-
laisilla kirjaimilla piirretty nimi: Konttori.

»Tässähän onkin määräpaikkani", huokasi Antti
ja meni yli kadun. Pari minuutin mietiskeli hän
ennenkuin uskalsi astua sisään. Huolettomina kulki-
wat kllupcmtekillt ulos ja sisään ja kaikilla oli hattu
päässä. Mutta enkö minä möisi tehdä samoin? Ei,
ei se käy päinsä, sillä tahdonpa olla kohtelias kuin suo-
malainen ainakin ja jo kymmenen askeleen päässä otti
Antti hatun päästään niin että muuan kuski, joka
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hewosineen odotti konttorin edustalla, ihmeissään kat-
seli häntä. Konttoripalweliat wetiwät suutansa hu-
muun, kun Antti sisään astui ja sywään kumarsi,
mutta taas jatloimat he työtään kyyristyneinä työ-
pöytiensä yli sen enempää hänestä Välittämättä.
Mutta kenenkä puoleen uskalsi Antti nyt kääntyä?
Äärimäisenä kaukana nurkassa istui kirjoituspöytänsä
ääressä mukawcisti nojautuen tuolissaan muuau wan-
haupuoleinen, harmaahapsinen herra. Syrjästä kat-
soen näytti hän waatimattomalta ja hywäluontoi-
selta. Konttorissa oli hänellä jonkinmoinen johtajan
toimi, sillä mahan wäliä tuli mikä milloinkin hänen
luoksensa ja hiljaa hetkisen tarinoituaan hänen kans-
saan taas palasi paikoilleen. Kaikkia opasti hän koh-
teliaasti ja ystäwllllisellä hymyllä ja sentähden us-
kalsi myös Antti kääntyä aluksi hänen puoleensa.
Arastellen kysyi hän hiljaisella äänellä, saisiko hän
lamata Jakob Adamsonia. Tietysti puhui hänsuomea ja sentähden häwetti häntä hiukka, sillä Antti
tunsi, kuinka Suomi kaikui oudolta tässä suuressa sa-
lissa, jossa hän tuuli puhuttaman main englannin
kieltä. Multa hänen häpeämisensä oli turhaa, silla
wanha herra ymmärsi Anttia marsin hywin ja mas-
tasipa wielä hänelle suomeksi.

„lakob Adamson", sanoi herra, „on maatilal-
laan ja nykyisin on hän hiukka sairastellut, niin et-
tei hän juuri mielellään ketään sielläkään tawata
tahdo. Kaupunkiin tulee hän luultawastikin wasia
noin kahdeksan päiwän perästä."

Antti Koskela oli saanut kohteliaan mustauksen
lljawnha herra kumartui taas jatkamaan alkamaansa
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kirjettä. Mutta Antti olisi tahtonnt lisätietoja ja
jäi niin liikkumattomana seisomaan hattu kädessä pai-
koilleen. Suutansa ei hän uskaltanut enää awata
pelosta häiritä kukaties herraa hänen työssään.
Antin siinä seistessä tuli muuan tonttorimies ja
heitti mitään sanomatta jonkun paperikäärön pöy-
dälle ja samalla kohotti herra myös päätään.

„Kah"j ihmetteli hän, „tekö olette imelä täällä?
Jos teillä on liikeasioista jotakin tärkeää ja kiireel-
listä herra Adamsonin kanssa päätettäwää, niin us-
kokaa wain asianne minulle, sillä olen liikkeen edus-
taja ja Jakob Adamsonin sinisenä hänen poissa ol-
lessaan."

„Asiani omat lliwan yksityistä laatua", wastasi
Antti Koskela, „ja sen wuoksi toiwon woiwani ta-
watll Jakob Admnsonia hänen maatilallaan, mutta
tahtoisin niin mielelläni tietää, mikä aika olisi hänelle
soweliain. En ole täkäläinen ja siis en woi myös
tuntea tapoja täällä. Tulen näet suoraan Suo-
mesta,"

„Tuletteko suoraan Suomesta?", keskeytti häntä
hätäisesti wanha herra. „Mikä nimenne?"

„Nimeni on Antti Koskela", oli wastaus, „ja
etsiu, .."

„Mitä .te sanoitte?" keskeytti hänet toiseen ker-
taan wanha herra hypäten samalla seisoalleen. „.Ni-
mennekö on Antti Koskela? AnttiKoskela, tuo kauan
odotettu sisaren poika? Miksikä ette ole nimeänne
jo aikaisemmin ilmoittaneet? Warmaan olisin teitä
aiwan toisella lamalla wastaanottanut. Mutta nyt
kun tiedän, kuka te olette, toiwotnn teidät sydämmel-
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lisimmästi terwetulleeksi ja —ja Teidän täytyy
malttamattomasti matkustaa heti maalle. Mikä
aawistamalon uutinen isännällemme! Kaikeksi on-
neksi seisoo toki teidän enonne herra Adamsonin
wllunuwaljllkko walmiina portillamme. Matkustakaa
siis heti paikalla, sillä tun tiedän kuinka enonne ha-
luaa nähdä ja tawata teitä, niin en moi antaa hä-
nen kauemmin odottaa."

Kaiken tämän purki wieras herra suustaan sel-
laisella wauhdilla, että Antti Koskelalle ei jäänyt ti-
laisuutta pitempiin selityksiin. Näppärästi otti herra
myös paperipalasen ja kirjoitettuaan sille muutamia
riwiä ojensi sen Antille, sanoen: „Kun tulette pe-
rille, niin lähettäkää ensiksi tämä kirjekortti enollenne
hänen sllirasrouoteelleen, sillä onhan oikeaa ja koh-
tuullista, että hän kumminkin saa saapumisestanne
edeltäpäin tiedon, sillä liian äkillinen ilo ja hämmäs-
tys möisi waikuttaa wahingollisesti sairaaseen. Ia
nyt matkalle! Kuski ajakoon niin että matka pian
katkeaa."

Antilla ei ollut ajatuksen aikaa ja roielä wahem-
min tilaisuutta wastcckynnen tekoon. Wieras herra
tarttui hänen kasimarteensa, talutti hänet waunuihin
ja käski kuskin ajamaan niin paljon kuin maan he-
wosilta kannoista pääsee.

Piiska heilahti, kuski kiinnitti ohjaksia ja kii-
reesti wyöryiwät waunut Jakob Adamsonin kotia
kohti. Antti Koskela oli matkalla enonsa luo. Niinpä
niin, enonsa luokse, silla talla kertaa ei mitään ereh-
dystä woinut olla. Tuskin oli Antti ilmoittannt ni-
mensä, niin oli jo tuo wanhll liikkeenjohtaja ja yli-
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hoitaja tunnustanut hänet isäntänsä sisaren po-
jaksi. Olihan luonnollista, että Jakob Adamson
oli hänelle aikaisemmin puhunut Antti Koskelasta,
Eihän ollut mitään epäilystä, ja Antilla oli siis
täysi syy olla tyytywäinen siihen mitä tapahtunut
oli. Mutta niin ei hän ollut, maan päinwastoin is-
tui hän murheellisena waunun nurkassa. Koko ta-
pahtuma tuntui hänestä unelmalta ja joka hetki
odotti hän maan milloinka hän heräisi tästä unesta,

Hewoset juoksiwat kuumasti, matka lyheni ja wilpoi-
nen tuulenhenki waikutti wirkistäwästi Anttiin. Hän
punnitsi asiaa monelta puolelta ja wähitellen rupesi
hän epäilemään koko asian todellisuutta. Olihan tuo
wieras herra sanonut häntä kauan kainmtuksi sisaren
pojaksi ja olihan hän kertonut kuinka hänen isän-
tänsä oli -tulema iloiseksi saadessaan sulkea syliinsä
Antti Koskelan. Olihan hän näin puhunut, mutta
siinäpä se juuri pulma olikin, sillä kuinka hänen
enonsa tietää Antin matkaanlähdöstä ja aikeista mat-
kustaa Ameriklllln. Kahteenkymmeneen pitkään wuo-
teen ei Jakob Adamson ollut itsestään mitään il-
moittanut ja yhtä wähän oli hänen äitinsä Liisa
Koskela weljelleen kirjoittanut. Heidän Malillaan ei
ole siis ollut pienintäkään yhteyttä, maan kumminkin
tiesi Jakob Adamson hänen tulostaan Amerikaan,

Hän tiesi odottaa sisarensa poikaa ja toiwoi saamansa
häntä pian syleillä. Kuinka oli tämä selitettäwissä?

Antti Koskela mietti wielä miettimästä pääs-
tyäänkin, mutta ei asia tuntunut ollenkaan selwene-
wän. Koto juttu oli sotkuinen luin sekawa wyyhti.
Mutta eläpä huoli, äkkiä pälkähti hänen päähänsä
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uusi ajatus ja hänen koko kaswonsa loisti taas rie-
musta, „Niin", huokasi hän puoliääneen, „niiu täy-
tyn asian olla, sillä ei mitääu muuta mahdol-
lisuutta ole. Guoni ei antanut pitkiin aitoi-
hin mitään tietoa itsestään, sitten hän loutkau-
tui isäni kirjeestä. Mutta nyt on hän jo leppynyt,
sillä nähdessään kuinka hänen rikkautensa taswoi
päiwa päiwältä ja hänen, elämänsä lähestyi loppuaan
tuli hän ajatelleeksi omaisuutensa penää. Hänestä
tuntui kai kolkolta ajatella että nuo hiellä ja wai-
walla kootut kalleudet tulisinmt wieraisiin kasiin ja
niin hän kaikessa hiljaisuudessa kääntyi Kemin kau-
pungin wiranomaisten puoleen pyynnöllä saada tie-
toa omaisistaan. Kemistä on tai hänelle ilmoitettu,
että perheen nuorin poika, Antti Koskela, on ottanut
itsellensä passin ja on matkustanut Amerikaan, epäi-
lemättä enonsa etsimispuuhissa. Täten on enoni,
tukkukauppias Jakob Adamson saanut tiedon tulos-
tani ja siten myös on selitettiin) issä kaikki nämät ta-
pahtumat, joita olen pitänyt niin epäilyttänunä.

Näin tuumaili Antti Koskela itsekseen ja saa-
wutti sisällisen leivon ja rauhan. Nyt wasta hän
oikein nautti niistä luonnonihanoista seuduista, joita
hänellä oli matkansa warrella, ja nyt wasta saattoi
hänen yhtymisensä enonsa kanssa olla wilpitön ja sy-
dammellinen.

Tukkukauppiaan maakartano oli, kuten jo aikai-
semmin olemme maininneet, runsaan kolmen tunnin
matkan päässä hänen kaupunkiasunnostaan; mutta
wirkut oliwat hewoset ja niin tiiwas oli ajaja, ettei-
wät he wiipyneet läheskään niin kauan, waan tuli-
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nmt uskomattoman pian perille. Nyt oli Antilla
edessään mahdottoman komea maakartano. Sellai-
sista homeista ei Suomessa woinut uneksiakaan,
saati nähdä. Suunnattoman suuri puisto ympä-
röi kartanoa. Puistossa kasmoi isoja lehtipuita,
joitten lomitse kiemurteli kapeita hiekoitettuja pol-
kuja. Impäristö oli merrattoman kaunista. Aiwan
lähellä juoksi wuolas Hudsonjoki, jonka mätiin kor-
keat ja kallioktaat, wäliin lehtewät rannat tekiwät kat-
sojaan sywän waikutuksen.

Waunut seisahtuiwllt marmoriravpusten edus-
talle ja heti juoksi palwelia esiin Anttia mannusta
auttamaan.

„Onk.o isäntänne Jakob Adamson wuoteessa tahi
onko hän paikalla tawattawissa?", kysyi ensiksi Antti
Koskela.

„Herra Adamsonin terweydentila on tänään pa-
rempi", wastasi palwelia, „han lepää huoneessaan
pitäen jalkaansa lepotuolilla, jonka olemme häntä
warten äsken walmistaneet. Äsken täwi hänen luo-
naan myös lääkäri, joka antaa parantumisesta par-
haita toiweita. Sitä en tiedä pääsettekö hänen pu-
heilleen, mutta kuitenkin olen heti ilmoittama hänelle
tulostanne."

Samalla otti Antti taskustaan kirjeen, jonka
liikkeenhoitaja oli kaupungissa kirjoittanut, ja tämän
käski hän palwelian antaa Jakob Adamsonille.

„Olkaa hywä ja odottakaa hetkinen", kuiskasi
palwelia ja häwisi samassa wiereiseen huoneeseen,
jossa herra Adamson sairaana lepäsi.
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Wähään aikaan ei kuulunut mitään ja sillä ai-
taa tarkasteli Antti Koskela ikkunasta ympäristöä.
Mutta äkkiä kuului huoneesta kowaäänistä pu-
hetta. „Mitä?", huusi kowa miehenääni. „Sisareniko
poika Antti tullut? Mitä? Outo hän täällä huwi-
lassa etkä ole häntä heti tuonut luokseni? Onko
moista palwelian pökkelöä nähty? Minä kun niin
kiihkoisesti haluan nähdä tuota rakasta poikaa ja
sinä rikkiwiisaudessasi wiet hänet ensin toiseen huo-
neeseen pukua wllihtamacm!"

„Ei herra", wastasi palwelia nöyrästi, „ästen
tullut nuori herra ei ole pukeutumassa, maan odot-
taa täällä etuhuoneessa, sillä en woinut aannstllll-
kaan, että odotitte, . .."

,Mitä, etuhuoneessako?" jatkoi wielä ärtyisem-
min herra. „Antti! Antti! tule sisään, tule syliiui!
Mies, awaa omi ja "

Hänet keskeytti Antti, joka tuossa tuokiossa oli
hänen wuoteensa wieressä ja awasi hänelle sylinsä.

Antti oli tietysti kuullut jota sanan, mitä huo-
neessa oli puhuttu, ja luonnollisesti syöksyi heti si-
sään kuullessaan enonsa niin lomaa puhuwau. Mutta
nähdessään tuon sairaan herran, joutui Antti hiukan
hämilleen; waan sairaalle tuliwat kyyneleet silmiin
sisarenpoikaa katsellessa.

Anna Stiina Koskela, Antti Koskelan äiti, oli
näet kuwannut weljensä Antille taiten tarkkaan ja
selittänyt hänet pieneksi, hinteläksi mieheksi, jonka nyt
muka täytyi olla wähintäin kuudenkymmenen neljän
tahi -wiiden wuoden waiheilla.
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Mutta tämä wuoteella wenywä eno näytti ai-
nakin kymmenkunta wuotta nuoremmalta, eikä hänelle
koon, rotewuuden ja komeuden puolesta moni mies
wertoja wetänyt.

„No Antti", sanoi eno kyyneliä silmistään pyyh-
kien, »siinähän sinä olet ja olenpa sangen iloinen,
että wihdoinkin olet luonani. Katso, poikani, kuinka
llwuttomanll tässä lepään, tämä taudinkohtaukseni ei
ole ensimmäinen eikä se ole nuimeinenkään, Wielä
kolme wuotta sitten luulin, etteiwat tuimimmat-
klllln wilun wiimat minuun pystyisi, ja nyt ko-
lottaa jäseniäni niin, etten kykene hiewahtamaankaan.
On siis jo aika minun saada nuoria woimia awukseni,
ja sen tähden olen pyytänyt wcmhempiesi sinut lähet-
tämään tänne, silla. . . sillä... no sanon suoraan,
wiercnhin käsiin en suurta, paljon waiwaa kysynyttä
liikettäni tahtoisi jättää, ja sen tähden saat tästä
päiwästä lahtien pitää itseäsi minun, raihnaisen poi-
kamiehen perillisenä. No, annahan kun wielä kerran
katson sinua! Totta tosiaan, sinustahan on tullut
pulska, woimcckas nuorukainen, jota kyllä pian liik-
keeseen perehtyy. Mutta ihme kun et ole ollenkaan
rakkaan sisareni, äitisi näköinen, et näet ollenkaan
wiwahda häneen etkä myöskään lankooni, isääsi. Se-
hän on omituinen luonnon oikku! Mutta se ei tee
mitään, olethan kumminkin sorea ja reipas nuorukai-
nen. Ia sydän sulla on myös paikallaan, kuten wcm-
hempasi owat minulle ilmoittaneet ja kuten jo ensi
näkemälläkin huomaa."

„Wll<m hywänen aika", keskeytti hän äkisti,
»minäpä olen itsekäs, tun aina waan itsestäni pu-
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huu, maikka sinulla warmaankin on. .. „Hoi mies!",
huusi hän valwelialle, „hommaa heti kunnon aamiai-
nen ja tuo pullo joka lajia. No ymmärräthän, ja
pane pari lasia pöydälle, sillä tahdon malttamatto-
masti juoda sisarenpoikani maljan, maikka lääkäri
olisikin kymmenesti minua kieltänyt wiiniä maista-
masta."

Tähän tapaan lawerteli raihnainen herra yhä
edelleen, hetkeksikään keskeyttämättä ja sisarenpojal-
leen wastaustll odottamatta Mutta kun pullo oli
awllttu, lilahtiwat lasit wastcckkain ja sairas herra
tyhjensi omansa ainakin kolmasti peräkkäin, juoden
ensiksi sisarenpoikansa maljan, sitten sisarensa, Antin
äitin ja wihdoin lankonsa, sisarenpoikansa isän,
maljan.

„Kas main", myhahti hän mielissään, wanha
hywä maku, jos kohta mastoin lääkärin kieltoakin.
Mutta kerro nyt poikaseni minulle wanhemmistasi ja
sisaruksistllsi ja sano kaikkein ensiksi miksei minulle ole
sähkösanomalla jo aikaisemmin ilmoitettu, millä lai-
wlllla lähdet? Kyllähän minulle on kirjoitettu, että
pian tulet, mutta sähkösanomakin olisi ollut tarpeel-
linen, sillä eihän sinua näin ollen woitu edes laiwa-
rannasta noutaa, ja kai sinun on sen takia täytynyt
aluksi mennä rawintolaan. No, olenko oikeassa wai
määrässä?"

„Sitä m saata sanoa", wastasi Antti Kos-
kela perin hämillään, „sillä ~. sillä ~ , mutta kuinka
saatoin sähköttää, kun en ollenkaan tiennyt minne?"

,Mitä joutawia puhut?" jatkoi taas eno. „Luu-
lenpa melkein, että wiini, jota olet juonut, on nous-
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sut päähäsi. Ha, ha, ha, ompa tämä koko wastaus!
Et ole muka tiennyt minne sähköttää! Minnekäs
sitte muuanne, jollei asuntooni Vroadstreet'in war-
relle, sillä olinhan ilmoittanut osotteeni. Sinä main
et ollut sitä tietäminäsi, sillä isäsi, joka aina on ol-
lut saituri, arweli warmaan: tässä sopii säästää
kymmenen tai kaksitoista taalaa, jotka ehken säh-
kösanomasta olisiwat menneet, Gito totta, eikö
niin?"

Nyt joutui Antti Koskela yhä enemmän hämil-
leen ja hikipisarat kohosiwcit hänen otsalleen. Wihdoin
sanoi hän epäröimällä äänellä: „tässä täytyy olla
joku ereys. Puhutte isästäni, niinkuin hän wielä
olisi elossa ja kumminkin on hän jo lähes puoli
wuotta maannut haudassaan."

„Mitä?" huudahti raihnainen herra. „Isäsikö
haudattu? Paras nuoruuden ystäwäni ja kelpo lan-
koni, Risto Koskela ja lähes puoli wuotta hau-
dattuna, kahdeksan päiwää sitten sain hänen wiimei-
sen kirjeensä. Ei, tämä kuuluu mahdottomalta. Et-
hän main ole järjiltasi, ei, maan sinä olet., . sinä
olet. . . sano paikalla, kuka sinä sitten olet, nuoru-
kainen?"

Vaimoistaan huolimatta kawahti Jakob Adam-
son pystyyn ja tarttuen Antti Koskelaan, huudahti
hän taas: „ken oikeastaan olet,, sano?" tällä kertaa
wihaisesti ja tiuskuen.

„Nimeni on Antti Koskela", änkytti nuorukai-
nen aiwan kalpeana, „ja synnyinseutuni

„.

„Wai niin", keskeytti hänet herra Adamson, „ni-
mesi on Antti Koskela ja olet kenties sattumalta saa-
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nut tietää, että odotan sisarenipoikaa, joka myöskin
on Antti Koskela nimeltään. Ia nyt olet käyttänyt
tilaisuutta hywäksesi päästäksesi luokseni ja uskotel-
lukseni minua, että olet tuo odotettu kauan kaiwattu
sisarenpoika. Tiedätkö, miksi sellaista menettelyä
täällä sanotaan? Tiedätkö että se on pelkkää pei-
jausta; haluat petollisesti suureu omaisuuteni pe-
riäksi kuoltuani. Minulla ou siis malta jättää sinut
wirauomaisten haltuun."

