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I.

Kalastajan mökillä.

Reinjoen »varrella, Saksanmaan kauneimmassa
alassa, noin neljännestunnin matkan päässä metsäky-
lästä oli Pieni, yksinkertainen kalastajan mökki. Lä-
hellä kylää kohousi kukkula, jonka huipulle oli raken-
nettu komea linna. Matala oli tuo kalastajan maja,
multa kiiltämän Puhdas »valkeaksi siwuttuine seinineen
ja auringossa kimaltelemme ikkunoineen, Wiiuiköyn-
nöslen ympäröimänä näytti se niin ihmeen kodikkaal-
la ja ystäwällisellä »valkoisten ja punaisten köynnös-
ruusujen keskeltä, Varmaankin oliwat tuon pienen
mökin asukkaat iloisia ja onnellisia ihmisiä, joskin köy-
hiä. Ei tämä ajatus sittenkään ihan paikalleen osu-
nut, Iloisla ja tyvtywäistä mieltä ei tosin Puuttu-
nut tämän tuwan haltioilla, mutta eipä Puutekaan
ilkeain seuralaistensa hädän ja kateuden kera ollut
milloinkaan sen owea awannut. Rikkaudesta ei kyllä
tiedetty, Waan mitäpä Kalastaja-Antti ja hänen rei-
pas »vaimonsa, Mari rikkauksista »välitliwät! Heillä
oli mielestään yllinkyllin omistaessaan tupasen, kir-
jawan lehmän ja kaksi wuohta, jotka »vallattomina
kiipeiliwät läheisellä kukkulalla. Nuo pihamaalla
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käyskentelcwät kanat, jotka kaapiwat hiekassa ja kaa-
kottiwat, kun joku heistä oli munan muninut, nekin
oliwa! Antin ja Marin, Mökin takana komeili suuri
Puutarha ja etäämpänä oli tuotsuawa heinäniitty ja
peltotilkku. Niistä Kalastaja-Antti huonoinakin wuo-
sina korjasi perheelleen, lehmälleen ja wuohilleen riit-
täwästi »viljaa ja Perunoita, »vaihdellunpa hywinä
wuosina osa kiiltäwiin kolikkoihinkin, Oli hänellä
wielä »verkot ja »vene ja Reinlvirta taloineenkin oli
tawallaan hänen omaisnuttaan. Ei kukaan -sukkelani-
min saanut kaloja Pyydyksiinsä houkutelluksi kuin
Antti, Ia kaiken onnensa kukkuraksi asui hän hymyi-
lelvän luonnon keskellä, koko laajassa Saksan lvalta-
tunnassa olisi luskin löylynyl »viehältäwämpää kolk-
kaa. Onnellinen on ihanan luonnon helmassa asuja!
Hänellä un rikkautta kylläksi! Mutta Paraiten osaa
tällaista onnea nrwoslella, jos sieltä tählyy muuttaa
karummille maille, jossa silmä »väsyy katsomaan
hiekkakenttiä, aawikoita, joiden ylitse synkän harmaa
taiwa-s kaareutuu, Wasla silloin tunnet, mitä olet ka-
dottanut! Mieli ikäwöipi pois noilla toiwottumilta
lakeuksilta takaisin iloisille kotipientareille ihailemaan
siimeisiä metsiä ja »vuolaita wirtoja, joihin jylhät
wuorel linnanraunioineen runollisesti kuwastuwat.

Ilta läheni, Aurinko Painui Painumistaan le-
poon, heilläen jäähywäisiksi purppurahohteen yli
maan ja taiwaan. Ilma oli tyyni, Puolipäiwän
tienoissa oli ukkonen etäällä jyrähdellyt, Ivaan raju
ilma ei Päässyt Puhkeamaan, uhkaili wain synkkänä
pillvenä kaukaisella taiwaanrannalla. Mökin edus-
talla, matalalla Puurahilla istui Mari-emäntä silpo-
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massa herneitä, mitkä juuri oli Puutarhasta noutanut
»valmistaakseen niistä huomiseksi päiwällisruuan,
Wille ja muut lapset autloiwat äitiä, Awoimesta
ikkunasta kajahteli raikas laulu, yksinkertainen Reinin-
rantamilla tuttu kansansäwel. Alhaalla rannalla
»veisteli »voimakas mies wenettä. Se oli Kalastaja-
Antti, joka korjaili tvencttään lähetätseen huomisaa-
nnina auriuaon nousua kalaan, Wirtaa pii-
lin lulliwat edestakaisin suuret Purjelaiwat ja Pie-
nemmät alukset. Erään laiwan kannelta kaikui ran-
nalle iloine» terwchdys, Antti keskeytti työnsä ja
Ivastasi lerwehtiälle hattuaan huiskuttaen.

Lähellä mökkiä kierteli lie kylään. Sitä Harmoin
käytettiin, nytkään ei siellä näkynyt ketään. Talon-
pojat inellei» yksinomaan kulkiwat tätä tietä wiiniwil-
jelyksilleen, Ivaan nyt oliwal he jo palanneet kukin ko-
liinsa, Ainoastaan yksi myöhästynyt oli wiela tietä
taiwallamassa ja tälle toiwotti kalastajan mainio ys-
tävällisen „yy!oänillan".

Möisi jo työnsä lopettaa, on hän sitä teh-
nyt tarpeeksi tänä päiwänä", tuumaili Wille, puna-
poskinen, lymmenwuotias poikanen, „wanha Martti-
sin meni äsken ohitse ja hän se aina on »viimeinen
mies »oiinilaryassaan, Minkälähden isä tekee kau-
loemmin lhötä, kuin naapurit?"

knit pitää sen tarpeellisena, Poikani", »vas-
tasi äiti hymyillen, silittäessään pojan kukoistamaa
Poskea, „KatsoPas, näyttää siltä, kuin isä jo olisi
iskenyt »viimeisen naulan lautaan, kosla pyhkii hien
otsallaan ja panee kirtveensä Pois. luoksehan autta-
maan isää työkaluja kantamaani
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Poika riensi isänsä luo. Tämä nosti hänet woi-
makkailla käsillään korkealle, puisti rintaansa wastaan
ja suuteli punaisia huulia,

„Mihin niin kiire Willellä?" kysäsi hän. „Mitä
kuuluu? Onko kalakeitto jo Malinista, hastko isää il-
taruualle?"

„En tiedä mitään kalakeitosta", wirkkoi poika ja
wastasi innokkaasti isän hellyyden osotuksiin," Mutta
sen tiedän että nyt »vietetään juhla-iltaa. Kerrothan,
isä, Manhan tarinan lohikäärmeestä ja Roland rita-
rista tahi keisari Kaarlo Suuresta laikka Sarwipäa
Sigfridistä? Isä kulta, Annakin on kowasti utelias
ja äiti arweli että kyllä kerrot meille hupaisen tarinan
Anna kun kannan kirineesi ja naulalaatikon, ei ne pai:
joa Paina! Kun sinä otat muut tawarat, ei meidän
tarwitsc tulla toista kertaa noutamaan,"

„Kas, mikä kiire sinulla on!" hymyili isä. „Tns-
kinpa sentään tänään tulee mitään kerrottua. Näe!
hän, auriko jo laskee. Täytyy Panna Mene korjuu
seen, näyttää siltä kuin tulisi tulwa ensi yönä. Kanna
sinä työaseel, sillä aikaa kun minä kiskon weneen
ylemmäksi rannalle."

„Mitä sitten, isä?" Saamme nähdä tokko ennen
illallista ehdimme satuja kertoa !a shöthä on teidän
lasten meneminen lewolle, senhän tiedät, Äiti io kut-
suu meitä. Kalat kait owat kypsiä, joudutaanpa, et-
teiwät jäähdy!"

„Woi, kuinka ikäwää, ettemme saa kuulla satuja
tänä iltana!" walitti Wille, nostaessan raskaan lir
ween olalleen ja naulalaatikon toiselle. „Mutta huo-
menna kerrot warmaan?"
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„Kyllä lapseni, jos main aikaa riittää," lupasi

Kalastaja-Antti. „Täksi Päilvää päätämme työn ja
kiitämme Jumalaa kaikesta hytvästä, mitä Hän on
meille tehnyt."

Wille raastoi taakkaansa mäkeä ylös, sillä aikaa
kun isä weti »veneen lähemmäksi mäkeä. Ranta ei ol-
lut komin jyrkkä eikä mökkikään korkealla. Pari kertaa
lewähoettyciän sai hän sen siirretyksi määräpaikkaan.

„Mitä suotta waiwaat itseäsi, Antti?" kysyi mai-
nionsa tullessaan ukkoaan. Mustaan, „Onhan mene
yhtä hywässä tallessa alempanakin, kuin täällä, huo-
menna on sinulla taas waiwaa kiskoa se alas".

.Helpostihan se luistaa alusmaata", hymyili
Antti ja ojensi waimolleen karkean kätensä terwehdyk-
seksi, „ParcmPi katsoa kuin katua, Reinillä on omat
oikkunsa. Tuolla etäällä on käynyt aika ukonilma
rankkasateineen, Höllä luultawasti wirta paisuu ja
mitäs sanot, jos se wie wenheemme mukanaan?"

„Tokko se rajuilma niin Määrällistä lie ollut, tur-
haan sinä huolehdit", arweli Mari ja kietoi kätensä
Antin Myötäisille ja Pyyhki esiliinansa kulmalla tämän
hikistä otsaa, „Aina sinä teet liiaksi työtä, enemmän
kuin muut".

„Teenpä niinkin, koska se minua huwittaa, työs-
kentelenhän sinun ja lastemme hylnäksi. Hoidathan
sinäkin kodin ja keittiön. Tuokin wasullinen herneitä
osottaa ettet ole ollut toimetonna. Työtä tekemään-
hän ihminen on tähän maailmaan luotu! Luuletko,
Mari, että »vaihtaisin kohtaloa howinherran kanssa,
jonka ikkunat kiiltäwät kuin tulessa. Miesparka on elä-
määnsä kolvin kyllästynyt. En, enpä liioin waihtaisi
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kohtaloa Otto-Herran kanssa. Jumala minua siitä
»varjelkoon! Hän ei käytä hetkeäkään tositoimeen.
Nuori kun on, on hän siitä shhstä »vielä pahemmassa
Pulassa, luin isänsä. Jumala sallikoon minun pitää
pienen mökiini, kelpo »vaimoni ja lapseni sekä terween
ruumiini, niin ylistän onneani koko elämäni i'än",

„Antti rakas!" puhui »vaimo hellästi, „Sinä
olet tyytywäinen ja nöyrä etkä kadehti ketään, »vaikka
elämäsi nuoruudesta pitäin on ollut raatamista ja
tieltäymistä",

„Mitä raatamista, lielläymistäkö?" kysyi Antti
kummastuneena, „Mistä minun on täytynyt kieltäy-
tyä, onhan minulla kaikkia, mitä sydämeni halaa.
Enempää ei »voi ihminen Herralta toiwoa, eikä mis-
tään Häntä enemmän kiittää, luin terweydestä ja joka-
päiwäisestä leimasta".

„Entä kun tulet wanhaksi ja heikoksi?"
„Onhan meillä lapsemme!" huudahti nuori kalas-

taja ja katsoi säteilewin silmin Willeä ja Annaa, jotka
juuri kantoilvat »viimeisiä thöaseita rannalta, „Kun
me olemme tvanhoja ja woimattomia, omat he nuoria
ja työkykyisiä ja silloin pitämät kyllä meistä huolen,
niinkuin nyt me heistä. Miksi surisimme huomista
päilvää? Jumala on meitä auttanut ja auttaa Ivasta-
kin! Niinkö »vähän sinulla on luottamusta Kaikkiwal-
tiaaseen, että ajattelet onnettomuutta juuri kun olem-
me onnen helmalapsia!"

Liikutettuna Puristi Mari miehensä kättä, »vasta-
ta hän ei ennättänyt, tulvan owessa kun samassa näkyi
kukoistama, »viidentoista »vaiheilla olema tyttö) joka
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ilmoitti että kalat oliwat Paistuneita ja että jo oli aika
oltaa ne tulella,

„No Liisa, luupäs ne tänne!" läsli Kalastaja-
A,mi, „Hywällä ruokahalulla syön, milä larjoot.
Kala Pöylä lanne railliiseen ilmaan, Miksi käwisim-
me ahtaaseen huoneeseen, kun edessämme o» Jumalan
ihana luonto?"

„EisäNä u» pöhlä jo kalelluna, ja jus sen »»des-
!an» railoaan, Palaluat kalal sillä ailaa", Masiasi lyt-
lö käskyä ouduslacn.

„Se un oma asiamme", wirklui Antti iloisesti,
„Tulc, Mari, nostamaan Pöytä ulos! Mille, tuu sinä
luulil, Sukkelaan! Kohla un kaikki Malmista!"

Niin olikin, Antti emanlinccn kiirchtiwä! !u
Paan, luussa luukiossa oliwat nostaneet Pöydän ulos,
wiheriälle nurmilolle ulue» edlislallc, Wille ia Anna
loiwat purituolit ja kaikki oli jo järjestyksessä, ennen
luin Liisa ehti luoda maukkaat kalat. Kun Wille oli
>ul>>>nl lyhyen ruokaluwnn, iakoi isänlä kaikille kalaa
ia Perunoita, Riittäwäsli sai jokainen ja hywällä
maislrii yksinkertainen ateria, jonka isäntä ahkeralla
työllään oli Perheelleen hankkinut. Syötyä railoasi
Liisa Pöydän, ja nosti sen Paikoilleen, Wille ja An-
na sanoiwat sillen hywää yölä ja Liisa auttoi heidät
wuotcesccn ja Palasi laas Pesemään astiat,, - Antti
waimoineen jäi kahdenkesken, äänettöminä ihailemaan
kaunista kesämaisemaa,

Iltarusko oli jo Paennut ja wicno hämärä iver
hosi etäisen maiseman, - Taiwaalle nousi kuu, lualais-
ten hopcawalollaan seudun, Reinwirrasta kohousi
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wilpoinen sumu. Kaukana wälähteliwät kalpeat Ka-
Icwan tulet öisellä taiwaalla.

Kotwan aikaa oliwat Antti ja hänen emäntänsä
siinä istuneet, kumpikin omiin ajatuksiinsa waipnnee-
na, lun tulvasta kuului nopeita askelella ja kirkkaassa
kuutamossa näkyi siewä tyttönen astuman wirralle
Päin,

„No, minne nyt näin myöhään, Liisa lapseni?"
kysyi Antti, kun tyttö kiirehti ohitse.

„On wielä Pesläwää wähäsen", ivastasi heleä
ääni, „Illa on lämmin ja ihana ja kun nousen mäi-

häin huomenaamuna on pesuni walmis kuiwamaan
panlawaksi, Olen sitä Marten jo ripustanut nuorat
puutarhaan".

Mtä Pian luin oli lullutkin, katosi tyttö ja kohta
kuului wirralta wehen loiskintaa.

„Kelpo tyttö", kehui Antti, „Aina hän on työssä
ja iloisena laulaa hyräilee. Siunauksen hän toi tulles-
saan mökkiimme",

„Antti rakas!" sanoi Mari liikuteltuna, „Kärsi-
Ivallisesti kannat tämänkin kuorman, jonka minä olen
päällesi sälyttänyt. Et ole kertaakaan tytölle pahaa sa-
naa sanonut ja kuitenkin —",

„No, entäs sitten, sanohan sanottawasi!" kehotti
Antti, kuu waimonsa keskeytti Puheensa,

„Kuitenkin luottaa hän sinulle huolla", jatkoi
waimo itkien, „los ei Liisa olisl"tullut taloon, ei
sinun tarwitseisi niin Paljon raataa".

,Mitä joutawia!" nuhteli Antti lempeästi, Liisa,
siskosi lapsiko olisi minulle muka taakaksi? Tyttöhän
meitä kaikkia ilahultaa sukkeluutsineen ja hauskoine



11

lauluineen. Aamusta iltaan on hän toimessa ja aut-
taa sinua tatouspuuhissa. Joko olet unohtanut miten
hywin hän sinua hoiti, kun wiime kcwäänä sairastit?
Ia muislalha» kun luu kauhea tulirokko oli meiltä
riistää Pienen Annamme, silloin ci Liisa hetkeksikään
Poistunut hänen »nuoleensa luota. Hänkö olisi wai-
maksiimeille? Ratas Mari, mitä nyt päähäsi pälläh-
tää?"-,

„Tulin ajatelleeksi, että olisit monta werlaa on-
nellisempi ja elämäsi huuleltomampi, jollet olisi mi-
nuun koskaan tutustunut. Siihen aikaan kun loietim-
me häitä, en loskaan sellaisia ajatellul, kaikkihan luu
limme etlä isäni, Emmenlmchin koulumestari
arakas mies, Toiwoin ette» larwitsisi tulla tyhjin käsin
laloosi multa kun isä sitten pari wiikkoa häittemmc
jälkeen kuoli, niin huomattiinkin . , , Woi kuinka olen
onneton, joka kerran kuin se päiwä muistuu mieleeni!"

„No, mitä?" uteli Antti ja silitti waimonsa kyy-
neleistä Poskea, „Mitä huomattiin?"

„Kyllähän sen jo tiedät, se Bonnin kauppias, jo-
hon isä luotti kuin parhaimpaan ysläwään ja iollc oli
uskonut Pienen omaisuutensa, hän teki wararikon ja
pakeni maasta.

Koko omaisuudesta, jonka oli koonnut, emme saa-
neet ropoakaan! Isäni kuoltua jäi Liisaparka orwoksi,
josta ci kukaan huolehtinut. Ia kaiken lisäksi wäitli
paroonikin ettei ollut saanut noita wiilläsataa gulde-
nia, waikka omin silmin näin, kun isä ne hänelle an-
toi Puhtaassa rahassa. Sanalla sanoen, sinä ?ln!ti
parka jouduit entistä waikeampiin olosuhteisii,, kun
toit minun kotiisi,"
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Mies painoi itkemän waimonsa hellästi lintuansa
waslen ia suuteli otsalle.

„Nalas Marini!" lohdutti hän, „unohdathan ihan
että itse olet taiwaan antama lahia, Nauha ia rak-
kaushan owat matalaan kotiimme maiaantuneet, ?)hä
uudelleenko minun täytyy Inakuuttan etten »vaihtaisi
sinua ja lapsiani koko maailman aarteisiin. Ei, Mari!
Rikkaus ei lce ihmistä onnelliseksi, todella onnellinen
on se, «olla on nöyrä sydän ia tyytywäinen mieli. Tä-
hän Päiwään asti on Jumala meilä auttanut ia sy-
dämestäni kiitän Häntä siitä! Hän on siunannut ko-
limme in kontumme, niin ettemme ole lnrwinneet huo-
misesta huolehtia. Miksi surisimme tappiota, jota hel-
posti woimme kestää? Älkäämme siitä enää Puhuko!
Kukaties päättyy kaikki hywin. Tuo mies, johon isäsi
niin luotti, saattaa wielä Palata ia maksaa takaisin
mitä hän wnikeissa oloissa ei wuinut Pelastaa niistä
Pyörleislä, ioiden Ivaltaan itsekin oli joutunut. Isä
piti häntä lelpomiehenä ja jälkeenpäin selwisikin ettei
warnrikku ollut Määrä, Meidän tulee häntä sääliä
eikä wihata ja ylenkatsoa, älkäämme häntä soimatko!"

„Tn minä häntä wihaa, suren Main sitä, että me-
kin tulimme osallisiksi hänen onnettomuuteensa," Ivas-
tasi Mari, Fntä Parooni? Puollustatko Antti Hau-
talin? Hän on rikas! Khllä on häpeällistä »valeh-
della päästäkseen Melastaan! Jos meillä olisi wiisisa-
laa guldenia, woisimme huomispäiwänä ostaa Pellon
ja elää huolettomasti. Maikka, sinä Antti, kuinkakin
Paroonia puolustaisit, niin minä, minä halweksin
häntä".
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»Häntäkin käy säälikseni", »vastasi mies miettimän
näköisenä, „Paljon ihmiset panettelemat »vanhaa her-
raa, mutta kenties hän ei maksa metkaansa siitä syystä
ettei wo i. Kaikki ei ole kultaa, mikä kiiltää. Linnan
paroonin mieli ei warmaan ole yhtä keweä, kuin mei-
dän mökkiläisten. Jos »voisimme katsoa ihmissydä-
men, löytäisimme usein surua ja tuskaa, katkeruutta
ja pettymystä, maikka pinnalla näemme iloa ja elä-
mänhalua. Jättäkäämme jo Puheet ParooniZta, ken-
ties on hän jo aikoja isällesi suorittanut »velkansa".

„Eipä olekaan", Makuutti »vaimo. „Wahaä en-
nen kuolemaansa muistutti isä minua tuosta lainasta
ja olisi »varmaan maininnut, missä »velkakirja oli tal-
letettawana, jollei kuolema olisi tullut niin äkkiä".

„Koska »velkakirjaa ei löydy, emme huoli asiala
ajatella enään", ftäätti Antti. «Tärkeämpää olisi mi-
nusta saada tietoa Liisan isästä, joka jo wuosia on ol-
lut kadoksissa. Puhuiko isäsi sinulle mitään hänestä?"

„Ei hän mitään. Minne lie kadonnut, tokko enää
on elossakaan".

„Etkö tunne hän.en entisiäkään »vaiheitaan, mi-
ten Anna-siskosi tutustui häneen?"

„Wähämpä tunnen, olin lapsi siihen aikaan", ker-
toi Mari, „Sen muistan että Murray oli komea,
lummawerinen, kiharatukkainen mies. Hän tuli meille
eräänä iltana ja kertoi matkustamansa Reiniä ylös-
päin. Seuraamana päiwänä piti hänen jatkaa matkaa,
mutta jäikin meille moniksi Päiwiksi, Miikoiksi. Sanoi
muka opettelemansa saksaa, mutta jäikin naidakseen sis-
koraukkani ja läksi sen jälkeen matkalle jolta ei seu
koommin ole Palannut, Hiljaisen murheen murtama-
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na wuotteli sisareni häntä wuoden, kaksi, kolmekin
wuolta, Wiimein korjasi Jumala hänet! Hän kuoli
»varmasti »vakuutettuna siitä että miehensä oli ennen
hänlä muuttanut manan majoille. Isä ei milloinkaan
Puhunut hänestä sanaakaan Annan hautajaisten jäl-
keen. Pikku Liisaa rakasti hän koko sydämestään. Isä
uskoi että Murraykin oli kuollut ja warmaan olikin
hän jossain saanut surmansa. Muistelen että hän ai-
koi matkustaa kotimaahansa, Skotlantiin. Kenties
joutui laiwa matkalla haaksirikkoon tai tappoi hänet
kuumetauti tai ehkä suistui ratsunselästä kiwikkoon
kotiseutunsa »vuoristoissa sen ainakin tiedän että
jolin häntä esti takaisin palaamasta, laloluontoinen
hän näet oli, ja kiintynyt meihin, samoin kuin mekin
häneen".

„Kait isäsi koetti saada selwyyttä asiaan?"
„Tietysti, hän kirjoitti Skotlantiin, mutta awaa-

matta tuliwa! kirjeet takaisin, Murrayta oli mahdoton
löytää".