„Herrci, tämä on puoleltanne liian rohkeaa",
huudahti Antti Koskela, nostaen ylpeästi päätänsä
ja peräytyen askeleen. „Minulla on tässä maassa
ja ehken aiwan lähelläkin tällä paikkakunnalla eno,
joka, niinkuin tekin, on nimeltään Jakob Adamson
ja hänet luulin teistä täällä löytämäni. Tässä",
jatkoi hän, wetäen taskustaan enonsa kirjeen Suo-
meen sisarelleen eli Antin äitille, „lukekaa tämä kirje,
niin huomaatte eikö asian laita ole niinkuin olen
teille sen kertonut,"

Sairas herra waipui taas wuöteelleen, silla ki-
wut hänen jalassaan käwiwät taas sietämättömiksi.
Mitään wllstaamatta otti hän kumminkin kirjeen ja
luki sen läpi.'

..Kummallista, käsittämätöntä", tuumi hän itsek-
seen, „Tämän kirjeen kirjoittaja on Jakob Adamson,
ja minä olen myös nimeltäni Jakob Adamson, Si-
sareni poika on Antti Koskela ja samanniminen on
hänenkin sisarensa poika. Tämäpä ihmeellistä! Ko-
min ihmeellistä! Sanokaapa, mikä on äitinne oman
sumun nimi?"
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»Anna Stiina Adamson", ivastasi Antti Kos-
kela.

„Wm min", jatkoi taas sairas, „siinä kummin-
kin eroawaisuZ. „ Sisareni nimi on Sofia Kristiina,
Ia mikä on isänne nimi?"

„Adam Koskela", oli wastaus.
„ Siinä toinen eroawaisuus", sanoi herra Adam-

son tyytywäisenä. „Lankoni eli sisareni mies ei ole
Adam, waan Risto. Mutta mistä olettekotoisin?",
kysyi sairas.

„Kemistä Suomessa", selitti Antti.
„Kolmas eroawaisuus", tuumaili herra Adamson

yhä tyytywäisempänä, sillä meidän suku on Virolah-
delta kotoisin. Mutta sanokaapa minulle, mistä
saitte osotteeni?"

.Matkustin New-lorkiin enoani etsimään ja
asetuin täällä asumaan »Uuteen Kotimaahan", jossa
suomalaiset tawallisesti majailemat. Majatalonisän-
nän, joka on perehtynyt täkäläisiin oloihin, kehotuk-
sesta tulin myös teidän konttoriinne ja ilmoitettuani
siellä nimeni terwehti liikkeenne hoitaja minua ystä-
wällisesti ja lähetti minut suoraa päätä luoksenne."

„Ha, ha", nauroi sairas herra ääneen, »tästä-
hän on tullut koko lystikäs sotkos. Väärinymmär-
rystä pitkin matkaa! Ia minua olette siis pitäneet
tämän kirjeen kirjoittajana, jonka tässä saatte takai-
sin. Sehän on minulle suuri kunnia! No samapa
se, hywähän on, että kaikki on niin oiwallisesti sel-
winnyt, elkääkä panko komin pahaksenne, että äsken
teitä niin tylysti kohtelin. Käykäähän wielä istu-
maan, niin juomme sowinnon maljan!"
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Mutta Antti Koskela pudisti päätään. „Kiitos
maan", sanoi hän, „kernaammin laksisin nyt koti-
matkalle."

.Mitä? Illikaisinko?" huudahti sairas herra.
„Ei, siitä ei tule mitään. Minun mannuillani olette
tänne tullut jll millä wietän myöskin teidät takaisin
kaupunkiin."

Tähänkään ei Antti ollut oikein suostuwmnen.
,Minun täntnn saada itsekseni ajatuksiani selwitellä",
selitti hän, „ja luulempa että jalkamatka kaupunkiin
parhaiten rauhoittaa mieltäni. Jääkää siis hywästi,
herra Adamson, toiwon että pian pääsette taudis-
tanne ja että pian ilolla saatte oikeata sisarenpo-
kaanne terwehtia."

Näin sanottuaan jätti hän jäähywäisensä ja
läksi kawelemään takaisin New-lortiin. Kuten muis-
tamme, oli matka kaupunkiin pittanlainen, mutta
tuo mutkikas tie oli saugeu waihtelewa. Se wei
näet milloin wuorimaitten yli, milloin wihertäwien
laaksojen poikki lorisemme puroineen ja somine siltoi-
neen. Antti Koskela pysähtyi usein pitkäksi aikaa
ihailemaan noita kauniita näköaloja ja wasta illan
suussa saapui hän kyläpaikoille. Siellä kuului sekä
oikealta että wasemmalta puolen tietä tehtaiden höy-
rypillien kimakoita wihellyksiä ja jonkko päiwätyönsä
päättäneitä työmiehiä kulki tyytywäisinä pitkin tietä.
„Llluantai-iltll", tuumaili Antti ja pysähtyi taas
katsomaan, minne miehillä matka. He meniwät kaikki
samaan taloon, jonka owen päälle oli kirjoitettu sana
„Boarding", ja nyt tiesi Antti että'työmiehillä oli
tässä sekä rawinto- että asuntopaikka, sillä sana
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„Boarding" merkitsee juuri M. Ajatellessaan, että
kaikki nämllt työmiehet nyt meniwät illalliselle, tunsi
hänkin samassa nälkää. Sillä lukuunottamatta sitä
yksinkertaista aamiaista, jonka hän aamulla lähties-
sään oli „Uudessa Kotimaassa" syönyt, ei hän sen
jälkeen ollut muruakaan maistanut, sillä se lasillinen
nninia, jonka hän herra Adamsonin hnwilassa oli
juonut, ei liioin nälkää tyydyttänyt. Samassa as-
tui hän sisään ruokapaikkaan hiukan illastaakseen.
Isäntä otti hänet ystäwällisesti wastaan ja antoi,
Mitä hän nyysi. Mutta maikka hänellä oli äsken
ollut loma nälkä, ei ruoka nyt tahtonut oikein mais-
tua, kumma kyllä. Hänen täytyi maan tuon tuosta-
kin kääntää katseensa työmiehiin, jotka kahden pitkän
pöydän ääressä istuen ja iloisesti rupatellen söiwät
illallistaan. Hän nousi sen tähden ylös, maksoi las-
tunsa ja läksi pois. Tuskin oli hän kulkenut paria
sataa askelta, ennenkuin pysähtyi ja painoi käden ot-
salleen. „Narrihan minä olin", sanoi hän puoli-
ääneen, täys'hullu, kun kolo tämän aikaa
olen tuulta takaa ajanut. Nuo työmiehet owat on-

nellisia ja tyytywäisiä, ja minkä tähden? Sen täh-
den että he joka ilta saattamat sanoa sinä päiwänä
welwollisuutensa täyttäneensä. He ansaitsemat mitä he
tarwitsewat ja sen wähän tai paljon, minkä tarwit-
sewat, he omalla työllään ansaitsemat. Niinhän
moisin minäkin tehdä ja niinhän olen tehnytkin niin
kauan kuin muistan. Meninkö silloin koskaan tyyty-
mättömänä wuoteelleui tai olinko koskaan niin ala-
kuloinen kuin eilen ja toissapmmänä? En, en kos-
kaan, ja sen tähden nyt päätän, että' huomisaamusta
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lähtien käyn työhön. Onhan sitä paitse sulaa hul-
luutta koettaa näin suuressa kaupungissa löytää ih-
mistä, joka ei halua että häntä löydettäisiin, niin,
wieläpä sellaista, joka uhalla pysytteleikse salassa,
sillä muutoin olisi enoni jo näiden parinkymmenen
wuoden aikana kyllä ehtinyt itsestään ilmoittaa ja
olisi meille tai ainakin sisarelleen, äitilleni, kirjoitta-
nut. Siis huomisaamusta, ~ Eipähän, wielä ker-
ran täytyy minun koettaa, sillä muutoin en olisi ker-
rassaan täyttänyt welwollisuuttani äitiäni kohtaan.
Sitä Jakob Adamsonia, jolla on iso kauppaliike
Maidenlllllnessa, täytyy minun wielä käydä ta-
paamassa, sillä sanoihan isäntäni, että tämä ennen
on ollut monenlaisissa toimissa, ja siis minä huo-
menna menen Maidenlaaneen. Epäilemättä se taas
on hukkareissu, mutta sittenhän pääsen siitäkin rau-
haan, eikä minun enää tarwitse ajatella uusia löytö-
matkoja."

Min hän puheli itsekseen ja sm mielensä ivähi-
tellen rauhoittumaan, Saawuttuaan majataloonsa
„Uuteen Kotimaahan", meni hän suoraa tietä omacm
suojaansa, sillä häntä ei haluttanut enää tänä iltana
tehdä isännälleen tiliä päiwän tapahtumista.

Seuraamana aamuna näytti Antti ruokahuo-
neeseen tullessaan niin reippaalta ja iloiselta, että se
oikein isännässä huomiota herätti,

„Teillä mahtoi eilen -olla onnenpäiwä", sanoi
tämä, „Löysittekö ehken enonne?"

„Gn", myhähti Antti Koskela, „waiwani meni-
wät taas hukkaan ja juuri nyt olen mkeessa lähteä
neljännelle hukkareissulle."



85

„Mutta", tuumaili isäntä, „jos sen jo edeltä-
käsin tiedätte, niin miksi lähdette ollenkaan sille mat-
kalle "

„Kyllä itsekin sen hulluudeksi myönnän", was-
tllsi Antti, „mutta jollen wielä tätä mummeista yri-
tystä tee, niin pelkään taas uudelleeu rupeamani
hulluttelemaan."

„Aijotteko todellakin", huusi isäntä nauraen,
„tästä lähtien luopua yrittelemästä? Sepä wiisas
ajatns ja jo aikoja sitten olisin neuwonut teitä sii-
hen, jollen kokemuksesta tietäisi, ettei toisen neuwo
lähimainkaan yhtä hywin waituta tuin oma koke-
mus. Mutta minne sitten aiotte tänään?"

„Aion nyt Jakob Adamsonin luo Maidenlaa-
neen, saman henkilön, jonka te kerroitte harjoittaman
tuontiliikettä", wastasi taas Antti. „Ia sanoittehan
te myös, että hän olisi aikaisemmin ollut monenlai-
sissa toimissa, muun muassa myös waatetaupau
isäntänä."

„Aiwan oikein", myönsi majatalon isäntä. „Tuo
puheenalainen mies on koettanut maailmassa jos jo-
takin, hän ei ole toiminut ainoastaan liikkeen alalla,
maan on myös kierrellyt saarnamiehenä lahkolaisten
keskellä, Siina teette muutoin marsin oikein, että
pysytte aikaisemmissa cateissanne ja jatkatte edelleen
etsimisyrityksiänne."

Nyt suorihe Antti Koskela neljännelle ja wiim-
meiselle matkalleen; mutta tämä oli tulema hänelle
kaikkein itäwimmäksi, maikka se testikin lyhimmän
aikaa. Maidenlaane on New-lortin esikaupunki,
jossa ei juuri asuntoja ole, maan ainoastaan taup-
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papuoteja ja konttoreja. Melkein kaikki talot, jotka
omat parhaastaan wiisi- tai kuuskerroksisia, omat
isoja kauppapuoteja täynnä. Wähässä ajassa oli
Antti Koskela asunnostaan tähän kaupunginosaan
saapunut ja hetkisen tameltyään löysi hän lohta
tauppayhtiöu Adamson <K Ghnni. Ihtiön nimikilpi
paistoi kultakirjaimineen kuudennen kerroksen awa-
roista akkunoista. Kuten tästä näkyi, ei herra Adam-
son ollut kaupan yksinomainen omistaja, maan hä-
nellä oli yhtiömiehenä herra Ehnni.

Antti Koskela astui talon porraskäytäwään.
Parikymmentä porrasta noustuaan olisi hänelle ollut
mahdoton osata perille, jollei joka kymmenennellä as-
keleella olisi ollut lllllsuliekkejä täytäwää walaise-
massa. „Tämäpä outoa", tuumaili Autti itsekseen,
„ulkona paistaa aurinko silmiä huikaisewasti ja täällä
täytyy olla kaasuwalo. Tänne ei siis pihan puolelta
mahtane mistään waloa päästä."

Ia niinpä olikin. Pihan puolelta ei päässyt
walousädettäkään sisälle, sillä tonttimaa on täällä niin
kallis, että jok'ikinen kämmenen ala on rakennettu
täyteen. Sillä puolen omat näet myymälöitten ta-
kana suunnattomat lawara-aitat, joissa ei ole ikku-
noita, maan joissa myöskin kaasun täytyy palaa pit-
kin päimää.

Siinä yhä ylemmäksi Kiivetessään alkoi Anttia
naurattaa koka homma, sillä hänestä tuntui, että
hukkareissu se tästäkin mahtoi tulla. Mutta yhä
ylemmäksi hän pyrki. Jouduttuaan neljänteen ker-
rokseen, kuuli hän ylhäältä lomaa huutoa. »Mar-
taita, martaita", siellä huudettiin ja samassa näkikin
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hän kaksi miestä juokseman alas portaita suuret kää-
röt hartioilla. Mennessään harppailiwat he kolme
neljä porrasta terrassaan ja siwutessaan sysäsi toi-
nen heistä Antin kumoon. Samassa sammui kaasu-
liekki ja tuli pilkkojen pimeä. Whäälta kuului
taas töminää ja yhä huudettiin „warkaita, martaita"!
Antti hypähti pystyyn ja kaasu sytytettiin taas
uudelleen. Samalla hetkellä tarttui kaksi miestä
Anttia nutunkauluksesta ja toinen päästi kowan ilon-
huudon. „Tänne päin, herra Ehnni", huusi hän
suomeksi, „toinen märkäistä on kiinni ja tuossa on
yksi warastetuista kääröistä. Jopa tuo joutuu par-
haiksi poliisikin hätään niin että saamme jättää
asian hänen huostaansa."

Antti Koskela oli kuin ukkosen iskemä eikä ensi
hetkellä kyennyt sanaakaan sanomaan. Kaikki mikä
tapahtui oli kuin unta. Kohta hän kuitenkin huo-
masi, että häntä luultiin warkaatsi, ja meri jähmet-
tyi melkein hänen suonissaan. „Mitä minusta tah-
dotte?" huusi hän wihdoin suomeksi epätoiwossaan
ponnistellen, kun muutamat poliisit erään Vanhem-
man herran käskystä, jota he scmoiwat herra Ehnniksi,
ottiwat hänet keskeensä. „En ole kenellekään ihmi-
selle tehnyt mitään pahaa ja panen jyrkimmän was-
talauseeni tätä wäkiwallan tekoa wastaan."

„Wai niin, senkin konna", karjasi hänelle herra
Ehnni, „oletko sinäkin suomalainen? Ottakaa hänet
mutaanne", sanoi hän sitten poliiseille Englannin
kielellä. „Wiekää hänet lähimpään poliisikonttoriin,
tnlen heti perästä. Hän on towereineen warastanut
wiisi pakkaa silkkikangasta minun warastohuonees-
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tani ja tässä hänen edessään on yksi pudonnut
pakka".

Näitä wiimmeisiä sanoja ei Antti Koskela ym-
märtänyt, mutta hän sai pian huomata niiden mer-
kityksen, sillä kaksi poliisia kiskoi häntä mukanaan,
silläaikaa kun kolmas heitti sillkipakan olalleen. Herra
Ehnni läksi seuraamaan jälestä annettuaan val-
welioilleen tarpeellisia määräyksiä kodin wartioimi-
sesta.

Kun Anttia nyt lähdettiin kuljettamaan pitkin
katuja, luuli hän häpeästä waipuwansa maan sisään,
sillä hän uskoi tietysti, että kaikki wastaantuliat
ja niitä oli sadottain halweksien tatseliwat häntä.
Pakoon ei hän kuitenkaan yrittänytkään, maan astui
wllstustelematta poliisein keskessä. „Viattomuuteni",
tuumaili hän itsekseen hiukan toinnuttuaan, »täytyy
pian tulla selwille ja silloin aion kysyä kunniatani."

Poliisikamari ei ollut kaukana ja siellä oli luon-
nollisesti poliisimestari, joka heti ryhtyi asiata tut-
kimaan.

„Ahllll", sanoi hän kokeneen silmillä tulioihin
katsoen, „nähtäwäZti on tapahtunut warkaus ja näyt-
tää siltä, että waras on työssään tawattu."

„Niin on, herra poliisimestari", lausui herra
Ghnni, „ja jos sallitte, kerron teille, kuinka warkaus
tapahtui. Meillä, yhtiötowereillani Adamsonilla ja
minulla, on silkkikangllsklluppa Maidenlaanessa N:o
23 kuudennessa kerroksessa. Rakennuksessa on kaksi
osastoa. Pihanpuoleisissa rakennuksissa ou makasii-
neja, kadunpuoleisessa warsinaisia konttoreja, joissa
kaupat päätetään, Noin puoli tuntia sitten käwi
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luonamme muuan mies ostamassa silkkikankaita toista
tuhannella dollarilla. Kaupan päätettyä sidoimme
makasiinissa silkkikankaat wiiteen eri kääröön ja kää-
röt asetimme muutamalle owen läheiselle hyllylle, sillä
ostajat ilmoittiwat noutamansa kankaat wasta huo-
misaamuna. Samassa tuli toinenkin ostaja, jonka
kanssa kauppoja hieroimme tawarawarastojemme toi-
sessa päässä. Kaupat syntyiwät, ostajat poistuiwat
ja minä kolmen kauppapalwelian kanssa jäin maka-
siiniin toimittamaan tawarain huolellista lähettämistä
ostajille. Mutta samassa kuulimme hiljaista liikettä
siitä osastosta, johon äsken olimme silkkitääröt jättä-
neet. Huomasimme sen heti ja kiiruhdimme sinne.
Omi, jonka äsken olimme huolellisesti sulkeneet, oli
jollakin ihmeellisellä lamalla auki murrettu. Rappu-
sista kuului rymiuää jahuutaen „martaita, martaita",
töytäsiwät puotipalweliat sille taholle, josta melu
kuului. Mutta silmänräpäyksessä sammui kaasu por-
taissa ja samassa tuli pilkkosen pimeä. Martaat
toiwoiwllt näet pimeässä woiwcmsa päästä pakoon;
mutta yksi heistä mahtoi juuri pimeän takia kom-
pastua, koska palweliat päästiwät yht'äkkiä ilohuu-
don, että he oliwat saaneet jonkun kiinni. Minä sy-
tytin samassa kaasun ja aiman oikein, maasta kom-
puroi pystyyn tämä mukanamme mäntinä tuotu
mies. Hänen edessään oli yksi noista siltkikääröistä
ja sen olemme nyt tuoneet tänne warkMden todis-
teeksi. Täten on nyt lyhimmittäin kerrottuna tapah-
tumien kultu ja luulen, että tässä jo on kyllin todis-
tuksia siitä, että mutanamme tuotu mies on waras.
Muutoin emme taruunne kauan odottaa uoita toisia-
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taan martaita, sillä yhtiömieheni herra Adamson on
heidän jäljillään ja hänen tarmollaan ne kyllä kiinni
saadaankin."

„Aiwan yhtä mieltä kanssanne olen minäkin",
sanoi poliisipäällikkö, päätään herra Ehnnille nyökäyt-
täen, ja samalla wiittasi hän wangitulle tulemaan
lähemmäksi woidakseen siten paremmin häntä katsoa
silmiin.

„Olette kuulleet, mitä syytöksiä herra Ehnni on
teitä ivastaan tehnyt. Mitä teillä on tähän nms-
tattawllll? Ia ensiksi mikä on nimesi ja ketä omat
nuo suomalaisesi, joitten kanssa yhdessä olet huonoa
ammattiasi harjoittanut?"

Antti Koskela oli tuolonkalpea, mutta hän py-
syi kumminkin jaloillaan ja katsoi poliisipäällikköä
suoraan silmiin. Hän huomasi kyllä, että poliisipääl-
likkö kysyi häneltä jotakin, mutta mitä hän kysyi,
sitä ei Antti ymmärtänyt, sillä keskusteltiin kaiken
aikaa englannin kielellä, „Gn ymmärrä englannin
tieltä", änkytti hän wihdoin suomeksi,

,Mitä sanoi hän?" huusi poliisipäällikkö kään-
tyen herra Ghnnin puoleen.

„Hän on suomalainen", ivastasi tämä, „ja nyt
hän ei ole mukamas ymmärtännnään englannin
kieltä."

„Tietnsti wain päähän pisto", myönsi myös
poliisipäällikkö, „muttll pian me hänestä selwän
saamme. Pichler", wiittasi hän samassa
eräälle poliisimiehistä, joka oli myös suomalainen,
„tysy tuolta mieheltä mitä hänen nimensä on,"
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Kersantti teki niinkuin käskettiin ja Antti sanoi
nimensä.

„Te olette", jatkoi kersantti poliisipäällikönkeho-
tuksesta, »muutama tunti sitten olleet osallisena eräässä
murtowartaudessll herrojen Adamsonin ja Ehnnin
kauppapaikalla. Ketä omat nuo ammattitoweiinne?"

Antti Koskela wapisi wihan wimmasta, hänen
silmänsä säihkyiwät tulta ja töin tuskin sai hän
wastanneeksi: „Kuta uskaltaa minua näin häpeälli-
sestä rikoksesta syyttää? Koko elinajallani en ole
muruakaan omaisuudestani martain hankkinut."

„Wai niin", jatkoi taas kersantti. „Kuinka on
sitten mahdollista, että nuo silkkikankaat löytyiwät
juuri teidän jalkainne juuresta. Nuori mies, puhu-
kaa main totta, sillä wateilla on lyhyet jälet."

„Mutta", huusi Antti Koskela aiwan haltiois-
saan, „kaikki tämä on suurinta walhetta, mitä maailma
tuntee ja omatuntoni todistaa —."

Mutta hänen wiimmeiset sanansa tuskin pääsi-
wät kuulumille, sillä owi aukesi ryskeellä ja sisään
tulwasi joukko miehiä. Ensimmäisinä tuli neljä po-
liisia, jotka laahasiwat perässään kahta riwonnatoistä
roistoa ja heidän jälkeensä seurasi taas kaksi muuta
poliisia, jotta tantoiwat neljää rastasta waatekääröä.
Wiimmeisenä astui sisään arwokkaana muuan nmn-
hanpuoleinen, kookas, mutta laiha herra.

„Kllh", huusi hän nähdessään herra Ehnnin,
„te ju täällä! Itse tapahtumasta olette tai jo ehti-
neet tärkeimmät kohdat kertoa ja pöytäkirjaan merki-
tyttää. Minulla ei siis liene muuta lisättäwää tuin
että walppaitten poliisien awulla on minulle onnis-
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tunut wangita konnat, jotka nyt jätän huostaanne.
Olen myös saanut takaisin neljä silktWäröä ja siis
on kateissa ainoastaan —."

„Ei puutu yhtään", keskeytti hänet herra Ehnni,
„sillä wiides on tuossa pöydällä ja waras seisoo
tässä wieressamme."

„Onto martaita siis ollut kolme", murisi taas
tuo jo mainitsemamme kookas herra, joka epäilemättä
oli herra Adamson. „En luullut heitä oleman kuin
kaksi. Tahdon huomauttaa, että yhtiötumppalini tu-
lee ."

„Kyllä, kyllä", ivastasi poliisipäällikkö, „tiedän
kaikki ja luullakseni ei tässä mitään eri todistuksia
tarwita. Mutta mitä näen minä?" huudahti hän
tultuaan lähemmä martaita. „Molemmat hywiä tut-
tuja. Block-Sammy ja Red-lemmy. Tuskin omat
irti Mantilasta päässeet ja taas he sinne tulemat.
Mntta onko teilläkin aikomus walheilla wapautua,
kuten teidän kolmas towerinne?"

„AH, herra inspehtori", wastasi lemmy, „wal-
heella on lyhyet siiwet, sillä ei pitkälle potkita. Asia
on aiwan niinkuin sen sanoitte!"

„No entä te?" kysyi taas inspehtori kääntyen
Antti Koskelaan tietysti täytyi kersantti Pichlerin
taas olla tulkkina „ tunnustatteko wihdoinkin^"

„En moi mitään sellaista tunnustaa, jota teh-
nyt en ole", selitti Antti Koskela watawasti.

„Harwoinpa on sattunut moista hirtehistä",
murisi inspehtori itsekseen. „lemmy", tiustasi hän
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sitten kiukkuisesti, „t'äy esiin ja sano hänelle wasten-
naamaa, mitä hän tehnyt on."

..Hänelleto?" wastasi lemmy epäröiwin silmin
katsellen wäliin inspehtoriin, wäliin Anttiin ja wih-
doin myös tomeriinsa Sammyyn kiireellisesti mil-
laisten.

..Tietysti hänelle, kenellekös sitten muille", huusi
inspehtori yhä kärttyisempänä. „Näyttää siltä, ettet
rohkenisi sitä tehdä."

.Minullako ei uskallusta?", tuumi lemmy.
„Sitä en ole wielä ennen koskaan kuullut minulta
puuttuman. Mutta mutta "

.Mies hoi, älä ärsytä minua kauemmin", lius-
kasi taas inspehtori. „Wai luuletko, ettemme moi
huomata konnankoukkujasi, kun näet et ole ymmärtä-
minäsi rikostowerisi puhekieltä.

„Mutta mitä te sitten tuolla kielellä tarkoitatte?"
kyseli lemmy hämmästyksissään.

„Tietääkseni puhut sinä wain englannin kieltä
ja towerisi sanoo osaamansa wain suomea", sanoi
inspehtori, „mutta kuinka sitten on mahdollista, että
te ymmärrätte toisianne?"

„Ahaa", wastasi nyt lemmy illeallä iwahy-
myllä, sillä nyt hän wasta yskän ymmärsi. Hänen
päähänsä pisti pirullinen ajatus ja heti oli hän wab
mis wastaamaan näin: „wai wäittää hän ymmär-
tämiinsä wain suonien. Se on tietysti hätäwalhe,
jolla hän koettaa wapautua, sillä häu puhuu yhtä
hywin englannin kuin suomenkin kieltä."

.Mutta miksi mutkittelet etkä heti sano hänen
nimeänsä?",kiukutteli inspehtori, „ehken et tunne häntä
laisinkaan?"
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.Minäkö en häntä tuntisi?", wastasi lemmy
irwistellen. „Gnto tietäisi hänen nimeänsä, maikka
olemme neljä muotta yhdessä kierrelleet? Onhan
mahdollista, että hän on ottanut itselleen jonkun
uuden walenimen, mutta meidän kesken kutsumme
häntä „Finn-Andrew", ja sitä nimeä on hän aina
hywin tuntenut. Ia herra inspehtori, hän se juuri
on, joka on aina johtanut meitä vahoihin tekoihin ja
hän se keksi suunnitelman myös tämänkin päiwäiseen
yritykseen. Ilman häntä emme olisi uskaltaneet ja
niin olemme main osallisia rikokseen. Tietystihän
on olema ero myös rangaistuksiemme wälillä, sillä
yllyttäjäähän rangaistaan aina ankarammin kuin
osallisia,"

Kaikkea tätä lasketteli lemmy suurimmalla war-
muudella ja kersantin täytyi kääntää kaikki suomeksi
Antti Koskelalle, maikka kääntäminen inspehtorin
mielestä oli aiwcm turhaa. Kun Antti wihdoinkin
ymmärsi, mikä lemmyllä oli tarkoituksena, tuli hän
aiwan raiwoihinsa. „Valhetta, walhetta, tarkkaan
harkittua walhetta main!" huusi hän. „Luuliu toki,
kun näille rannoille saawuin, tulemani waltioon, jossa
laki ja oikeus pidetään armossa, mutta mitä nyt
huomaan, main wilppiä, petosta ja kauheinta wal-
hetta. Jospa edes kutsuttaisiin todistajaksi majatalon
isäntä Uudesta Kotimaasta, niin hän ainakin möisi
toteen näyttää syyttömyyteni."

Tuo kookas, laiha herra oli, kuten hänen yhtiö-
towerinsakin Ghnni, pysynyt äänetönnä, mutta hänen
wiisaat, teräwät silmänsä wilkuiwat wäliin lemmyyn
waliin Antti Koskelaan.
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„Herra inspehtori", sanoi hän, tullen samalla
askeleen lähemmäksi, „sallittaisiinko minuutin kysyä
hiukkasen?"

„Kyllä", myöntyi inspehtori, päätään nyötm i-
taen.

„lemmy", sanoi herra Adamson englannin kie-
lellä, „olethan tuntenut Finn-Andrewn neljä muotia
sitten?" .

„Olen kuin olenkin", wastasi lemmy,
„Kaiketi", jatkoi herra Adamson edelleen, „o'

sinulle myös helppo asia wastatci, missä hän tawcl-
lisesti täällä asustelee,"

„Hänen asuntonsa?" nauroi lemmy iwallisesti.
hän sitten muualla asuisi, kuin Anthony

street'in warrella, sillä siellä painhan meikäläiset aina
asuntoa pitämät."

„Hywä on", wastasi herra Adamson, „sita ha-
lusinkin main tietää. Kuulkaa, te syytetty", sanoi
hän sitten suomeksi, kääntyen Antti Koskelan puoleen
„te walititte äsken, ettei edes teidän majatalon
taanne tuoda kuultawaksi, joka todistaisi teidät ehkä
wiattomaksi. Mutta mikä on nimeltään tuo majl-,
talon isäntä, jonka luona te asutte,"

„Äskm olen saapunut paikkakunnalle", sai Anlli
Koskela wastatuksi. Hän tunsi kuinka herra Adam-
sonin ystäwällinen puhutteluinpa teki hänelle hynm":
ja rohkeammin jatkoi hän taas: „olen ollut wasla
kuusi päiwää tässä oudossa kaupungissa ja majata-
loni on Uusi Kotimaa North-Williamstreetin war-
rella."
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„Wcn niin, wai niin", nyökäytti herra Adam-
son päätänsä, mutta nyt jo hänen kasinoillansa oli
aiwan toinen wäri. ..Herra inspehtori", sanoi hän
taas poliisipäällikköön kääntyen, ..kaikesta päättäen
on marsin tarpeellista noutaa majatalonisäntä Uudesta
Kotimaasta todistajaksi tässä hiukan kummallisessa
warkausjutussll."

„Se käy kyllä päinsä", myönnytti inspehtori sa-
malla myös jo antaen muutamalle poliisipnlwelialle
käskyn noutaa majatalonisäntä paikalle. Herra Adam-
son pisti nnelä hopealcmtin poliisin kouraan, että hän
liukkaammin koiviansa liikutteleisi.

Nyt seurasi hetkinen wäliaika, jolloin inspehtori
tarinoi kauppayhtiöläisten Ehnnin ja Adamsouin
kanssa. Ihtiötowerit eiwät oikein Antti Koskelan
asiassa olleet samaa mieltä. ..Hywät herrat", sa-
noi sitten taas inspehtori. „Woimme jatkaa kuulus-
telua näitten kanssa, jotka omat tunnustaneet. Muu-
tamien minuuttien päästä on myös majatalonisäntä
olewa läsnä, sillä Uuteen Kotimaahan ei täältä ole
kuin vyssynkanto matkaa. lemmy ja Snmmy", jatkoi
hän kääntyen roistoihin, „te molemmat olette waras-
taneet silkkikankaita herrojen Adamsonin ja Ehnnin
kauppllmcckasiinista ja nyt on teidän tarkkaan teh-
täwä selkoa tapahtumasta. Ensiksikin kuinka te sisään
pääsitte?"

..Luonnollisesti owesta", irwisteli lemmy.

..Kyllä kai, sen mielelläni uskon", wastasi ins-
pehtori, ..mutta omi oli epäilemättä lukittu ja siten
olette sen joko tiirikalla awcmneet tai rautakangilla
saranoiltaan nostaneet."
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..Huonosti lukittu, herra inspehtori", jatkoi
lemmy, ..murtowarkauteen emme ole syyllisiä. Huo-
limattomasti oliwat puotipalwelillt sulkeneet owen
ja unohtaneet wielä lisäksi awaimet owelle. Komin
oli siis helppo meillä päästä sisälle."

„Wai niin, ja sisään päästyänne otitte heti
mitä eteen sattui, wai olitteko jo aikaisemmin sopi-
neet, mitä mukananne huoneesta weisitte?" kysyi
inspehtori.

„Ohoh", nauroi lemmy, ..herrat Adamson ja
Ehnni oliwat niin mukawasti nämät neljä silkkikää-
röä owen läheiselle hyllylle asettaneet, että ne oli
pantn aiwan tuin meitä warten."

„Onko asian laita niin?" kysyi inspehtori kään-
tyen molempien liikemiesten puoleen.

..Tapauksesta olen jo aikaisemmin selon tehnyt",
waZtllsi Ehnni, „ja jospa niinkin olisi, että owi oli
lukitsematta, jota kyllä on mahdollista, niin ei se
ollenkaan paranna asiaa, maan warkaitten rohkeus
on silti nhtä röyhkeä ja julkea,"

„Siis", jatkoi inspehtori lemmyyn kääntyen,
„otitte nuot wiisi kääröä."

„Otimme", myönsi lemmy, „minä pienempänä
ja heikompana heitin hartioilleni kaksi ja Sammy
otti osallensa loput kolme. Mutta kun hän keikautti
kolmannen käärön selkäänsä, menetti hän tasapainon
ja kompastui. Ia jollei hän olisi liwennyt ja saat-
tanut aitaan ryskettä, niin emme warmaankaan olisi
tässä teidän tutkittawananne, maan huilaisimme toi-
sille markkinoille."
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..Sallikaa minun, herra inspehtori, tehdä tässä
lomassa pikku kysymys", keskeytti herra Adamson.
„Siis sinä lemmy otit hartioillesi kaksi kääröä ja
towerisi Sammy otti kolme; kuinka monta jäi sitten
Finn-Andrewille, joksi häntä sanot?"

„Niin, hänellekö?" wastasi lemmy hiukka hä-
milleen joutuen. „Hän kai otti kuudennen ja seitse-
männen, sillä . . . sillä taisin äsken mainita kääröjä
olleen main wiisi, mutta niitä olikin seitsemän." ,

„Gi", jatkoi herra Adamson päättäwästi, ..niitä
ei ollut kuin wiisi, samat kääröt, jotka omat tuolla
pöydällä ja jotta te, sinä ja Sammy, mukananne
weitte. Tämä kolmas ei siis ole osallinen Warkau-
teen. Pyydän, herra inspehtori, kaiken tämän mer-

kittäwäksi pöytäkirjaan."
Samassa tuli kiireesti sisään, juoksujalassa,

„Uudm Kotimaan" majatalonisäntä. Kun AnttiKos-
kela näki hänet, lensi ilon puna hänen kalpeille kas-
woilleen ja olipa hän syöksyä majatalonisännän syliin.

„Olette minua tänne kutsuttaneet ja tässä nyt
olen edessänne. Mutta mitä on tapahtunut?" liljasi
majatalonisäntä hätäisesti nähtyään wieraansa, Antti
Koskelan, kahden poliisin wartioimana.

„Te tunnette siis tämän miehen?", kysäsi ins-
pehtori.

..Tietystikin tunnen hänet", wastasi majatalon-
isäntä, „ja tunnenkin hänet kunnonmieheksi."

..Joko kauankin olette häntä tunteneet?" jatkoi
poliisipäällikkö.

„Aina siitä hetkestä, jolloin hän ensikerran Ame-
rikan maata polki", oli wastaus.
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»Siis enemmän kuin neljä wuotta sitten", sanoi
taas inspehtori, „sillä aikaisempien todistuksien mu-
kaan on hän ainakin niin kauan jo maassa oles-
kellut,"

»Neljä wuotta!" ihmetteli taas isäntä. »Tarkoit-
tanette kai kuusi päiwää, sillä hän tuli Cimbrialla,
joka laski satamaan ivasta wiime maanantaina."

»Uiman oikein", makuutti herra Adamson, »tie-
dän näet tarkkaan laiwan tulon, sillä samassa lai-
wassa sain minä tawaroita."

,Mitä?" kummasteli wuorostaan taas kowem-
malla äänellä inspehtori. „Kuusi päiwää wain on
tämä nuorukainen maassa oleskellut! Woitteko sen
todistaa?"

»Tietysti woin", wastasi majatalonisäntä. »Tuo
wiranomainen, jolla huolena on suomalaisten siirto-
laisten opastaminen ja samoin myös se mies, joka
hänen kampsunsa majataloon toi, kyllä sen toteen
näyttää. Sitä paitse huomaahan sen siitäkin, ettei
hän wielä ole sanaakaan oppinut englanninkieltä ..."

„Te olette oikeassa", wastasi hänelle inspehtori,
jonka kaswoille kohosi wihan puna. „Olen antanut
itseäni pettää ilettäwimmallä lamalla. Mutta niin
totta kuin minä tässä seison, teidät molemmat
hirtehiset minä Tombs'in wanlilaan suletan ja me-
dellä ja leiwällä teitä siellä elätän."

»Armoa, armoa, herra inspehtori", ykisi Sammy.
»Säälikää edes hiukka minua, sillä enhän koko ajalla
ole suutani awannut. lemmyhän main on teitä
pettänyt. Mutta pyhän Patrikin nimessä, nyt tah-
don minäkin puhua, ja jos sanaakaan sanon sellaista,
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jota malallani en möisi wahwistaa, niin woitte mi-
nut heti hirtättää."

Poliisipäällikön wiha alkoi samalla myös hiukan
lauhtua ja hän antoi Sammyn jatkaa puhettaan.

„Asian laita on niin", kertoi Sammu, „että me
molemmat lemmy ja minä olemme Warkauden kah-
den tehneet. Kun huomasimme, että meidät keksit-
tiin, syöksyimme samassa rappusia alas, lemmy
edellä ja minä perässä. Mutta rappusissa, tun
lemmy oli sammuttanut kaasun, töytäsin minä pi-
meässä erästä tuntematonta henkilöä mustaan ja
silloin putosi yksi käärö, jota minulla ei tietysti ol-
lut euää aikaa mukaani ottaa. Kiiruhdin suoraa
päätä alas pihalle, mutta turha oli kumminkin pako-
yrityksemme, sillä pian me wangittiin. Tämä on
totta, ja muu kaikki, mitä lemmy on puhunut, on
waletta."

„ Ettekö siis ole olleetkaan tekemisissä tämän nuo-
ren miehen kanssa?" kysyi inspehtori wihaisesti.

„Gn ikinä ole häntä ennen nähnyt, ja yhtä ma-
han tuntee häntä lemmy", oli wastaus.

„Herra Ghnni", jatkoi nyt inspehtori, „teidän
toimesta on Antti Koskela, kuten hän sanoo nimensä
oleman, tänne tuotu, mutta asiain näin ollen täytyy
minun lakimme mutaan hänet wapauttcm, Wai ha-
luatteko tehdä mitään wastawäitteitä?"

„Gi, ei suinkaan", wastasi Ghnni kiireesti, päin-
wastoin olen komin pahoillani, että olen tuhmuudes-
sani saanut aikaan tämän itämän."

Siten pääsi siis Antti Koskela wapaaksi, jota
mastoin nuo molemmat roistot, lemmy ja Sammu,
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wietiin Tombs'iin, muutamaan New-lorkin Manti-
laan, kärsimään ansaittua palkkaansa.

Puhumatta läksi Antti Koskela poliisihuoneelta
Mlljatlllonisannän kanssa ja yhä aanetönna kulkiwat
he mietteissään Uuteen Kotimaahan pain. Mutta
heti kuuliwat he pikaisia askeleita takanaan ja sa-massa oli myös herra Adamson heidän kupeellaan.

„Olipa tuo komin itämä asia", päiwitteli hän, pu-
hutellen Antti Koskelaa, „että tulimme loukanneeksi teitä
niin rumasti. Mutta olen itsekin aikaisimpina muu-
sinani ollut samanlaisen kohtelun alaisena ja, kuten
näette, seison tumminkin pystyssä wielä ihto tuo-
reena. Se oli minulle opetukseksi ja saman neuwon,
jonka siten sain, antaisin myös teille."

„Wai niin!" wastasi Antti Koskela alakuloi-
sesti, „mutta mitähän hywää olisin sitten oppinut
noista ilkeistä syytöksistänne minua kohtaan?"

„Ainakin sm werran hywää", oli wastaus, „että
koetatte oppia niin pian kuin mahdollista englannin-
kieltä, sillä sehän on Pohjois-Amerikassa maltatieli,
ja kunhan sitä osaatte, niin woitte myös hywin
puollustautua kaikkea wääryyttä wastaan."