..Kymmenen, jopa yksilöistäkin wuotta on siitä
kulunut", puhui Antti ..kadonneesta ei ole mitään
luulunul, ilselään ei ole tietoa antanut eipä ole toi-
woa takaisin tulostaan. Maallista isää ei Liisalla
enää liene, multa hänellä on Isä taiwaassa, senlähden
on meidän welwollisuutemme holhoa orpolasta, lä-
heisiä sukulaistamme, Älähän, luulla hän tulee wir-
raita! Ei enää Puhuta hänen kuullen! Ilma alkaa
jo käydä wiileätsi. On parasta kun heitämme äskei-
set puheet ja lähdemme leivolle!"

Nopeasti läheni Liisa. Ysläwällisesti Antti ja
Mari häntä ja sitlen hiipiwät kaikki tu-
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paan, Vön hiljaisuus wallitsi. Etäällä wälähteliwät
wielä salamat, mutta ukkosen jhrinää ei kuulunut,
hiljaa huokaili Reinwirta, rauhaa löytämättä riensi-
wät sen aallot merin kohden. Mökistäkään ei enää
kuulunut hiiskausta, päiwän työn jälkeen nukkuiwat
sen asukkaat sileätä unta.

11.

Tulwa.

Neljättä lie kello käynyt aamulla, kun Kalastaja-
Antti äkkiä heräsi. Hän kuuli unissaan kummallista
Pauhinaa, oli istuminaan weneessään, jonka Pohjaa
kohisewal aallot huuhtuiwat. Oli pilkkosen pimeä, kuu
ei enää kumottanut eikä päiwäkään wielä ollut idästä
noussut.

„Mikähän minun on?" sopersi Antti. „Untako
näen, wai olenko walweilla? Soudanlo weneessä tai
olenko huoneessa?"

Kauhistuksissaan hypähti hän »vuoteeltaan huu-
taen- „herätkää! herättää Jumalan lähden tai hukum-
me kaikki!"

„Mitä on hätänä, Antti?" kysyi Mari unestaan
hawahtuen.

..Wirta! WirtK!" waiteroi Antti. ..Reini tul-
tuna! Kuuletlo, kuinka wesi raoista tunkee huonee-
seemme? Woi, tuota aawißtin, onneksi toin weneen
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ylemmäksi rannalle! Ole tyyni, rakas Mari! Waara
ei ole niin lähellä, ettemme ehdi paeta. Hae sukkelaan
lapset! Katson sillä aikaa, miltä ulkona näyttää!"

Antti kiirehti tupaan.
„Ohoh", huudahti hän, „On pahempaa kuin

luulinkaan! Wesi ulettuu nilkkaan asti! On ollut
aika raju-ilma Reinin latwoilla, ja tulwa un hiipinyt
yöllä kun Nikodemus, Tässä on tulineuwot, jo kohta
näemme!"

Hän iski tulta lcmlapalaseen, sinertäwä liekki hul-
musi Malmsten huoneen ja kohta Paloi tuli lampussa.
Jalan korkeudelta peitti wesi lattian ja uhkaawana
lunki sitä yhä raoista huoneeseen.

„tzerra Jumala!" huudahti Mari kauhistuneena.
„Olemme hukassa! Mökin ja kaikki riistää tulwa mu-

kaansa!"
Pelotti Anttiakin, mutta miehekkäästi malttoi hän

mielensä, „Nlä hätäile!" lohdutti hän. „Wene on
owen suuhun kytkettynä ja airot sisässä. Maikka wesi
nouseekin nopeasti, ehdimme kyllä henkemme pelastaa.
Pue lasiset! Pidän weneen waralla!"

Suikea ammunta kuului samassa ometasta.
„Woi, Herra Jumala, lehmäni ja wuohet ja ka-

nat", itki Mari.
„los emme woikäan eläimiä pelastaa", sanoi

Antti, awaan kumminkin nawetan owen, ehkäsiä Pelas-
tawat itsensä".

Temmattuaan auki ikkunan, kiiruhti hän siihalle.
Täällä ulottui wesi jo Myötäisiin. Antti kahlasi nawe-
tan uwelle, työnsi syrjään salwan ja awasi owen selko-
selälleen. Lehmä, wuohet ja kanat hyökkäsiwät ulos.
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Waistomaisesti lähtiwät nelijalkaiset laukkaamaan
puutarhan läpi pimeään yöhön ja kanat lentää räpht-
teliwät kaakottaen puusta puuhun. Oman onnensa
nojaan jätti Antti ne, kiirehtien itse takaisin mökkiin
pelastamaan waimonsa ja lapsensa,

.
„Riennä Mari! Wesi nousee nousemistaan, em-

me saa hetkeäkään hukata, jos aiomme henkemme pe-
lastaa. Missä on Liisa?"

Siellä tulikin Liisa ullakon Portaita alas. Kal-
pea hän oli, muttq thyni ja päättäwäinen, Marikin oli
jo hiukan tointunut ensi Pelosta, kätensä wielä wapisi-
wat, kun hän puki parturoin lapsiansa. Liisa auttoi
häntä ja Antti huusi heille muutamia rohtaisewia sa-
noja yrittäessään etehisen läpi weneensä luo, josta kaik-
kien pelastus riippui. Tuimasti hyötkäsiwät laineet
häntä wastaan, jotta hänen oli lvaikea jaloillaan pysy-
tellä. Ilon huudahdus pääsi häneltä nähdessään eilen
korjaamansa weneen eheänä Paikoillaan. Kytkimet
oliwat siksi testätvät, että tvaahtopää-aallot eiwät saa-
neet riistää wenettä mukaansa. Antti työnsi sen aiwan
owen eteen ja kiinnitti witjat owenpieleen.

«Jumalan kiitos, siellä on pelastuksemme", Pu-
hui hän Palatessaan tupaan, missä wesi sillä aikaa oli
köwasti noussut ja ulettui jo polwiin asti, „ReiP-
pautta wain Mari! Anna Wille minulle! Kannan
hänet »veneeseen ja noudan sitten Annan ja teidät
muut. Mutta kiireesti! Jota hetki on kallis!"

hirsi tai mitä lienee ollutkaan jota makuutti sa-
massa Antin sanat tosiksi, Wirran mukana törmäsi se
jylisten mökin seinää wastaan. Mari ja lapset kiljah-
tiwat, peltäsiwät katon romahtaman heidän päähänsä,
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Antti se »vain tyyneesti nosti wapisewan poikansa käsi-
warrelleen ja kantoi weneeseen ja lehotti kaikki pysy-
mään lewollisina. Palatessaan takaisin kohtasi Antti
Liisan kantamassa Annaa weneeseen,

„Kelpo tyttö!" kehui Antti, kun otti häneltä lap-
sen. „Astu weneeseen! Istu tuohon ja ota tyttö sy-
liisi! Lapset owat rauhallisempia sinun kanssasi, kuin
yksinään. Nyt noudan rakkaan äidin ja sitten alamme
Herraan turwaten soutaa lähimmälle kukkulalle!"

Liisa totteli, Antti ojensi Annan hänelle ja Pa-
lasi sitten huoneeseen. Siellä kahlasi Mari itkien lat-
tialla kokoomassa tawaroitaan, mitä ensiksi käsiinsä
osui. Kaapin ylimmät laatikot oliwat auki ja niistä
hän wawisten mätti ulos liina- ja pitowaatteet. Mut-
ta »voimansa oliwat niin heitot ja peltonsa niin suuri
että kun johonkin tarttui, putosi se käsistä »veteen uis-
kentelemaan.

„lätä tuo. Mari hywä!" huusi Antti hänelle,
„Ei ole nyt aitaa tyhjentää laatikot ja arkut, eikä »ve-
nettä saa sulloa liian täyteen, jos mieli ohjata sitä
waahtoawan »virran poikki".

„Wutta jos tulwa wie mökiimme, silloinhan on
laitti, kaikki mennyttä", »vaikeroi Mari käsiään wään
nellen,

„Uutteruus ja säästäwäisyys ralentawat sen uu-
delleen", wastasi mies ja tarttui »vaimoonsa woimak-
käin käsin, „Ehkäpä mökki Pysyy Pystyssä myrskystä
huolimatta. Kun wesi on laskenut, niin näemme, mitä
on jälellä. Ennen kaikkea täytyy meidän nyt ajatella
pelastustamme. Seuraa minua »viipymättä!"
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Uusi isku täiistytti majaa, tällä kertaa tuntuise todellakin horjuwan. Mari ei enää wiiwytellyt.
Puolisoonsa nojautuen, jätti hän itkien huoneen, joka
wielä eilen oli niin kodikas, mutta nyt kahdessa tun-
nissa muuttunut häwityksen pesäksi. Ripeästi nosti
Antti hänet weneeseen ja hyppäsi itse jätessä.. Oli jo
irroittllmaisillaan witjat, kun waimonsa hätähuuto hä-
net pidätti.

„Mitä hätänä, Mari?" kysyi hän uudelleen säi-
lahtyen. „Onko joku pudonnut weneestä?."

„Ei, ei! Mutta raamattuni, wanha, rakas raa-
mattuni kalliin isäni wiimeinen muisto sen sain
häneltä juuri wähää ennen hänen kuolemaansa! Ant-
ti, jos sen kadotan, ei mikään woi minua lohduttaa!"

„Haen sen sinulle", sanoi Antti päättäwästi,
„Pyhän liljan ääressä on meillä ollut monta ihanaa
hetkeä. Se ei saa hukkua aaltoihin, kun me muut Pe-
lastumme".

Ia ennenlun waimonsa tuskanhuulo ehti häntä
Pidättää, tunkeusi hän wiclä kerran mökkiin, loppusi
kirjan owen yläpuolella olewalta hyllhltä, jossa sitä ai
na säilytettiin ja Palasi woilon riemuisena weneeseen.

„Tuossa on aarteesi, Mari! Ia kiitos että sitä
muistit. Olisin aina itseäni soimannut jos olisimme
lähteneet ilmail raamattua. Nyt olen lewollinen,
Mitäpä woiwat meille wihaiset aallot, kun kanssamme
on Jumalan sana?"

Mari Painoi Pyhän kirjan rintaansa Ivastaan ja
laski-len sitten helmaansa. Oikean kätensä kietoi hän
Annan, wasemman Willen ympärille, kyyristyen hei-
dän kanssaan weneen pohjalle. Antti irroitti witjat
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ja tarttui airoihin. Tuskin oli wene irtaantunut, niin
tiidättiwät waahtopää-aallot sitä wirtaa kohden sel-
laisella woimalla että wanha wenemies waiwalla sai
sen ohjatuksi. Onneksi altos päiwä jo sarastaa, joten
saattoi nähdä Pahimmat esteet, jotka pakolaisillemme
uhtasiwat tuhoa. Puunrungot, Palkit ja sen sellaiset
kierrettiin ja niin oltiin »vihdoinkin oikealla wirran
uomalla ja ainakin suurin waara oli wältetty,

„Woinko sinua auttaa, isä?" kysyi Liisa Antilta,
joka woimiensa lataa Ponnisteli aaltoja wastaan,
„Tahtoisin minäkin tehdä työtä Pelastutsetsemme".

„Saat kyllä, tyttöseni! Tartu peräsimeen ja
käännä sitä lujasti oikeaan, kunnes wene kääntyy kuk-
tulata tohti, jota hämärässä häämöttää. Jos me Ju-
malan awulla pääsemme sinne, olemme turmassa".

Liisa totteli käskyä, ja kahta kowemmin ponnisteli
Antti itse, Ia Puolen tunnin päästä onnistuikin hei-
dän Pakottaa weneensä pelastawalle lannalle. Tänne
oli io kokoontunut paljon wäkeä. Monet kädet turot-
tuiwat ottamaan wastaan witjat, jotka Antti heitti
heille, ettei wirta weisi wenettä, sillä aitaa kun hän itse
saattoi omaisensa maalle. Lapset annettiin rannalla
olijoille ja sitten astuiwat Mari, Liisa ja Antti maihin,
Wene wcdettiin rantatiwille ja nyt wasta pudisti
Antti auttajiensll kättä. Nämä oliwat enimmäkseen
wiinin »viljelijöitä lähimmästä kylästä,

„Mutta ystäwät", kysyi hän, „mitsi ette Paen-
neet linnaan, sehän olisi ollut paljon lähempänä tätä
kukkulaa",

„Oli jo liian myöhäistä, Makuutti Martti, wanha
talonpoika, „Tulwa yllätti meidät niin nopeasti, että
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koko kylä oli jo weden mallassa, kun unesta hawah-
duimme, Linnawuoren ja kylän wälinen laakso oli
weden Mallassa, sentähdcn ei ollut meillä muuta neu-
woa, kuin paeta tänne. Onneksi o>, kyllin weneitä ia
myötäwirtaa soluimme tänne, henkemme olemme pe-
lastaneet mutta Jumala yksin tietää, kuinka mök-
iimme ja karjamme käy".

„Toiwokaa kuitenkin parasta, naapurit", lohdutti
Antti, «Eläimiä ohjaa maisto, hekin ponnistelemat
pelastuaksecn, niinkuin mekin, Luultawasti omat ne
uineet maalle ja kun mesi laskee, tulemat ne kyllä ta-
kasin. Teillä oli kylässä kuitenkin parempi, kuin mi-
nulla mökissäni, wirta, näette, yllätti meidät kerras-
saan. En toiwo huomenna tapaawani hirttä paikoil-
laan. No, menköön! Jäähän meille Jumalamme!
Hän on tähän asti auttanut Hän on wastakin aut-
tawa!"

„Niin, Antti, koko sydämestämme sitä toiwom-
me", sanoi Martti, puristaen lämpimästi YZtäwänsä
kättä, „Kelwollisempaa wäteä, tuin te, ei löydy koko
maassa! Mutta malttalaahan! Mitä tuolta kuu-
luu? Annetaanko hätämerkkiä kylästämme? Liekö
sinne jäänyt joku onneton?"

Kaikki kuunteliwat. Toiwoiwat että Manhan Mar-
tin korwat pettimät, mutta kohta kuuliwat muutkin
kellon hälyytyksen, kohisewan weden takaa.

„leesus. Vapahtajani!" huudahti eräs joukosta
- minä armaan, kuka sinne on jäänyt! Jollei apu

pian joudu on hän hukassa!"
„Kuka hän on? Kuka?" huudahtiwat kymmenet

äänet kuin yhdestä suusta, „Sanohan Jaakko!"
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Jaakko oli kylässä olewan pienen majatalon
isäntä, „Oi Jumalani!" huudahti hän, „mhöhään ei-
len illalla kello käwi jo yhtätoista tuli »vieras
herra ratsastaen meille ja pyysi yösijaa. Majoitin hä-
net ullakkosuojaan, ei ollut, näette, muualla tilaa ja
Pa'un kiireessä ei kukaan muistanut »vierasta, jota »var-
maankin nyt ivasta on unesta yawahtunut ja paennut
torniin hälyytlämään kelloa, saadakseen apua. Mutta
kuka häntä woisi auttaa? Emme ainakaan me, kuka
aallokkoon uskaltaa lähteä?"

„Ooottakaamme, kunnes päiwä »valkenee, sitten-
hän näemme, onko luulossanne perää, Kentis kuulu
Ivat kellot paroonin linnasta",

„Mutta mikä paroonilla olisi hätänä? Hänen lin-
naansa ei wesi ulotu, maitta nousisi kymmenen syltä!"

„EHläpä hän »varoittaa muita, tzätätellon ääni
kuuluu kauas".

„Kyllä taitaa niin olla", tuumaili Antti, Mut-
ta en sittenkään ota sitä oikein uskoakseni, ja onhan
sointu aitvan kuin meidän kylän kellon",

„Niin minustakin!"
„Ia minusta!" kuului ääni joukosta, Meidän

kellomme se un. Jos Jaakko on oikeassa, täytyy mies-
paralle hankkia apua, Manhan tornin perustus on
jo kauan ollut huono. Kun wesi sitä huuhtoo, woi
se kukistua milloin tahansa!"

„Mies on pelastettawa, täytyy ainakin koettaa",
puhui Martti. „Odotetaan »vielä wähän aikaa, siksi-
kun aurinko nousee, silloin näemme, millä kannalla
asiat omat. Jokin siellä on hätänä, kosta kellojen hä-
lyytys ei taukoa!"
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Kaikki waikeniwat taaskin kuulemaan. Kellon ää-
ni kaikui yhä, walittaen anoi le apua weden pauhinasta
huolimatta.

Viimeinkin walkeni päiwä. Ensimmäiset aurin-
gon säteet walaisiwat häwittäwää tulwaa ja heijastui-
wat kirkontornin kullatulta ristiltä. Molemmin puo-
lin wirtaa, niin pitkälle kuin silmä kantoi, tuohuiwat
sameat aallot. Korkeimmat kohdat wain kohousiwat
weden alla. Sieltä näkyiwät paroonin linna ja kirkon
torni, joka oli linnaa paljon matalampi. Tornin pe-
rustaa huuhteliwat aallot, rakennuksista ei näkynyt
muuta tuin katon harjat ja siellä täällä lohousiwat
puiden latwat,

.Miten on tulwa näin waltawatsi paisunut?"
ihmetteli Martti wanhus, „Reinin latwoilla lienee sa-
tanut aikalailla, koska tällaista tulwaa ei näillä seu-
duin ole miesmuistiin ollut".

„Katsokaa tuonne!" huusi Antti, osottaen kädel-
lään yläwirtaan. »Näettekö miten wirta tuolla kos-
kena ryöppyää? Se on murtanut sulun, ja siitä se
lähtee koko onnettomuus!"

Kaikki katsoiwot osotettuun paikkaan, Antti oli oi-
keassa. Wähän matkaa kukkulasta, johon kansa oli ko-
koontunut, oli sulku, jossa näkyi suuri aukko. Jokai-
nen näki nyt, mistä tämä äkkinäinen tulwa johtui,

„Slinä lienee ollut heikko paikka", päätteli Martti,
„Tuhoja se on meille aikaansaanut, Toiwottawasti
kuitenkin wesi, kun se näin älliä on noussut, yhtä no-
peasti laskeekin. Mutta mitenkä on mieliämme laita
kirkontornissa? En kuule enään kelloja!"
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Kansan huomio, joka hetkeksi oli kääntynyt muual-
le, kohdistui taas torniin,

„Tornin luukusta näkyy jotain walkoista liehu-
man!" huomautti yksi joukosta ja samaa luuliwat
muutkin näkemänsä,

„Ei ole epäilemistäkään enää, ihminen siellä on
tornissa", Makuutti Martti, „tzälyytettyään kelloja
pimeän aikana, liehuttua hän nyt walkeata waatetta,
kun päiwä koittaa, Wiipymättä on hänen awukseen
riennettäwä! Ihmisparka on hengenhädässä ja yhä
suuremmaksi käy waara hetki hetkeltä! Ennenkuin ar-
waammekaan, kaatamat hyrskyt tornin. Ia Jumala
paratkoon, miten silloin käy tuon onnettoman! Rientä-
kää miehet! Täällä on weneitä kylläksi! Jumalan
tähden kiiruhtakaa!"

Äänettömyys seurasi wanhuksen tehotusta. Epäil-
len silmäiliwät miehet weden waahtoawia pyörteitä,
jolla lulettiwat mukanaan juurineen maasta kiskottu-
ja puita, hirsiä ja muita esineitä. Matkan pituutta kir-
kolle koeltiwat miehet arwostella,

„Mahdolonta se on!" kuului arka ääni, „Kat-
sokaapas tuonne! Meidän täytyy soutaa mastamirtaa
ja se painaa rveneen niin woimakkaasti alaspäin, et-
temme jaksa pitkälle, ennenkuin uuwumme ja hukumme
aaltoihin".

„Entäs puut ja palkit!" arweli toinen, „los
weneemme wiskaantuu niitä Ivastaan, musertuu se,
ja hukassa olemme auttamattomasti! Kyllä sinne
kastisi lähteä! Vitääkö meidän uskaltaa oma henkem-
me Pelastaaksemme wentuwierasta ihmistä? Ei ole
ainakaan meidän kyläläisiä, tiesi Herra mikä onkaan?
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En ainakaan minä siihen leikkiin!"
„Enkä minä!" kuului ääniä useilta tahoilta.

„Meidänkö pitäisi pelastaa tuntematonta ihmistä oman
henkemme uhalla! Eipä niinkään!"

„Ia onhan torni wielä pystyssä" huomautti
yksi joukosta „ja kdllä kait seisoo siksi kuin wesi
alenee! Eikä tätä tuimaa kauan woi kestää, niinhän
itse arwelilie, Martti!"

„Ajatelkaa toki miesparan tuskia!" puhui tämä.
„Gttekö sitä minään pidä? Hälvetkää pelkuruuttanne!
Wakuutan teille että tornin perustus on huono! Tie-
dättehän että se tänä wuonna olisi purettu! Warmaan

se kahden tunnin kuluttua kukistuu, jos wesi main sitä
huuhtoaa!> Eitä se niin pian laske! Tuskinpa se illaksi
on niinkään paljon alentunut, että tornille saattaisi
päästä muulla lailla, kuin uimalla".

„Saattaa niin olla", kuului wastaus. „Mutta
näettekö puunrunkoja, hirsiä ja kareja ja sanokaa
sitten tulemmeko sinne hengissä. Tokkopa tässä jou-
kossa on yrittäjääkään?"

„Minäpä ylitän!" wirkkoi Kalastaja-Antti, joka
oli tähänasti ääneti tarkastellut wirran pyörteitä.
„Katsokaa miehet! tulemme ensin mnötäwirtaa tuonne,
missä wirta tekee äkkikäänteen, sitten soudamme poikki
wirran suwantoiseen wäylään, joka on tuolla molem-
pien kuohujen wälissä. Wielä wähän ponnisteltuam-
me annamme weneen solua myötäwirtaa, kunnes
käännämme ja saawumme kirkontornille. Kun wic-
ras on astunut weneeseen, lähdemme paluumatkalle,
joka sujuu hywin myötäwirtaa, ja päiwänwalossa
Maltamme helposti kaitti esteet. Rohkeutta, ystäwät.
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Kahden woimakkaan käden awustamana lupaan läh-
teä!"

„Kunnou Antti!" kehui Martti, „Urhoollisem-
paa miestä, kuin sinä, ei ole näillä seuduin! Juuri
niinkuin selitit, woimme taistella wirtaa Ivastaan, ja
saawutlaa tornin! Wähän kärsiwällisyyttä ja mielen-
malttia lisäksi. No, miehet, onhan !uli joukossamme
joku, joka tahtoo auttaa Anttia pelastustyössä!"

Miehet waikeniwat, „Kyllä jo olemme tarpeeksi
kadottaneet!" kuului wihduin äreä ääni, Wieläkö Pa-
nisimme henkemme alttiiksi! En maan minä lähde!"

„Enkä minä! Ei wailka mitä tuumiwat
toiset ja pistiwät kädet taskuihinsa kääntyen poispäin
synkkä katse silmissään,

„No, Herran nimeen täydennä yksin koet-
tamaan!" sanoi Antti ftäättäwästi,

.Miesraukka käy säälikseni, epäroiwossaan anoo
hän apua! Sen lohdutuksen on hän ainakin saama,
että häntä edes koetetaan auttaa, loll'ei kukaan
lähde mukaani, lähden yksin!"