„No eikö sitten englanninkieltä osaamaton saa-
kaan oikeutta?" kysäsi Antti Koskela.

„Saa luonnollisesti", wastasi tuo kookas herra,
„mutta poliisit eiwät hywinkään tarkkoja ole ja tässä
tapauksessahan oli heillä kyllä syytä epäluuloon,
etenkin kun ette ollenkaan osanneet tehdä selkoa itses-
tänne. . Mutta nyt jättäkäämme toko juttu, ja saanto
luwan kysyä ketä oikeastaan tahdoitte tawata talos-
samme?"
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„luuri teitä itseänne."
„Wai niin! Te kai olitte hakemassa itsellenne

jonkinmoista paikkaa liikkeessäni."
„Gn ollenkaan, se ei ollut tarkoitukseni, waan

halusin, tahdoin suoraan sanoen halusin tie-
tää onko teillä sukulaisia Pohjois-Suomessa?"

„Gi Pohjois- enemmän tuin Etelä-Suomessakaan",
selwitti herra Adamson. „Olen, lukuunottamatta
muutamia Harmoja ystäwiä, jotenkin yksinään maail-
massa. Mutta miksi kysyitte minulta tuota?"

„Etsin", wastasi Antti Koskela ujoudesta hiukka
rywästellen, „muutamaa sukulaista, samannimistä
kuin te. Hän ei ole antanut itsestään tietoa moniin
wuosiin ja tulin niin ajatelleeksi, että te kokeneena
miehenä woisitte opastaa minua ja antaa wihiä,
mistä tuon kadonneen sukulaiseni löytäisin."

„Ihmista, joka tahtoo pitäytyä kuolleena, on
kohdeltawa kuin kuollutta", arweli herra Adamson.
„Mutta jos malttamattomasti tahdotte hänet herät-
tää kuolleista, niin woittehan tiedustella häntä jos-
sakin paljon lewinneessä sanomalehdessä. Jos hän
silloin wllstaa, hywä on, mutta jos hän ei mustaa,
hywä niinkin ja ehkenpä wielä parempi. Mutta kun
ilmoitukseenne odotatte mustausta, niin olkaa wa°
ruillanne, sillä tässä maassa on tuhansia, jotka tah-
tomat käyttää kokemattomuuttanne hywäkseen. Ia
tahtoisin lisätä: kauppatowerini Ehnni on teitä tä-
nään loukannut ja pidän welwollisuutenani nyt koit-
taa teitä hywittää. Tarjoan siis m»Maisuudessakin
neuwoni teille, jos joutuisitte sen tarpeeseen. Muis-
takaa maan, että olette talooni aina terwetullut."
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Niin puhuttuaan sanoi hän jäähywäiset Antti
Koskelalle ja majatalonisännalle ja lähti kotimatkalle.

Kymmenen minuuttia myöhemmin istui Antti
poutansa ääressä majatalossa ja edessään oli hänellä
kynä, paperia ja mustetta, „Typeraä on enää etsiä
enoaan", ajatteli hän, „mutta nuo pari dollaria, jotka
ehken tuohon herra Adamsonin ehdottamaan sanoma-
lehti-ilmoitukseen menewät, eiwät minua liioin köyh-
dytä."

Siis kirjoitti Antti ilmoituksen, jonka hän luki
ääneen majatalonisännalle. „los herra Jakob Adam-
soma, joka kaksikymmentäkllksi wuotta sitten asui
Nero-Dorkissa N:o 15 Riwingstreet'in warrella, ha-
luttaa kuulla jotakin omaisistaan Suomen Kemistä,
niin lähettäkäön tarkan osotteensa sisarensa pojalle
Uuden Kotimaan majataloon North-Williamstreet'in
roarrelle. Myös monta monituista ystäwää ja tut-
tawaa haluttaisi tietää hänen osotteensa. Antti Kos-
kela, Kemistä, Suomesta."

„Kaikki on niinkuin olla pitää", arweli ma-
jlltlllonisantll, „ja tässä olen myös teitä warten mer-
kinnyt, missä meidän enimmin lewinneitten lehtien
konttorit omat."

Antti Koskela läksi liikkeelle ja meni hänelle
osotettuihin konttoreihin ja jo samana iltana sai hän
lukea ilmoituksensa sanomalehtien palstoilla.

Ia nyt seurasi Antille jännittäwä odotuksen
aika. Hän koetti olla wälinpitämatön ja puheli ma-
jatalossa käymien wieraitten kanssa wilktaasti aiwan
niinkuin ei mitään muuta olisi hänellä tekemistä ja
ajattelemista. Mutta hän oli kun olikin lewoton ja
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jokll kerta kun omi narahti, kääntyi hänen odottama
katseensa oween pain.

Tuo ilta, jolloin lehdet ilmestyiwät, kului hi-
taasti ja wihdoin tuli makuulle menon aika. Ei ke-
tään ollut käynyt ilmoittautumassa.

»Ilmoitus ei ole wielä tänään ehtinyt lewitä
ja waikuttllll", sanoi majatalonisäntä, hywäa yötä
toiwottaessaau,

»Niinpä niin", Antti wastasi. »Muutoin luulen,
ettei ilmoituksella tule koskaan olemaankaan mitään
waikutustll, mutta pitäen arwyssa tuon musaan herra
Adamsonin neuwoa tulin kumminkin ilmoittaneeksi."

Vastauksensa sanoi Antti kylmästi ja hartioi-
taan kohottaen; tultuaan yksinäisyyteen huoneeseensa
huokasi hän raskaasti wasten tahtoansakin ja se huo-
kaus ei ollut ainoa.

Seuraamana aamuna istui Antti mietteissään
ja hän ajatteli oliko Viisaampaa heti lähteä työhön
wai jäädäkö majataloon odottamaan mahdollisia kuu-
lumisia enostaan. Hänen järkensä sanoi hänelle:
,Mene, olet jo tarpeeksi kauan aikaasi turhaan tuh-
lannut;" mutta kumminkin jäi hän istumaan paikoil-
leen, sillä joku sisällinen ääni kuiskasi hauelle: „enosi
moi ilmautua ihka elämänä eteesi maikka millä het-
kellä." Aamupäiwa kului hitaasti. Milloin luki
Antti sanomalehteä, milloin hän jutteli wierait-
ten kanssa. Hän meni akkunaan ja katseli liikettä
kadulla, tuli takasin, otti kynän ja kirjoitteli jotakin,
repäsi paperin ja wiskasi sen paperikoriin. Sanalla
sanoen, hän teki kaikkea sellaista, jota lewoton, her-
mostunut ja jotakin erinomaista odottama henkilö tekee
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kun hän toiwoo ajan tumallista liukkaammin ku-
luman.

Iltapuoli ei kulunut sen hauskemmasti, sillä ei
yhtäkään ihmistä ilmautunut, joka olisi kysynyt
Antti Koskelaa. Postikin wihdoin tuli, mutta ei se
kirjettä Antille tuonut. Komin kärsimättömiltä tun-
tuiwat tunnit ja myöhään ehtoolla oli Antin mielen-
tila jo äimän toimoton.

„Mutta ettekö sanoneet", kysyi Antti illallispöy-
dässä mlljatalonisännältä, „että huomenna aiotte olla

koko päiwan poissa kotoa? Luullakseni oli aikomus
senne mennä Long-Islantiin ostoksia warten."

„Kyllä", wllstast isäntä, „Ehken haluttaa teitä
seurata mukana, sillä armattawastikin näette matkalla
paljon hupaista,"

„Gi", oli wastaus, ~ainoastaan siksi kysäsin,
että saisin nmksaa asuntoni luonanne, sillä huomenna
aion käydä työhön kasiksi, jos sellaista minulle an-
netaan. Kuten tiedätte, omat kaikki huonekalutehtaat
kaupungin toisella kulmalla ja siis on minun myös
hankittllwll itselleni asunto siltä puolen,"

„Onko mainkin tämä päätöksenne järkähtämä-
tön?" kysäsi majatlllonisäntä.

„Aiwam warmaan", wastasi Antti Koskela.
„Huomenna aamupuolen olen wielä täällä, mutta
heti puolisen perästä lähden matkaan, sillä olen kuul-
lut, että tehtaitten työnjohtajat omat warmimmasti
tawattawissa kello kahden ja wiiden wälillä."

„los nyt todellakin olette päättäneet niin tehdä",
suostui isäntä, „niin tapahtukoon tahtonne. Siitä,
mitä minulle olette welkaa, olemme pian selwillä.
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Toiwottawasti kumminkin saan nähdä teitä tulemana
sunnuntaina wieraana luonani."

Mlljlltalonisäntä istahti kirjoittamaan laskua
Antille ja Antti puolestaan weti esiin rahakukkaronsa,
jossa loisti wielä melkoinen määrä tultakolikoita.
Maksettuaan maksettawansa jätti Antti hywästit ma-
jatlllonisännälle ja poistui makuuhuoneeseensa.

Seuraamana aamuna oli Antin ensimäisenä teh-
täwänä panna kokoon kampsunsa, sillä niin pian tuin
hän maan löytäisi työtä muuttaisi hän tawarcmsa
uuteen kortteeriinsa. Aamiaisen jälkeen meni hän
majlltlllonisännän huoneeseen, mutta isäntä oli ehti-
nyt jo mennä matkoilleen. Sitten otti Antti esille
kaupungin llsemllkartan ja tutkisteli niitä katuja, joit-
ten marsilla huonekalutehtaat oliwat. Wihdoin ru-
pesi hän lukemaan päiwän lehteä ja oli niin waipu-
nut tehtäwäänsä, ettei huomannut mitään ympäris-
tössä, maikka useita wieraita meni ja tuli. Hänen jär-
kensä kyllä sanoi hänelle, että toiwominen mitään seu-
rauksia ilmoituksen johdosta oli turhaa, ja hän koet-
tikin kaikin tawoin uskotella itselleen, ettei pettymys
tuottaisi hänelle wähintätllän - mielipahaa. Antti
heitti sanomalehden käsistään ja astui akkunan luo
katselemaan liikettä ulkona. Nyt näti hän kuinka
muuan mieshenkilö ilmautui äkkiä ristikadulta ja oh-
jasi kulkunsa suoraan „ Uuteen kotimaahan."

Hetkisen perästä oli outo mies jo sisällä ja kat-
seltuaan tarkoin ympärilleen wistasi hän tarjoilialle
neljännes-dollarin ja pyysi saada lasin whiskyä.
„Ettekö tahdo maistaa kanssani?", kysyi hän Antti
Koskelalta, joka yhä istui akkunan luona.
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„Ei, kiitoksia", wastasi Antti kohteliaasti. „En
juo whiskyä ensinkään,'saati aamupuolella."

„No niin", wastasi wieras, „se nyt riippuu jo-
kaisen omasta tahdosta, toiset eiwät maista tippaa-
kaan, mutta toisiin mahtuu enemmänkin."

Samassa tarttui hän lasiinsa ja yhdellä kulauk-
sella joi sen tyhjäksi. „Arwatakseni olen oikeassa

jatkoi hän taas käheällä äänellä, „eikö
tämä majatalo ole nimeltään Uusi Kotimaa?", kysäsi
hän tarjoilialta^»

„Aiwan oikein", wastasi tarjoilia, „te olette
kyllä mainitsemassanne paikassa."

„VV6>l', kahisi wieras edelleen, ..luullakseni pi-
täisi täällä asua muuan nuori mieskin, nimeltä Antti
Koskela. Niin muistaakseni oli hänen nimensä."

„Kyllä", oli mustaus, „ja tässä seisoo hän. .."

Mutta ennenkuin hän oli ehtinyt enempää jat-
kaa, oli Antti Koskela jo paikaltaan syössyt hänen
luokseen. „Nimeni on Antti Koskela", huusi hän
kiiwaasti.

„Wai niin", wastasi wieras, tarkastellen Anttia
kiireestä kantapäähän asti. „Ia kotoisin oletteko
Kemistä Suomesta?"

Antti Koskela wavisi liikutuksesta, sillä wih-
doinkin oli tuo odotettu hetki tullut. „Kemissä Suo-
messa olen syntynyt, ja ... ja. .'. eikö totta, että te
tuotte minulle tietoja enostani, Jakob Adamsonista,
jota niin kauan olen turhaan etsiskellyt?"

„Kukaties, entäpä tuonkin hänestä tietoja", tuu-
maili wieras, yhä tarkemmasti katsoen Anttiin,
»Mutta ennenkuin sanon sanottamani, täytyy minun
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päästä wissenteen, että te todellakin Antti Koskela
olette. Tässä matoisessa maailmassa ei woi olla
koskaan tarpeeksi warowainen, sillä kurjia ihmisiä
kiertelee, jotta Vilpillisesti ja kamalasti koettamat
käyttää hnmäkseen rehellisten luottamusta."

„Ios", ehätti Antti Koskela yhä kiiwaammasti,
„tämän majatalon isäntä olisi kotona, niin hän ai-
nakin todistaisi, mutta odottakaapa, onhan mi-
nulla wielä parempi todistus. Tunnetteko enoni Ja-
kob Adamsonin persoonallisesti?"

„No, jospa hänet sitten tuntisin!" wieras mvön-
teli. „Olemmehan paraita ystäwiä, en tiedä mistä
ajoista asti jo, eikä toinen enemmän kuin toinenkaan
woi ilman toistaan tulla toimeen."

„Silloin tunnette luonnollisesti myös hänen kä-
sialansa", sanoi Antti Koskela. „Kas tässä on
muuan kirje enoltani hänen sisarelleen, minun äitil-
leni, ja toiwottawasti on se puhuwa puolestani."

Totisena ja juhlallisena otti wieras wastaan hä-
nelle ojennetun kirjeen, jonka sisällön jo tunnemme,
ja luki sen tarkkaan alusta loppuun. „Niinpä niin",
humahti hän lukiessaan, „tämä on totisesti wanhcm
nstäwäni käsialaa ja siihen aikaan oli hänellä wielä
suuri kankaitten ja waatteitten kauppa Riwingstreet'in
warrella. Kuinka nsein olin siellä hänen luonaan ja
ihmettelin hänen suurta kntnään ja tahdonlujuuttaan!
Ia aiwan oikein, muistan wielä niin hnwästi, kun
hän kerran ollessaan odottelemassa erästä waateta-
waralähetystä kohtasi muutaman suomalaisen maa-
miehen, jolle hän lahjoitti sata dollaria. Totta,
totta, jok'ilinen sana, sillä hnwä nstäwäni ei ole tos-
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taan walhetta rakastanut. Hän on aina ollut ker-
rassaan wilpitön, ja sellaisena on hän pysywä elä-
mänsä loppuun saakka; toiwottawasti saamme wielä
nähdä hänet keskuudessamme monta monituista
wuotta."

„Mutta", uskalsi Antti Koskela kysyä, kun wie-
ras hetkiseksi oli lakannut puhumasta, „miksikä enoni
ei ole koko tällä pitkällä ajalla ilmoittanut itsestään
sanaakaan?"

Wieras herra katsahti ylös ja tuijotti kauan
Antti Koskelaan. ,Miksi?" wastasi hän kylmästi.
„Tyhmä kysymys! Siitä yksinkertaisesta syystä,
että hänellä ei ollut aikaa. Onhan kirjeessä selwään
sanottu, että hän oli tullut mahdottoman rikkaaksi, ja
luonnollisesti täytyi hänen lakkaamatta ajatella, mi-
hin hän tuota rikkauttaan oli käyttämä. Ia tietäkää,
siihen on tarwittu paljon päänmaimaa, mutta kaikki
on kumminkin onnistunut hywästi, wieläpci, sanonsen teille suoraan, erinomaisesti. Hän on näet osta-
nut kaksi maatilaa Hudsonin toisella puolen, suu-
ria kuin Saksan kreiwikunnat, jos sellaisista olette
kuulleet mainittawan, sillä Suomessa ei ole mitään
niin suuria maatiloja, että käwisi niihin wertailemi-
nen. Molemmille rakennutti hän asunnot, jotka ko-
meudessaan wetäwät wertoja maikka minkälaisille pa-
latseille. Nyt ei hän enää wiihtynyt New-Dorkissa,
maan muutti maalle saadakseen raikasta ilmaa keuh-
koihinsa. Tosin oli muuttoon muitakin syitä, mutta
niistä ehditte mielii myöhemminkin selon saada.
Mutta ennenkuin "
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„Epäilettekö siis wieläkin, etten olisi Antti Kos-
kela, teidän ystämänne oikea sisarenpoika?".

„Tarkkaankun harkitsen asiaa, en epäile", was-
tasi wieras, „sillä kirje on todistanut puolestanne.
Ia täytyypä minun nyt teitä oikein tarkastella",
jatkoi hän yhä totisen näköisena. „Totta tosiaankin
olette pulska poika. Näytätte niin terweeltä ja woi-
makkaalta, ja ruumiinne on solakka kuin metsän nuori
honka. Kyllä kai nyt enonne on komin ihastuwa
saadessaan teidät luoksensa. Uskaltanen toki toiwoa,
että seuraatte minua, sillä tahtoisin saattaa teidät
heti enonne luoksi."

„Walmis olen tuossa tuokiossa", huusi Autti
Koskela. „Tawaramkin olen jo kokoonpannut ja
asuntoni olen tänään maksanut. Siis lähtekäämme."

,Mita?" jatkoi wieras yhä rauhallisena kuin
ennenkin. „Te tahdotte tulla kanssani, maikka ette
tunne minua. Se on kowin ajattelematonta ja wa-
romatonta, sillä woisihan olla mahdollista, että oli-
sin tullut luoksenne petkuttaakseni ro aan teitä. Mistä
rooitte tietää, että minä olen teidän enonne lähet-
tämä? Hywa mies, niin kelpo mies, toiwoisin pian
että saisitte hiukka kärsiä, niin woisitte wahingosta
wiisllstua. Tällä kertaa kumminkin on luottamuk-
senne paikallaan, ja todistukseksi siitä aion teille wielä
kertoa suhteestani roanhaan ystäwääni, teidän enoonne.
Kuten jo aikaisemmin mainitsin, osti enonne noin
kaksikymmentä wuotta sitten kaksi suuren suurta maa-
tilaa, joihin hän rakennutti mahtawat palatsit. Vaih-
telun wuoksi muutti enonne roäliin asuntoa ja asui
milloin yhdellä milloin toisella maahomillaan. Noin
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wiiden tunnin matkan päässä täältä oli minun ho-
wini, jossa wieläkin asun ja joka onkin tila sellai-
nen että se hywinkin omistajansa leiwässä pitää.
Enonne kanssa olimme hywiä ystäwiä, mutta pitkä
matka erotti meidät. Woimme tawata toisiamme
waiu korkeintaan kerran wiikossa, sillä kymmenen
tuntia kului matkalla toisesta howista toiseen. Sil-
loin tuli muutamana väiwänä enonne luokseni ja
sanoi: Thimothy ymmärtänette, että olimme
jo juoneetweljenmaljan ja jättäneet haukkumanimet pois

Thimothy, sanoi hän, tämä ei enää käy päinsä.
Meidän täytyy järjestää asiat niin, että woimme
tawata toisiamme jota ilta ja siksi olen päättänyt
hankkia wielä itselleni yhden howitartanon lisää, joka
olisi sinun asuntosi läheisyydessä. Niin puhui euonne
ja jo seuraawaua aamuna oli kaupat tehty."

Kaiken tämän kertoi wieras sukkelaan, kertaakaan
seisahtumatta, ja sanat waluiwat hänen huuliltaan
liukkaasti, kuin wuolaan uurran wesi. Hänen kns-
wonsa todistiwat wain hillittyä tyyneyttä eikä wä-
himmälläkään taivalla juolahtanutAntin mieleen epäillä
hänen puheensa todenperäisyyttä. Antti katsoi häntä
ihmetellen ja luonnollisesti ei hän uskaltanut kertaa-
kaan keskeyttää wieraan miehen wakawaa puhetta.

»Näette siis", jatkoi wieras lyhyen loma-ajan
perästä, jolla wälin hän taas kostutti huuliaan whis-
kyllä, »millainen wälini on enonne kanssa ja siis
woitte päättää myös ansaitsenko teidän luottamus-
tanne. Vihdoinkin täytyy teidän myös saada tietää
miksi Jakob Adamson itse ei ole tullut kaupunkiin,
waan on lähettänyt minut teitä noutamaan, Katso-
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kaas, istumme eilen illalla taas yhdessä, kuten kah-
deksan wiime wuotta olemme joka ilta tehneet, ja
puhelimme keskenämme. Hänellä oli edessään lasi
Euroopasta tilattua hienon hienoa punawiiniä, ja
minä ryypiskelin tapani mutaan whiskyä meden ja
sokerin kanssa. Sanomalehtiä siinä selaillessani sat-
tui katseeni tapaukselta pysähtymään muutamaan il-
moitukseen, jossa näin Jakob Adamsonin nimen,
Jakob, sanoin minä, nimesi näkyy oleman sanoma-
lehdellä. Joutumia lörpöttelet, wastasi hän, kuinka
nimeni olisi sanomalehteen joutunut? Mutta se on
kumminkin, sanoin toistamiseen, ja jos haluat niin
luen ääneen koko kirjoituksen. No teeppä niin,
Timothy, jatkoi hän, ja luin ilmoituksen alusta lop-
puun. Mutta eu ollut ehtinyt wielä aiwan loppuun,
niin kumahti hän pystyyn ja ilosta hypähti niin
rajusti, että kahdenkymmenen wuotiaan olisin luullut
edessäni oleman. Hewoset waljaisiin, huusi hän
aiwan mielettömänä. Heti paikalla matkustan
snoraa päätä Nem-Uortiin. Tuo äkillinen mie-
lenliikutus sai koko talon täydelliseen sekasortoon.
Palwelillt oliwat kuin puulla päähän lyötyjä. Mutta
silloin tarjouduin walittajaksi. Ei, Jakob, se ei
käy päinsä, sillä nythän on jo iltamyöhä! Ennen-
kuin ehdit New-lortiin, on aika siwu puoliyöstä
ja silloin nukkumat jo kaikki Uudessa Kotimaassa si-
keintä untaan. Tänään et siis missään tapauksessa
moi matkustaa, mutta et huomennakaan, sillä sinähän
olet jo wanha ja tuollainen matta siis woisi olla
komin määrällinen terweydellesi. Uskopa siis mi-
nun toimekseni nuorukaisen tänne saattaminen.
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Aamulla warhain aion muutoinkin matkata kaupun-
kiin ja samalla woin myös pistähtää Uudessa Koti-
maassa katsastamassa onko sisaresi poika todellakin
sellainen, että woisit hänelle jättää suuret rikkau-
tesi. Niin puhuin ja Jakob Adamson suostui
ehdotukseen. Nyt tiedätte kaikki ja tässä olen luo-
nanne."

„Ia lähdemme siis matkaan heti paikalla", huusi
iloisena Antti Koskela.

»Paikalla tietysti. Meidän täytyy ehtiä perille
ennen pimeää, sillä enonne nääntyy muutoin itä-
mään."

Kiireesti juoksi Antti Koskela huoneeseensa hake-
maan taruaransll ja jätettyään jäähywäisensä maja-
talon plllwelioille nousi hän wieraan herran kanssa
rattaille, jotka jo samassa alkoiroat werkalleen pois-
tua »Uudesta Kotimaasta" yhä kauemmas.

Oli luonnollista, että wieras ohjasi hewosensa
North-Riweriin Hudsonjoen warrella, jossa on yli-
menopaikka, sillä sen maailman nurkalla oli hän ai-
kaisemmin kertonut kotonsa ja Jakob Adamsonin
uusimman macchowin oleman. Oli mentäwä poikki
joen höyrylaiwlllla. Joka kolmas minuutti lähtee
näet rannasta laiwa. Mutta ennenkuin oli ehditty
laiturille, pysäytti wieras äkkiä hewosen.

„loe, Joe", huusi hän täyttä kurkkua, „eito si-
nulla enää ole silmiä päässäsi? Tule heti kääröi-
llesi ja aseta ne tänne rattaille,"

Tämä puhuttiin muutamalle rotewalle miehelle,
joka näytti oleman juoksupoikana eli taroarain kuljet-
tajana jossakin tllwaraliikkeeZsä. Edessään oli hä-
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tuntui wisusti wartioiwan, wilkuillen milloin oikealle
milloin wllsemmalle, sillä ihmisiä wilisi yltympäri.
Kun hän kuuli nimeänsä huudettawan, tuli hän heti
paikalle ja heitti käärön rattaille.

„Hywä on, Joe", sanoi wieras, „että olet toi-
messasi säntillinen. Minusta tuntui kowin pahalta,
kun aawistin sinun odottaman, ja sen tähden olen
kiiruhtanut mitä pikemmin luoksesi."

„Mutta", tuumi Joe rywästellen, „olette kum-
minkin antaneet minun odottaa. Ainakin puoli tun-
tia olen jo warttonut tässä."

„Kuulkaapa häntä", sanoi wieras, kääntyen
Antti Koskelaan. „Siitä, että odotin teitä, minua
nyt nuhdellaan. Mutta elä ole milläsikään, Joe, saat
odotuksestasi palkinnoksi juomarahaa. Onhan maan
kaikki, mitä aamulla kaupastasi ostin, matkassa,
olisi komin itämää, jos jotakin olisit unohtanut, sillä
kaupunkiin en pääse tulemaan kuin wasta noin kol-
men wiikon perästä."

„Gmme mitään ole unohtaneet", wastasi Joe,
„Itse olen tawarat käärinyt kotoon, warmasti tie-
dän, että kaikki on mukana."

„Hywä on, Joe, olethan niinä wuosina, jolloin
kauppoja olen kanssasi tehnyt, kaikki asiat aina toi-
mittanut rehellisesti ja huolellisesti. Mutta aseta
nyt tuo tawarakaärö warowasti kärryihin, ettei mi-
tään säry."

Tamarat tuliwat hywään talteen istuimen alle.
„Nyt on kaikki reilassa. Laskua tawaroista main
puuttuu. Otit kai kuitin mukaasi, Joe?"
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„Kyllä herra", wastasi Joe, samalla ojentaen
lastun, „Tietnsti olen ottanat lastun mattaani, kun
tiedän,, että te aina tahdotte heti maksaa ostoksenne."

Wieras luti lastun sisällön alusta loppuun ja
tarkoin tutki joka ostosta erikseen,

rissdt (kaikki oikein)", sanoi hän sitten. „Ia
nyt seuraa main laskun maksu, sillä en koskaan ole
ottanut tawaroita melaksi, josta teidän enonnekin,
tuo warsiu wiisas jaymmärtäväinen mies, on minua
monasti warottanut. Mutta kuinka korkealle nousee
lastu? Aiwan oikein, 20 dollaria ja 75 centtiä."

Samassa pisti hän kätensä taskuun ja weti
esiin rahakukkaronsa, ..Hahaha!", nauroi hän ääneen;
„kninka hajamielinen olenkaan! Kukkarossahan on
main muutamia hopearahoja, pcmkkisetelit taskukir-
jassani".

Niin, sanoen tapasi hän wasemmasta sisustas-
kustaan taskukirjansa; mutta kuinka muuttuikin sa-
massa hänen kaswonsa! Tähän asti oli hän puhu-
nut suurimmalla wälinpitämättömyydellä, mutta nyt
huokasi hän raskaasti ja näytti mieli oleman kuohuk-
sissa, „Mitä tämä tietää?", murisi hän itsekseen, ei
tumminkaan ääneen, waan siksi kowasti, että se hy-
win kuului ympäristöön. ..Taskukirjani ei ole mu-
kanani ja kumminkin marinaan tiedän, että sen po-
ni elleni pistin."

Wielä loisen kerran pisti wieras herra kätensä
sisätaskuun ja sitten koetteli kaikkia taskuja, mitä hä-
nen waatteissansa waan löytyi, kääntäen ne nurin,
mutta ei missään, ei kerrassa missään woinut hän
löytää taskukirjaansa, „Se on poissa", huokasi hän
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sywaän, »olen warmaan sen hukannut. Mutta ei",
huusi hän äkkiä kimeästi ja hänen silmänsä säihkyi-
wät wihan tulta. »Gn ole sitä kadottanut, waan se
on warastettu minulta mitä ilkeimmällä tnwalla!
Katsokaa tänne, nuttuni on rikki leikattu, epäile-
mättä tungoksessa, käwellessäni aamupaiwälläWashing-
tonin torilla. Woi tätä Sodomaa ja Gomoraa!
Woi tätä synnin ja paheitten pesäpaikkaa! Tahtoi-
sin, että tulikiweä sataisi ja koko New-lorkin kau-
punki uppoaisi tuhkaan ja liekkeihin."

»Oliko suurikin summa, joka teiltä mieliin?" ty-
säsi Antti Koskela osaaottawasti, kun wieras hetki-
seksi pidätti sanatulwllllnsa.

»Suuripa kylläkin", ivastasi wieras. „Kerras-
saan 500 dollaria. Mutta enpä tuosta rahawahin-
gosta liioin wälitä, sillä Jumalan kiitos rahoja mi-
nulla tulla löytyy, mutta tuskcillisintll on se sen täh-
den etten woi maksaa tawaroita, joita malttamatto-
masti nyt tarroitseisin. Mutta miniäpä sille taitaa,
mikä on tapahtunut, se on tapahtunut, Joe", huusi
hän sitten tawarain tuojaan kääntyen, „tässä on ta-
waranne takaisin. Ensi unikolla tulen taas kaupun-
kiin, tähän pohjattomaan warkaitten luolaan, ja sil-
loin ..."

.Mutta herra", keskeytti hänet Joe, „eikö olisi
parempi, että ostoksenne pitäisitte ja menisitte kau-
panhoitajan , .."

„Mitä?" ehätti wieras samassa. „Kaupanhoi-
tajanko luo metkaa anomaan? Minäkö melaksi? Ei
totta toisen kerran! Tuo puuha weisi aikaa ainakin
yhden tunnin, ja tästä olisi seurauksena, että paras
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ystäwäni, Jakob Adamson, saisi tuntia myöhemmin
sulkea rakkaan sisaren poikansa syliinsä. Se ei käy
päinsä! Siis jatkamme matkaamme! Joe, aseta
tllmarakäärö taas kärryillesi ja wie takaisin!"

»Odottakaapa wielä hetkinen, Joe", huusi nyt
Antti Koskela. „Ia te arwokas herra", änkytti hän
wieraan puoleen kääntyneenä, „pyydän anteeksi,
että sekaannun asiaanne. Mutta. .. mutta... mi-
nulla ... minulla" sai hän wihdoin waiwalla sa-
notuksi, sillä pelko ja epawarmuuZ loukkaamansa eh-
dotuksellansa wierasta herraa tartuttiwat sanat hä-
nen kurkkuunsa „minulla on hallussani kaksisataa
dollaria, ja jos te tahtoisitte ne hywäksenne käyttää,
niin olisin marsin onnellinen."

Wieraan herran kaswoille ilmautui äkkiä ankara
ja matama ilme. Nuhtelemilla silmäyksillä katsoi
hän pitkään Antti Koskelaa ja puhui kolkolla äänen-
painolla: „Minätö teiltä rahoja lainaisin? Kelpo
mies, oletteko todellakin ajatelleet mitä te teette?
Olette tunteneet minua wasta toista tuntia ja nyt
tarjoatte te minulle kaksisataa dollaria. Se on to-
dellakin kewytmielistä ja ajattelematonta, ja jos
enonne siitä saisi tietää, niin nmrmaan nuhtelisi hän
teitä."

Näistä ankaroista sanoista ei Antti ollut mil-
länsäkään. „Ei", selitti hän, „sitä ei enoni war-
maan tulisi tekemään, waan päinwastoin hän hywäk-
syisi täydellisesti minun menettelyni. Ajatelkaa maan,
että hän itse olisi minun asemallani, niin eikö hän
tarjoutuisi auttajaksi. Ia woisitteto te pitää hänen



118

tarjoustaan millään lailla loukkaamana? Sitä ette
möisi, sen täytyy teidän itsennekin myöntää,"

„Niinpa niin", tuumi wieras herra, ~mutta se
onkin äimän toinen asia, jos myöntyisin enonne tar-
joukseen. Enonne ja te olette aiwan eri henkilöitä."

„Mutta minähän olen hänen sisaren poikansa",
intti Antti Koskela yhä enemmän kiiwastuen, „ja
woin tässä tilaisuudessa edustaa häntä. Toiwottci-
wasti siis myönnytte ehdotukseeni, sillä woittehan
maksaa meikanne jo huomenna tahi ehken jo tänä
iltana. Pyydän siis wielä kerran teitä ottamaan
nuo kaksisataa dollaria, jotka teidän ja wielä enem-
män enoni mielestä omat main wähäpätöinen, mitä-
tön summa." Antti Koskela puhui sancmja wakawasti
ja hänen puheellaan oli huomattawa waikutus.

„Olkoon menneeksi, koska se todellakin näkyy ole-
man teidän tahtonne, niin suostun ehdotukseenne,
maikka kaiken ikäni minulla on ollut tapa toinen.
Mutta wielä kerran muistutan teille, että menette-
lynne on komin huikentelewa."

Asia oli niin päätetty ja Antti tunsi itsensä on-
nelliseksi siitä, että hänelle oli onnistunut auttaa
enonsa parasta ystäwää pahassa pulassa. Hän otti
esiin rahawaransa ja luki kymmenen kahdenkymmenen
dollarin kappaletta, jotka hänellä oli käärittynä ko-
tona walmistettuun rahapussiin. Siinä olikin kaikki
hänen rahansa, sillä jälelle jäi waan muutamia ho-
pealantteja, joitten armo tuskin teki kymmentä taala-
ria. Siitä ei hän wälittänyt, waan ajatteli wain,
kuinka hänen enonsa oli olema tyytywäinen, kun hän
kertoisi siitä hänelle. Wieras herra otti nuot laksi-
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sataa dollaria, enää wähäälaän haikailematta, pisti
kolme dollaria ja seitsemänkymmentäwiisi centtiä
omistaan ja maksoi laskun. Joe läksi tyytywäisenä
matkoihinsa. Antti Koskela ja wieras herra jatkoi-
wat matkaansa ja hetkisen perästä oliwat he jo Hud-
sonjoen märissä. Päästyään yli joen, matkustiwat
mattamiehet nyt aluksi läpi asuttujen seutujen, siwu
suurien rakennusten ja mahtawien palatsien, mutta
sitten muuttui tie autionvuoleiseksi, seudut käwiwät
mäkisiksi ja jylhiksi. Tie oli wäliin kiwikkoa, wäliin
pehmeä ja multainen, nousten milloin mäkien har-
janteille ja taas laskeutuen sywälle laaksoihin. Antti
istui mietteissään ja hän uneksi sitä onnea, mikä hä-
nelle niin suloisena hymyili edessään. Hän ei mi-
tään kysellyt, hän oli tyytywäinen siihen, mitä aikai-
semmin oli saanut tietää. Häntä wiihdytti parem-
min hiljaisuus, loskapa sai rauhassa rakennella tuu-
lentupiaan.

Kun he nam oliwat matkustaneet kotwan aikaa,
katsahti nneras herra arwaamatta kelloon. „Mita?",
huusi hän. „Onko kello todellakin jo niin paljo?
Matkaa olemme tehneet jo sen werran, että hewosen
täytyn saada lewähtaä. Poikelaanpa ensimmäiseen
majataloon, sillä ei pahaa tee ryyppy tahi pari."

Kohtsiltälln mattamiehet saapuiwat tiewariin,
joka oli pikkuinen matala talonrahja. Wieras herra
sitoi hewosensa owen pihtipieleen ja käytyään sisältä
astian, antoi sille suolaa ja leipää. Hankittuaan we-
sivytyn ja annettuaan hewoselleen myös wettä, meni
hän rauhallisena taas sisälle runtaten Anttia seuraa-
maan häntä. Sisällä ei ollut muita asukkaita kuin
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wanha puolikuuro rouwa, joka tarjosi heille pikarista
miinaa.

„No, rrmpatäantös sitten? kysni wieras herra,"
„Gi", wastasi Antti Koskela, „snön jotain mie-

luummin, sillä aamiaisen jälkeen en ole saanut mi-
tään tyhjään watsaani,"

Puolen tunnin perästä läksiwät matkatowerit
liikkeelle ja matka kului taas hywin, sillä hewonen
oli kylläinen ja wirkku. Tie oli yhä wielä huonoa
ja epätasaista eikä seudut ilahduttaneet liioin luon-
non ihanuudellaan. Gi myöskään näkynyt matkan
warrellll suurempia kyliä, maan silloin tällöin pis-
tähti metsän rinteestä esiin wain joku yksinäinen
pieni talonpoitaishökkeli.

»Tällainenko on tie enoni asunnoille?" kysäsi
wihdoin Antti Koskela, jota wähitellm tämä kolkko
ympäristö alkoi kummastuttaa.

„Gi", wastasi wieras herra rywästm. »Pääsee
isoa waltatietäkin, mutta olen tällä kertaa walinnut
lyhemmän oikotien päästäksemme pikemmin perille.
Tunnen täällä jok'ainonn polun ja metsätörmän,
Vasemmalla tuon wuorm takana on minun suuri
maatilani ja siitä noin puolen wnnin matkan päässä
on enonne ihana asunto. Odottakaa tarsiwällisesti,
sillä pian saatte nähdä aamistamattoman karmeita
seutuja.

Wieraan wastaus rauhoitti Antti Koskelaa ja
wähitellm alkoi puhekin taas paremmin sujua mat-
kamiesten kesken. Maisemat muuttuiwat myös miel-
lyttäwämmiksi ja korkean metsän takaa awautui pian
kauniita näköaloja. Maat käwiwät yhä asutuimmitsi,
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siellä täällä näkyi rehoittawia peltoja ja wiheriöitä
niittyjä. Tämä kaikki lewensi Antin mieltä ja taas
tyytywäisenä kysyi hän tuliwatko he jo pian pe-
rille.

„Onpa kyllä mahdollista", oli wastaus, jota
Antti ei ymmärtänyt,

Noin kymmenen minuutin päästä tuliwat mak-
kamiehet tiheään metsikköön, jonka kupeessa kohosi
suuri walkeaksi maalattu herraskartano. Päätalon
ympäristöön oli rakennettu joukko pienempiä raken-
nuksia. Päältäpäin saattoi hywin päättää, että
talo oli wanha. Pihamaana oli puistontapainen
laaja ala, jossa kaswoi suuria, wanhoja lehtipuita.
Mitään kaunista ei maatilalla ollut, mutta kaikki
oli kumminkin suurta ja arwokasta, niin että heti
saattoi huomata rakennuksessa asujan oleman jonkun
warakklllln ja mahtaman miehen hallussa.

Äkkiä seisahtuiwat rattaat howin portille ja wie-
ras herra nousi kärryistä. „Laskekaa kärryistä ta-
maranne, olemme nyt perillä enonne macchowilla,"

„ Tuoko tuossa?" kysyi Antti Koskela hämmäs-
tyksissään.

„luuri se, tuo walkea rakennus, jota tästä
kumminkin on waikea erottaa tiheäin puitten lo-
mitse."

„Ia te kai tulette mukaan enoni luokse?" kysäsi
Antti, yhi enemmän hämilleen joutuen.

»Minun täytyy tällä kertaa kieltäytyä siitä suu-
resta onnesta", oli wastaus, „niin mielelläni kuin
näkisinkin, kuinka tyytywäinen ystäwäni on sulkies-
sllllu teidät syliinsä. Mutta ajatelkaa, että olen niin
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tauan ollut poissa totoani ja siis on minun maltta-
mattomasti päastäwä ensin kotiini. Tulen kummin-
kin jo huomenaamuna luoksenne. Wiekää enollenne
minun wilpittömimmät terwehdykseni."

Niin puhuttuaan nousi hän taas kärryihinsä,
mutta Antti tarttui häntä tasiwarteen ja epätoiwois-
saan huusi: „En ymmärrä, mutta minusta main
tuntuu niin oudolia ja kummalliselta, sillä eihän
täällä näy yhtään ihmistä ja näyttää aiwan kuin
kaikki tlllonwäki nukkuisi."

„loutawia, soutamia", wastasi wieras, itseään
irti kiskoen. „Wanha herra Jakob Adamson, minun
paras ystäwäni, on kaikkine wäkineen palwelioineen
rakennuksessa. Nykäskää wain kellonauhaa, joka on
kiinnitetty porttipieleen, niin näette kuinka kaikki, Ja-
kob Adamson itse etukynnessä, syöksewät teitä was-
taanottamaan. Ia nyt jääkää hywästi huomis-
aamuun asti."

Niin puhuttuaan hypähti wieras herra kärryi-
hin ja nytastyään ohjaksia häwisi heti mäen taa
männikköön. Eikä hänestä sen koommin mitää' kuu-
lunut, maan hän sai rauhassa jatkaa matkaansa ja
tyytywäisenä hymyillä kun niin helposti oli päässyt
irti matkatoweristään.