„Mutta, Antti, humalan tähden ajattele lapsiasi!"
kuiskasi Mari, tuskissaan painautuen lähemmä mies-
tään. „los onnettomuus tapahtuisi, jos hukkuisit
heillä ei olisi isää enää"!

„Onhan heillä isä taiwaassa"! lohdutti Antti
lempeästi, „Älä itke rakas Mari! Anna minun koet-
taa! Hän antaa käliwarnini tarmoa, ettciwät wäsy
taistellessani muiden puolesta. Ia aiattcleshan, Mari!
Ehkä tuokin onneton mies on isä, jonka kuolemaa
muut lapset sääwät itkemään? Jos minä nyt olisin
tuolla tornissa ja kuolemanhädässä rukoilisin Pelasta-



27

jaa ja huutaisin apua tornin kellojen kanssa kilpaa,
eikä minua kukaan kuulisi, ei kukaan armahtaisi,
mitä arwelel, Mari? Mitä sanoisit? Ei, anna mi-
nun rientää! Ei ole minulla sydäntä kylmäkisloisena
katsoa ihmisen kuolemaa,

Waimo oikasi »vartalonsa, Mene!" wirkkoi hän,
silmiensä jalosti säihkycssä, .Mene, Jumala, Kaik-
kiwaltias olkoon mukanasi! Sellaisessa työssä ei hän
apuaan kiellä!"

Hellästi painoi Antti waimoaan rintaansa was-
ten ja lähti sitten jalon innostuksen waltaamana we-
neen luo, jonka woimalla sysäsi wirtaan.

„Ei siis kukaan lähde minun kanssani?" tysyi
hän wielä wiime hetkellä.

Äänettöminä seisoiwat miehet, wanha Martti
pudisti alakuloisesti väätään.

„Ellen olisi sinulle pikemmin haitaksi, kuin hyö-
dyksi", sai hän tuskalla sanotuksi, „niin enpä jäisi tän-
ne seisomaan. Katso, tämä käsi on heikko, ei ole mi-
nusta enää weneen soutajaksi eikä ohjaajaksi",

„Mutta minunpa käteni k'Zläwät. Muistathan
isä!" huusi heleä lapsen ääni ja samassa juoksi wäki-
joulosta esiin Liisa, Antin kaswattitytär, joka hehku-
toin poskin hyppäsi weneeseen ja rupesi peränpitäjäksi,
„Souda, isä!" kehotti hän. „Meistä on kyllä tämän
paatin soutajiksi wirtaisenkin weden Poikki!"

„Onpa kyllä! Jumala on kanssamme!" lausui
Antti, wielä hetken witkasteltuaan, kun toiwoi että
joku miehistä häweten pelkuruuttaan rupeaisi Liisan
sijalle waan turha oli toiwo, no niin, tyttöseni,
koittakaamme onneamme Jumalaan luottaen! hy-
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Mästi, Mari! HyMästi, lapset! Pian näemme jälleen
toisemme, toiwoakseni!"

Toistamiseen sysäsi hän Meneen ja nyt oli se Me-

sillä. Ketterästi hyppäsi Antti keulasta sisään ja tart-
tui airoihin. Nopeasti kiidätti Mirta Menettä aal-
lokolla.

SekaMilla tunteilla katseliMat tuota rannalla oli-
jat. Monen rintaan nousi häpeän tunne, mutta kaikki
toiMoiMat sydämestään että Antin rohkea yritys päät-
tyisi hymin. Mari makasi mamisten polMillaan ru-
koillen lakkaamatta miehensä puolesta. PolMillaan
oliMat Anna ja Wille'in äitinsä Micressä rukoilemassa.
Wanha Martti laski siunaten kätensä pienokaisten ki-
haroille. 3>.

„Nlkää huolehtiko", lohdutteli hän. »Jumala on
isänne mukana, k»än tasoittaa isän tien, niin että aal-
lot Voimattomina ympärillään hyrskiMät!"

Jumala näyttikin kuuleman ne rukoukset, jotka
Antin puolesta rukoiltiin. Ketterästi näet kieppui Mene
aalloilla, ja oli juuri kääntymässä suManwMedelle,
josta äsken oli puhe.

„Nyt meitä lomalle pannaan, Liisa", sanoi Antti.
„Käännci sukkelaan Peräsin! Niin! Ia nyt Mar-
jele meitä Jumala!"

Wene oli kääntynyt keskelle hiljaista Mirtaa, waan
koetti sittenkin Antin Moimia aikalailla, koska jo Mahan
ajan kuluttua pusersi hien miehen otsalle. Sen huo-
masi Liisa ja teki pikaisen päätöksen. Hän irroitti
Myönsä ja sitoi sillä peräsimen lujaan kiinni,

„Mikä sinulla nyt on mielessä?" tiedusteli Antti.
„Miksi sidot peräsimen?"
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„lotta woisin sinua auttaa, ikä!" wastasi Liisa,
„Näethän että meillä on melkoinen matka hläwirtaa
soudettawana suoraa suuntaa, ja parempihan on mi-
nun käydä airoihin käsiksi, luin tässä joutilaana istua.
Jos meidän on käännettäwä, irroitan Peräsimen tuossa
tuokiossa!"

Tämän sanottuaan tarttui hän heti airoon we-
täisten sillä wettä. Liisa ei ollut ensi kertaa wesillä,
toisenkin kerran oli hän talaan mennessä Peräsintä Pi
dellyt. Nyt oli hän isälleen hhwänä apuna. Wene
kulki yhä nopeammin wasten wirtaa, eikä Antin tar-
winnut lähimainkaan niin paljon woimiaan Pon-
nistaa,

yrityksemme on onnistuwa, on warmaan onnis-
tuwa", wirkkoi hän hetken perästä, «Neljännestunnin
kuluttua olemme sillä kohdalla, jossa taas woimme
kääntää myötäwirtaan. Olemme jo toinin wastapää-
tä, ja tuolla, missä waahto harjan Medestä kohoaa,
siinä on meillä Pahin ylimentäwä. Kestä, Liisa, wielä
puolisen tuntia!"

„Khllä kestän, isä!" wastasi Liisa rohkeasti. „Ei
minua wielä »vähääkään wäsytä, kuta lähemmäs pää-
määrää tulemme, sitä innokkaammin soudan".

Wene yhä eteni wastawirrassll, milloin hiljaa aje-
lehtimia esineitä »vältellen, milloin nopeammin, kun
wäylä oli wapaa. Antti ja Liisa saapuiwat jo sille
kohdalle, josta taas oli käännyttäwä myötäwirtaan.
Helpotuksen huokaus Pääsi molemmilta, kun pahin reitti
oli lulettu, jälellä olema matka oli main leikkiä. Jo
oliwat he tornin luona ja kiinnittiwät weneen ikkuna-
luutun alle. Vieras, tummawerinen herra, pittapar-



30

lanen, komearyhtinen seisoi ikkunnholwissa kurottaen
Pelastajilleen molemmat kätensä.

„Kiitos teille, kiitos, kelpo mies, sorea neito!"
huusi hän heille sywäänsointuwalln äänellä, jossa oli
hinkan wieras murre, „On jo aika teidän tulla, torni
hnojuu jalkaini alla, uhaten haudata minut alleen",

„Niin on, ei ole sen Perustus enää Mankka", sa-
noi Anttikin, ja siksi kiirehtikää pois weneeseen,
jotta waaran »vältämme, Tarttukaa käteeni! Kas
niin! Ia nyt turwatkaa minuun pian olemme ran-
nassa". Wieras astui weneeseen, ja otti
Liisalta airon.

„Olet jo tehnyt kyllin minun hywäkseni, lapseni",
sanoi hän, „anna nyt minun itsenikin jotain tehdä.
Osaan minäkin soutaa niin, olisinpa maan saanut
»veneen käsiini niin en olisi joutunut tähän Pulmaan,
josta te nyt olette minun Pelastanut, omaa henkeänne
alttiiksi Panemalla. Lasketaanpa nyt hywää kyytiä
.keskelle wirlaa!"

Wenc Poistui taaskin samaa »väylää, kuin oli
tullutkin, niemekkeelle, jossa sitä kiihkeästi odotettiin
pelonailaisella loiwolla, Antti hypähti rannalle syleil-
len ilosta itkewän waimonsa ja lapsensa. Muutkin

rannalla olijat päästiwät ilonhuudahduksia, Liisan roh-
keutta Marsinkin ylistiwät. Wieras herra tarkasteli
äänelonnä nuorta tyttöä, jonka rohkeus oli hänet Pe-
lastanut,

Miten yhdennäköinen!" ihmetteli hän. „Tuon
näköinen lienee hänkin nuorena ollut! Mikä on
nimesi lapseni?" tiedusteli »vieras Liisalta, joka ftunas-
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tuen kuunteli ivanhan Martin ja muun kylänwäen
ylistyssanoja,

„Liisa!" wastasi tyttö, „Ia tämä on minun isä-
ni, Kalastaja-Antti!"

Wieras huokaili Hiljaan pyyhkästen kädellään ot-
saa, ikäänkuin olisi tahtonut surullisia muistoja
poistaa,

„Olen sinua muistawa, tyttöni", sanoi hän sitten,
„sinua ja isääsi! Tällä kertaa en muuta woi, kuin
teitä sydämestäni kiittää jalosta teostanne".

„Siinä onkin kyllin, hywä herra", kiiruhti Kalas-
taja-Antti sanomaan, joka sattui tuulemaan wieraan
sanat, „Me teimme wain welwollisuutemme, ja ilo
teidän Pelastuksestanne on meille kyllin suuri palkka.
Mutta katsokaahan tornia! Oli tosiaankin aika meidän
Poistua, Nähkääs tornia, kuin se suistuu. Näkymät-
tömissä se jo on! Wesi on auttanut ihmisiä tornia
purkamaan!"

Niin, kaikki näkiwät omin silmin, kuinka tornin
huippu kallistui ja uljas rakennus raunioiksi romahti,
ja wirran waahtoon katosi. Wähäksi aikaa waikeni
wäkijoukko, mutta kohta kutsuiwat kymmenet äänet
Anttia ja kaikki kiirehtiwät hänen kättään Puristamaan,
Hänen rohkea tekonsa oli nyt kahta suuremman arwoi-
nen. Kun wäki oli tdyntynyt, tarttui wieras herra
Antin käsiwarteen ia wei hänet taammas,

„Mtäwäni", wirkkoi hän, „näit juuri että minun
on sinua ja tytärtäsi kiittäminen elämästäni. Ilman
sinua makaisin minä nyt märässä haudassa raunioi-
den alla, eikä kuolema milloinkaan olisi ollut minulle
wähemmän mieluinen, luin juuri nyt, jolloin



32

niin, sehän ei kuulu tähän! Ystäwäni, wastaa suo-
raan muutamiin kysymyksiin. Lupaathan?"

„tzywin mielelläni, jos sillä woin tehdä teille Pal-
veluksen", wastasi Kalastaja-Antti.

„No niin, näen että olet perheellinen mies,
oletko sellaisissa waroissa että woit niitä waiwatta
elättää?"

Antin Pää wähäsen Painui, mieltä alkoi masen-
taa, ,Maiwatta taisin", sanoi hän wähän alakuloises-
ti. „Oli minulla mökki, wähän wiljelysmaata ja kar-
jaa, waan nyt on tämä tulwa wienyt kaikki mukanaan.
En tiedä, seisonewatko enää tupani seinätkään. Tai-
tawat wiljelysmaanikin olla niin weden pilaamat ja
hiedan wallassa että wuosia kuluu, ennenkuin taas »vil-
jaa kaswawnt. Olkoon miten hywään, lisäsi hän
rohkeammin eläahän Jumala wielä; on Hän tähän
päiwään auttanut ja auttaa wastakin. Jos wielä saan
omistaa nämä terweet käteni, raadan niillä niin ettei
omaisiltani Puutu jokapäiwäistä leipää. Onhan tässä
wielä weneenitin! Werkot kait owat mennyttä kalua

mutta kudotaanhan uudet! Niin, hywä herra, roh-
keus ei saa masentua, waikla kaikki menisi. Jos miehen
tawalla teen työn, tulen kyllä toimeen!"

„Vuhut, kuin mies," sanoi wieras puristaessaan
Antin kättä. Toiste Puhumme enemmän tästä asiasta.
Tätä nykyä olen samassa asemassa kuin sinäkin, tul-
wasta en ole saanut muuta Pelastetuksi, kuin henkeni.
Saanko enään takaisin hewoseni ja laukkuni, joka oli
satulaan kiinnitetty, sen sitten näemme. Joka tapauk-
sessa en ehdi jäädä odottamaan weden lastua, minua
näette kiirehtäwät tärkeät toimet. Me tapaamme wie-
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lä, YZtäwäni, Mutta ennen kaikkea sano nimesi! Kansa
kutsuu sinua Kalastaja-Antiksi, maan eihän se liene ni-
mesi" ?

„Ei olekaan, herra," wastasi Antti, »Kylässä on
useampia Antti-nimisiä; senwuoksi nimittämät minua
ammattini mukaan erotukseksi muista. Oikea nimeni
on Antti Steinbach."

„tzywä! Kiitos tiedonannoistasi! sanoi wieras ja
kirjoitti muutamia sanoja muistikirjaansa, jonka weti
esiin powitaskustaan'. „Mutta mitä ai'ot tehdä, jos
Pahat aawistulsesi toteutuivat, jos omaisuutesi on men-
nyttä" ?

„Sitä en wielä tiedä," wastasi Antti. „KaMi
riippuu asianhaaroista! koetan hankkia jotain työtä.
Joka tapauksessa tahtoisin jäädä kotikylään,"

„läät siis kotiseutuusi asumaan. No niin, sil-
loin sinut kyllä löydän, kun aika lulee. Jumalan hal-
tuun, Antti! Tällä kertaa en woi muuta kuin jakaa
kanssasi se pieni rahasumma joka on minulla jälellä.
Ei sila ole kuin kaksi kultarahan, toinen niistä on sinun!
Tässä saat! Nyt en itse tarwilse enempää, ja kun
saalvun Bonniin, tulen kyllä toimeen. Työn hakemi-
seen kuluu sinulta ainakin kaksi päiwää, ja siihen saak-
ka tarwitset pienen apurahan, Älä kiellä, sanon minä!
Wielä ulisi minulla hiukan asiaa isännälleni, tuollahan
hän on »väkijoukossa."

Paincttuaan Antin kouraan kultarahan, kiirehti
»vieras isännän puheille ja Poistui sitten nopein as-
kelin sisämaahan päin, nhykäyttäen ystätvällisesti jää-
hywäisiksi Antille ja Liisalle. Antti seurasi häntä sil-
mällään, kunnes hän katosi kukkulan taa.
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„tzm! Olisi minunkin Pitänyt tiedustella hänen
nimeään!" tuumasi Antti.

„Niin olisikin pitänyt", keskeytti Mari »vilkkaasti,
„jos ulisin tiennyt ettet sitä tehnyt, ulisin itse kysynyt!"

„Miksikä niin?" kysyi Antti, kummastellen »vai-
monsa kiihkeyltä. „Eihän meillä enään ole mitään
muukalaisen kanssa tekemistä. Sousin hänet tornista
tänne ja hän maksui hywät kyytirnhat, Mari, katso
tätä kiiltäwää rahaa! Olemme siis kuitit."

„Olen sittekin pahoillani ettet kysynyt hänen ni-
meään ja kotipaikkaansa," tvastasi »vaimo, „Gn tiedä
miksi en »voinut irroittaa itseäni »vieraasta, kuta enem-
män häntä katselen, sitä tutummalta hän näyttää, »var-
maankin olen hänet nähnyt, »vaikka siitä liekin jo »vuo-
sia."

„Ehkäpä kyllä, mutta eihän se kumma ole". Jo-
ka kesähän niitä »vieraita matkustelee pitkin Reiniä,
Olethan niitä paljonkin nähnyt, lie tämäkin herra
meillä käynyt".

„Ei niitä ole, eipä olekaan!" »vakuutti Mari, koit'
taen muistella, kuka tuo wieras oli, „Tunnen hänet
menneiltä ajoilta! Äänensäkin oli tuttu, olen »var-
maan tawannut sellaisten »vaiheitten aikana, jotka Pai-
nawat henkilöt pysylvämmin mieleen, kuin Pikimältäi-
nen kohtaus."

.Hhdennäköisyys kenties erehdyttää. Minulle ai-
nakin on tuo matkustawainen tvenlowieras. Jos olisi
sinun entisiä tuttujasi, niin muistaisinhan minäkin hä-
net. - Ei, Mari! Nyt sinä hourailet! Mutta jos
»välttämättä tahdot hänen nimeänsä tietää, niin kysym-
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me rawintollln isännältä, hän ehkä tietää, sillä asuihan
wieras hänen luonaan."

«Todellakin, isäntä sen tietää," innostui Mari.
„Kysy häneltä, Antti!"

Antti tiedusteli, mutta ei isäntäkrän tiennyt wie-
raaßta sen enempää.

»Herra tuli meille eilen myöhään", kertoi isäntä,
„enkä Moi enään hänen nimeään tiedustellut. Wa-
rakkaalta hän tuntui, ratsasti komean hewosen selässä
ja täysinäinen matkalaukku oli satulaan kiinnitetty.
Heti kun hewonen oli pantu talliin, lähti wieras lewol-.
le, emmekä woineet aawistaakaan että niin hirweällä
tawallll heräisimme unestamme".

„Puhelittehan äsken hänen kanssaan, ettekö silloin-
kaan saaneet kuulla sen enempää?"

„En ainakaan hänestä itsestään. Pyysi minut ot-
tamaan matkalaukun talteen, jos se löytyisi, ja luulta-
wasti se löytyykin, Maikka waatteet sen sisässä Mar-
inaankin omat lilomärät. Lopuksi kyseli hän teistä,
Antti, ja teidän olosuhteistanne. Annoin hänelle oi-
keat tiedot, siihen kait luotatte?"

„Enhän sitä epäilekään mutta eikö hän mitään
muuta puhunut, ei edes minne läksi?"

„Ei sanonut, kysyi Main, miten Pitkältä on Em-
menbachiin ja Bonniin, jonne luuli ehtiwänsä ennen
yötä, ja siitä tein hänelle selwää",

„Mitä asiaa hänellä on Gmmenbachiin? Puhuiko
hän siitä, isäntä hywä?" puuttui Mari puheeseen.

„Ei sanaakaan", wastasi isäntä. "Tiehän kulkee
kylän läpi Vonniin. Kenties wuokraa hän sieltä Mau-
nut, ettei tarwitse kauwemmin jalkapatikassa kulkea.
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Se oli ylhäisen näköinen herra, eipä liene tottunut jal-
kaisin matkustelemaan".

„Se on totta", sanoi Mari pettyneenä. „Mutta
olisimpa sittenkin tahtonut tietää hänen nimensä ja su-
kuperänsä, mistä tuli ja »varsinkin mitä asiaa hänellä
oli Emmenbachiin".

„Enpä olisi uskonut teitä noin uteliaaksi", nauroi
rawintolan isäntä. „Mutta onhan mahdollista että
saatte wielä asiasta selwän, Herra kertoi Palaawansa
tänne heti kun toimiltaan joutaa, ja warmaan hän
tuleekin, waikkapa wain Perimään matkalaukkunsa.
Mutta taitaa muutkin asiat, luulen minä, hänet tänne
tuoda. Hän Puhui" . . .

.Mistä?"
„Nu niin, ettehän sitä kumminkaan juorua", kuis-

kasi isäntä, „hän tiedusteli Paroonin linnaa ja oliko
siinä perää että se oli myytäwänä. Hän oli warmaan-
tin kuullut sitä huhuttawan, ja kyllä kait siinä jotakin
perää onkin/ Sitä sanoin herralle sillä eipä ole-
kaan linnan asiat ihan oikealla tolalla, Wanha herra
on tuhlannut rahoja aikalailla, ja nuori kahta enem-
män. Ei ne hopiat kolvinkaan enää kilise armollisen
herran rahalippaassa. Waan mitäpä se meihin kos-
kee? Meillä on tätä nykyä omistakin asioista yllin kyl-
lin tekemistä. Suokoon Jumala ettei tulwa olisi teh-
nyt towin suuria tuhoja!"

„Luuleeko isäntä todella, että wieras aikoo ostaa
Paroonin linnan?" kysyi Mari.

„Ehkäpä ehk'ei" tuumi isäntä olkapäitään
kohauttaen, „Ei hän minulle suoraan sanonut, mutta
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siltä näyttää, Minkäpätähden hän sitten olisi kylääm-
me tullut ja miksi linnasta selkoa ottaa?"

„Siis olen sittenkin erehtynyt", kuiskasi Mari,
„Mäisct, jotka ostelewat ritarilinnoja, eiwät kuulu
minun tutlawieni joukkoon. Niin, Antti, ci meidän kan-
nata enempää kuulustella. Mikä haaweksija olinlaan!
Mennään lastemme luo ja tuumitaan, mikä ny! tulee
neuwoksi! Tähän niemeen emme woi jäädä odotta-
maan wedcn lastua. Ensi yöksi täytyy meidän etsiä
suojaa".

„Olen sitä jo ajattellut", wastasi Antti, „Tie-
däthän, Mari, Doruthea muorin, hänen mökiinsä on
tuolla yläällä linnan puolella, Hänen luonaan saam-
me kyllä Yösijaa pariksi yöksi; sitten on hankittawa toi-
nen asumus. Tule, Mari! Tänään emme kuitenkaan saa
sen enempää toimeen, panen kiini weneen ettei sitäkin
wirta wie!"

„Mcnc waan, Antti", huudettiin miehissä, „kyllä
Pidämme huolen weneestä. Lähde wain hankkimaan
suojaa omaisillesi!"

Antti liitti miehiä heidän hywänlayloisuudeZtaan
ja jätti weneen heidän haltuunsa. Nuorimman lapsen
nosti hän syliinsä, Mari talutti Willeä kädestä ia Liisa
seurasi kantaen Raamattua ja niitä wähiä esiueitä,
jotka tuimasta oli Pelastettu, ja niin sitä mentiin sisä-
maahan päin mummon mökkiä kohden, joka oli linnan
tuulla Puolen eikä enään kylään kuulunutillani tuima-
kaan ei ulottunut sinne tuhoamaan. Puolen tunnin
lulutlua saapuiwat he määräpaikkaan, ja Dorothea
muori otti pakolaiset ystäwällisesti mustaan; owcnsa
ja sydämensä awasi hän tulijoille selkoselälleen, ja pyysi
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heitä wiipymään siksi kunnes woisiwat Palata wanhaan
futiinsa tatu löytäisiwät uuden, sopiwan,

< „Taaskin on Herra auttanut!" iloitsi Mari, „Hy-
>viä ihmisiä on kaikkialla, älkäämme joutuko epäloi-
woou, jos »vastoinkäymiset sumustawatkin silmiämme!
Jumala auttaa sittenkin omiansa, niitä jotka häneen
turwaawat!"

Pian alkoiwat he kotiutua mummon matalassa
majassa. Maikka se olikin ahdas, oli kuitenkin jokai-
sella oma nurkkansa, Antti leivitti lattialle Pehmeitä
tuoksulvia heiniä muoteiksi; niille rupesiwat pitkälsecn
ja annettuaan itsensä Jumalan huomaan, nukkuiwal
melkein yhtä makeasti kuin totituwan Muoteilla, jotka
wesi nyt oli ties minne kulettanut,

111.

Metsämökissä.
Kului kaksi »vuorokautta ennenkun wesi sen nier-

iän aleni, että Antti taisi palata mökkiinsä tarwitse-
matta yli poimien kahlata wedessä. Kolmannen päi-
wän aamuna Päätti hän lähteä tälle ikäwälle matkalle,
Marin teki mieli häntä seurata, mutta Antti ei siihen
suostunut, kuu näet pelkäsi että häwitykscn näkeminen
olili kowin hänen waimoaan surkastuttanut. Ia oikeas-
sa hän oli. Näky, joka häntä siellä lohtasi oli tosiaankin
lamauttama. Huoneen seinät oliwat wielä Pystyssä,
mutta rikkonaisen owen ja ikkunain kautta oli weden
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mukana tunkeutunut monenmoism esineitä ja nämä
oliwal särkeneet kaikki, mitä ciwät aallot olleet mukaan-
sa riistäneet. Suuri kattopalkki oli ruhjonnut Marin
waatekaapin ja osa sisältöä makaili lattialiejussn.
Turhaan etsi Antti sänkyä, tuoleja ja Pöytiä, turhaan
»verkkojaan ja muita pikkuesineitä, kaikki oliwat ka-
donneet. Makailiwatko wirran Pohjassa wai aaltojen
»nilanako ajclehtiwnt? Tuwau lattia oli Paksun lie-
jun ja hiedan peitussni katosta oli kalkki warissut
ja seinissäkin oli wammoja, joita oli waikea korjata.
Mikä wielä oli pystyssä, sekin oli Purettawa ja lupa
perustusta myöden uudestaan rakenncttawa, jos muu-
tenkaan cnään käwi asuminen näillä häwityksen mailla,
suonten lähti Antti mökistä awonaiscn tnkaowcn kaut-
ta katsomaan näivettää, pnutarhna ja peltotilkkujaan.
Täällä häntä kohtasi wielä surkeampi näky. Nawetta-
rakennukset oliwat kokonaan kadonneet ja puutarha ja
pellot oliwat sen näköisiä, ettei ollut loiwoakaan saada
niistä minkäänlaista satoa, ei sinä eikä tulcwana
wuonnai ruokamullan oli wesi huuhtonut Pois ja jät-
tänyt sijaan hedelmätöntä liejua ja hiekkaa, saman-
laista, mikä tuwan lattiaa peitti. Hedelmäpuitakin
oli tulwa tuhonnut, lehdettömiä oliwat niiden oksat
ja toiset kokonaan taittuneet. Allapäin, pahoilla mielin
katseli Antti häwitystä.

„Ei tässä ole Paljon Pelastetlawaa", mutisi hän,
„ja se mitä on jälellä, ei ole suuren arwoista.

Muutama päiwä sitten olin onnellinen sn tyytywäinen,
ny! olen köyhääkin köyhempi, en woi edes turwautua
naapurien apuun, hekin owat samassa Pulassa, Waan
ei itku hädässä auta! Alusta on alettawa! Jumalan



40

kiitos on minulla lerwe ruumispa rohkea mieli, Täy-
tyy tuumia, miten tulemme toimeen, tunnes wahinko
on korjattu!"

Hän kokosi wähäisen omaisuutensa, pani tawarat
myttyyn ja mytyn heitti olallensa ja oli jo Pois lähte-
mässä, kun silmänsä osuiwat tuwan owcen, johon oli
tarttunut kaksi arpalippua, mitkä kuukausi sitten oli os-
tanut eräältä juutalaiselta.

„Hm!" tuumaili Antti „olisipa ollut parempi
säästää nuokin rahat! Mutta koska kerran olen os-
tanut, en niitä hukkaankaan heitä. Ehkä noilla nu-
meroilla wielä woitan muutaman taalarin. Ia tar-
peempa nyt olisiwat!"

Warowasti koetti hän irroittaa liput owcsta,
mutta niin lujaan oliwat tarttuneet että Antin olisi
täytynyt repiä ne rikki saadakseen ne irti, eikähän niis-
tä silloin olisi ollut hyötyä. Mutta eihän pitkään tuu-
maillut, laskettuaan myttynsä lattialle, nosti owcn har-
tioilleen, kumartui sitten ottamaan myttynsä ja lähti
aarteineen astumaan Mummon mökille,

„Owi on wielä aika luja", ajatteli hän, „Tulee
siitä owea uuteen mökkiin ja siksi korjaan sen tästä mä-
rästä liejusta kuiwalle maalle,"

Kyllä lie moni wastaantulija nauranut Kalastaia-
Antille, mutta wähät hän siitä wälitti, ci enempää kuin
taakkansa Painosta, Ei sekään häntä kolvin koukistanut.
Hiestyneenä saapui hän Mummun mökille, missä asetti
uwen uunin taakse, ettei tiellä olisi,

„Woi Jumalani, tuossako on kaikki, mitä enään
on mökistämme jäljellä?" huudahti Mari,
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..Siinä se melkein on", artveli Kalastaja-Antti.
..Jäihän sinne »vielä hirret, pihtipielet ja orret, niitä
toki ole yhtä helppo tänne kulettaa, kuin owen."

..Miksi sitten toit owen?" kummasteli Mari,

..No, etkö näe? Arpajaisliputhan owat tässä kiim!
Mitäpä niitä hukkaan, kun kerran olen ne ostanut
Harmittaisi kait sinua, jos onnistuisimme »voittamaan,
emmekä mitään saisi, jos artvat olisilvat hukassa! Ia
tiedäthän että toinen niistä on meidän ja toinen Lii-san, sen hän sai lahjaksi wiimc syntymäpäiwänään.
Olisinko jättänyt sinne hänen omaansa? Siksipä toin
tänne koko owen".

„Suotta itseäsi waiwaat!" hymyili Mari. „Mekö
»voittaisimme arpajaisissa! Oikein naurattaa! Entä
mitä niistä on Liisan ja mikä meidän arpa?"

„Tuo jonka alla on punanen wiiwa, on Liisan
ja tuo un meidän, Mnista se Mari, ettemme ota toisen
omaisuutta, jos Punawiiwainen numero sattuisi »voit-
tamaan".

„Kyllä pidän muistissa! Waan mikset sano ty-
tölle itselleen?"

„Siksi että tahdon säästää hänet lewottomuudes-
ta, kunnes arpajaiset owat ohitse. Kenties ei hän mi-
tään »voitakaan, niin silloin ei Pety toiweissaan. Jos
lvoittaa, niin riemastuu, kun taalari kiiltää hänen kou-
rassaan. Älä, sinä, Mirka hänelle mitään! Onnen
sattuessa saa hän kyllä aikanaan tietää että olemme
muistaneet hänen syntymäpäiväänsä".

«Niinpä on, kunpa wain onni häntä suosisi!
Mutta oletko ajatellut meitä itseämmekin, Antti?
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Oletko jo selwillä siitä, mitä meidän on tehtäwä, mi-
ten ansaittatva leipämme?"

Antti kohautti olkapäitään, „Täytyy kait mennä
päiwätöihin. En ainakaan nyt tiedä muuta neuwoa".

Sitten kertoi hän mökin kurjasta tilasta puutar-
hoineen, peltoineen.

„En olisi toki uskonut, että sieltä niin ikäwää
kuuluisi", huokasi Mari ja pyyhki kyyneleet silmistään.
„Mutta tiedätkö, Antti, sillä aikaa kun olit poissa on
läällä käynyt wieraita, ja siitä käynnistä woi olla hy-
wätkin seuraukset".

„Kuka on käynyt?"
„Erkki se oli, paroonin metsästäjä ja serkkuni äi-

din puolelta",
Mitäpä Erkki woisi meidän hywäksemme tehdä?

Tiedäthän ettei hänellä ole suurta valkkaa ja juuri hil-
jan »valitti hän ettei saa tunnollisesti sitäkään wähää.
Häneltä emme ota Penniäkään Maikka antaisikin".

„Olet oikeassa, Antti, mutta ei ollutkaan siitä ky-
symystä. Hän oli ainoastaan aikeissa ehdottaa sinulle
jotain. Tuumi ainakin asiaa! Erkki sanoi kohta tule-
wansa takaisin".

Jo palasikin Erkki hywänsuoluan näköinen so-
lakka nuorukainen, puettuna kauniiseen metsästäjä-pu-
kuun; pyssy oli hänellä selässä ja metsästyslaukku ku-
peella.

„Tuhoja on sinulle tulwa tuottanut", sanoi hän
lerwehtiessään, Minun käy sinua sääliksi; olisin tul-
lut jo eilen osottamaan sinulle myötätuntoisuuttani,
jos ei minun olisi tarwinnut lähteä metsään Otto-pa-
roonin kanssa. Mutta oli se hywä että lähdin, muuten



43

ei eräs asia ehkä olisikaan mieleeni johtunut, ja toi-
woalscni koituu sinulle siitä hyötyä".

„Mitä tarkoitat? Mari jo siitä mainitsi, mutta en
arloaa mitä se koskee".

„Kalso!" sanoi Erkki awomielisesti „tupasi on
raunioina, joten ei siitä enää ole sinulle asunnoksi, sen
olen omin silmin nähnyt. Ia olethan kadottanut Pyy-
dyksesi, paljon talouskalujasi on wcsi »vienyt, niin mel-
kein kaiken munn Paitsc »veneesi, etkä sinä weueesläsi
»voi käsin kaloja pyydystää. Kuule nyt mitä sanon!
Tuolla metsän sy!v>'ydessä on vienoinen mökki, jossa
aikoja sitten asui metsänlvartija. Hän oli herrani enti-
nen Palwclijll, ja oli Pyytänyt saada mökissä asua kuo-
tinpäiwäänsä asti. Kymmenkunta touotta on kulunut
hauen kuolemastaan, ymmärrät siis ettei mökki enään
ole käyttökunnossa, kun ei kukaan siitä saakka ole siihen
naulaakaan iskenyt, mutta niin pahasti se ei ole
rappeutunut, ettei siitä korjaamalla kalua saisi. Olen
tuuminut, että sinun sopisi muuttaa sinne waimoincsi,
lapsinesi, kunnes toimeentulosi paranee ia woil jatkaa
entistä ammattiasi".

„Olet kelpo poika, Erkki! Kiitos että meitä muis-
telet!" sanoi Antti; „mutta oletkos ajatellut että
tarwitscmmc muutakin, kuin katon suojaksi?"

„Olen kyllä. Näetkö, »vanha Taawi oli railvnn-
nut peltoa mökkinsä ympärille. Siitä sai hän »viljaa
ja »vihanneksia niin Paljon kuin tarwitsi. Onhan kyllä
hänen kuolemansa jälkeen rikkaruoho päässyt »verso-
maan ja »vesakkoa uudelleen kaswanut. Mutta jos
»vain sen kimppuun käyt, olet pian tehnyt puhdasta
jälkeä. Maaperäkin on niin hedelmällistä että sinulle
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loimet neljät sadot tuottaa ilman että kertaakaan lan-
noitat".

„Niinpä niin, onhan wuudenaika wasta alulla
wastasi Antti mietliwänä jos ripeästi käwisi käsiksi,
ehkä wielä ennen talwea sadon saisi. Olet kunnon poi-
ka Erkki! Olkoon menneeksi, suostun siinä tapauksessa
ettei paroonilla ole mitään sitä wastaan. Tiedät ettei
hänen kanssaan ole hywä köyhän puhella. Oletkos hä-
nelle siitä maininnut?"

Erkki tuli hämilleen ja loi katseensa alas, „Niin
kyllä", wastasi hän, „ja lopuksi tulee wielä sen seikan
huono loppu, Paroonista ei khllä ole mitään estettä,
jos mökille lähdet ja sen haltuusi otat, Pellon raiwaat
ja uudestaan otat wiljelläksesi, Mutta hän arwelec
ettei hän sitä lahjoita sinulle, ja jos sinulle wuukraa
mökin- waatii hän siitä päiwätöilä",

„Hah, sen arwasin!" sanoi Antti, «Tunnenhan
miehen! Aikoja sitten jouduin hänen epäsuosioonsa,
kun en enää tmoli-ilmaiseksi tuo kaloja kartanoon.
Sittenpä ei taida tulla mitään metsämökkiin muutosta.
Kiitän sinua l'pwästä tahdostasi? Ehdotuksesi olisi
ollut miuulle warsin mieluinen, olemme main tehneet
lasknmmc ilman asianomaista,"

„Älähän hätäile, ukkoseni", waliltcli Mari, tah-
dothan toki kuulla varoonin ehdot?"

„Owat warmaan sellaisia etten woi niitä hywäk-
syä epäili Kalastaja-Antti ei, tunnen sen miehen,
Mökki ci ole hänelle minkään arwoinen, mutta wielä
saisin sen kalliisti maksaa, jos panisin kuntoon",

„Eiftä toki, Antti" wastusteli metsästäjä
Kuulehan ensin, ja tee sitten mitä tahdot, Parouni
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waatii wain kymmenykset ja että sen lisäksi teet Päiwä-
töitä taimella ajomeisästyksellä. Siinä kaikki"!

»Kymmenykset ja wielä päiwätöitä lisäksi," päi-
wittcli Antti, „Toinen niistä on liikaa, Erkki! Kym-
menykset wielä antaisin sekin on kowaa, kun Pelto en-
sin on muokatlawa saadakseni satoa, Mutta wielä Päi-
wätöilä! Pitäisikö minun talollisen orjaksi rumeta?
Li, Erkki! Ei kuuna kullan walkeana! Mieluummin
olen päiwätyöläisenä ja Purekselen kuiwaa leipää.
Mutta wapaa tahdon olla!"

Nuori metsästäjä kohautti olkapäitään. „En käs-
ke enkä kiellä", sanoi hän. „Arwelen kuitenkin cttei-
hän sinun tarwitse ijäksi siihen sitoutua. Koska tahansa
saatat kääntää selkäsi koko mökille, jos sinulta liikoja
waaditaan, Woit ainakin koettaa, ja rupea sitten Päi-
väläiseksi, jos sopimuksesi Paroonin kanssa rikkoutuu.
Eikä sellainen Päiwätyö mitään merkitse! Kolme neljä
ajomelsäslystä talwessa. Kyllä minäkin sinua aulan
jos niikseen. Sinuna minä ainakin yrittäisin".

„Niin juuri,Erkki Puhuu järkcwästi", kehui Mari-
kin, kalastajan epäilewäisesti päätä Pudistaessa, „Ajat-
tele loki, mummo on kristillisestä rakkaudesta suonut
meille suojaa mökissään, mutta ainiaaksi emme woi hä-
nen luokseen jäädä.tähän tupaseen, jossa ei woi kään-
lyätaän koskettamalta toisiaan. Lähtekäämme awa-
rann maailmaan! Liisa ja minä autamme sinua ra-
kentamaan, Puita kantamaan ja kuokkimaan, kunnes
kaikki on kunnossa. Sillä aikaa kun wilja kaswaa,
woit kähdä Päiwätöissä ja kalassa, niin ei meidän tar-
witse nälkää nähdä. Kun taas talwi tulee, kyllä Ju-
mala silloin meistä huolen pitää, nhtlin Hän meitä
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auttaa Erkki-serkun kautta ja auttaa Ivastakin. Ota
wain mökki haltuusi, Antti, kyllä muussa sitten sel-
wiämme. Ia tiedätkös kuiskasi hän hiljaa Antin
torwaan pahimmassa tapauksessa, jos Parooni
sinua pahasti kohtelee, silloin muistutamme häntä wic-
lä kerran tuosta »viidensadan taalarin welasta ja uh-
kaamme »valittaa oikeuteen, !vaikk'emme silloin oikeu-
teen turwanneet, kun hän ei sanonut tietäwänsä koko
asiasta. Silloin hän »varmaankin malttaa mielensä. Nu>
pea sinä mökin isännäksi äläkä Pahoita serkkuasi, joka
meille suo hywää".

Antti wain »vieläkin epäröitsi, «Jospa tietäisit,
mitä minä tiedän!" sanoi hän, „En ole siitä tahtonut
Puhua, enkä mieltäsi pahoittaa, mutta nuori Parooni
ei kärsi minua; kyllä olisin saanut sen kokea, jos hänellä
waan olisi ollut »valtaa ylitseni. Mutta niinkaucm kun
olin oman mökkini isäntänä, ei hänellä ollut minun
ylitseni sanan waltaa ja sen miehen wihasta minä wä-
hät wälitin. Olosuhteet tulewat tietysti muuttumaan
jos otan metsämökin haltuuni, ja nurjamielisyyttään
minua kohtaan on hän jo osottanut »vaatimalla orjan-
töitä wastapnlwelukseksi. Jos tulen hänestä riipini
waksi, saan kyllä tuntea hänen kotvaa kouraansa".

„Mutta niin Pilkalle ei hänen wallansa »lelu-
kaan", wastusti Mari kiihkeästi. „Mitäpä Parooni
sinulle »voi? Erkki on oikeassa, kun sanoo minä helke-
nä hywänsä woiwasi Pirtin jättää, josrettelöitä syntyy,
Vntä mitä asioita sinulla on nuoren paroonin kanssa?
Ei hän sentään taida niin kelwoton olla kuin sinä
luulet!"
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„Kyllä hän Pahat Puolensa näyttää, kun kerran
olen hänen Mallassaan, Kuulkaapa, mitä tapahtui
wiime syksynä! Koko edellisen kesän olin linnaan myy-
nyt kaloja, mutta maksusta ei ollut milloinkaan pu-
theta, Wihdoin ajattelin että olisi jo aika siitä kerran
puhua. Lähdin kalakonttineni linnaan. Kartanolla
kohtasin nuoren herran. Huomattuaan minut, huusi
hän minua luokseen näyttämään, mitä minulla oli kon-
tissa. Siellä olikin lohi, joka painoi yli kymmenen
naulaa, niin komeata kalaa en ole tuokioon aikaan
saanut. Nuori Parooni aikoi sen heti korjata taiteensa
ja käski minun wiemään se keittiöön! »Herra paroo-
ni", sanoin minä, „kalan saatte kernaasti, mutta il-
maiseksi en sitä anna. Pyytäisin että herra antaisi keit-
täjälle käskyn maksamaan kalat, jotka kewäästä asti
olen tänne tuonut!"

„Wcukka puhuin ihan nöyrästi, leimahti wihan
puna nuoren herran kaswoihin ja raiwoissaan ärjyi
hän minulle heilutellen ratsuruoskaa silmieni edessä:

korjaa luusi keittiöön! Uskalinpa wielä kerran noin
röyhkeästi esiintyä! Jos keittäjä ottaa sinulta Melaksi
niin maksaa hän, kun wuorosi tulee!"

„Minun olisi Pitänyt jo aikaa sitten saada maksu,
herra Parooni! Olen köyhä kalastaja, lapseni tarwitse-
Iva! K>ipää, Pyydän ettette laske minua rahatta Pois;
olen kowin niiden tarpeessa!"

„Nuori herra katsoi minuun tuimasti. „Kyllä
siitä sclwiämme", sanoi hän kääntyen selin minuun,
„Ei se siitä parane", tuumailin otin konttini mennäk-
seni keittiön ohitse. Mitäpä olisin siellä tehnyt, ra-

hasta ei ollut toiwoa, ja wielä minua »vaadittiin jät-
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lämään linnaan kauniin loheni, josta tiesin saawani
rawintolan isännällä kaupungissa kolme tahi neljä
guldenia. Kuljin siis keittiön ohitse Portille päin ja
olin jo melkein linnan pihasta Päässyt, niin kuulin
nuoren Paroonin ärjywän, tokko tiekin missä keittiö oli".

„Tiedän kyllä, herra Parooni, mutta sinne minulla
ei ole asiaa".

„Lohen jätät sinne", karjui hän, „olenhcm sen os-
tanut".

„Olette kyllä, mutta ette maksanut, ette lohta et-
tekä muitakaan kaloja, jotta kewäästä asti olen tc.nne
luonut. Ilmaiseksi en anna, sanoinhan että olen rahan
tarpeessa; Wien kuin Wieniin lohen kaupunkiin".

„Nyt tuli hän oikein mielettömäksi wihasla, kielsi
minua kulettamasta kalaa minnekään, loska hän oli
sen muka ostanut ja luwcmnut maksun, Kyshi wielä
että liesinkö, ketä Puhuttelin? Koettelin Pysyä tyynec-
nä, ja Poistuessani kuulin hänen haukkuwan ja uhkaa-
wa kostoa! „Kunhan wielä saan sinut kouriini, kyllä
silloin kadut häwittömyhttäsi. Ei tämä lohen kauppa
mene mielestäni!"

„Milä hän wielä Pauhasi, silii en liedä, kiiruhdin
siellä minkä ehdin, ja iloissani olin, kun pääsin wuoren
taa luola suunsoittoa, kuulemasta, Siitä asti on sopu
meidän »välillä lopussa. Seuraamana ftäiwänä lähetti
parooni minulle saalawani, ja kielsi milloinkaan hä-
nen linnansa Pihalle astumasta. Kun joskus olen
hänet kohdannut, on hän näyttänhl niin äkäiseltä, kuin
lohijultu olisi aina hänen mielessään. En usko että
hänen nurpeutensa minua kohtaan nytkään on muut-
tunut!"
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„Tästä asiasta ei minulla ole ollut aawistusta-
kaan", sanoi Mari, hetken mietittyään, „Mutta owat-
han olosuhteet muuttuneet. Niinkauan kun sinulla,
Antti, oli hywät Päiwät ei Parooni sinulle hywää suo-
nut. Mutta nyt kun onnettomuus on meitä kohdan-
nut, emmekä tiedä mistä hankimme leipämme, en usko
että nuori herra muutamien kalojen tähden sinua wai-
noo. Ei hän niin Pahanilkinen liene! Ia ajattele sitä-
kin, ettei Parooni sinua houkutellut rupeamaan mökin
haltiaksi, Erkkihän pyysi häntä luowuttamaan mökin
sinulle. Sekin että hän Pyyntöön suostui, osoittaa et-
tei hän kanna »vihan kaunaa mielessään".

„Sitä minäkin. Ei nuori Parooni sentään mikään
ilkiö ole. Minusta sittenkin ottaisit mökin".

Mutta Antti wain epäillen Pudisti päätään. „En
luota, en luota", mutisi hän. „Antakaa asian olla täksi
päiwää. Tuumailen sitä huomiseksi".

Siihen se puhe Päättyi siksi kertaa. Erkki lähti,
Antti saattoi häntä ja sanoi menewänsä »vielä terran
tarkastamaan entistä majaansa. Mutta sinne hän ei
mennytkään mitä siellä olisikaan ollut haettawaa

kylään hän kulki talosta taloon ja tarjoutui »varak-
kaille talonpojille »'äiwätyöläiseksi, »vuodeksi tahi edes
Puoleksi, Mutta kieltäwän »vastauksen sai hän joka ta-
losta. Tyhjin toimin Palasi hän mummon tumalle.
Mutta ennenkuin sinne saapui Pysähtyi hän keskelle
tietä miettimään:

„los wain olisin sen saanut", tuumaili hän, „niin
olisin raatanut käteni werille, ennenkun ruwennut pa-
roonin alustalaiseksi! Waan eipä onnistu! Ia lost'ei
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nyt ole muutakaan neuwoa, lähden ainakin metsämök-
kiä tarkastamaan!"

hän kääntyi kiireesti aslumacm oikealle metsään
päin, Erkin kertomuksista päätti hän missä päin pirtti
oli. Päästyään sinne katseli hän sitä uteliaasti. Se
oli rakennettu weistämätlömistä hirsistä; owet ja ikku-
nat oliwat hywässä kunnossa, mutta kaislakallo rap-
peutunut.