Siinä seisoi nyt Antti Koskela yvöyksin herras-
kartanon portin edessä ja wieressään pengertörmän-
teellä oli hänellä pikkuinen tmvarakäarönsä. Enonsa
paraan ystäwän kertomuksien mukaan oli hänellä
odotettawanll mitä sydämmellisin ja herttaisin was-
taanotto. Entä nyt? Ei ollut muu neuwona, kuin
lähteä jalkaisin reppuselässä niinkuin niitähän tierto-
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lainen. Mutta ei, ensin kumminkin piti hänen saada
tietää, kuka rakennuksessa asui, ja sen tähden nykäsi
hän porttikelloa. Kuu ei mitään kuulunut, käwi
Antti portista, joka olikin auki, sisälle ja astui suo-
raan asuntoa kohti ja pian olikin hän portaitten
edustalla. Puoleksi awoncusen kyökin owen wieressä
oli penkki, jolle hän asetti kampsunsa ja sai siten ai-
kaan pientä ryskettä. Tähän asti, kuten olemme jo
maininneet, ei talosta ollut näkynyt eikä kuulunut
yhtään elämää olentoa, mutta nyt syöksyi owesta
ulos pari suurta koiraa ja äkäisesti muristen tuliwat
suoraan Anttia kohti. Antti hypähti penkille ja puo-
lusti itseään kepillä, mutta samassa myös kuului
kimeä naisääni, joka koki asettaa koiria. „K,66p
«tili, d!a6BM'! ämvn, Nuri!", hiljaa Caesari,
hiljaa Murr, huusi nainen englanninkielellä. Koi-
rat eiwät tumminkaan heittäneet haukkumistaan.
»Asettukaa heti, tai käy teille huonosti!" toisti hän
uudestaan selwällä suomen kielellä, ja heti wetäytyi-
wät koirat ryömien noloina, häntä koipien wälissä,
takaisin kyökin penkkien alle.

Se oli nuori, noin > hdeksäntoista tahi kaksikym-
mentä wuotias tyttö, joka Antin pälkähästä päästi.
Hän oli reipas ja terwe, mutta toristelemattomasti
puettu, kuten Amerikassa palwelusroaen on aina
tapana,

Antti Koskela hyppäsi alas penkiltä ja lähestyi
tyttöä awopäin. »Jumalalle kiitos, tehän puhutte
suomea", sanoi hän ja äitinkielenne on kai suomi,
kuten minunkin "



124

Pitemmälle ei hän päässyt, sillä tyttö, kuultuaan
Antin puhuman, päästi ilohuudon ja ojennetuiu kä-
sin huusi: „Kah, Koskelan Antti? Olet kai Antti?
Wllikta olekin wähin muuttunut, on äänesi kummin-
kin tuttu."

Antti Koskela oli kuin puusta pudonnut kat-
soi tyttöä suurin silmin, „Te tunnette minut", sai
hän mainioin sanotuksi, „mutta minä en jaksa muis-
taa . .."

„Mitä?" keskeytti hänet tyttö ääneen nauraen.
,Mkö sinä todellakaan enää tunne lankälän Kai-
sua? Onko sinusta tullut niin ylpeä herrasmies,
ettet . , ,"

„länkälän Kaisuko?" huusi Antti ja hänen tas-
wonsa loisti nyt ilosta, kuten tytönkin. „Sinäkö, si-
näkö todellakin olet läntalän Kaisu? Jumalalle
kiitos! Silloin, noin kahdeksan wuotta sitten, kun
Amerikaan matkustitte, olit hinterä, pienehkö tyttö-
pahanen, ja nyt Mutta ensiksi, kerro kuinka
tulit tänne ja ennen kaikkia kuinka juuri tähän ta-
loon?"

„Noo", wastasi tyttö, „eihän siinä ole mitään
ihmeteltäwaä. Kun me, nimittäin wanhempani ja
siskoni, kahdeksan wuotta sitten tulimme Ameritaan,
ei kohtalo pidellyt meitä oikein hywin, ja meidän mo-
lempain, Riston ja minun, oli pakko lähteä ansaitse-
maan leipäämme, Ryhdyimmekin työhön ja minä,
palweltuani ensin useammissa herrasperheissa, sain
wihdoin, opittuani englanninkieltä, paikan täällä,
jossa minulla onkin ollut erittäin hywä olla. Multa
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pian, jo kolmen wiikon kuluttua, aion muuttaa ta-
kasin Newarkiin, silla äitini tarwitsee minua siellä,"

„Wanhempasi omat siis Newarkissa!", huudahti
Antti Koskela, yhä enemmän ilostuen.

„KM, etkö sitä ole tietänyt?" mustasi
tyttö.

»Kuinka olisin tiennyt teidän täällä asuman",
jatkoi Antti, „sillä eihän Kemissä ole wuosiin teistä
kuulunut mitään."

»Niinpä tosiaan", tuumi taas wuorostaan tyttö,
„onhan totta, että roanhempani eiwät ole pitkiin ai-
koihin ilmoittaneet itsestään ja oloistamme kenelle-
kään Suomessa, sillä meillä ei ole siellä ketään lä-
hempiä sukulaisia ja tuttawia. Mutta mitä wan-
hempiini tulee, omat he asuueet kaiken aitaa Newar-
kissa, jossa isäni on ollut kirwesmiehenä. An-
siota on hänellä ollut riittäwästi, sillä yhtiössä erään
toisen salwumiehen kanssa omat he kahtena wiime
wuonna walmistaneet noin alulle toistakymmentä
puutaloa, joilla he owat hywin tienanneet. Äitini
on laittanut ruokaa monille niistä hyyryläisistä, jotka
asumat wanhempieni luona ja niin on hänellä myös
ollut tienestinsä, Knn nyt näet minut ja kuulet
olostani täällä, niin tunnet siis koko meidän täkäläi-
set waiheemme,"

„Mutta kerro toki jotakin myös weljestasikin",
sanoi Antti Koskela,

„ Hänestä et ole wielä juuri
mitään maininnut ja tumminkin tiedät, että olimme
mitä parhaimpia lapsuuden ystäwiä, kunnes maailma
meidät erotti ja eri tahoille hajotti."
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..Tosiaankin", huusi tyttönen, ..finci kai tulit
Suomesta ensin New-Dorkiin ja sitten ivasta saa-
wuit näille seuduille."

..Luonnollisesti", wastasi Antti Koskela", ..mutta
mitä se kuuluu Ristoon?"

..Kuuluupa kyllä", tuumi tyttö, »silla Risto on
New-3)orkissll työssä.

„New°Yorkissllko?"
„Niin juuri. Häu palwelee suuressa huonekalu-

tehtaassa Gersou Maihannu". ja tulee toimeen
erittäin hywin."

„Mutta kerro nyt jo nuhdoinkin, mitä sinä teet
täällä kaukana syrjäisellä maahonnlla?"

' „Woi hywänen aika", huusi Antti Koskela äi-
män pelästyksissään, „olen itseni ihan unohtanut ja
isäntäsi odottaa minua kumminkin hartaasti,"

„Minun isäntänikö odottaa sinua?" huusi tyttö
tuijottaen kummissaan Anttiin. „Sinä siis tunnet
talonwäkeni. Mutta se on terrassaan mahdotonta,
olet warmllllnkin erehtynyt! Sano pian, minne oi-
keastaan haluat?"

„Minnekö haluan?" sai Antti waiwoin sano-
tuksi, sillä mielessä asui lewottomuutta. ..Luonnolli-
sesti,. , Mutta mikä on isäntäsi nimi?"

„Hänen nimensä on John Parrer ja hänen
waimonsa on Ellen Parrer, Molemmat matkusti-
wat eilen Easton'iin terwehtimään kahta tytärtänsä,
jotka siellä owat jonkimmoisessa hienossa opetuslai-
toksessa; tänään illalla odotan jo heitä kotia, ja jos
sinä. ~ Mutta moi ilmanen kumma, minun aikani-
han menee tässä enkä ole wielä illalliseksi mitään
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walmistanut. Sen sai aikaan tämä odottamaton ta-
llautuminen. Mutta sano nyt pian, minkä tähden
sinä oikeastaan tulittaan tänne, sillä näethän, etten
woi wiipyä kauemmin, täytyy kiiruhtaa astareihini."

..Petoksen wuoksi olen tänne joutunut", walit-
teli Antti Koskela. ..Minua on pahasti petetty!
Mutta olen kumminkin tyytywäinen siihen, mitä ta
pahtunut on, sillä olenhan nyt sinua lamannut ja
saanut tietää weljesi Riston asunnon."

..Wanhempiani et myöskään saa unohtaa, ja
Aniti, lupaa minulle, että niin pian tuiu löydät Ris-
ton, te kahden menette terwehtimään wanhempiani.
Lupaatko?"

„Warmaan olen niin tekemä ja tuossa on käteni
wakuudeksi, että lupaukseni pidän. Mutta sano nyt
wielä minulle, missä läheltä löytäisin majatalon,
jossa olisin yötä."

..Sellaisia paikkoja on täällä yltäkyllin", jatkoi
tyttönen. „Kun tulet ulos portista, niin käänny en-

sin wasemmalle ja käytyäsi sitä tietä noin parisataa
askelta tulet tienristeyksiin, josta sinun on mentawä
oikeanpuoleista tietä. Pian tulet majataloon, jossa
päälle päätteeksi on wielä isäntä suomalainen,"

Nyt erosiwat he. Tyttö kiiruhti sisälle askarei-
hinsa ja Antti Koskela nostettuaan kampsunsa sel-
käänsä läksi kulkemaan tytön neuwomaäN suuntaan.

Antti näytti rauhalliselta, mutta sydämmessä tunsi
hän kaikkea muuta kuin rauhaa. Hän huomasi nyt,
kuinka katalasti tuo wieras herra, hänen enonsa muka
parhain ystäwä, oli hänet pettänyt. Mutta hän
huomasi myös, kuinka sanomattoman typerä hän itse
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oli ollut, kuinka helposti hän oli antanut itseänsä
pettää. Ia tämä hänen oma tyhmyytensä suututti
häntä kaikesta enin. Hän huokasi sywään ja jutteli
itsekseen: „Tuo wiisas Jakob Adamson Maidenlaa-
nesta warotti minua niin kow asti ja kumminkin me-
nin satimeen. Ia wieläpä millaiseen satimeen! Jo-
kainen koulupoikakin olisi huomannut, että tuo konna
menetteli walmiiksi harkitun suunnitelman mukaan,
ja minä. . . minä, joka olen niin paljon maailmaa
kierrellyt, annoin itseäni pettää. Ia tuo Joe oli hä-
nen apulaisensa ja laturinsa! Nyt he warmaan ja-
kamat nuo kaksisataa dollaria keskenänsä ja tyytywäi-
sinä hieromat käsiänsä naureskellen tyhmyydelleni."

Hiljakseen kulki hän edelleen suutuksissaan; sy-
dän ei ottanut sulatakseen, mieli ei leppyäkseen. Ko-
min oli mielestään ollut typerä. Mutta äkkiä oika-
sihe hän ja sanoi: .Missä olikaan hänen työpaik-
kansa? Aiwan oikein: Gerson Q Maihannu. Suo-
raa päätä siis takaisin New-lorkiin."

Antti Koskela kohotti päätänsä ja keweämmin
alkoiwat liikkua hänen jalkansa. Ia merkillistä kyllä,
taas oli hän maantiellä kulkemassa takaisin New-
Jorkiin, kuten hän jo kerran ennen oli tehnyt kul-

kiessaan tukkukauppias James Adamsonin luota Hud-
sonin warrella takaisin kaupunkiin. Tänäänkään ei
hän paitse aamukahwiaau ollut nauttinut juuri mi-
tään ja siis nälkäkin painosti häntä. Lopulta käwi-
kin se, jo niin sietämättömäksi että hän tuskin jaksoi
odottaa enää tuota äsken mainitsemaamme maja-
taloa.
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Hän kiiruhti askeleitaan yhä enemmän, sillä al-
koi jo hämärtää. Neljännes tunti mielä ja nyt oli
hän perillä majatalossa. Matkan maiwat ja huono
tuuli hllihtuiwal wähitellen mielestä ja vian tunsi
Antti taas itsensä entiseksi Antiksi. Majatalossa ot-
tiwat häntä wastaan lämpimät, ystäwälliset kädet
ja suomenkielen kaiku tuntui hänestä niin suloiselta.
Pian sai hän kylmää sianlihaa rawinnokseen ja kannul-
linen piimää häwisi häneen, kun tina tuhkaan. Ne
maistuiwat niin erinomaiselta, maikkakaan ne eiwät
olleet kotimaan ruokien werosia. Itsekseen päätti
Antti, että hänen ateriansa oli ehken paljon mauk-
kaampi kuin tuo odotettu ruoka wäkewine juomineen
ja lintupaistineen olisi ollut enon luona.

Mutta Antin tehtäwänä nyt ei ollut ainoastaan
nälkänsä tyydyttäminen, maan hänen tuli myös aja-
tella paluumatkaansa kaupunkiin. Siitä alkoi isän-
tää puhutella. „los en muutoin mukawasti pääse",
sanoi hän, „niin wiskaan taas kampsuni kartioilleni
ja menen jalkapatikassa kaupunkiin. Mutta jos ta-
paukselta pääsisi hewoskyydissä haimalla, niin pa-
rempi niin; pääsisin pikemmin perille."

Antti oli suoraan kertonut huonon onnensa isän-
nälle ja isäntä wuorostaan koetti palkita hänen suo-
ruuttaan hywillä neumoilla. „Hewoskyyti käy mah-
dottomaksi, sillä se maksaa ainakin kuusi dollaria.
Mutta joka aamu, sunnuntaita lukuunottamatta, wie
tästä siwuitse muuan maanwiljeliä maantuotteita
kaikenlaisia: kaaleja, potaatteja, maitoa y. m. myö-
täwäksi New-Dorkin torille. Olenpa warma siitä,
että pyynnöstäni hän wiepi teidät maksutta perille
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asti. Muuta palkkaa hän ei kaipaa kuin: suur kii-
tos! Waan nyt on jo aika mennä maata,
sillä aamulla täytyy teidän olla jatkeessa jo kello
neljän seutuwissa.

Antti Koskela sai huononvuoleisen mcckuusian,
mutta siitä huolimatta nukkui hän sikeästi. Ei hä-
nen yökortlerinsa myös ollut hinnalla pilattu, sillä
häu ei maksanut siitä kuin pari senttiä. Seuraamana
aamuna käwi kaikki kuten isäntä aikaisemmin oli en-
nustanut. Neljättä käydessä tuli se maannnljeliä
puutarha- ja maatuotteineen matkalla kaupunkiin ja
puhallutti hewostaan majatalon pihalla. Antti pääsi
matkaan ja sai istahtaa maamiehen wiereen; kamp-
sunsa asetti hän istuimen alle, sillä muualla ei ollut
enää tilaa niiltä monilta masuilta jalaatikoilta, joita
oli kärry täynnä. Matkamiehet oliwat nyt siis New-
Jorkiin menossa ja Antin täytyi mäkisinkin naurah-
taa, kuin hän ajatteli tilaansa, kun hän wertaili
niitä halpllsia työkärryjä, joilla hän kulki, niihin ne-
liwaljllkkowaunuihin, joilla hän oli uneksinut saamansa
ajaa enonsa maatiloilla.

Kello kahdeksan seutuwissa seisautti maalaisisäntä
kuormansa Washingtonin torille, ja nyt Antti erosi
hänestä, sydämmellisesti kättä puristaen ja kiittäen.

Kun Antti kuljeskeli pitkin North-Williamftreet-
tia, kampsukaarö taas hartioillaan, niin tapasi hän
siellä „Uuden Kotimaan" muutaman palwelian, joka
oli ihmeissään nähdessään Antin, Antti kun näet
eilen oli eronnut majatalosta siksikin hywässä toiwossa
ja nyt käyskenteli niin lewollisena ihmistungoksessa,
kantaen itse kamaroitaan. Antti oli kumminkin tyy-
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tywäinen. Iloisesti sanoi hän valwelialle: „Wiekää
terweiseni isännällenne ja sanokaa hänelle, että pian
tulen hänen luokseen kertomaan wiimeisimmistä koke-
muksistani. Tänään on minun wielä saatawa kä-
siini muuan kauan kaiwattu wanha lapsuuden ys-
täwä,"

Kepeästi jatkoi Antti matkaansa ja pian olihan
siinä osassa kaupunkia, jossa Gerson K Maihannulla
oli tehtaansa ja myymälänsä. Sinne oli helppo löy-
tää, sillä talo oli kadunpuoleiselta seinältään melkein
wuorattu kauneilla, kultakirjaimisilla kylteillä. Akku-
nat oliwat suuret ja awarat, joista hywin näki si-
sälle. Joukko hienoja ja kallisarwoisia huonekaluja
oli asetettu lähelle cckkunoita houkuttelemaan ostajia
sisälle. Wllikka houkuttelemalta tuo kaikki näytti-
kin, ei Antti kumminkaan mennyt sijallemyymälään,
maan kulki pihanpuoleiseen rakennukseen, sillä sieltä
kuului ryskettä ja hälinää. Kirween kalske, höylän
ja warwin walitus oliwat Antille hywinkin tuttuja.
Reippain askelin astui hän owelle, mutta Mwakseen
huomasi hän owen päällä kirjoituksen tor-
dilläsn", ja hiukka alempana suomeksi: „Pääsy kiel-
letty". „Tässä ei ole ainoastaan englannin, maan
onpa suomenkielinenkin ilmoitus", tuumi Antti itsek-
seen. „Odotampa hetkisen, tnnnes joku tulee ja an-
taa sisäänpääsyluwlln."

Gi hänen tarwinnut kauan odottaa, kuin owesta
tuli nuori mies useampien työmiesten kanssa, jotka
lantoiwllt kaunista, äsken Valmistunutta hnonekalua
makasiiniin.
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„Pyydän anteeksi", alkoi Antti Koskela ujosti
puhutellen tuota nuorta miestä, „olen kuullut, että
muuan suomalainen, nimeltään Risto Jänkälä, olisi
täällä työssä ja haluaisin niin kernaasti saada main
hetkisen puhella hänen kanssaan."

„Risto Jänkälä", wastasi wierns, „on kyllä
täällä työssä, mutta työmiehet eiwät saa ottaa was-
taan wieraita työtunneillaan."

„Olen aiwcm äsken", jatkoi Antti rukoilewasti,
..tullut tänne Amerikaau Suomesta, ja ystänmni,
Risto Jänkälä, ei ollenkaan tiedä, että täällä olen.
Eikö siis olisi mitenkään mahdollista..."

„Wai niin, ymmärrän", wastasi nuori mies.
„Te tahtoisitte main ilmoittaa tulostanne ja sitten
sopia hänen kanssaan milloinka woisitte tamata toi-
sianne iltasilla, Ei minulla ole mitään sitä wastann.
Menkää siis kaksi rappukerrosta ylemmä, sitten oi-
kealle, niin tulette neljänteen werstaaseen ja sieltä
löydätte hänet. Mutta pitkiin pakeisiin älkää antau-
tuko keskenänne."

Nuori mies poistui ja palasi toimiinsa. Antti
kiiruhti rappusia ylös toiseen kerrokseen ja tul-
tuaan suureen saliin, löysi hän heti nuoruuden osta-
mansa. Olipa hauska toisiaan lamata. Eiwat ol-
leet muositllusiin kuulleet mitään toisistaan ja nyt
scisoiwat he silmäkkäin. Kummallakin oli joukko ky-
symyksiä kielellään, mutta hywin tiesiwät, ettei täällä
sopinut rumeta pitkiiu puheisiin, ja niin tarinoiwat
he nyt main tärkeimmistä tapahtumistansa.

..Missä talossa majailet?" tahtoi Risto Jän-
kälä tietää.
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»Uudessa Kotimaassa, North-Williamstreet'in
warrella."

„Hywä on, minuutilleen seitsemän aikana olen
olema luonasi tänä iltana."

»Odotan sinua, kun päiwän nousua, mestasi
Antti Koskela, mutta ennenkuin erotaan, puhun wielä
eräästä asiasta. Etsin täällä työtä. Luuletko, että
moisin teidän tehtaassanne työtä saada?"

„Aiwan warmasti", huusi Risto Jänkälä ilois-
saan. »Tahdotko, että puhun asiasta tui 6in«n'iu (suo-
meksi: työnjohtajan) kanssa. Tuolla seisoo hän kym-
menennen höyläpenkin wieressä."

„Tuo tuollako?" wastasi Antti Koskela, joka
heti tunsi nuoren miehen samaksi henkilöksi, jota ai-
kaisemmin oli jo puhutellut. „Se ilahduttaa minun
ja luulen uskaltamani myös itse puhua asiasta hä-
nen kanssaan."

Niin puhuttuaan antoi hän ystäwglleen kättä.
„Ia tänään kello seitsemän siis yhdymme", sanoiwat
molemmat yht'aikaa. Sitten meni Antti Koskela
reippaasti työnjohtajan luo, joka seisoi owen lähei-
syydessä ja anteeksi pyytäen rohkeuttaan esitti hän
itsensä työnjohtajalle.

„Wai niin", sanoi johtaja, „te olette sama mies,
joka äsken halusitte puhutella tomerianne taalla, ja
nytkö jo olette sanottamanne sanoneet. Sepä har-
winaista, sillä tawallisesti ne, jotka työtuntien aikana
tänne pääsewät, wiiwyttelewät kauemmin towerev
taau. Mutta ehkä itsekin olette käsityöläinen?"

„Olen", wastasi Antti Koskela, »ja haen työ-
paikkaa."
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»Meiltäkö?" kysyi työnjohtaja. »Gerson
Maihannun tehtaastako?"

»Niin, teiltä, jos mahdollista", wastasi Antti.
»Oletteko", kysyi työnjohtaja, tarkastaen Anttia

kiireestä kantapäähän, »nähneet meillä tehtyjä huoue-
kaluja? Ne waatiwat tottunutta kättä ja tarkkaa
silmää. Missä olette ennen olleet työssä?"

»Kahtena wiimmeisenä wuotena", wastasi Antti
Koskela, »olen ollut Helsingissä Aleksanteri Kallio-
kosken Kumppun luona. Ensimmäisen wuoteni olin
wnnhempana kisällinä ja toisen työnjohtajana."

Työnjohtajan silmissä säkenöi, kun hän kuuli
Kalliokosken K Kumppnn nimeä mainittawan, mutta
hän malttoi tumminkin mielensä. »Tunnen hy-
win nimen ja tehtaan", sanoi hän hymysuin, »ja luul-
lakseni tunnen nyt jo myös teidät. Nimenne on
Antti Koskela."

»Mistä minun tunnette?", ihmetteli Antti, astuen
askeleen taaksepäin.

»Eikö herra Kalliokoski ole puhunut teille koskaan
eräästä weljensä pojasta, joka sai kaswatuksen hänen
luonaan?" kysäsi työnjohtaja,

„Hänen kauan sitten kuolleen weljensä ainoasta
pojastako?" ehätti Antti wastaamaan. „Hänen rak-
kaasta Pietaristako? Kyllä, hywinkin usein mainitsi
isäntäni hänestä ja tuumaili hänestä tuleman työnsä
ja omaisuutensa periän, hän itse näet kun alkaa olla
jo elämän ehtoopuolella. Jo eläessään aikoi hän
luowuttaa liikkeensä weljensä pojalle ja itse siirtyä
hiljaisuuteen wiettääkseen rauhassa elämänsä loppu-
si äimät."
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„No niin", jatkoi taas työnjohtaja, „tuo kysy-
myksessä olema Pietari olen minä ja wiimmeisessä
kirjeessään kirjoittaa setäni, ettei hänelle ollut onnis-
tunut saada ketään kunnollista työnjohtajaa sen jäl-
keen, kuin hänen etewä työmiehensä Antti Koskela
oli hänet jättänyt. Siitä siis tunnen nimenne. Mitä
minuun tulee, niin olen saanut erinomaisen kaswa-
tukseu ja opetuksen setäni luona. Tietysti olisin hä-
nen luonaan pysynyt kauemminkin, mutta mielestäni
täytyy hiukka eusiu maailmaan tutustua, ennenkuin
perustaa omaa liikettä. Ia nyt jatkakaamme pnhe-
tua taas teistä. Hywin kernaasti saatte työtä luo-
namme ja jo huomenaamuna woitte käydä työhön
käsiksi. Olen teille antawn sellaista työtä, joka teille
hywin sopii. Mielelläni kuulisin kuulumisia Helsin-
gistä ja jollei se teille wastenmielistä olisi, niin ker-
naasti tulisin tänä iltana mukaanne. Missä päätitte
yhtyä ystäwänne Risto länkälän kanssa?"

..Seitsemän aikana Uuden Kotimaan majata-
lossa North-Williamstreet'in warrella, ja jos teitä
haluttaa tulla mukaamme, niin olette hywin terwe-
tulleet."

„Hywä on, marsin hywä!" sanoi työnjohtaja,
..Kahdeksan seutuwissa tulen minäkin sinne, sillä yh-
den tunnin ajan tahdon teille kumminkin jättää kah-
denkesken-oloon, jotta saisitte jutella tärkeimmät
asianne."

Antti Koskela erosi nyt työnjohtajasta ja läksi
tiehensä. Mutta kuinka reippaasti hän nyt liikkui!
Kuinka suloisesti hän hymyili ja kuinka hänen sil-
mänsä loistiwat ilosta! Amerikaan tulonsa jäl-
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keen ei hän ollut tuntenut itseänsä wielä niin onnel-
liseksi, kuin nyt, sillä nyt hän tiesi, että hän omalla
työllään oli ansaitsema leipänsä, eikä ollut siis riip-
vuwainen rikkaitten enojensa armosta.

Uuden Kotimaan majatalonisäntä otti hänet us-
täwällisesti mastaan, kuten ainakin, Kowin oli hän
hämmästyksissään, nähdessään Antin iloisena, hywällä
tuulella, sillä palwelialtaan oli hän kuullut Antille
käyneen hullusti.

Muita Antti selitti hänelle asian laidan ja ker-
toi, että silloin kun hän tapasi palwelian, oli hän
wielä maata kiertelemä käsityöläinen, mutta nyt sitä
mastoin oli hän saanut paikan, jossa hän toiwoi hy-
win woiwcmsa -tulla toimeen wanhan rakkaan towe-
rinsa seurassa. Sitten kertoi Antti wiimeisien päi-
wiensä waiheet alusta loppuun ja majatalon isäntä
kuunteli tarkkaan.

„Tuo outo herra ei siis kertaakaan ilmaissut ni-
meänsä, ja ette tekään sitä häneltä utelleet", sanoi
majatalon isäntä, „Se on jotenkin merkillistä. Ku-
ten kertomuksestanne woi päättää, on hän aiwan
warmaan suomalainen, ja asia käy siis yhä ilettä-
wämmäksi, kun ajattelee että maamies pettää täällä
kaukana wierailla mailla toistansa. Mutta selittäkää
nyt tarkkaan minulle hänen tuntonierkkinsä, niin toi-
won poliisin awulla pääsewäni tuon roiston jäljille."

„Se ei maksa waiwaa", wastasi Antti, „Kun
asia tulisi julki, niin saisin wielä päälle päätteeksi
osakseni naurua ja pilkkaa. Olin jo aikaisemmin
päättänyt etsiä kadonnutta enoani siksi, kunnes wii-
meinen senttini kukkarostani etsimispuuhiin häwiäisi.
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Ia nythän on melkein niin jo tapahtunut ja olen
tyytywäinen, sillä toiwon wahinaosta wiisastuneeni,
wieläpä iäksi päiwäksi."

„No kaikkea sitä tuulla saa", iwaili majatalon
isäntä. „Näyttää siltä, kun olisitte kiitollinen tuolle
lurjukselle."

„Eipä paljon puutukkaan, etten olisi", myönsi
Anlti, „sillä ilman häntä ja tuota waiherikasta ret-
teäni en olisi lamannut läntälän Kaisua ja jollen
häntä olisi kohdannut, niin en olisi tiennyt mitään
ystäwästäni Risto länkälastä, puhumattakaan tuosta
merkillisestä Pietari Kalliokosken tapaamisesta. Oi-
keassapa tumminkin tuo maailmaa paljon kokenut
mies herra Jakob Adamson Maidenlaanesta oli, kun
hän sanoi wahingosta ihmisen wiisastuwan ja koke-
neen kaikki tietämän,"

Illan wietti Antti Koskela Risto läntälän ja
aikaisemman isäntänsä Aleksanteri Kalliokosken wel-
jen pojan kanssa. Ilta kului niin hauskasti, ettei
hän elämässään ollut wielä ennen mieltänyt niin
iloista iltaa. Seuraamana aamuna meni hän toi-
meensa herrojen Gerson K Maihannun työhuoneelle.
Läheisyydestä hyyräsi hän itselleen asunnon samassa pai-
kassa, jossa hänen nuoruuden tomerinsatin asui. Kum-
minkaan ei hän unhottanut majatalonisäntää Uudessa
Kotimaassa, maan päin mastoin tawi häntä usein
terwehtimässä, niinkuin oli turvannutkin. Joka ilta
luki hän englanninkieltä ja koetti siten mitä pikem-
miten perehtyä maan waltakieleen.

Niin kului jokapäiwäisessä puuhassa ja hyöri-
nässä noin tunsi unikkoa, kunnes kerran ollessaan
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nuoruuden ystawänsä kanssa käwelyllä Risto Jän-
kälä weti taskustaan kirjeen, jonka hän samana päi-
ivänä oli wanhennniltaan saanut. Hän otti puheeksi
tuon kirjeen sisällön ja kertoi: „Äitini kirjoittaa
muun muassa että olet kokonaan unohtanut lupauk-
sesi, jonka sisarelleni olit antanut, niinittäni lupauk-
sen käydä terwehtimässä wanhempicmi. He, äitini,
isäni ja sisareni, omat komin uteliaitakuulemaan kuu-
lumisia kotipuolelta, sillä moniin wuosiin eiwät he
ole saaneet minkäänlaisia tietoja sieltä. Mitä ajat-
telet asiasta? Emmeköhän huomenna lähde matkaan,
sillä meillähän on sunnuntaipäiwä, jolloin hywin
joudamme?"

„KrM mielelläni tulen, mukaasi", wastasi Antti,
„Gn ole unohtanut lupaustani, mutta paatinhan
ivaan myöhästää lähtöäni, jotta ehtisin perehtyä tä-
käläisiin oloihin, Tawata wcmhemviasi ja nähdä ko-
tosi on minulle olema erittäin mieluista."

„Hywä", wastasi Risto Jänkälä, »ilmoitan siis
tänään, että tulemme."

Seuraamana aamuna läksimat nuoret miehet
liikkeelle ja ensin täytyi heidän päästä yli Hudson-
joen. Kulkiessaan pikku höyryweneessä tuli Antti
mäkisinkin ajatelleeksi ylimenoa noin puolitoista kuu-
kautta sitten. Nuo muistot eiwät pystyneet häntä
surkastuttamaan, maan paniwat hänet päinwastoin
naurutuulelle. Hudsonin toisella rannalla nousiwat
he rautlltiewaunuun ja runsaan puolen tunnin pe-
rästä seisahtui juna Newarkissa, jossa Risto länta-
län wanhemmllt asuiwat. Mutta ketä seisoi heitä
wllstassa asemasillalla? Wanha rakennusmestari
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Jänkälä Kemistä, nykyisin talonomistaja Newarkissa,
waimonsa ja tyttärensä kanssa. Kaikki näyttiwät
tyytywäisiltä ja iloisilta saadessaan wastaan ottaa
niin terwetulleita wieraita. Antti Koskelaa terwehti-
wät he aiwan kuin perheeseensä kuulumaa, maikka
häu ei ollut edes wähääkään sukua heille. Se joka
sitoi heitä oli maan rakkaus omaan kaukaiseen koti-
maahan, rakkaus tuohon pieneen kotikaupunkiin Ke-
mijoen warrelle.

On nimittäin merkillistä, kuinka suomalainen,
ollessaan ulkomailla, kowasti kaipaa Suomeansa.
Tuhansia joka wuosi menee Amerikaan ja muihin
maanosiin onneansa etsimään muka, mutta kunhan
pääsewat perille, joutumat heti koti-ikäwän maltaan,
jota eiwät kestä, maan kiireen kautta pyrtiwät takasin
synnyinseuduilleen. Ei ole siis ihme, jos suomalaista
wieraalla maalla toinen suomalainen kohtelee sillä
lailla, kuin Antti Koskelaa länkälän perhe. Hänhän
oli tullut wast'Wän Suomesta ja hän, jos kukaan,
tiesi siis wereksimmät kuulumiset ja toi tullessaan
lämpimimmät terwehdykset.

Riemumielin weiwät Jänkälä ja hänen omai-
sensa wieraat kotinsa katon alle. Heitä kestittiin
aluksi ruualla ja juomalla, parhaalla mitä talossa
löytyi, mutta ei kestitseminen ollut pääasia, maan
kuulumisien kuulusteleminen. Kysymyksiä satoi puo-
lelta ja toiselta, kuin rakeita rajusaällä, ja Antilla
oli täysi työ wastatessaan kaikkiin Ummelleen kah-
deksan wuotta sitten oli rakennusmestari Jänkälä
muuttanut Kemistä, mutta kumminkin muisti hän
melkein jot'ikisen kiwen ja kannon. Hän kyseli ensin
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ihmisiä, mutta sittemmin tahtoi tietää myös kaupun-
gista ja joen rannoista, siirtyen kaupuugiu ka-
duilta ja tomukujilta ympäristön wilpoisiin lehtoihin
ja mäntyisille mäkimaille.

Kun he niin oliwat rupatelleet keskenään kolmen
tahi neljän tunnin ajan ja wirwoituksekseen nautti-
neet ruokaa ja juomaa, tahtoi lankälän perhe wih-
doin myös tietää, miksi Antti Koskela oli lähtenyt
Amerikaan ja jättänytkotimaan. Ia erittäin oliwat he
uteliaita kuulemaan, miten Antti oli tullut John
Parxer'in maatilalle, sillä heillä ei ollut wähintcikään
aawistusta, kuinka asianlaita oli.

„No hywä", wastasi Antti Koskela, „koska nyt
joudumme koskettelemaan näitä asioita, niin tah-
don teille kertoa suoraan kaikki, ja jos haluatte,
niin woittepa hywin halweksia ja iwata minua, sillä
en ole totta tosiaankaan muuta ansainnut. Ensiksi
kumminkin lukekaa ääneen te, wanha herra Jänkälä,
tämä kirje, sillä muutoin on teillä waikea käsittää,
mikä minut kotoani liitteelle on pannut."

Niin puhuttuaan ojensi Antti kellastuneen kir-
jeen rakennusmestarille, saman kirjeen, jonka hänen
enonsa oli kirjoittanut äitilleen. Mestari Jänkälä
luki kirjeen lomaa alusta loppuun asti, ja päästyään
loppuun, weti hän suutaan hymyyn ja katsahti wai-
moonsa, jolla myös oli waikea pidättää nauruaan.

„Näyttää siltä", jatkoi Antti Koskela, „tun te
tuntisitte tuon äitini weljen."

„Siitä on jo paljo aikaa", wastasi rakennus-
mestari, „tun hänestä kuulin kotimaassa puhuttaman.
Hän on paljon wauhempi minun ja matkusti ulko-
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maille minun wielä koulussa ollessa. Mutta paljoa myö-
hemmin olen tullut tuntemaan saman nimisen miehen,
jonka luulisin tuon kirjeen kirjoittajaksi, mutta mi-
kään Kroisus ei hän ole. Mutta jatka kertomustasi,
Antti, sillä näethän, että olemme kowin uteliaita."

Antti ei kysellytkään enempää, maikka rakennus-
mestarin wastaus ei suinkaan häntä tyydyttänyt,
maan jatkoi kertomustaan ja jutteli tarkkaan kaikki,
jonka lukin jo hywin tuntee. Ei hän koettanutkaan
koristella puhettaan, maan' peittelemättä kertoi asiat
halki. Luonnollisesti jutteli hän myös siitä hyödystä,
minkä tuollaiset matkat woiwat aikaan saada ja mikä
waikutus niillä oli ollut häneen.

„Nyt", sanoi hän wihdoin lopetettuaan pitkän
kertomuksensa, „ olette siis kuulleet waiheeni ja woitte
hywin iwata ja pilkata minua, jos se teitä huwit-
taa."

„Ohoh, eikö mitä", wastasi wakawana rakennus-
mestari. »Pilkan syytä ei ole meillä ollenkaan, maan
paremmin ilon, sillä niitä on tuhansia, jotka, epäon-
nistuttuaan yrityksissään, joutumat epätoiwoon; sinä
sitä mastoin olet hywin tajunnut tuon amerikalciisen
sananparren: Auta itseäsi, niin auttaa sinua myös
Jumala. In nyt ystäwäni lähtekäämme käwelylle,
niin saatte nähdä ympäristöä täällä; sieltä sitten
saatamme teidät asemalle, sillä kello seitsemän täytyy
teidän matkustaa takasin. Oletko yhtä mieltä, eukko-
seni?" sanoi hän sitten, kääntyen waimonsa puoleen ja
samalla iskien hänelle silmää.

„Kyllä", wastasi hänen waimonsa ja naurusuin
ilmoitti tajunneensa tarkoituksen.
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länkälän perhe ja Antti Koskela katseliwat nyt
ympäristöä ja ihmetellen tarinoiwat Newarkin pikai-
sista edistyspuuhista. Itse ukko Jänkälä selitteli
kuinka tämä paikka, ei kauan sitten, oli ollut pienoi-
nen kylä ja nyt sitä mastoin weti wertoja kaupun-
gille, »Rakennuksia", sanoi hän, „kaswaa täällä
kuin sieniä sateella ja kun minunkin urakkani, nuo
kaksitoista rakennusta, olen walmiiksi saanut, niin
heti ryhdyn taas uusiin rakennuspuuhiin. Mutta
jatkakaamme matkaamme ja menkäämme tuonne joen
warrelle, sillä siellä on eräs matala mökki, jota nähdä
ehkä huwittaisi ystäwäämme Antti Koskelaa.

»Minuako?" kysäsi Antti hämmästyksissään.
„Enhän minä ole mikään rakennusmestari, olenhan
main tumallinen puuseppä."

„Noo", wastasi rakennusmestari, „en tarkoitak-
kaan itse mökkiä, maan enemmän sen asukasta."

He kiiruhtiwat kulkuaan ja pian oliwat mökki-
rähjällä, jota päältä päättäen ei olisi luullut ihmis-
asunnoksi. Sisällä oli kumminkin asukas, wanha
harmaahapsinen ukonkänttyrä, joka silmälasit nokalla
istui työpöydällään ja teki työtä yksin sunnuntai-
sinkin.

„Wanhan ukon tuolla sisällä", puhui rakennus-
mestari, „tunnen minä, ja sinun Antti Koskela pitää
myös oppia tuntemaan hänet, sillä hän on saman-
niminen kuin enosi, tuo rikas Jakob Adamson."

Näin puhuen awasi hän jo mökin owen ja
kaikki astuiwllt tupaan, jonne hain tuskin mahtuiwat.

Wasemmassa nurkassa oli wuoteen tapainen,
jossa alasimena oli heinäsäkki ja peitteenä joku likai-
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nen niinimatto. Toisessa nurkassa oli akkunan wie-
ressä työpöytä, sellainen kuin räätäleillä tawallisesti
on, jolla ukkopahanen nyt istui ristissä säärin ja
kumarahartein, paikaten wanhoja waatteita. Muuta
kalustoa ei huoneessa ollut, kuin yksi kolmijalkainen
tuoli, pikku seinäpeili, josta toinen lasinvuolisko oli
poissa ja wielä muuan tumattoman suuri wanha
arkku, jossa oli kaksi suurta ruostunutta lukkoa.
Arkun kansi oli auki ja pohjalla näkyi muutamia
waateryysyjä.

„Kylläpä Jaakko on ahkera", sanoi rakennus-
mestari astuessaan huoneeseen, „nythän on sunnun-
tai ja kaikilla on lepopäiwä."

Tuo pikkuinen, harmaahapsinen ukko katasti sil-
mälasiensa yli muka tunnustellakseen, kuka häntä pu-
hutteli ja ärttyisesti mastasi heti: „mitä minä sun-
nuntaista wälitän? Naapurin Pekka tarwitsee hou-
sunsa tänään ja ennenhän toki ne paikkaan, kuin me-
netän tuon wähäisen työansion, minkä siitä saan.
Wähän on työtä ja wielä wahemmän ansiota, Hywa
waan kun ei nälkään kuole. Toista oli ennen kun
Helsingissä työskentelin ja ansaitsin lähemmän kym-
menen markkaa päiwässä."