„hankin tuohon Pari kaislakupoa sillä se on kor-
jattu", tuumaili Antti, „Eivä tämä tupanen hullum-
pia ole , .

.
kumpa ensin hiukan tarkastelen tätä asu-

musta",
Antti huomasi että noin kolmatta tynnyrin alaa

maata oli ennen ollut Peltona. Nyt kaswoi siinä rikka-
ruohoja ja heinää, multa tutkittuaan maata, huomasi
hän että sen wähäl! ä waiwalla saisi hywäänkin
kuntoon.

Kappaleen matkaa kohousi metsän aukeamasta kuk-
kula ja siellä kuului lintujen iloinen wiserlely,

„Enpä löydä linnuslamiseen parempaa paikkaa
näillä seuduin. Lie tämän entinen haltia täällä anso-
jaan »viritellyt, tzm! Jos wain saan luwan, kylläpä
täällä linluja pyydystän! Siitäkin täytyy Puhua Er-
kin kanssa".

Wielä kerran silmäiltyään mökkiä, lähti hän kotia
kohden taiwaltamaan. Iloisesti kätteli Antti wai-
moaan ja suuteli lapsia, jotka iloisina juoksiwat häntä
wastaan,

„ArwaaPas, Mari, missä olen käynyt?" sanoi
hän, „olen ollut metsämökkiä katsomassa!"
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Oletko jo päättänyt ottaa sen haltuusi?" kysyi
Mari innokkaasti.

„Olen päättänyt yrittää, mutta waikeata on hy-
waksyä tuo tarjous. Olen tuumaillut sinne ja tänne.
Wietäkin olen Makuutettu, ettei nuoreen parooniin ole
luottamista, mutta koetan toimia niin ettei hän pääse
minua wahingoiltamaan, Päiwälöistä on tehläwä kir-
jallinen sopimus ja kymmenyksensä on hän saama sään-
nöllisesti. Kun welwollisuuteni täytän, niin kyllä
osaan Puolustautua".

„Oikein sanoit, Antti, Minun täyttw sinulle tun-
nustaa että mummo joka meidät niin YZtäwällisesti
otti wastaan arwelee mökkinsä olewan kowin ma-
alian ja ahtaan niin monen hengen asuttamaksi. Hän
sanoi että olisi Paras kum antaisimme lapsemme sääti-
mien ihmisten huostaan ja mitä lienee puhunutkaan,
Woi, kuinka se on sndämeeni käynyt, Maikka mummo-
raukka kyllä lienee oikeassa, eihän täällä tulvassa ole
suurta lilaa, Nyt on taakka Pudonnut hartioiltani,
kun kerroit että Pian taas saamme oman mökin".

„Niinpä saamme", makuutti Antti. „Mummo
tarkoittaa Parastamme, mutta hän ei tiedä, miltä tun-
tuu laskea lapsensa luotaan! Mieluummin kärsin
Maikka mitä, ennenkun heistä eroan, Nlä anna mie-
lesi Painua! tzuomispäiwänä muutamme uuteen mök-
kiin, ja nuoren Paroonin kanssa tulen kyllä toimeen!"

Mummolle kertoiMat he Mielä samana iltana, että
ainoastaan tämän yön majailisiwat hänen luonaan.
Tämä olikin lyytywäinen kuultuaan että Antti oli
hankkinut toisen kodin omainlleen,

„Olen pahoillani etten Moi teitä kauwemmm luo-
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nani pitää", sanoi hän - „mutta itsehän huomaatte,
että 010 täällä ajan pitkään käy ahtaaksi. Jollei muu-
ta neuwoa olisi, täytyisi sowun antaa sijaa, mutta koska
on toinenkin keino olemassa, niin sen parempi. Waansen tiedät, Antti, että owesta en sinua ulos aja!"

..Kyllä tiedän, mummo! Kiitos wain hyvyydes-
tänne!" wastasi Antti puristaen wanhutsen kättä.
..herra suokoon ettei meidän olisi Pakko olla teidän
waiwananne, mutta jos wielä pahastikin käwisi, niin
silloin

„Niin muista että mummo on läällä!" keskeytti
wanhus. ..Pienoisen suojan, joskin ahtaan, olet mi-
nun luonani löytämä!"

Oli siis Päätetty että loko Perhe seuraamana päi-
wänä muuttaisi metsämökkiin. Erkki tuli jo »varhain
aamulla ja oli mielissään Antin Päätöksestä.

„Nlä sinä sure noista Päiwätöistä, serkku!" sanoi
hän. Koetan huolehtia siitä ettei liian Paljo työtä tule
sinun osallesi ja ajometsästykset alkawat wasta lopul-
la syksyä, eikä talwella ole Paljon omia töitä. Kaksi,
kolme päiwää woit siinä toimessa olla, äläkä muuta
huolehdi!"

Kosta Erkillä oli mökin awaimet, tarjoutui hän
saattajaksi, Kampsuineen kaikkineen lähdettiin mat-
kaan, kun mummolle ensin oli heitetty hellät jäähh-
wäiset,

Mari säpsähti hieman nähdessään wanhan mökin,
rappeutuneine kattoineen 'a autioksi jääneen Pellon,
joka kaswoi Pelkkiä -rikkaruohoja, Mutta Antti häntä
taas rohkaisi:

„Wiikon kuluttua on täällä toisen näköistä, silloin
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tuntuu jo kodikkaalta, jollei Ivaan ulkoapäin tule ilä-
wä. Kuule, Erkki-serktu. luuletko että saan mirittää
ansojani tuonne aukeamaan?"

„Kyllä saat!,. Makuutti Erkki. „Mökin entinen
isäntäkin on siellä pyydyksiään pitänyt ja kait se kuuluu
mökin oikeuksiin. Mutta muuta metsänriistaa et saa
pyytää kuin lintuja!"

..Kyllä tiedän. Ennen minä käteni menetän, kun
rupean riistan Martaaksi. Sitä ei sinun tarwitse pelätä
eikä paroonisi liioin! Mutta «Maahan oMi, niin kat-
somme, minkänäköinen mölli on sisältä".

Erkki aMasi owen ja työnsi syrjään akkunan luu-
kut että ilma ja walo pääsimät wirtaamaan sisään.
Muut seurasiwat ja katseliwat uteliaina ympärilleen,
täällähän oli heidän tulema kotinsa,

„Ei tämä niin huonolta näytä, pahemmaksi minä
luulin", sanoi Mari. „Tuossahan on pöytä ja tuolit-
kin ja aMara on tupa".

..Katsokaahan suojaa ja keittiötä", lehoitti Erkki.
„Ne oMat kutakuinkin kunnossa ja mitä puuttuu, sen
Antti kyllä hankkii ja koijaa rikkonaiset paikat".

Ullakkokin tarkastettiin, Marin kasMot, jotka en-
sin nähltiwät hieman huolestuneilta, alkoiwat kirkas-
tua. Komeat eiwät huoneet olleet, mutta kun ullakonkin
saattoi helposti korjata asuttamaan kuntoon, niin oli
mökki paljon tilawampi, kuin heidän tuiman tuhoama
majansa Reinin rannalla. Ränsistyneen katonkin, jos-
ta oli satanut Mettä, lupasi Antti pmn uudistaa. Kun
mökki oli perinpolmn tarkastettu, oliwat kaikki sitä
mieltä, että siitä Jumalan awulla tulisi hywäkin koti.
Erkki jätti awaimet Antin haltuun, ja siten oli kauppa
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tehty varoonin nimessä, joka tilan omisti. Gi tuo tupa
komin iso ollut, mutta sanotaanhan, että „fopusian autna".

„No niin!" wnkkoi Mari illalla kun, hankittiin
lewollc „nht on meillä taas koti, Jumala sila siu-
natkoon!"

„Niin, Herra siunatkoon uuden kotimme!" ru-
koili Antiikin, „kun Hän on kanssamme, ketä pelkäisim-
mekään?"

V.

Lintuja pyydystämässä.

Antilla ei ollut tapana loikoilla kun oli töitä toi-
mitettawana. Ia nyt niitä olikin yllin tyllin uuden
kodin isännälle. Ensi työkseen ryhtyi hän kattoa korjaa-
maan. Rannalla kaswoi kaislikkoa ja wenccllä käsirat-
tailla, jotka sai naapurilla lainaksi, kulctti hän niitä
mielin määrin kotiin. Ia ennen iltaa oli Malttamat-
tomimmat lyöt tehty; Mari ja lapset, Liisa Marsinkin,
auttoiwat, minkä jaksoiwat. Sitten korjattiin mökki
sisällä; Antti toi ne wähät talouskalut, jotka wielä kel-
pasiwat käytettäwiksi, kalaslajamökistä ja sillä aikaa
pesiwät muut, mitä oli pesläwäa, kunnes kaikki oli kun-
nossa.

Kun oli koti sisustettu, alettiin Mainiolla työsken-
nellä. Täällä täytyi Antin melkein yksin raataa,
maan muokkaaminen, pensaiden kiskominen juurineen
ia rikkaruohon häwittäminen oli liian raskasta lyötä
muille perheenjäsenille. Mutta työtä riitti näillekin.
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Antti näet opetti kutomaan werikoja ja linnun-
pauloja eikä se niin muikeata ollut, kun ennen oliwat
siihen työhön harjaantuneet, Ennenkuin Antti wielä
etiti peltotyönsä lopettaa, oliwat pyydykset jo «valmiina
ja pian oli hän niitä metsään »virittämässä ja järween
laskemassa,

Näiden töiden kestäessä oli Antti perheineen näh-
nyt paljon puutetta, Puuttuihan heiltä kaikki, mitä
ennen oliwat omistaneet. Mutta se »i rohkeutta lan-
nistanut.

„Wastukset täytyy meidän woittaa!" rohkaisiwat
Antti ja Mari tuontuosta loisiansa, kun puute alkoi ah-
distaa ja toimeen he tuliwatkin. Onneksi kunnioit-
tiwat ia suusiwat kaikki naapurit Anttia ja auttoiwat
häntä mielellään, minkä taisiwat. Muuan lainasi hä-
nelle lapion ja kuokan, toiselta sai hän wiljan ja pe-
runan-siementä, kolmas auttoi ruokawaroilla ja kai-
ken tämän tekiwät he hywästä sydämestä omaa etuan-
sa katsomatta, „Kyllä maksat, kun jaksat", sanoiwat
he, „ja jollet jaksa, niin ei sillä niin wäliä!"

-' Liikutettuna otti Antti lahjat Ivastaan ja kiitti
antajia, jollei toiwoi kerran woiwansa maksaa takai-
sin Metkansa, Hän kirjoitti muistiin, paljonko kultakin
oli saanut, ettei mitään unohtuisi. Uskollisesti täytti
hän itse aina MelMollisuutensa, Taipeen oli nyt se
kultaraha, jonka wieras herra lahjoitti silloin, kun
Antti hänet hukkumasta pelasti. Ei se raha ollut suu-
rensuuri, mutta Antille oli se aarre, joka säästäen käy-
tettynä moniaan kerran torjui hädän perheestä. Pit-
käksi aikaa se ei kuitenkaan riittänyt, Maikka Mari kyllä
koetti pennejään säästää. Eräänä iltana kun Autti
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Palasi hän työstä, huomasi hän että waimonsa, joka ai-
na oli reipas >a iloinen, nyt oli alakuloinen; jokin
asia näytti häntä painaman,

,Mikä sinun on, Mari?" kysyi Antti ystäwällises-
ti, „Miksi olet allapäin, pahoilla mielin? Huolestut-
tuako sinua jokin?"

„Oikein llrwasit Antti!" Ivastasi waimo mäkisin
tukehuttaen kyyneleet, ..Täytynee minun tunnustaa
että tänään panin menemään wiimeiset rowot Pus-
sistani".

~No, älähän sure, sainhan tänään kaksi guldenia
kaloistani!" lohdutteli Antti ja otti taskustaan kou-
rallisen pikkurahoja. „Näes nyt, mikä on hätänä?"

Waimo parka riemastui ikihywäksi. .Milloin olet
ne kalat saanut? Niin, kun hätä on suurin, on apu
lähinnä! Et usko, kuinka suruissani olen ollut jo pari
päiwää, Maan olen ilosta itkeä!"

„Niin, Mari, huomasin sen jo eilen ja toissapäiwä-
nä, eikä minun ollut waitea arwata syytä suruusi. Kun
te muut nukuitte, hiiwin minä »vuoteeltani ja lähdin
laskemaan lalasiimoja Reiniin, kun ei enää ollut Kerk-
koja, Armaat että tulin hywälle mielelle kun eilen il-
lalla ja tänä aamuna oli kaloja melkein joka werlossa
ja neljän wiiden naulan painoisiakin joukossa. Wein
ne paikalla kaupunkiin ja sieltä nyt palaan rahoineni.
Heitä siis tällä kertaa laitli huolesi! Mökiimme on nyt
kunnossa ja peltotyöt tehtynä, emmekä muullakaan ta-
ivalla taida wiljan kaswua edistää, kuin rukoilemalla
sille Herran siunausta. Rupean siksi harjoittamaan
entistä ammattiani, lasken siimoja siksi kun sinä ja
lapset sukkeline sorminenne kudotte uudet werkot. Ia
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linnunpyydyksiinikin woin turwautua; aijon huomenna
todenteolla ruweta pikkulintuja pyytämään; owat ne
ainakin saman arwoisia kuin Reinin kalat".

„Mitä niillä linnuilla?" ihmetteli Mari.
„Niin, mitäkö niillä tehdään!" Wille kaupittelee

niitä häkeissä ja saatpa nähdä että hän tuopi monta
koliklaa kylästä ja kaupungista kotiin".

„Mutta mistä saamme häkit, Antti?"
„loen rannan pajuista tietysti! Sellaisessa hä-

kissä ei ole paljoakaan työtä. Minä neuwon sinua ja
Liisaa niitä »valmistamaan. Ei se waikeM ole! Älä-
hän hätäile, Mari, näetyän että Jumala meitä auttaa,
niinkuin hän aina ennenkin on auttanut ja kun syksy
saapuu, saamme sadon nuijasta, eikä puutteesta enää
ole tietoalaan. Rukoile wain innokkaasti etteiwät rae-
kuurot turmele hentoa orasta!"

«Sen teen", makuutti Mari, „Kaikki ajatukseni
tahdon kiinnittää Jumalaan, sydämeni on täynnä kii-
tollisuutta hänen suuren armonsa tähden, jota Hän
meitä kohtaan on osoittanut. Niin, minun sieluni
odottaa Herraa ja toiwoo Häneen, Hän on kaikki hy-
win tekewä!"

Tarwitsi Mari tosiaankin lujaa luottamusta, tus-
kin oliwat näet mökkiläisemme tointuneet karsimastaan
»vahingosta, niin jo nousi taiwaalla entistä synkempi,
häwitystä ennustama pilwi.

Oli jo kulunut kuusi »viikkoa siitä kun Antti per-
heineen oli metsämökkiin muuttanut, eitä wielä ollut
nuori parooni kertaakaan näyttäytynyt, Antti lakkasi
jo pelkäämästä luultua »vastustajaansa ja artveli sitä
ennen turhaan huolehtineensa.
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Uuttera oli hän toimissaan, usein öisinkin laski
koukkujaan Reiniin kalaisille Paikoille, Palattuaan ko-
tiin toisinaan wasta puoliyön aikana ei hän ennättä-
nyt paljoakaan Icwätä, jo ennen auringon nousua oli
hänen pakko lähteä kukkulalle ansojaan kokemaan, jos
mieli saalista. Ia heti kun oli oalannut kotiin Pikku-
lintuineen, täylyi hänen taas kiiruhtaa wirralle kouk-
kuja kokemaan. Jos oli pyydyksissä latoja, niin oli hä-
nen lähteminen niitä kauppaamaan, Kuleksittuaan
tuntikausia saapui hän useinkin kotiin wasta ikäpuolel-
la ja särpi hätähätään niukkaa päiwälliskeittoa, jota
hänelle oli Valmistettu, ja istui sitten lasten pariin
laittamaan linnuuhäkkejä, joita tarlviltiin hywin pal-
jon, Antista näet sukeutui pian yhtä taitama linnus-
taja kuin kalastajakin, ja ennen Pitkää huomasi hän
e!tä lintujen pyytäminen kannatti paremminkin, kuin
Illastaminen, Wille myyskentcli sitten pitkin pitäjää
pilkulinluwankeja sirotekoisissa häkeissä; loisinaan wii-
pyi hän useampia päiwiä tällaisella matkalla. Mutta
kun palasi kotiin, oli hänellä aina kukkaro täynnä ra-
hoja, tzywll menekki oli tawaralla siitäkin syystä että
p'.klu kauppiaan hauska ulkomuoto miellytti ostajia.

Sillä aikaa lun kukin tarmonsa takaa työskenteli,
laswoi maahan kylmetty siemen kauniille oraalle joka
lupasi runsasta satoa. Elämä tuntui taaskin Makoi-
salta ja ilomielellä ajatteli Antti tulewaisuutta. Naa-
pureilta saamat lainat oli »vähitellen maksanut takai-
sin, olipa hän saanut kootuksi pienen rahasummankin
tulemiin tarpeisiin, ja Mähäisethän oliwat waatimukset;
ei hänen ammattinsakaan kysynyt suuria kustannuksia.
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Mutta hhtäkkiä puhkesi lähesthwä rajuilma, syn-
kästä pilwestä wälähteliwät tuhoamat salamat.

Oli raitis kesäaamu, Antti herätti Willen ja tah-
toi häntä kanssaan linnunfthhdhksille.

„loudu, poikaseni!" kehoitti hän. „aurinto koh-
ta nousee, meidän tählhh kiiruhtaa, ettei mene paras
aika hukkaan".

Poika oli jullela liikkeissään, tuossa tuokiossa oli
hän pessyt ja pukeutunut ja hetken kuluttua astuiwat
molemmat kukkulaa kohden, jossa hywä saalis oli odo--
tettawissa, Pilwctlömään ilmaan hawcchtuiwat met-

sän linnut aamuwirltäcin laulamaan, Ruohon kor-
sissa Päilyiwät kastepisarat ja kirkkaita helmiä kimal-
teli puiden ja pensaiden lehdillä. Kuultaman kirkas
oli laiwas, klluempaua idässä leijaili kewycitä pnrppu-
rahattaroita, joita nuusewan auringon ensi säteet kul-
tasiwat. Kaikki ennusti ihanata päiwää.

„Saatpa nälldä, isä", sanoi Wille, tehdessään tar-
peellisia »valmistuksia, hän asetti näet Phydykset ja
houkuttclijalinnut paikoilleen, „saatpa nähdä, että
tänääil saamme Pyydyksiimme kaikki linnut, mitkä
täällä läheisyydessä lentelee. Kuule miten ne riemuit-
sewai ja wisertelewät! Tuulla laulelee Peippo, jotta
metsä kajahtaa ja tuolla Inuwcmpana tirjawat urpu-
set, Hamppulinnunkin säwelcen kuulen, ja wiheriä-
warpusia näyttää olcwan joukottani. Nyt on tulossa
hywä saalis, saan taas olla useampia päiwiä kotona
bäkkiä tekemässä!"

„Niinpä kyllä", wastasi isä, „olehan wain wa-
ruillali ettet sotke wetolankoja, niinkuin wiimein, kun
hywä saalis pääsi karkuun!"
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„Ole huoleti, isä!" Makuutti Wille. «Vahingos-
ta wiisastuin, etkähän sinä lähimainkaan niin paljon
harmitellut minun kömpelyyttäni, kuin minä itse. Sil-
loin oli pauloissa Harmaisiakin lintuja, sinirintasata-
kielitin, joka ei usein mene satimeen, ja sellaisesta lu-
pasi minulle eräs herra Konigsoetteressä kokonaisen
guldenin, jos toisin hänelle. Kun tuota muistelen,
niin oikein tekisi mieli itseäni lämäyttää"!

„No, johan minä kerran läimäytin sinua, on siinä
jo tarpeeksi yhdeksi kertaa," wastasi isä nauraen. „Pa-
ne mieleesi »vastaiseksi, Mutta nyt on kaikki kunnossa,
niinkuin näet. Joudutaan majaan odottamaan saa-
lista!"

Molemmat hiipiwät pieneen majaan, jota oli teh-
ty taistoista ja lehdistä ja joka oli pensastossa lähellä
linnunpyhdystintä, ja asettuiwat reikään uteliaina ja
äänettöminä tähystämään metsäärs, jossa lirjawat lin-
tuparwet yhä edelleen lauletiwati milloin heleästi li-
werrcllen, milloin ikäänkuin huilua soitellen, milloin
wiserrellen. Nhä lähemmällä soiwat säweteet. Lin-
nut werlkojen tuonakin alkoiwat laulella ja toiset met-
sästä Mustata, ja pian oli kokonainen lintuftarwi Pyy-
dysten luona wisertelemässä puiden ja pensaiden ok-
silla. Mutta maikka hoututteliatinnut häkeissä oliwat
toisia sinne houkuttelemassa, Maikka Antti oli sirotta-
nut Paratta herkkuja syötiksi ja kätkenyt werkot pensas-
toon, näyttilvät arat siiwetkäät sittenkin aawistawan
pahaa: wasta toäliän ajan kuluttua uskalsi yksi niistä
lähetä herkkupaloja.

Komea peippokin lentää hyristeli lähemmäksi.
Rohkeasti lasleusi se alas oksalta, josta juuri oli kuu-
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tunut sen kimakka ja heleä ääni. Ia asettui keskelle si-
rotettuja herkkuja.

Ensiksi näytti se säikähtywän omaa rohkeuttaan,
wenytteli kaulaansa, katsoi arasti ympärilleen eikä toh-
tinut jywääkään nokkia, oli joka hetki wähällä nousta
lentoon. Mutta kun ei risahdustakaan kuulunut eikä
mikään herättänyt epäluuloa, niin rauhoittui Peippo-
semme hieman, rohkaisi mielensä ja muutaman kerran
kimakkaasi! wikistyään nokkasi hampunsiemenen lau-
dalta. Hywinpa onnistuikin, Nostihan kuitenkin heti
taas sinertämän Päänsä ja wilkui arasti kirkkailla sil-
millään, ikäänkuin rohkeutensa olisi ansainnut ran-
gaistusta, mutta kun ei nytkään mitään veloittamaa
näkynyt eikä kuulunut, niin jo kajahti liwerrykset uudel-
leen, taas alkoi se tiheään nokkia jywäsiä ja söi oi-
kein kolmen paiwän Maralta.

Peipon esimerkki rohkaisi muutkin towerit, jotka
istuiwat Puissa hlt'ympärillä, wai liekö kateus heitä
kiihoittanut tai Pelkäsiwätkö että rohkea Peippo söisi
joka Pywän, elleiwät pian joutuisi —

miten lie ollutkaan, wiserrykset ja piipitykset lisääntyi-
wät äkkiä, jo lentää hyristi neljä, wiisi ilosta pikkulin-
tua, Peippoja, wiheriäroarpusia ja arka hamppulintu-
tin Puista laudalle nokkimaan jywiä yhtä joutusaan
kuin heidän rohkea johtajansa.