„Glä muistele Helsinkiä ja mnita suuria paik-
koja", wastasi rakennusmestari, „puhukaamme hetki-
nen kotipuolestasi ja syntymäkaupungistasi Kemistä."

„Ei maksa waiwaa", huusi ukko wihasesti. „En
mitään tahdo sieltä kuulla."

„ Mutta sinun täytyy nyt minua kumminkin
kuulla, siitä huolimatta tahdotko waiko et", wastasi
mestari, „ja katso tässä olen tuonut mukanani sinun
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sukulaisesi, joka wasta aiwan äsken on Suomesta
tullut. Näetkös, tässä seisoo sisaresi poika Antti
Koskela."

Nyt otti räätäli silmälasit nenältään ja tarkas-
teli pitkään Anttia. „Tuoko olisi sisareni poika", sanoi
hän, „sisareni Anna Stiinan poika? Mitä hänellä
on minun kanssani tekemistä?"

„Hän on tullut sinua terwehtimään",selwitti ra-
kennusmestari, „sillä olethan kirjoittanut Suomeen
ja pyytänyt koko Koskelan perhettä muuttamaan
tänne, wai kiellätkö noin parisenkymmentä wuotta
sitteu kirjoittaneesi sellaista kirjettä?"

j,Hahcchll", nauroi räätäli ilkeästi. „Siis on
kumminkin kirjeelläni ollut seurauksensa. „Hcchaha!
Ia tuo nuori mies onko siis tänne tullut jakamaan
kanssani tawaroitani?"

Antti Koskela oli kuin ukkosen iskemä, kun hän
rakennusmestarin ensimmäisistä sanoista pääsi sel-
wille, että tämä harmaja, raihnainen räätäliukko oli
hänen, upporikas enonsa, mutta kumminkaan ei hänenoansa kohdellut halweksiwaisesti ja wihasesti, maan
painwastoin meni hänen luoksensa ja antoi hänelle kättä
terwehdykseksi. „Koska te", sanoi hän, „nyt todella-
kin olette enoni Jakob Adamson, niin terwehdän
teitä sukulaisenani ja tuon tuhannen terweisiä äitil-
tani ja weljeltäni Aatamilta."

„Hywä, Antti", huusi rakennusmestari. „Nä-
kyy kyllä, että sinulla on sydän oikealla paikallaan.
„Mutta sinä", jatkoi hän kääntyen räätälin puoleen,
nähtyään, että hän ei »välittänyt Antin tervehdyk-
sistä, „Sinä olet suuri pettäjä ja walhettelia, lä-
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hettäessäsi moisia kirjeitä sukulaisillesi. En ole tun-
tenut sinua kauan, mutta tunnen ihmisiä, jotka omat
aina tienneet sinun elämäntapasi ja kaikki omat ker-
toneet, että aina olet ollut Vähäpätöinen räätälin-
ammattilainen etkä mikään suuri liikemies ja maa-
tilain omistaja."

„Tahdotko tietää, miksi minä tuon kirjeen kir-
joitin?" kysasi räätäli irwisuin ja laihoja, kalpeita
sormiaan katsellen. „Sen olen sinulle kertoma. Ih-
miset kotipuolella kohteliwat minua tylysti, sanoen,
etten mitään kykenisi hankkimaan enkä kokoilemaan.
Jouduttuani tänne wieraille maille, johtui mieleeni
kostaa ilmoittamalla sukulaisilleni rikastuneeni ja hou-
kuttelemalla heitä samaan kurjuuteen, jossa itsekin
olen elänyt."

„Wai miu", wastasi mestari, jonka poskille
lensi kiiwastuksen puna. „Ia jospa lankosi olisi si-
nua uskonut ja muuttanut waimoineen lapsineen
tänne, niin mitä sitten olisit tehnyt?"

„Mitäto sitten?" nauroi räätäli yhä ilettäwäm-
min, „Enpä juuri mitään. Olisin main ollut mar-
sin mielissäni; jos he olisiwat täällä joutuneet köy-
hyyteen ja kurjuuteen, niin olisin ollut yhä parem-
malla tuulella. Miksikäs heillä pitäisi olla parem-
min kuin minulla? Jo lapsuudesta saakka en ole
sietänyt Adam Koskelaa. Hän piti itseään minua
wiisaampanll ja ylpeästi kantoi päätään Korkealla.
Hänelle ainakin olisin suonut, että" . . .

„Seis, jo heretkää!" keskeytti hänet Antti Kos-
kela, astuen askeleen lähemmäksi. „Isääni ei teillä
ole oikeutta loukata! Gn tahdo teitä puhutella
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hlllwentawllsti, sillä te olette äitini weli. Mutta ai-
wan äänettömäksi en kumminkaan saata heittäytyä.
Tuollainen mieliala,, joka teillä näkyy oleman, ei ole
oikea ja Jumalalle otollinen ja joka niin ajattelee kuin
te ei maailmassa pitkälle pääse. Minkä soisit itsellesi,
se suo muillekin, on oikea kristillinen sääntö. Minkä
kylmää sen niittää. Jääkää hywästi, enoni. Hitil-
leni olen kyllä pian kirjoittama, millaisena teidät olen
löytänyt."

Näin puhuttuaan kääntyi Antti Koskela räätä-
lille selin ja poistui. Toiset seurasiwat häntä.

Tähän moisin hywin jo tarinani lopettaa, sillä
„rikas eno" oli wihdoin löydetty. Mutta luulen

kumminkin paremmin tyydyttämän: lukiaa, jos en
häntä jätä aiwan tietämättömäksi tulemista tapahtu-
mista, maan kerron wielä lyhimmittäin kertomuk-
semme päähenkilön myöhemmistä elämänwaiheista.

Mitä ensin tuohon rikkaaseen enoon, Jakob
Adamsoniin, tulee, niin olemme kaikki yhtä mieltä
siitä, että hän oli kirjoittanut tuon kirjeensä sisarel-
leen häwyttömässä tarkoituksessa; mutta elköön lukia
toki luulko, että hän on laatuaan ainoa niistä mo-
nista sadoista ihmisistä, jotka Amerikaan matkusta-
mat Pohjolasta ja muusta Suomenmaasta. Ei lä-
heskään, maan niitä on satoja ja monta sataa onkin
jotka tekemät itsensä osallisiksi samanlaisiin rikoksiin,
jospa kohta hiukka lieweämmällä lamalla. Suomessa
luultiin yleensä wielä parisenkymmentä wuotta sitten,



147

että Amerikassa löytyy kultaa kasoina katulailla ja
että ei tarwitse kuin kumartua tootnkseeu sitä taskut
täyteen. Ihmiset omat kumminkin wähitellen mii-
sastuneet ja tuollainen luulo on melkein häwinnyt.
Mutta jos joku keinottelia joskus palaa rikkaana
miehenä kotimaahan, niin heti ollaan walmiit tart-
tumaan matkllsauwacm ja menemään Ameritaan.
On hywin Harmoja, jotka pääsewät läheskään toi-
weittensa perille, mutta monta, hywin monta sel-
laista, joitten käy samalla lamalla, kuin Jakob Adam-
sonin. Hän eli puutteessa ja köyhyydessä. Hän
kuoli muutamia unikkoja sen jälkeen kuin hän tapasi
sisarensa pojan ja rakennusmestarin perheen. Hän
kuoli mökkiinsä, niin ettei ollut yhtään ystäwällistä
kättä, joka olisi ummistanut hänen silmänsä wiimmei-
seen lepoon.

Antti Koskela puolestaan teki työtä ahkerasti
ja iltasin luki englanninkieltä, kunnes wihdoin tuli
hywin toimeen silläkin kielellä. Jo ensimmäisellä
wuodella tapahtui kaksi asiaa, joista meidän täy-
tyy tehdä lähemmin selkoa. Ensin sai Risto Jän-
kälä tarjouksen tulla lankonsa huonekaluliikkeen johta-
jaksi ja osamieheksi, johon tarjoukseen hän myös suos-
tui. Liike sijaitsi Newarkissa, niin että Risto pääsi
kotinsa läheisyyteen. Toiseksi laajensiwat herrat Ger-
son <K Maihannu liikettään ja hankkimat toisen huo-
nekalutehtaan, sillä yhdessä ei ehditty tehdä niin pal-
joa kuin tarwe waati. Siihen tarwittiin tietysti
työnjohtaja ja kuka siihen tuli? Tietystikin Antti
Koskela, sillä wanhan tehtaan työnjohtaja Pietari
Kalliokoski oli hänet siihen toimeen herroille ehdotta-



148

nut, sanoen ei woiwcmsa sopiwampaa miestä löytää,
kuin Autti oli. Se ei ollut Antille pieni ylennys
ja oli luonnollista, että Pietari Kalliokoskesta ja
Antista tuli nyt yhä paremmat ystäwykset, kuiu
aikaisemmin oliwat olleetkaan.

Kului taas wuoden päiwät, niin Pietari muu-
tamana päiwänä sai kirjeen sedältään Aleksanteri
Kalliokoskelta Helsingistä, jossa hän pyysi Pietaria
palaamaan kotimaahan ja ottamaan haltuunsa liik-
keen, hän itse näet kun oli jo wanha ja halusi we-
täytya hiljaiseen, rauhalliseen yksityiselämään, Pie-
tari, tuumiessaan asiasta Antin kanssa, kysäsi hä-
neltä äkkiä, eikö Antti tahtoisi tulla osamieheksi hä-
nen liikkeeseen. Antti Koskela katsoi Pietaria suurin
silmin ja wastllsi nauraen: „Sitä wielä puuttuisi,
mitähän setäsi sanoisi, kun toisit mukanasi miehen,
joka täällä woi ansaita tuskin tuhatta dollaria, ja
wieläpä osakkaaksi. Mutta toisaalta taas olisihau
komin hauska saada yhdessä tehdä työtä ja olen
warma, että silloin toiminimi »Aleksanteri Kalliokoski
<K Kumpp," kaikuisi kauas ulkopuolellekin oman
maan rajoja. Mutta mikä on mahdotonta, se on
mahdotonta ja siis emme enää siitä puhu sen enem-
pää." Niin puhui Antti Koskela ja Pietari Kallio-
koski ei siihen mitään wastannut. Gi seuraamana-
kaan päiwänä ollut asiasta sen enempää puhetta.
Pietari kertoi maan kirjoittaneensa sedälleen ja ky-
syneensä milloinka hänen Minneistään pitäisi olla Hel-
singissä.

Wiisi wiikkoa myöhemmin, muutamana lauan-
taipäiwänä, tuli äkkiä Pietari Kalliokoski Antti Kos-
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kelan työpaikalle häntä tapaamaan. Hänen silmänsä
loistiwat ilosta.

„Eitö totta, Antti", puhui hän pitemmätta al-
kupuhetta, „että tänään on ummelleen kaksi wuotta
siitä, kun tulit herrojen Gerson H Maihannun pal-
roelukseen. Wuosi sitten mietimme tätä iltaa merkki-
iltana Uudessa Kotimaassa ja niin teemme myös
tänä iltana, sillä nyt on meillä wiela suurempi syy
sitä tehdä."

„No kuinka niin?" kysäsi Antti.
„Kqtsos", jatkoi taas Pietari. »Tänään olen saa-

nut wllstautsen sedältäni, jossa hän lausuu mielellään
suomansa, että meistä tulee yhtiötowerit. Majatalon
isäntä on kokenut ja ymmärtäwäinen mies, häneltä
tulee meidän saada tänään wielä monenlaista neuwoja."

„Mielellänihän suostun ehdotukseesi", wastasi
Antti Koskela ja sen enempää tiedustelematta kii-
ruhti Pietari taas toimeensa työpaikalleen.

Antti Koskelalta ei työ sujunut sinä päiwänä
enää. Hän käyskenteli lewottomana ja mieli oli
täynnä erilaisia mietteitä. Hän toiwoi ajan mitä
pikemmin kuluman ja kun roihdoin lepotunti tuli ja
mäti hälweni koteihinsa, niin hänkin kiiruhti talol-
leen, sillä hän tiesi että häntä odoteltiin.

Mäwykset kokoontumat Uudessa Kotimaassa
North-Williamstreetin warrella. Siellä istahtiwat
he pöydän ympärille ja alkoiwat patista keskenään.

„Wiisi wiikkoa sitten", alotti Pietari Kalliokoski,
Antti Koskelaa puhutellen, »ilmaisin sinulle, että
setäni kaikin mokomin haluaisi minua palaamaan koti-
maahan ja ryhtymään hänen liikkeeseensä."
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„Tiedäu kyllä sen, Pietari", wastasi Antti, „ja
pidän aiwan luonnollisena asiana, että setäsi niin
tahtoo, sillä hän itse on jo wanha ja woimaton.
Hän on myös kyllin rikas, niin ettei hän mitään
suurempaa rikkautta enää kaipaa."

, „Niin ajattelen myös minä", myönsi Pietari
Kalliokoski, „mutta nyt on tehtäwä päätös tuosta
tärkeästä asiasta, woinko suostua niihin ehtoi-
hin, joilla minun tulisi ottaa liike huostaani. Tässä
asiassa panen suurta armoa sinun sanoillesi, Antti,
sillä sinähän paremmin tunnet liikkeen, kun ivasta
kaksi muotia sitten erosit setäni palweluksesta. Mi-
nulle sitä wastaan on liike jo kuusi wuotta sitten ol-
lut wieras."

„Ehdot eiwät klli liene wllikeitll täyttää", wlls-
tllsi Antti hymyillen, „sillä Aleksanteri Kalliokoskella-
han ei ole ketään muita perillisiä, kuin sinä."

„Se on kyllä totta", wastasi Pietari, „mutta ei
asianlaita ole kumminkaan aiwan niin, kuin sinä luu-
let. Mainitsit juuri, että olisin setäni ainoa perilli-
nen. Wenäjällä on elossa kumminkin yksi hänen si-
saristansa, joka wasten weljensä tahtoa meni naimi-
siin muutamalle Wenäjän miehelle. Tästä awiolii-
tosta syntyi wiisi lasta, kolme tyttöä ja taksi poikaa.
Sisarestaan ei setäni ole halunnut tietää moniin
wuosiin sanaakaan ja wielä wahemmin on hän tay
tonut olla tekemisissä hänen miehensä kanssa, jota
nyt on yäwinnyt tielle tietymättömälle ja jättänyt
perheensä oman onnensa nojaan. Mutta olisihan ko-
min armotonta lapsia kohtaan, jättää heidät perimät-
tömiksi ja köyhyyteen, sillä wiattomathan he omat."
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„Wai niin, wai niin", jatkoi Antti Koskela, „se
muuttaa asiaa. Ensi näkemästäni olen aina pitänyt
Aleksanteri Kalliokoskea kunnon miehenä ja sama
luulo on minulla hänestä wielä nytkin, mutta asiain
näin ollen käyn wähitellen uteliaaksi kuulemaan mil-
laiset oikeastaan nuot setäsi ehdot omat."

„Setäni", selwitteli Pietari Kalliokoski, „tuntien
hywin minun wähäisen omaisuuteni, jota hän on
hoitanut aina isäni kuolinpäiwästä saakka, kirjoittaa,
etten tulisi kaupan kautta saamaan hänen tehdasra-
kennuksiaan, rvaan ainoastaan Vuokraamaan ne mää-
rätyksi ajaksi. Hän tahtoo, että wälikontrahti teh-
taisiin kymmeneksi wuodeksi ja että minä maksaisin
neljä prosenttia korkoa koko wuokrasummasta. Noi-
daksemme mitä tarkimmin määrätä tuon wuokrasum-
man suuruuden, armioidaan rakennukset minun tul-
tuani Helsinkiin, asiainymmärtäwäisten miesten läs-
näollessa. Onko sinulla mitään muistuttamista tätä
menettelytapaa wastaan?"

„Ei suinklln", wastasi Antti, „päinwastoin on
mielestäni tuuma marsin wiisas ja luulen, että sinä
sekä setäsi tulette näin oikein hywin aikaan."

„No hywä on", sanoi taas Pietari, „mutta mi-
täs siitä tuumit, että ostan kaiken tehtaan irtaimis-
ton, niin myös koneet ja työkalut. Walmistetun
huonekaluwaraston saan myös kaupan kautta omak-
seni sen armon mukaan, kuin huonekalut Valmis-
tettaessa omat maksaneet. Tämän mukaan tu-
lisi kauppasumma tekemään 48,000 markkaa. Liik-
keen manhll hnwä maine tulisi ilmaiseksi kaupan
päälliseksi."
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Antti Koskela hywäksyi myös tämän ehdon täy-
dellisesti ja piti' kauppasumman komin wähäiseuä.

„Setäni", jatkoi taas Pietari, ..asettaa minulle
mielestäni edulliset maksuehdot. 20,000 mk. on mak-
settawa heti ja sitten 2,000 wuosittain. Luuletko,
että woin saada nuo 2,000 mk. wuosittain ylijää-
mäksi."

..Kaksi tuhatta", huusi Antti. „Olen warma,
että wähintäin 4,000 jää yli, etenkin kun olet täällä
tottunut yksinkertaiseen elämään ja liike on nykyisin
nim suuressa Vauhdissa ja maineessa."

„Ia wihdoin", puhui wielä Pietari, »asettaa se-
täni wiimeiseksi ehdoksi, että toisin sinut tullessani
osamieheksi liikkeeseeni."

..Minutko?" ihmetteli Antti Koskela, joka wuo-
roin punehtui ja talveni. „Sehän on aiwan mahdo-
tonta, sillä eihän minulla ole mitään omaisuutta,
jota moisin käyttää liikettä lunastettaessa."

..Omaisuutta emme sinulta kaipaakaan", wastasi
Pietari, „waan työkykysi ja taitosi omat meille tar-
peen. Niin kirjoittaa myös setäni ja tässä on kirje
woidaksesi itse lukea sen. Luettuasi anna se koke-
neelle Malvallesi majatalon isännälle."

„Tätä en olisi ikinä woinut aawistaataan", huusi
Antti luettuaan kirjeen ja ojennettuaan sen majata-
lon isännälle,

„Tuo wanha mies Aleksanteri Kalliokoski" —-

alkoi nyt wuorostaan majatalon isäntä, jota tähän
asti oli wain kuunnellut keskustelua „ tekee mie-
lestäni marsin wiisaasti, että hän yhdistää teidät
molemmat samaan liikkeeseen. Tehän olette wanhoja



153

lapsuuden towereita ja nyt nuoruuden hywiä ystäwiä.
Tunnette siis toisenne ja woitte tulla aina hywin
toimeen. Ia on aiwan oikein ja kohtuullista, että
työhön erinomaisesti pystymän, marsin kylvyttään ihmi-
sen ei ikänsä köyhyytensä takia tarwitse elää wä-
häisissä oloissa toisen käskyn alaisena, maan hankki-
koon itselleen omintakeisen, johtaman aseman. Siis
Antti Koskela", huusi hän yhä kowemmalla äänellä.
„Antakaahcm oikea kätenne minulle merkiksi, että teistä
tulee ystäwänne kanssa työtowerit, yhtiötowerit."

Näin puhuen tarttui hän molempien käsiin ja
painoi ne yhteen. Mtäwykset antoiwat kädet rau-
hallisesti lewäiä toisissaan ja katsoiwat kauan toi-
siaan silmiin. Majatalon isäntä Uudessa Kotimaassa
antoi heidän känneille alleillensa ensimmäisen siu-
nauksen.

Tähän lopetan tarinani, sillä jokainenhan nyt
ymmärtää, että yhtiötowerit jättiwat laillisen mää-
räajan kuluttua entisen työpaikkansa herrojen Gerson
& Maihannun luona ja matkustiwat Euroopaan.
Eiwätkä he paluumatkalla wanhaan kotimaahan kul-
keneet Saksan kautta, Bremenin linjalla, joka olisi
ollut suorin tie, maan Englannin ja Ruotsin kautta
mennä nmlettiwät, joten pääsiwät pistaymäan Ke-
miin, Siellä rakkaassa Antin kotikylässä oli kaikki
entisellään, paitsi uusi saha oli rakennettu wanhan
siaan ja enemmän tukkijätkiä näkyi kaduilla kuljeske-
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lewan, kuin entisiin aikoihin; olihan „Pawiljou
linkin" alettu jo rakentaa. Tietystikin heitä riemulla
kotikyläläiset terwehtiroät ja Amerikan asioista oli
paljo rupattelemista. Sieltä roasta Helsinkiin men-
tiin. Tämän pituinen tämä tarina.
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