„Io ne owat meidän omia, isä!" Kuiskasi Wille
hiliaa sisältä kopissa. ..Eikö jo - ?"

„Ss! Ss! Wait', Poika!" wastasi Antti. - ~tai
lentäwät kaikki tipotiehensä"!

Linnut näyttimät toisiackn rupeaman arastele-
maan, pelkuri hamppulintu Pyytäsi lähimpään Puu-
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hun, ja Peipotkin oliwat wähällä nostaa siipensä, waan
malttoiwat kuitenkin mielensä, kun näkiwät ahnaiden
wiheriäwarpusten tyyneesti nauttilvan ateriaansa.
Isän waroittawa katse sai Willen vysymään hiirenhil-
jana, Wille nyyläytti isälle päätään ja jäi liikkumat-
tomana tähystämään. Tilmät ne wain eliwät, sä-
kenöiwät ja hehluiwal intoa, kun hän luuli laulaja-
kuoron yhä rohkeammin ja äänekkäämmin laulawan ja
näki aterian houkullelewan luokseen linnun loisensa
jälkeen, Käpylinnullin kauniine wiheriän-Punnisine
höyhenkoristeincen ilmeslyiwäl sinne, samoin kottarai-
set tuliwat höyheniään Pullistellen ja iskiwäl nokal-
laan sitä, joka ei kohta »väistänyt; arwokkaannäköinen,
Pulskea taliliainenkin lasleusi kirjawaan joukkoon,
Waarawarpusia, leltasirkloja, wiheriäwarpusia, hamp-
Pulinluja ja muita Pikkusiipisiä lensi nälkäisinä metsäs-
tä pyydyssyöttien luo, ja silloin Wille uskalsi tus-
kin hengittää, työnsi wain isää hiljaa kylkeen silloin
näyttäytyi kaksi sinirintasatalieltä, istuiwat nollealle
oksalle keinumaan aiwan Pyydysten luo, Kurollilvat
kaulojaan, wilkuiwat joka puolelle, hypähtiwäl lähem-
mä ja taas kauluemmaksi ja kiinnittiwä! wihdoin kat-
seensa makupaloihin laalikossa, jonka Wille wartnwas-
ten oli asettanut harwinaisia pikkulintuja Marten,

Multa waikka syötit olilvalkin towin houkutlele-
will, eiwät sinirintasatakielel sittenkään rohjenneet
käydä niitä maistelemaan. Toinen niistä oli ehkä
juuri se, joka kahdeksan Päilvää siltcn oli joutunut sati-
meen ja Willen »varomattomuuden kautta päässyt Pa-
koon, ja samoinkuin Palanut lapsi Pelkää wnlkeaa,
samoin sinirintasatakielet yhä arasteliwat, waikka ko-
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wät sittenkään uskoneet rauhaan joka wallitsi kun-
wät sittenkään uskaneet rauhaan joka wallitsi, kun-
nes rohkea Puolan satakieli äkkiä käwi nisuleipien kimp-
puun ja ahmi nälkäisenä niistä useita kuonoonsa.
Tuopa sentään oli sinirintasatakielistä liikaa, kateus
woitti pelon; hiljaa piipittäen lensi ensin toinen esiin,
toinen wiiwähli wielä hetkisen waan häh, jopa is-
tuiwat molemmat laatikossa ja nisuleiwosten käwi sa-
moin kuin hampun ja unikon siemenien, ihmeen suk-
kelaan katosiwat ne ahnaiden roswopahasten »vat-
soihin.

„Nyl!" sanoi isän katse Willelle, ja innosta wa-
wisten tarttui Poika »vetohihnoihin, Wielä lalsahli
isä käskewästi Wille wetäisi hihnoja ja riemuiten
hyökkäsi hän isän luo ja kietoi käsiwartensa tämän
taulaan.

„Paulaan tarttuiwal!" Meidän owat sinirinta-
satakielet ja wielä lisäksi Puolan satakieli. Se weto
nykäsi!" huusi hän, „se on ainakin kymmenen, kah-
dentoista guldenin arwoinen!"

„Niinpä niinkin!" Ivastasi isä tyytywäisenä,
„Kyllä äiti on mielissään, kun tuomme saaliin kotiin.
Mutta Wille, meidän tähthh hakea lintumme halleihin.
Tuo ne jouluun minulle, etteiwät kowin Pahasti sot-
keennu pauloihin".

Wille teki iloisena työtä käskettyä, Isä irroitti
linnut warowasli Pauloista, ensiksi kalliit sinirintasa-
lalielet ja Puolan satakielen, etteiwät taas pääsisi Pa-
kenemaan ja Pisti ne Pieniin häkkeihin, jotka Wille heti
Peitti suurella pellawaisella kankaalla, koska arat lin-
nut muuten olisiwat hädissään puskeneet nokkansa ris-
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tikkoon. Saalis oli runsas ja sen wuoksi täytyi toi-
seen puoleen hätistä panna taksi, kolme lintua. Wih-
doin oli kaikki kunnossa ja Antti kokosi juuri häkit teh-
däkseen lähtöä, tun äkkiä kuului nopeata kawion kop-
setta Pehmeästä ruohomaas.ta ja kohta ilmestyi kukku-
lalle nuori herra kultakutoisessa takissa sotaratsun se-
lässä. Antti hieman hämmästyi odottamatonta näkyä,
paljasti kuitenkin kohteliaasti päänsä ja kumarsi. Nuo-
ri herra ei wastannut terwehdykseen, waan katsahti
Anttiin »vahingoniloisella uhkauksella.

„Mitä täällä teette?,, huusi hän tuimasti. „Et-
hän toki, Kala-Antti, ole riistan martaissa minun met-
sässäni?"

„Ei, armollinen herra parooni" wastasi Ant i
awomielisesti, „olemme Willen kanssa lvain pyy-
dystäneet Pauloilla muutamia lintuja!"

„Wai pauloilla!" ärjäsi parooni. „Kenen luwal-
la te minun maallani wiritätte linnunpyydystimiä?
Ettekö tiedä että minä woin teitä siitä rangaista koira-
topilla?"

Tulisen punan nostiwat nuo halweksiwat sanat
Antin kaswoihin. Hän tiesi ettei ollut ansainnut tuol-
laista kohtelua ja se häntä loukkasi ia suututti jotta
oikein rintaa poltti. Hän wiitti kuitenkin tunteensa ja
wastasi lewollisesti. „los olen Pahoin tehnyt, armol-
linen herra, en ole sitä uhalla tehnyt, Kun luowutitte
metsämökin minulle, kysyin teidän metsästäjä-Erkil-
tänne, saisinko pyydystää pikkulintuja, ja hän arweli
ettei herra purooni silatuinkaan kieltäisi, koska minun
edeltäjäni metsänwartiakin sai täällä »virittää pyy-
dytsiään".
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„Entinen metsänwartia olikin minun isoisäni ja
isäni uskollinen Palmella, jolle mielellämmekin soim-
me sen werran hywää", wastasi Otto-parooni yhtä
tuimalla äänellä, „Mutta mitä te olette? Mitä olette
meille tehneet, koska teillä muka pitäisi olla oikeuksia?
En main minä tiedä! Sm tiedän että olette häpeämä-
tön roisto, jonka Warkaudesta muuksi en tosiaan woi
tätä linnunpyydystystä kutsua minun tekisi mieli
ratsupiiskallani pehmittää selkärankaanne. Tämän
metsän linnut owat minun! Joko tajuat?"

Antti waaleni. „Herra purooni", sanoi hän Ma-
toisten, Pelosta hän ei wapissut, waan suuttumuksesta,

„wähempi riittää! En rupea teidän häwäistäwäk-
senne, en ole renkinne, enkä Palmellanne! Tosin asun
teidän mökissänne, waan en maksutta, päiwätyöt minä
siitä suoritan, kun se aika tulee. Jos teinkin waärin
wirittäessäni tänne lintupaulojani, niin ei töillä sitten-
kään ole oikeutta haukkua minua martaaksi ja rois-
toksi eikä minuun piiskallanne koskea, sillä en pelkää
teitä enkä piiskojanne. Jos olen pahoiu tehuyt syyt-
täkää, kyllä oikeudessa wastaan tooistani! Häwäis-
llMä en enää siedä!"

Purooni nauroi pilkallisesti, „Syyltäkää! Ker-
jäläistäkö minä syyttäisin! Mitähän siitä kostuisin.
Jopa jotain luule»! Sinulla ei ole lupaa pyydystää
lintuja mitä pauloillasi olet saanut, wie linuaau
joka sorkka! Peitto pois! Haluan nähdä, miten onni
on minua suosinut, ja onko siellä muutakin, joka hais-
kahtaa linnulle, paitsi satakieliä ja keltasirkkuja!"

Wille katsoi kyynelsilmin kysywästi isään, „Ota,
Wille, Peitto pois!" sanoi isä melkein tietämättään.
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Saakoon parooni tahtonsa Perille, maikka sydämetön-
tä on. että hän kieltää meiltä, mitä joka paimenpojalle
on tumallista. Mutta totellaan, Wille! Nykäise peite
häkkien päältä!"

Wille teki niin. „Katsos sitä saalista!" Pilkkasi Pa-
rooni, „Onhan se melkein saman hintainen kuin kym-
menen naulaa Painama taimen. Wai mitä arwelet,
Anlti?"

„Sitä arlvelen, herra parooni", ivastasi miespo-
lunen, „cttei ole kowin jalomielistä pilkata köyhää
miestä! Tahdotte kai kostaa sitä etten tuonoin wie-
nyt taimenta kyökkiinne keitäjälle, Olkoon menneeksi!
Jumalan awnlla elätän omaisiani ilnmn näitä lintu-
jakin, Ottakaa ne mukaanne, herra parooni! Mutta
uskokaa minua, en tosiaankaan kadehti niitä tunteita,
joilla te minua miespoloista kohtelette! Tule, Wille!
Anna linnut Paroonille!"

„Seis, sanon minä!" karjni Parooni. „Tule
tänne, poika! Alvaa tässä kaikki häkil ja laske muut
linnut menemään, paitsi sinirintasatakielet, joita siellä
näkyy olewan. Olen niitä jo kanan halunnut, Wie
ne muitta mutkitta kartanoon! Herra warjele, jos las-
ket ne menemään! Mutta muut metsään!"

Wille purskahti itkuun. Poikaparan sydän oli
Pakahtua kun kadotti lintunsa, jotka juuri oli saanut
pyydetyksi, eitä kätensä taipuneet käskyä tottelemaan.
Isän käwi Willeä komin sääliksi.

„Älä sinä, Wille kyllä minä toimitan P«oonin
käskyn".

Hän awasi häkin ja kyynelsilmin katseli Wille, mi-
ten linnut, iloisesti »visertäen hyristiwät lentoon.
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„Entä sinirintasatakielet, herra Parooni-" nyhh-
kytteli hän. „Woi, minä pyydän kauniisti, antakaa
minun edes Pitää ne! Antakaa, herra> parooni!"

»Kartanoon lmtuinesi!" komensi nuori herra sää-
limättä, kannusti ratsuaan ja kiiti nauraen tiehensä.

„Älä, Wille, ole milläsikään", lohdutteli isä ja
silitteli nyyhlyttäwän pojan 'kalpeata poskea, kos-
kemme saa näitä pitää, Pyydystämme toisia. Onhan
muuallnkiu metsiä, eikä kolo maailman hukka ole, jos
wielä Parisen tuntia saamme etsiä uutta Pyydhspaikkaa,
Älä huoli itkeä, lähde kartanoon lintuja Imemään",

„Multa kyllä parooni meille wäärynttä teki!" par-
kui poika yhä, „kun ei löyhälle suo mitään iloa eikä
ansiota! Woi kuinka kowaluontoinen!"

„Annci hänen olla! Mitäpä hauen pahuudes-
taan! Wie linnut kartanoon! Kun palaat takaisin,
tuumaamme, mihin wasi/edes wiritämme paulamme,
Kuiwaa kyyneleesi! Wisertelee niitä muuallakin sini-
rinlasalakieliä!"

Poika koetti niellä suruaan, Wei häkit mennes-
sään. Ia Antti palasi kotiin alla Päin Pahoilla mielin.

„Saalpa nähdä, Mari", luirllui hän waimolleen
kerrottuaan ensin metsälohtaulsen „saatpa uähdä
että nyt se wasta Paha tuuli alkaa Puhaltaa, Parooni
koettaa kaikin tawoin minulle kostaa eikä heitä, ennen
kuin un toteuttanut Pahat aikeensa. Olisi minun Pila
nyt tarkemmin ajatella, ennenkuin rupesin tätä mökkiä
asumaan".

Mari loki haihduttaa miehensä surut, waikl'ei se
oikein ottanut onnistuakseen, kun ilsetin oli raskaalla
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mielellä, Wihdoin waikeni hän. Kaikki miettiwät
päiwän tapahtumaa ja paha cmwistus painosti mieliä.

VI.

Kanne.
„Tiedätkö, Antti", sanoi seuraawana aamuna

Mari läheteltyään lapset metsään, jotta saisi kahden-
kesken puhella miehensä kanssa, „puoleen yöhön en saa-
nut unta, eilinen linnunpyydysjuttu ci ole näet minul-
le rauhaa suonut ja nyt on mieleeni johtunut jotain,
jota kannattaisi koettaa".

„Niin, mitä?"
„Nä,etkö, tämä mökki ei kumminkaan tunnu ko-

dilta. Jospa jättäisimme sen oman onnensa nojaan
jä lähtisimme omaan mökkiimme takaisin?"

„Silä u>en minäkin ajatellut", ivastasi Antti hy-
myillen, „Mutta etkö muista että mökki ensin olisi
Perinpohjin korjattawa ja siihen tarlvitaan rahoja",

„Sitä kaikkia olen ajatellut, jarahoista juuri tah-
toisin tehdä sinulle ehdotuksen. Kuinka paljon luulet
että tarwittaisiin, ennenkuin pääsisimme alkuun enti-
sessä kodissamme?"

„Ei Pieni summa riittäisi, kolme, neljä tuhatta
guldenia ainakin!"

„Mitä sanoisit, jos hankkisin sinulle »viisisataa gul-
denia?"
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Antti kohautti olkapäitään, „Io huomaan mitä
tarkoitat, Ai'ot waatia wanhalta paroonilta niitä ra-
hoja, joita isäwainajasi hänelle lainasi. Ei siitä apua
lähde eikä se olisi lainkaan Miisasta nykyisissä olois-
samme".

„Olkoon miten hywään!" ivastasi Mari kiiwaasti.
..Olemmehan selwästi nähneet ettei nuori Parooni
meille mitään hywää suo, waan kaikin tawoin koettaa
saattaa elämän-meille hankalaksi. Siinä tapauksessa
on yhdentekewää, onko hän meille enemmän tahi wä-
hcmmän wihamielinen. Emmehän määriin keinoi-
hin rupea! Parooni on meille welkaa, maksakoon
tahi kieltäköön oikeuden edessä ettei ole rahoja was-
taanottanut. Kun hän huomaa että asiasta tosi tulee,
häpeää hän ja pelkää Pahoja puheita ja mc saamme
omamme takaisin, Ajattele, mikä onni!"'

„Liian suuri onni, woidakseni sitä tuilouakaan",
huokasi Autti. Mutta jollei hän häpeä eitä pettää Hu'
Hujalaan, niin mitäs sitten. Ia jos sanoo meitä wa-
Ichtelijoiksi, kuinka meidän silloin käy, Mari?"

„No, ei sittenkään hätää! Ei kukaan usko, että me
muka olisimme Pettureita. Naapurimme kyllä meidät
tuntemat! Korkeintaan saattamat luulla että olemme
erehtyneeh".

„Saattaa minkin olla! Mutta jos häwiämme oi-
keudessa, niin ties' mitä parooni meille tekeekään, Ensi
työkseen ottaa meiltä tämän mökin".

„Niin, jos uskaltaa! Eipä se niinkään. Meillä
on wmmus wuodelsi ja ennenkuin wuosi on umpeen
kulunut, ei hän woi meitä pois ajaa, Wielä on sen-
werran oikeutta maassa, Antti".
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„Waikkapa Main! Mutta sen tiedän että hän mei-
tä wainuo, minkä suinkin taitaa. Ia paljun Pahaa woi
ilkeä ihminen malkaansaattaa".

„Milähän woisi? Ansaitsethan rehellisesti leipäsi!
Turhaa» hän loiwuo löytäwänsä sinut luwallomilla
teittä ja kun ei cpärchellisyydestä saa sinua kiinni, wa-
roo hän kyllä Purkamasta sinuun salawihaansa. Re-
hellisyys on lilpemmc wainoojia waslaan! Emmekä
mc ole Paruoniu orjia! Me asumme wuokralla ja kun
sen maksamme rahassa tahi päiwätöissä, niin ei pa-
rooni mcillc mitään mahda. Älä, sinä Antti, houkut-
tele minua tuumastani luopumaan. Minä lähden lin-
naan puhumaan awomielisesti paroonin kanssa ja jos
hän Melan kieltää, niin kyllä tiedän tien tuomarin
luokse. Multa usko minua, sinne ei meidän tarwitsc
mennä! Olemmehan oikeutetut waatimaau raham-
me lataisin ja asia päättyy hywin, kun wanha Parooni
main huomaa, että asteista totta teemme Eitö niin,
Antti? Kyllä sitten ilo ilolle tuntuu, tuu saamme
muuttaa wanhaan suojaamme, 'jossa olemme monta
onnellista päiwää mieltäneet".

Antti suostui »vihdoinkin. Menneiden aikojen
hauskat muistot johluiwat mieleen ja Marin innokkaat
»vakuutukset että oikeus oli heidän Puolellaan, saiwat
Antinkin suostumaan tuumaan, herätliwälpä hiukan
toiwoakin.

„No, uikoon menneeksi, sanoi hän ja hai-
talla on meidän asiaan ryhdytläwä! Sittenhän aina-
kin tiedämme, millä kannalla asiat owat, eikä meidän
tarwitsc kiusaantua epäwarmuudessa. Tietysti minä
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seuraan sinua, tulkoon mitä tahansa, kerran täytyy täs-
tä asiasta sclwä saada!"

„Niin minustakin! Lähden mieluummin hcli la-
naan, kuin sen huomiseksi heilan", Ivastasi Mari päät-
läwästi, ja wiipymältä lähtiwät he mattaan,

..Pelottaako sinua?" kysyi Anlti, heidän päästyään
linnan Pihalle.

„Ei wähääkään", »vakuutti Mari, astuessaan ke-
weästi portaita ylös, Antti seurasi, tze pyhsiwät Pu-
hutella armollista herraa ja Puheille pääsiwälkin.

Parooni istui suuressa nojatuolissaan. Hän oli
harmaahapsinen, parrakas mies, «vartalonsa oli wielä
woimakas, maikka leini näytti waiwaawan, koska jal-
kansa oliwat willapeitteescen käärityt, Ukko oli huu.
nolla tuulella, puhutteli sisäänlulioita äkäisesti ja tar-
kasteli heitä tuimilla silmillä.

„Mikä hiidessä teidät tänne tuo?" liuskasi hän,
..Warmaanlin on poikanne ulwonut korwanne umpeen
ja l-ksi tulette saamaan takaisin linnut, jotka Poikani
teiltä otti. Säästlää waiwojannc! Poikani on oi-
keassa, emme suwaitse että meidän metsissämme lin-
tuja pyydystätte. Joko kuulitte, suoriutua tiehenne!"

„Emme ole sitä warten tulleet, herra paroöni",
kiirehti Mari sanomaan.

„No mikä Teillä on asia, sanoillahan! Mitä mi-
nulla on teidän kanssanne tekemistä? Puhukaa asian-
ne sukkelaan, näettehän etten jaksa pitkältä kuulla jut-
tujanne, Mitä tahdotte?"

..Tahtoisimme wain muistuttaa armollista herra
paroonia niistä wiidestä sadasta guldenista, jotka
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lainasitte isäwainajaltani, Emmcnbachin koulumesta-
rilla", Puhui Mari lyyncesti.

Tumma puna nousi paroonin kaswoihin, liekö
noussut häpeästä wai »vihasta, kiiwaasti löi hän noja-
tuolin »vieressä olcwalla kainalosauwallaan lattiaan.
~Oletleko järjiltänne? Wiisisataa guldenia »vaaditte!
Minäkö muka olisin lainaksi ottanut? Hulluja!"

„Suokaa anteeksi, herra Purooni, mutta en minä
erehdy", Ivastasi Mari ja koetti Pysyä rauhallisena,
Muistan marsin hywin nuoruuteni ajoilta, kun isä-
Ivainajani laski Teidän eteenne pöydälle hopeataalarit,
ja Te, armollinen herra, pistitte ne taskuunne ja an-
noitte »velkakirjan. Muistan sen päiwän niinkuin eili-
sen päilvän, Sitäpaitsi sanoi isäni minulle kuolinwuo-
tcellaan, ettei herra parooni ole welkaa maksanut.
Scnwuoksi Pyydä» nyt, koska olemme köyhissä vioissa,
että herra parooni olisi hywä . . . ."

„Waiti waimo!" keskeytti wanhus kiiwaasti ja
iski lattiaan kainalosauwllnsa. „Tuossa on owi!
Poistukaa, taikka kiiwastun minä ja käsken Palweliani
wiskaamaan teidät ulos ja usuttamaan koirat kimp-
puunne, jollette lactanosta lähde, En ole mokomia
ennen nähnyt! Painutea tiehenne ja kiittäkää onnean-
ne ettei Otto.poikcmi ole täällä, hän teille kyydin
antaisi!"

Mari ci liikahtanut, ei näyttänyt pelon ilmettä-
kään, «Poikanne ja koko maailman edessä toistan
»vieläkin että Te, herra purooni, isäwainajaltani lai-
nasitte wiisisataa guldenia, ettekä ole niitä wielä tänä
päiwänä maksanut. Älkää raiwotko ja uhatko, armol-
linen herraa Totuutta puhun, sen »vakuutan, totuut-
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ta pitäisi aina kuulla! Wielä kerran pyydän Teitä
maksamaan »veikanne, koroista en tahdo puhuakaan.
Jos »vieläkin kieltäydytte maksamasta, emme enää ru-
pea odottamaan, »vaan puhuttelemme tuomaria ja
pyydämme hänet hankkimaan rahamme takaisin!"

Wanha Parooni puhkui »vihasta, , Jos olisi pääs-
syt olisi hän hypännyt paikaltaan ja käynyt »vaimoon
käsiksi, mutta nyt ci mahtanut muuta, kuin polkea jal-
kojaan ja »viskata uhkauksia ja haukkumasanoja wasten
silmiä minkä ehti.

Antin mielestä oli hänenkin »vihdoin aika asiaan
Puuttua, ja lähestyen rohkeasti railvoawaa, mokomaa-
kin herraa, sanoi hän lujalla äänellä: „Io nyt riit-
tää, herra Purooni! , Maikka olemmekin Main köyhää
kansaa, ei beillä kuitenkaan ole oikeutta meitä herjata.
Te olette kuulleet mitä »vaimoni pyytää ja tiedätte, että
hän on rehellinen ihminen, joka ei '»vaadi muuta luin
sitä, mihin hänellä on oikeutta. Mustatkaa siitä syys-
tä suoraan: tunnustatteko »velan »vai ettekö?"

„Ei, ei, ei, tuhat kertaa ei!" kiljui Parooni ,ja pu-
nertawat kaswonsa käwiwät sinertawiksi, „IoZ Msin
lainannut rahoja Emmenbachin koulumestarilt», niin
olisihan »Velkakirjani teillä! Sanoohan waimonne tuos-
sa että annoin hänen isällensä »velkakirjan! Ia missä
se nyt on? Jos teillä sellainen olisi, olisitte sen aikoja
sitten tuoneet tänne. Koska ei keillä ole »velkakirjaa,
on Puheenne pelkkää »valetta, senkin Petturit! Kyllä tie-
dän miten teidän kaltaistanne ihmisten kanssa on me-
neteltäwä. Menkää jo tichenne, tahi kutsun palwe-
lijani!"

„Khllä lähdemme, herra parooni", »vastasi Mari,
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„los omatuntonne sallii teidän walehdclln wastcn sil-
miä, niin Jumalan haltuun sitten. Multa nähdään-
päs, ettekö tarkemmin ajattele oikeuden edessä! Hy-
Iväsii, herra purooni! Mc menemme, mutta suoraa
päätä tuomarin luotsi!"

„Minusta nähden, waikka hiileen!" huusi Parumii
heidän, jälkeensä, Mari tarttui miehensä käsiwarlecn
ja Poistui,

„Arwasin ihan että näin läwisi", sanoi Antti,
Mies on kowin Pahansisuinen ja saat nähdä että tästä-
lähtien raskas taakka lasketaan hartioillemme. Mutta
luota Jumalaan, tee se, mikä on oikeaa, äläkä ketään
Pelkää! Se olkoon tunnussanamme! Minä en kadu,
että siellä käwimme, sillä nyt uskon lujemmin, kuu,
ennen, etlä asia on niinkuin olet kertonut. Jollei siinä
olisi perää, niin miksi olisi purooni noin silmittömästi
liiwllstunut? Näin kuinka hän Punastui, tun rupesit
puhumaan lainasta. Syyllisyyden, tunne sen aiheutti.
Ole Maan kärsiwällinen! Kaikki tulsc wiclä päiwän
lualoon. Niinkuin omena Putoaa puusta, kun se on
kypsä, samoin tämäkin asia, Urhokkaasti seisoit sinä
raiwoawan wanhuksen edessä. Se oli miclceni,Mari!"

,Minlätähden olisin häntä Pelännyt? Tiesinhän
että olin oikeassa ja olichan sinäkin siinä! Mutta nyt
lähdemme tuomarin puheille".

Tuomarin talo oli lähellä linnaa ja muutaman
minuutin kuluttua uliwat he siellä. Tuomari käski
heidät heti sisälle ja kysyi YZtäwällisesii heidän asias-
taan, Mari kertoi lyhyesti pääkohdat, ja teki Moa
heidän ja Paroonin Malisesta keskustelusta. Tuomari
oli kunnon mies eikä katsonut henkilöä, tarNaawasti
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kuunteli hän Marin kertomusta, waan pudisti kuiten-
kin epäitewästi päätänsä,

„Parooni siis kieltää wclan?" kysyi hän,
„Niin, sen hän tekee!" Ivastasi Mari,
„Teillä ei ole welkakirjaa, eikä muitakaan todis-

tuksia, josta näkisi että hän todella on rahat wasta,ll>n

ottanut?"
„Gi ole, herra tuomari, mutta minä olin siinä,

kuu parooni pisti rahot taskuunsa!"
„Se ci Paljon asiaa auta, maikka kyllä uskon, mitä

Puhutte, Miksi ette ennen ole ottanut asiata esille?
Nyt on tuosta tapulsesta wuosia wicrinyt ja jos ei
ole todistuksia, niin varooni joko kieltää kaikki, tahi
sanoo jo aikaa maksaneensa Melan, En Moi teille pal-
joa toiwoa antaa, ellette tuo welkakirjaa".

„KunPa tietäisin missä se on", Paholtcli Mari,
„Tallclla se on, sitä en hetkeksikään epäile, mutta
mistä sen löydän? Olen monesti etsinyt ja selaillut
kaikki paperit, mutta en ole löytänyt! Nyt kun lulwa
!vei koko omaisuutemme, ei ole enää toiwullkaan!"

„No niin, siinä tapauksessa täytyy meidän koettaa
saada hywällä jotakin aikaan", sanoi tuomari, »Tä-
nään wielä puhun hänen kanssaan, huomenna woitlc
käydä kuulemassa, miten un käynyt. Mutta kuten sa-
nottu, paljon toiwoa ei ole. Olen tekewä Parastani,
tunnen teidät Mari, olette ihminen, johon woin luot-
taa. Jumalan haltuun! Tulkaa huomenna uu-
delleen".

Toiwuttomina odottiwat Antti ja Mari seuraa-
waa päiwää ja aamulla tunnusti Mari että wiime yö
oli ollut wielä edellistä lewottomampi. Eikä hän ollut
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suotta huolehtinut. Kun hän päiwällisaikaan kälvi
tuomarin luona, sai hän sen tiedon että parooni oli
taaskin Ivelan kieltänyt, sanonut ettei muista koskaan
saaneensa rahat Emmenbachin koulumestarilta.

„Ei auta muu, kuin tyytyä", sanoi tuomari. „los
syytätte Paroonia, tulee se maksamaan teille paljon ja
kanteenne kumotaan sillekin. Jos »vaatimuksenne on
oikea, ja uskon sen kyllä, niin on oikeus enemmin tahi
myöhemmin tulewa ilmi".

Surullisena lähti Mari luomarin luota, surulli-
sena astui hän mökkiinsä, Antin ci tarwinnut hänellä
kysyä, miten asian oli käynyt. Vastauksen luki hän
tulijan alakuloisista kasrooista.

„Niin omat siis toiweemme tyhjiin rauenneet!
Waan älä sila sure, Mari! Tähän päiwään asti olem-
me 'tulleet toimeen ilman noita »viittäsataa guldenia.
Jumala, joka on tähän asti auttanut, auttaa Ivas-
takin!"

Antti >ei rauhoittunut, ennenkuin oli saanut Ma-
rin mieltä huojennetuksi waan lähti sitten arkitöihinsä,
tyynenä niinkuin ei mitään viisi tapahtunut.

VI.
Wmno.

Jos Antti oli pelännyt että parooni hänelle lo-
ivasti kostaisi, niin erehtyi hän. Kului kokonainen
wiiklo eikä nuori parooni kertaakaan näyttäytynyt, lie-
kö enää »välittänytkään metsämökkiläisistä.
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„Hän ei woi mistään meitä syyttää", sanoi Antti
Marille. „loka ei pahaa tee, sille ei pahaa tapahdu,
älä huoli mitään pelätä!"

„En minä peltaäkään, Willeä minun maan käy sää-
liksi! Siitä akkain kuin Purooni riisti poikaparalta
linnut ja kielsi pyydyksiä pitämästä, kuljeskelee hän
täällä alakuloisena ja suree sitä ettei Moi ansaita, mei-
tä auttaakseen",

„Kah, nyt muistutit minua eräästä asiasta", kii-
rehti Antti sanomaan. „En ole enään ajatellut lin-
nunpyydyksiä, kun minulla on ollut muita töitä, mutta
nyt ai'on mennä ylimetsänhoitajalta kysymään, saisinko
pyytää lintuja kuninkaan metsästä. Luulen saamani
siihen luwan".

Antti lähti heti mattaan. Jo päiwällisaikaan Pa-
lasi hän tyythwäisenä takaisin ja kertoi että asia oli
Päätetty. Mmetsänhoitaja oki lähettänyt metsästäjä-
pojan neuwomlllln hänelle kaksi hywää pyyntipaikkaa
ja luwannut hänen linnustaa, missä Main tahtoi.
Wille riemuitsi ääneensä tämän ilosanoman kuultuaan,
eikä suonut isälle rauhaa, ennenkuin tämä wielä sama-
na päiwänä lähti hänen kanssaan metsään tekemään
tarpeellisia walmistuksia feuraawaa päiwää Marten,

Antti suostui poikansa Pyyntöön, warsinkin kun tiesi
tälle tuottamansa paljon iloa ja olihan hänellä itsel-
lään taas toiwoa saada lisäansiota linnustamisella,
joka jo oli tuottanut useita guldenia ja hywään tar-
peeseen ne tuliwat, Pyydykset laitettiin kuntoon ja
»varhain scuraalvana aamuna oliwat Wille ja isä met-
sässä touhussa, niinkuin ennenkin, waikkei pauloihin
osunuttaan sinirintasatakieliä eikä muita harwinaisia
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laululintuja, oli saalis sentään joltisenkin suuri ia
Wille oli mielissään kun taas uskalsi ripustaa Pau-
lansa puihin. Ainoa ikäwä oli se, että matka tälle uu-
delle Pyyntipaikalle oli pitkä. Toista tuntia oli sinne
taiwllltamista ja wailkei se Willeä huolettanut, niin
tuskinpa isä aina ennätti hänen mukaansa, kun kalas-
tukseenkin Reinwirralla meni paljon aikllll,

„Saat mennä yksin yhä useammin, Wille!" sanoi
isä, „ethän toki pelkää!"

Ei ollut Poika arkalasta kotoisin, „Ikäwämpää
se on isä", wastasi hän. ,Mutta laske wain minut yt
fin menemään, olen jo siihen ammattiin tottunut! ja
toimeen tulen yksinkin. Kun olet wirtaa soudellut puo-
leen yöhön, täytyy sinun toki nukkua Parisen tuntia,
ja kun sinä Pääset työstäsi alkaa minun työni. Sillä
taivalla sujuwat työt hywin ilman keskeytystä ja työtä
tehdessä Palkkaakin juoksee".

Ia niin olikin, Antti ennätti niinkuin ennenkin
kalastella ja nyt tuotti se enemmän kuin Mari ja Liisa
oliwat muutamia uusia wertkoja kutoneet. Willetiu
ansaitsi Pyydyksillään sieruät rahat. Jo muutaman
päirvän kuluttua kulki pitkin maita mantereita kaupit-
telemassa höyhenpukuisia Pikku-laulajiaan. Li ollut
wielä wiikkoa kulunut, niin oli Paulaan jo osunut sini-
lintllsatalieli, jonka Wille toi iloissaan kotiin ja wei
seuraawana päiwänä Königstriin muutamalle her-
ralle, joka oli sellaisen tilannut. Kirkas guldeni kimal-
teli hänen kädessään ja toinenkin luwattiin, jos wielä
toisi samanlaisen linnun. Elämä näytti »valoisammal-
ta, synkät pilwet, jotka wähän aikaa sitten uhlasiwat
ystäwillemme turmiota, oliwat kokonaan häwinneet.
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Hiljaan kuluiwat päiwät ahkerassa työssä, mutta äk-
kiä nousi uusi rajuilma, jota Purkuusi mökin asukasten
ylitse niiden Pahaa aawistamatta, masentaen heitä
iskuillaan. Eräänä päiwänä Palasi näet Wille iloisena
koliin pyyntretleltään, mutta ei tuonutkaan lintuja ku-
ten ennen, maan eläwän kaurikaritsan, jonka kantoi kä-
siwarrellaan ja riemuiten näytti äidillensä.

„Mitä nyt olet tehnyt?" kysyi Mari enmmän säi-
kähtyen kuin ilostuen, „Mistä olet saanut kauriin,
Wille? Ethän toki ole sitä pyydystänyt?"

„Olenpa niinkin, äiti, mutta en paroonin alueel-
ta, maan tuolta kau'empaa ylimetsänhoitajan maalta,
Eläinraukka oli pudonnut sywään kuoppaan ja jo i>han
nääntymäisillään. Onneksi oli emääni wielä syömät-
tä, kun näin tuon siewän elukan satimessaan, kiirehdin
sitä pelastamaan ja syötin sille leipää ja annoin juoda
maitoa, jota minulla oli pullossani. Ahneesti särpi
se kädesläni ja kun oli saanut kylliksensä, otin sen sy-
liini, eitä se mahaakaan wastustellut eikä koettanut-
kaan karata. En tiennyt oikein mitä sen kanssa tekisin,
kun olin kömpinyt kuopasta. Päätin lähteä ylimetsän-
hoitajalle kertomaan löydöstäni. Kuultuaan asiani ta-
putti hän minua olalle ja kiitti rehellisyydestäni,
„Kauriin saat Pitää, jos haluat", sanoi hän, „Se on
eksynyt emästään ja kuolee, jos sen laskee omin päin
metsään, Wie se mukaan kotiisi, ehkä se luottaa sinulle
huwia".

„En uikein ottalntt uskoakseni että ylimetsänhoi-
taja totta tarkoitti, niin iloiseksi tulin hänen lahjastaan.
Mutta kun hän »vieläkin wakutti että saisin kauriin
omakseni, silloin riemuitsin ääneeni, kiitin uikein sydä-
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mestäni ja lähdin juoksemaan metsätietä kotiin. Näet-
kös, minä ajattelin että te kaikki iloitsisitte, että saimme
omaksemme tämän sicwän elnkan. Katsos, kuinka se
on kaunis! Aika hieno turkki ja suuret, lempeät sil-
mät! Uskaltaako sen laskea juoksemaan Pihalle, Us-
kalinahan äiti?"

Äiti lupasi, „Se on todella soma eläin, ja ihan
kesh. Koska ylimetsänhoitajll on sen sinulle antanut,
ei isäkään kiellä sitä juoksemasta täällä metsässä, jossa
on rchua yllin kyllin".

Wille ja Anna-sisko oliwat ihan haltioissaan kau-
riista, tze weiwät sen pensaiden ympäröimälle piha-
maalla »vapaasti juoksentelemaan ja komin sen sukke-
lat liikkeet kaikkia huwitti. Niin kesykin se oli että ihan
kädestä tuli syömään. Innossaan eiwät he huoman-
neet että Otto-Parooni ratsasti karjapihan ohitse, ci-
wätkä sitäkään että hän makoili aidan takaa pihamaalle.
Kun Otto-Parooni huomasi kauriin, hymyili hän Pa-
hasti eikä sanaakaan sanonut, maan hetkisen lasten iloa
katseltuaan, ratsasti tiehensä. Ei kukaan muu. sattu-
nut häntä näkemäänkään, paitsi Liisa, eikä tämä tul-
lut siitä mitään »virkanneeksi muille Perheen jäsenille.

Heti päiwallisen jälkeen palasi Antti kala-matkoil-
taan kotiin ja paikalla wei Wille hänet kaurista katso-
maan ja kertoi, mitenkä oli päässyt sen omistajaksi.

„Koska olet sen saanut ylimetsänhoitajalla woit
sen kernaasti pitää", sanoi siä, katsellessaan mielihy-
wällä siewää eläintä, „Ai'on kuitenkin Pyytää että yli-
metsänhoitaja saattaa asian paroonin tietoon. Muu-
ten luulee tämä että me olemme luwattomasti kauriin
pyytäneet ja siitä saattaisi tulla ikäwiä juttuja. Ar-
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mollisccn herraamme ei ole luottamista, sentähden täy-
tyy meidän olla waruillamme".

Pahaksi onneksi ei Liisa sattunut tätä keskustelua
kuulemaan, muuten olisi hän heti kertonut että Parooni
oli mökillä käynyt ja marinaankin nähnyt kauriin.
Kun ei Antti tästä käynnistä mitään tiennyt, ei hän
tullut menneeksi ylimetsänhoitajan luokse, ennenkuin
seuraawana Päiwanä, koska ei asialla ollut niin kiiret-
tä. Mutta ikäwiä seurauksia siitä koitui.

Tuli ilta, elämä kulli tumallista kulkuaan, ja
huolettomina meniwät ystäwämme lewolle. Mutta kes-
kiyön tienoissa hcräsiwät äkkiä makeasta unestaan lo-
maan owenjyskytykscen. Antti kiirehti ikkunan luo ja
nnki hämmästyksekseen joukon oikeuden valwelioila
owen edustalla,

„Hywät ihmiset, mikä nyt on hätänä?" kysyi hän
mvonaisesta ikkunasta. „Minkätcil,dcn tulette keskellä
yötä luoksemme?"

„Wangitscnman sinua, Kalastaja-Antti!" wastasi
mies, joka oli joukon johtajana, „Mieleni on Paha,
kun minun täytyy häiritä wanhaa luttawaani, mutta
kun käsky on annettu, ei auta wastann sanominen."

„Mitä? Minuako »vangitsemaan? Unelsitko sinä
Anselmi? Enhän minä ole mitään rikkonut!"

„Eiwät taida asiasi sentään olla, niinkuin Pitäisi,"
wastasi kersantti. „Olen saanut käskyn wangita si-
nut ja Poikasi, Willen, metsänriistan Warkaudesta,

Nuori purooni on itse sinua syyttänyt ja antanut wan-
gitsemiskäskyn,"

„Aha, nyt ymmärrän!" wastasi Antti, „Kauris
se on tähän syypää! No Anselm, Jumalan tähden,
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wie meidät! Tänään menemme »vankeuteen ja jo huo-
mispäiwänä lasket taas wapalsi. Wille poikani on yli-
mctsänhoitajalta saanut lahjaksi kauriin ja sillä teko-
syyllä alkaa hän meitä »vainota ja saattaa epäluulon-
alaisiksi. Mutta Jumalan kiitos, ylimetsänhoitajan
ei tarwitsc muuta kuin sanan sanoo, niin me olemme
wapaat. Odota hiukan, Anselmi, tun pukeudumme,
niin heti seuraamme sinua."

„Ethän wain aio Paeta salaa tulvasta?" kysyi ker-
santti.

„Minäkö Paeta, Herra warjeltoon," nauroi Antti.
„Tahdompa nähdä, tuinka nuori varooni hnomenna no-
losluu tawatessaan ylimetsänhoitajan. Ehkäpä on hä-
nelle opiksi, ettei toista kertaa rupea reistailemaan.
Odota hiukan, tuossa tuokiossa olemme walmiit!"

Kiireesti pukcutuiwat Antti ja Wille, Antti rau-

hoitti waimoansa, wakuutti ettei heidän tarwitsis! olla
wankilassa kuin muutaman tunnin. Sitten läski hän
Liisan heti päiwän »valjettua menemään ylimetsänhoi-
tajan luo, pyytämään häneltä apua pulmaan.

„Ki ole hätää, Mari", jatkoi hän. „Paikalla kun
ylimctsänhoitllja saa tietää mistä on kysymys, nousee
hän ratsunsa selkään ja tulee todistamaan puolestam-
me. Älä siis huolehdi!"

Ei Mari pahoin pelännytkään, tiesi kyllä miehensä
olewan syyttömän ja samoin Willen. Huoletta antoi
hän heidän lähteä ja jäi odottamaan scuraawaa Päi-
wää, jolloin he terweenä Palaisiwat takaisin.

„No niin, tässä nyt olemme, kersantti" wirkloi
Antti, knn astui ulos owesta poikansa kera. Komenna

wain minne päin on mentäwä, kyllä seuraamme".
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„Wankilaan täytyy minun sulkea teidät", Masiasi
kersantti, „Niin on parooni käskenyt".

„Tämänkö wiattoman lapsiparani"
„tzänet myöskin! Mutta älä ole huolissasi, Antti,

koetamme asettaa niin että teidän on siellä hywä olla.
Tulkaa nyt ja hän kääntyi seuralaisiinsa kaksi
teistä otatte kiini kauriin ja säätämissä olemat linnut
ja Mictte ne linnaan!"

Wille oli tähän asti pysynyt lyynecnä, mutta nyt
alkoi hän ääneensä itkeä, kun kauris häneltä mieliin,
Mutta kersantti sai häncl rauhoitlumaan, „Älä, Poika
itkei" lohdlilteli hän, „los herra ylimctsänhoitaja ilse
on sinulle kauriin antanut, saat wcrrmaan sen takaisin,
eikä eläimelle Pahaa tehdä!"

Tämä yslämällincn puhe lohdutti Willeä, Isa
otti häntä kädestä ja molemmat seurasiwat kersauttia
Mantilaan, mähäätänu mastustelematta. Matkalla
kcrtoiwat he tarkoin, miten oliMat saaneet kauriin ja
linnut ja kersanttikin oli aiwan sila miellä ettei 'Mcm-
teus kestäisi kuin muutaman lunnin.

Multa, walitettawasti läwi toisin. Kun Liisa scu-
raawana aamuna kiiruhti ylimetsänhoilajaa tapaa-
maan, annettiin hänelle se mascntawa tieto että
oli matkustanut pois, ties' kuinka pitkäksi aikaa, Sa-
maa sanottiin Antillekin, kun hän oikeudessa wetosi
ylimelsänhoitajaan, joka warmasti olisi hänelle ja Wil-
lellc hankkinut wapauden.

„Katsokaa röyhkeää wnlehteliaa!" huusi pnrooni
pilkallisesti, „Hän tietää kyllä ettei hänen muka „suo-
jeliansa" woi esiintyä oikeudessa, ja sentähden koettaa
hän tällä keinoin tehdä itsensä wiattomaksi. Mutta
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ehei, Poika, se keino ei tepsi! Sekä kauris että linnut
oivat sinun mökistäsi löydetyt, seutähdcn olet sinä syy-
pää otuksen Warkauteen".

„Ei suotta wiiwytellä asiaa, herra asianajaja!
Todistuskappaleet otoat käsillä, ettekä toki Miitsi kuun-
nella noitten walheita!"

Asianajaja kohautti olkapäitään. Hän ei ollut niin
oikeutta harrastama, luin tuomari, jonka tähden ci
Otto-Parooni kääntynytkään tämän Puoleen. Asian-
ajaja antoi paroonin houkutella itseään tuomitsemaan
näön mukaan ja julisti Antin wastaiseksi „koirankop-
pi-wankeutecn" Medelle ja leimalle, ja Willen neljäksi
wiikoksi Mantilaan, Ei auttanut että Antti ilmoitti
tyytymättömyytensä tuomioon, wedoten Jumalan oi-
keaan tuomioon, Paroonin käskystä raastettiin hänet
wäliwallallll niin kutsuttuun «koirankoppiin", kur-
jimpaan wankilaan, jossa ainoastaan markalta ja ros-
moja säilytettiin, Wille raukka, joka itki sydäntäsärke-
Mästi, kuljetettiin takaisin Mantilaan, jossa hän nyyh-
kyltäin waipui lomalle wuoteelleen ja rukoili Jumalal-
ta pelastusta.

VII.

Kunnon mäkeä.

Päiwät Pitkät itkiwät äiti ja lapset isän ja Willen
surkeata kohtaloa, tzän, joka oli heistä huolta pitä-
nyt, oli nyt wankeudessa; turwattomilsi, oliwat he jou-
tuneet eiwätkä muutamien päiwicn kuluttua tienneet,



85

millä nälkäänsä tyydyttää. Ainoastaan wähän aikaa
riittiwät mökin niukat ruotawarat eikä ollut tietoa,
millä sitten pahin Puute oli torjuttalva.

Mutta wielä ei ollut kärsimysten määrä täysi, sor-
tajat eiwät olleet tarpeeksi tyydyttäneet kostonhaluansa
sillä että oliwat heiltä riistäneet isän ja Willcn, wielä
he urwoksi jääneeltä Perheeltä ottilvat wiimeisen tur-
wapaikan, kodin.

Illan suussa lähetti näet Purooni Marille käskyn
että heidän oli seuraamana päiwänä mökistä lähdettä-
wä, martaita ei siellä muka siedetty.

Mari ihan jäykistyi kuultuaan tämän sanoman,
ei ollut uskoa korlviaan. Mutta mies toisti wiclä ker-
ran sanottamansa ja lisäsi että jollcimät hywällä lähde,
niin tulee oileudcnpalwelia heitä ajamaan, Tämän
uhkauksen lausuttuaan meni hän matkaansa ja jätti
waimoparan epätoiwoonsa,

„Mitä tcenune, Liisa? Mitä nyt tulee neuwotsi?"
waikeroi hän tuskissaan, „Ei ole muuta neuwoa, kuin
lähteä metsään etsimään pesää paljaan taitoaan alta
niinkuin linnut! Oi Jumalani, en olisi koskaan luul-
lut että ihmissydän woi olla niin kowa, kuin näitten
kostonhimoisten miesten! Woi. Liisa, en nyt tiedä,
mitä tehdä!"

„Alä itke, äiti", lohdutti tyttö, „ainahan olet
minua opettanut Jumalaan luottamaan ja nyt koetuk-
sen hetkenä turwaudumme entistä enemmän Hänen
apuunsa. Minäpä tiedän, mitä on tchtäwä. Hankin
itselleni Pallvcluspailan kylässä hytvicn ihmisten luona
ja sinä Annan kanssa menet Rieta-muorin tykö, hän
ottaa teidät wastaan yhtä ystäwälliscsti kuin tulwan
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aikana. Eikä tämä kauan kestä. Isä ja Willchän olvat
syyttömiä ja heidän syyttömyytensä ilmenee Paikalla,
kun ylimclsänhoitaja palaa malloillaan. Ole huolella,
rakas äiti! Jumala, joka tähän asti on anttnnnt, aut-
taa Ivastakin! Suuri on surumme ja mieli mustana
mnrhcesta, mntta tun hätä on suurin, on nvn lähinnä
ja Jumala auttaa jokaista, jolla on nöyrä mieli!"

~Herra on laslvonsa kääntänyt meistä Pois", »va-
litti Mari heikko-uskoiscna, „Aina tuosta kauheasta
kulmasta uitäcu ei meillä ole ollut lewollista väiwää.
Wuisinko olla epäilemättä, lun Herran käsi ci enää
meitä suojele?"

„Kaikki, mitä Herra tekee, on hywää", Ivastasi
Liisa lujalla luottamuksella. „Waikka usein näyttää-
kin sillä, kuin onnettomuus wain meitä waanisi, niin
on se pikemmin Jumalan huolenpitoa, kuin rangais-
tusta. Paljonko me tunnemme Jumalaa! Ei, äiti
rakas, sinähän et ole kuskaan menettänyt rohkeuttasi,
et nytkään saa epäillä, joskin warjot Pcittäwät aurin-
gon, Pilwct katoamat kuin tuulen henkäys, mutta
ijankailkisena loistaa armon aurinko, Anna minun
toimia, äiti! Lähden tuonne kylään; parin tunnin
päästä olen taas täällä ja saatpa nähdä että synkät
pilwct olval jo hiukan hälwenneet!"

Liisa laittausi malkaan. Eipä ollut hänellä muu-
ta ncuwona! Reipas lapsi oli keksinyt Parhaan keinon,
jonka saattoi; päättäwäisenä Pani hän tuumansa loi-
meen. Ia Parin tunnin kuluttua Palasi hän iloisena
kylästä,

„Kmtti tay hywin, äitiseni", ilmoitti hän. /Mart-
ti antaa minulle työtä, jolla woin ainakin wähän an-
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saita ja Rieta-mummo ottaa sinut iloiten Mastaan,
Kolo lylä sääli meidän kohtaloamme; kaikki owat suu-
tuksissa paroonillc, eikä kukaan pidä isää syyllisenä.
Tule main, äiti rakas! Jumala on herättänyt ihmiset
myötätuntoisiisi meitä kohtaan, ja maittapa kestäisi
tauMemminlin, niin täytyyhän isän ja Willen päästä
wapaaksi".

..Milloin Liisa? Milloin?"
„Onhan kirjoiteltu: Älä sure huomisia päiwää,

ja Mielä: Jumala, joka rawitsee kaarneet, Hän pitää
huolen sinustakin. Älä masennu, äiti! Rajuilman
raiivottua säteilee päiwä entistä kirkkaammin!"

Lapsen rohkaisemat sanat wirtistiwät Marin mur-
tunutta mieltä, hän tointui hiukan surustaan ja kar-
toitti »väkisinkin alakuloisuuden.

„No menemme sitten!" sanoi hän. „En ainoata-
kaan hölä enää nuku tämän katon alla, jota eiwät
meille suo!"

Hän luisui Anuan luoksensa, totosi pienen omai-
suuicnsa huimiin, raamatun asetti päällimmäiseksi -ja
niin lälsimät he metsämökistä, jossa cimät olleet monta
ilonhetkcä Miettänccl, Mari talutti toisella kädellä
lasta ja toisella tantoi hän Liisan kanssa taMaramyt-
tyä. Näin taiwaltiwat he kylään, missä Rieta-muori
otti heidät ystämällisesli Ivastaan, Kahdelle oli mö-
kissä loki kyllin tilaa, Liisa sanoi rupeamansa Heli pal-
welnlsecn wauhan Martin luokse, hän kuu ei tahtonut
olla rasitukseksi mummolle eitä äidille. Mari koetti
häutä Pidättää, mulla thttö katosi tui» tuuliaispää eikä
palannut enää sinä pciiwänä.

Kului kaksi pitkää päimää. Kalastaja-Antti ja
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poikansa istuiwat yhä wankilassa eikä ylimetsänhuita-
jan kutiin palaamisesta ollut tietoa. Mari oli Pannut
wiimeisct roponsa menemään ja raskaalta tuntui ,u-
--weta lapsineen mummulle laataksi. Wanhus jakoi
kyllä kaikki, mitä hänellä oli, luaan Paljonpa sila ci
ollullaan. Neljäntenä päiwänä taisteli Mari sisällisen
laistetun, täytyikö hänen lähteä linnaan rukoilemaan
paroonilta armoa miehelleen. Hän päätti jo sen tehdä,
waiklci siitä matkasta Paljon loiwunut, waan samas-
sa koputettiin tuwan owelle ja sisään astui YZtäwälli-
sen näköinen, pitkäpartainen juutalaiswanhus,

„lumalan ihme!" sanoi tämä, »kylläpä olen
saanut juosta ja kysellä joka talosta, ennenkuin löysin
tämän onnenlapsen, emäntä Mari Stcinbachin. On-
neksi olkoon! Missä on arpalippu, jonka miehenne
osti wanhlllta Naruchilta neljä kuukautta sitten? Ei-
hän sitä tulwawesi wicnyt?"

Maii ci ollut muistanut tuko arpalippuja, nyt
wasta juolahti mieleensä että ne oliwat jääneet oween
kiini ja owi oli muorin tulvassa. Hän katsahti sinne
päin ja oikein, siellä se olikin wielä uunin takana, min-
ne Antti oli sen asettanut.

„Ar!vatko, mitä niillä? Sanokaa Pian, herra
Baruch? Olemmeko woittancet?"

„Sanokaa ensin missä ne omat?" tiedusteli juu-
talainen, ystäwällisesti hymyillen ja kiristellen rahoja
taskussaan.

„Tuossa!" sanoi Mari, usuttaen owea,

Baruch näki olueen kiinnitetyt liput ja naurabti.
„Siitä kiitos minulle!" huudahti hän ja otti taskustaan
likaisen, kuluneen muistikirjan ja alkoi sitä selailla.
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„Katsolaapas, hywä perheenisä tietää joka esineelle Pa-
raan paikan ja sellaisen että sen helposti löytää. Aha.
tuossapa on! Numero 10,017. Onneksi olkoon!
Olette wmttcmeet toisella arpalipulla kaksisataa gulde-
nia, minulla on rahat mukanani!"

Mari oli itkeä ilosta. „Entä toinen arpalippu?
Toinen!" huudahti hän.

„S: on tyhjä!" hymyili juutalainen.
„Eihän toti

joka arpalippu woita! Minusta kannattaa teidän
olla tähänkin tyytywäinen".

„Mutta mikä numero on woittanut, herra Ba-
ruch?" kysyi Mari sydän kurkussa, hän muisti näet
miehensä sanoneen että se numero, jonka alla oli pu-
nainen wiiwll, oli Liisan. "Baruch, mikä numero?
Punawiiwainen, wai toinenko?"

„Punatviiwainen," sanoi juutalainen hymyillen,
„Mdentekowäähän on, mikä numero, kunhan main
jompikumpi, Tässä saatte emäntä! Neljä kääröä, jo-
kaisessa 50 guldenia, minua ilahuttaa että te juuri
Moititte."

Wanha, Baruch luuli että se oli ilosta kun
Marin Posket äkkiä kalpeniwat ja tahtomatta häntä häi-
ritä hiipi hän tiehensä, Mari Puhkesi itkuun, onni ei
ollutkaan heitä suosinut, maan Liisaa, itse oli hän
yhtä köyhä, kuin ennenkin. Mutta kauan ei alakuloi-
suus kestänyt. „Kyllcipä Liisa riemastuu" hymyili

hän Pian kyynelten takaa, niinkuin aurinko kajeessa
kimaltelee! ja koottuaan kääröt esiliinaansa lähti Mari
suoraapäälä Martin talolle.

«Katsopas, Liisa!" huudahti hän. „Tässa on
wiime syntymäpäiwäsi lahja!"
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Liisa katsoi, hämmästyi ja raukesi äänekkääseen
iloon.

„Nyt on puute lopussa!" sanoi hän. ~Woimme
korjata oman mökkimme! Oi, äiti, miksi et riemuitse
kanssani?"

„Iloitse ouuestasi Liisa, rahat owat sinun ei-
wätkä m ei d ä n!"

„Woi, mitä sanot äitiseni", huoahti Liisa., „M e i-
dän m e i d ä n, ne owat, Jumalaa minä kiitän, jo-
ka ne on meille lahjoittanut. Tietääkö mummo tästä?
Vito? Tule, äiti, hauen täytyy onnestamme iloita,
niin kuin hän on huoliamme huolinut!"

Gi siinä pitkältä tuinnattu, kuin tuulispää tempasi
Liisa äitin mukaansa ja niin sitä mentiin mummon
mukille, Naan muita eiwät tawanneet kotona, kuin
pillu-Annan, hän oli mummon mentyä pellolle is-
tunut Pöydän ääreen katsomaan kuwia raamatusta,
josta äiti äsken etsi lohdutusta. Mutta tyttö lienee
kirjalla len''inytkin, Mari huomasi näet että raamatun
kansilta oli kansien suojapaperit melkein irtirewityt.
Hän aikoi jo nuhdella lasta, waan samassa osui kan-
sien ja suojapaperien wälissa näkemään kellastuneen
Paperin ja wedettyään sen ulos huudahti hän osaksi
hämmästyksestä, osaksi ilosta ja waiftui kalpeana, mel-
kein tlljutonna tuolille.

„lumalcm tcihoeu, äiti ratas nnkä sinun on?" ly-
sni Liisa huolestuneena.

„Eipä ikäwää!" Ivastasi Mari tointuen ja ojensi
Liisalle löytämänsä paperin, „

Ihmeellistä, kuinka on-
ui meitä suosii! Katsos, Jumala on lapsen kautta an-
tanut meille takasin paroonin wallakiljan, jota niin
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«

kauan olemme kaiwannect! Autuas isäni kätki sen
parhaimman aarteensa suojaan, minkä omisti, ja Ju-
mala salli meidän löytää sen tällä lailla,"

Liisakin oli niinkuin Puusta Pudonnut, „Oi, mei-
dän raamattuamme!" sanoi hän katsoen ylös taiwaa-
secn, .Muistatko äiti, se oli ainoa, mitä tuimasta pe-
lastit. Kun koetit warjella pyhimpää, annettiin si-
nulle maallistakin hywää. Tässä näemme sclmään Ju-
malan johdatuksen, äiti!,,

„Niin, tosiaan näemme!" Makuutti Mari, Kiitos
taiwaallisclle Isälle, joka meille on näin suuren armon
osoittanut! Nyt olemme pelastuneet ja wielä tänä-
päiwänä owat isä ja Wiclle luonamme!"

„Niin Pelastuneet!" kuului sywänsointuwa ääni
owclta, joka kenenkään huomaamatta oli cuuautmmt.
„Wihdointin, «ihdoinkin löydät teidät, olen etsinyt mo>
net, monet wuodet ja nyt saan teitä syliini sulkea!"

Kummastellen katseliwat Liisa, Mari ja pikku An.
na, pitkäkaswuista »vierasta, joka säihkywiu katson
ojensi kätensä heitä wastaan. Nyt tunsi Mari hänet

„Tchän se olette, rakas herra!" huudahti hän
teidäthän mieheni ja Liisa pelastiwat tornista w!-

uerseensä, Olette sydämmelliscsti terwetullut! Antti
raukkani ci walitettawasti ole kotona, hän näette is-
tuu syyttömästi wankilassa, mutta —"

„tzänkö muka istuu Mantilassa!" keskeytti wieras,
„Katsos, Mari, tässä owat miehesi ja poikasi!" Hän
awali oluen ja molemmat syölsyiwät sisääu, Ilulyy-
ueli» sylciliwät omaiset toisiaan, jotka wäkiwalta oli
croittanut. He ciwät huomanneet, miten wieras hil-
iaa hiipi Liisan luo ja kumartui luiskaamaan hänen
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kmwacmsa, ciwät nähneet sitäkään, kun Liisa »vaaleni
ja horjahti laapäin, mutta taas äkisti heittäysi wie-
raan syliin, joka tulisella rakkaudella puristi häntä
rintaansa »vastaan, he eiwät kuulleet Liisan huudah-
dusta, eiwät hänen hellää kuiskettaan eiwätkä »vieraan
wastakuiskcltll kuuncs Mari wihdoin lakkasi mies-
tään syleilcmästä ja hämmästyneenä alkoi tuijottaa
kasvattitytärtään, ja »vierasta. Nyt ojentausi tämäkin
suoraksi ja kiedottuaan oikean kätensä Lnscm wyötäisil-
le, lysyi hän: „etkö enään tunnekaan minua?"

Mari katsoi häneen epäilewästi, mutta samassa
»välähti hänen mielessään aawistus, jonka kerran en-
nenkin oli tuntenut. Olisiko, oletteko todellakin —?"

„Tule syliini sisar!" keskeytti mies. „Niin, minä
olen Murray, lankosi ja tämä lapsi, jota te olette hel-
lästi hoitaneet, hän on m i n u n lapseni, minun tyt-
täreni, rakkaan sisaresi ja waimowainajani kallis
muisto!"

Tämä kohtaus monen lvnoden perästä toi riemua
tuwan täydeltä.- Waan ilonkyyneleihin sekaantui su-
runtiu kyyneleet, enncnlun tunteet taas pääsiwät rau-
hoittumaan. Useita tuntia kului selityksiin kaikesta,
mitä oli tapahtunut. Arpajcuswoitoista ja parooui»
»velkakirjan kummallisesta löydöstä kertoi Mari, Vih-
doin nsettuiwnt tunteiden kuohut. Kun hämärä yllätti,
istuiwat YZtäwämme pöydän ääressä mummon mata-
lassa majassa, Wanhus oli lowin ihmeissään ja ilois-
saan Murrayn tulosta. Tämä kertoi tarkkaamille kuu-
lioille niitä »vaiheita jotka oliwat pidättäneet hänet
näin monet wuodet'kaukana omaisistaan,

Murray aitoi matkustaa kotimaahansa Skutlan-
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tiin, myydäksecn maatilansa ja sitten koko elämänsä
ajaksi asettua asumaan Reinin rannikolle. Mutta mat-
kalla oli myrsky särkenyt laiwan, jonka Tunisin meri-
roslvot anastiwat, Murray itse Pakotettiin touosta kcs-
täwään orjuuteen. Wasta muutama kuukausi sitten
pääsi hän pakenemaan ja saawutti matkansa päämää-
rän, kotimaansa. Täältä oli hän kirjoittanut pian tu-
lemansa kotiin, mutta kirjeensä ei saapunutkaan Perille
ja loähän sen jälleen tuli hän itse. Kylässä, jossa tul-
wa hänet yllätti, eleli hänen tyttärensä ja Jumala
johdatti juuri tyttären pelastamaan tuntematonta
isäänsä, Antilta oli Murray ottanut jäähywäisct, toi-
wocn pian Palaawansa takasin, multa kotoa kuumetau-
ti, tuiman seurauksia, oli Pannut hänet tautivuoteelle
Emmenbacbissa, Marin kotipaikassa. Muutama Päi-
wä sitten oli hän wasta noussut wuoteelta. Täällä
saamansa tiedot selittiwät hänelle tailti. Hän sai tuul-
la mainionsa ja tämän isän kuolemasta ja ainoastaan
se että Liisa oli elossa, licwitti surusanoman. Wielä
kerrottiin hänelle, missä Liisa ol löytänyt kodin, ja
että tämän kaswatti-isä oli se mies, joka hänet tui-
masta pelasti, „Ia niin tulin tänne takaisin", lopetti
hän kertomuksensa, <,Kyselin Anttia ja minulle kerrot-
tiin että hän istui «vankilassa. Erityisistä syistä ei
minun tarwinnut sanoa kuin sana, niin purooni hänet
heti wapautti. Noudin hänet ja Willen Mantilasta
ja Puhuin kaikki Antille, Kyselimme teitä ja meidät
opastettiin tänne. Jumalan kiitos, että löysin rakkaan
lapseni, jonka hywästä kasmatukscsta olen teille aina
kiitollinen".

„Mutta nyt muutama sana teistä itsestänne",
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jatkoi hän, „Tchan olette köyhiä, Antti, eikö niin,
Mari? Tästä lähtien "

„Älä pnhu Murray!" keskeytti Mari, Emme ole
löyhiä, rikkaita olemme; entinen onnemme, joka
näylti meitä jättäwän, hymyilee jälleen. Jumala nöy-
ryytti mutta nostaa taaskin, yhtenä ainoana päiwä-
nä on mcilä näin runsaasti siunannut, waikka emme
enää osanneet loiwoakaan. Niin oli Jumalan lahlo!
Samoin kuin onnettomuus, tulee onnikin harwoin
Yksin!"

Mityiskohlia myöten kertoi hän nyt menneistä
waikeuksistll, miten parooni lowuudclla ajoi heidät
metsämökistä, kuwaili heidän suruaan ja Liisan uhrau-
tumista, kertoi arpajaiswoilosta sekä welkakirjan ih-
meellisestä löydöstä. Synkän näköisenä kuunteli Lii-
san isä kertomusta.

„lumala antaa leillc muutakin, kuin onnenne ta-
kaisin. Hän antaa teille woiman kostaa wihollisellen-
ne heidän Pahat tekonsa!" sanoi Murray, „Huomis-
päiwänä on parooni kerjäläinen, jollen hänelle osta
linnaa ja mailaan takaisin, teidän ei tarwitsc sanoa
kuin sana, . . ".

„Mitä sanot, Murray? Sinäkö hänelle linnan os-
taisit? Olclko niin rikas?"

„Olen Mari, niin rikas että woin taskusi kullalla
täyttää ja sittenkin woin wiclä paroonin linnan mak-
saa ilman että se minun aarteitani paljoakaan wähen-
tää. Ia mikä on minun, se on myöskin rallaan tyttä-

reni kaswatuswanhcmpien omaisuutta!"
„Ei, ei Murray! Ihan säikäytät minut!" huu-

dahti Mari. „Emme mitään tarwitsc! Katsos, tässä
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on welkakirja! Nyt ei Parooni woi welkaansa kieltää,
maan rehellisesti täytyy hänen maksaa summa jonka
isäwainajnllll lainasi. Ia sitte lisäsi Mari käänlyen
iloisena mieheensä silten rakennamme mökkimme
uudestaan ja elännne tuin ennenkin, hiljaista onnellis-
ta elämää!"

Antti nhyläytti Päätään ja ojensi waimollecn kä-
tensä.

„Entäs parooni.?" kysyi Murray, „Hän on mi-
nun wallassani! Hänen welkamiehensä owat minulle
luolouttaneet saatawansa, koska minlilla oli aikomus
ostaa linna ja Pakuittaa Paroonia sitä myymään,
minnn ei tarwitse antaa tuin wihjaus, uiin hänen täy-
tyy Poikinensa lähteä wclkawankilaan! No, tahdot-
teko hänelle kostaa, minä saatan hänet teidän kä-
siinne?"

Mari katsahti äänetönnä Anttiin, samoin Antti
Mariin, molemmat hymyiliwät ja Puristiwat toisten-
sa kättä.

„Epäilettekö?" kysyi Murray, „wKlkka nämäl ih-
miset oivat niin Paljon Pahaa tehneet teille",

„Sinä unohdat, Murray Mari lem-
peästi että Jumala on niin paljon hywää meille
suonut ja runsaasti wuodattauut meille siunaustaan.
Olisiko kosto oikea kiitos Hänen hywyydestäan! Ei
HZtäwäni!"

„Entä, mitä Antti tuumaa?" kysyi Murray,
„Minä weisaan ylistyswirttä herralle", wastasi

Antti, „Ei ole nyt sijaa wihalle ja kostolle. Antakoon
Jumala paroonillc anteeksi, niinkuin minäkin hänelle
annan anteeksi!"
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„Kiiwß, taiwnallincn Ismuine, jota nimitä johda-
ray liikutettuna syleillen omaisiaan, „Oikein sanoitte,
ei kostoa, waan rakkautta ja rauhaa!"

„Kiitos taiwaallinen Isämme, joka meitä johda-
tit Pimeydestä waloon, tuskan kautta iloon!" sanoi
Mari, „Amen", wastasiwat kaikki.

Reinlvirran ihanalla rannalla elämät he onnel-
lista elämää, nöyrinä ja kiitollisina Jumalalle, Jos
sinä, ratas lullani, heitä tiedustelet ja kyselet heidä»
wointiaan, niin warmaankin saat tämän wastaukscm
„Niin, Jumalan siunaus seuraa heila jokaista! Ia
sen he ansaitsematkin lempeytensä ja hurskaan elämän-
sä tähden. Kunnon wäkeä he omat, kelwollisempia ih-
misiä el tapaa missään Reinin rantamilla!"





kertomuksien pitää olla »oikein jännittäwiä". Ei»
käpä muuta nuoriso nousema wiitsi lukeakaan kuin toi»
seZta odottllmllttomllstll tapauksesta toiseen kiirehtiwää,

wirkeaä tarinaa. Hupaisinta on kuin kirjan itse on
nuori, niinkuin lukinkin, esim, joku löyhä, mutta kelpo poika,
rehti ja reipas, jonka tielle nousee wastuksia ja waaroja, maan
joista mastuksista hän hymästä käytöksestään ja kunnolli»
suurestaan palkinnoksi tietenkin ihmeellisesti ja armaamatta
selwiaä, wieläpä nousee armoonkin, rikkauteen ja kunniaan, it<selleen iloksi ja lukijalle mielihywäksi.
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