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i.

Uimiin llllmu Kodin Knsmtns.
Erään tiheän kylän laidassa Pohjan-

maalla, matalan ja tiheän männikkö-met-
sän keskellä, kiwikanklllllla, on pieni ja
wanhll mökki; Tinttala on mökin nimi.
Mökki on wanhll ja riutunut, sillä siinä
ei oltu miesmuistiin tehty mintäänlaistll
uudistusta eikä korjausta. Lahoneet ja
aibllstuneet seinät oliwat pullistelleet ja
lommistelleet sinne ja tänne, ja wesika»
tolle oli pantu pieniä kiwiä ja turpeita,
pitämään kiinni repaleisia tuohi-lewyjä.
Putoamaan pyrkiwää sisäkattoa wastus-
teli useampi lattiasta kattoon ylöttywä,
kuorimatoin pönkä, ja rikkinäisiä akkuna-
laseja palkitsi parwi päre- ja tuohi-paik-
koja. Paras ja samassa lujin motin
huonekalu oli musta ja onnelle palanut,
owinurkassll seisoma, maakiwistä tehty
takka, kumminkin uloslämpeäwä. Mdellä
mökin seinällä oli pari seinään lyötyjen
wlllljojen päälle rakennettua lamaa, joissa
oli pehkuuntuneita olkia ja kuluneita, li-
kaisia waate-ryysyjä; ne toimittiwat muo-
detten Mirkaa. Kun wielä otamme lu-
kuun pari jakkaraa, pienen, likaisen pöy-
dän, niin owat mökin merkillisimmät
huonekalut luetellut.

Kolmihenkinen perhe asui Tinttalassa,
isä, äiti ja heidän poikansa. Heidän
nimensäkin saamme tietää, kun mainit-
semme, että kylä nimitti heitä Tintta
Jaakoiksi ja Tintta Kaijaksi, sillä Jaakko
oli niin isän kuin pojankin nimi.

Waitka motti oli niin halpa ja wihe-
liäinen, oli siinä kuitenkin alituisesti ololta
Vieraita, sillä töllissä oli jotain weto-
woimllll, jota heitä sinne wiehteästi weti.
Siihen wetllwoimaan kuului ja tuo musta
tahwipannu, joka nokisena sangastansa
riippui pitkässä puunaulassa seinällä,

ihan takan wieressä, läpättömän ja rit-
keimetst palaneen liemitorwensa kanssa.
Kumminklllln ei tuo paljon palwellut kah-
wiftannu liene ollut yksistänsä se, joka
niin runsaasti sai wieraita mökkiin, mutta
kun saamme tietoomme, että mökin peri-
nurkassa oli mahdotoin kasa likaisia ja
kllikenkarwaisia ryysyjä, josta talon isäntä
tai emäntä tarwittaessa yhdellä ainoalla
taitawasti tehdyllä, olkapäätä myöten ta-
pahtuneella käden pistoksella ryysykasaan,
esiin weti pullon, jossa oli kirkasta nes-
tettä, sekä kannettoman ja paikatun pika-
rin, jolla hätäpitllll lähimpänä seisomalle
janoowalle, joutuin jos joutuin, annet-
tiin „tinttoja', niin ehkä käsitämme
minkä wuotsi oli niin tosolta wieraita
mökissä.

Tuo tinttojen antaminen tapahtui aina
warowasti isännälle tahi emännälle teh-
dyn kuiskutuksen Mesta, ja ensimäinenseuraus tuosta kuiskututsesta oli se, että
kuiskuteltu rupesi warowasti pilkistelemciän
rikkinäisistä akkunain reijistä ja owen
raosta ulos, ja kun ei waan mitään epä-
luulon alaista näkynyt, niin käytiin ri-
wakkaasti tinttojen antamiseen. Sen teh-
tyä tatosiwat nuot taikakalut taas ryysy-
tasaan, yhdellä ainoalla käden pistoksella,
niin perinpohjaisesti, että niitä olisi ol-
lut mahdotoin sieltä muiden löytää kuin
asianomaisien. Sen asian todistukseksi
mainittakoon siwumennen, että nimismies
oli jo pari kertaa käynyt epäluulon alai-
sena tongostelcmassa tuota ryysyläjää,
löytämättä kuitenkaan mitään semmoista,
joka hänelle olisi wirkansa puolesta ollut
telwollista. Noista nimismiehen onnis-
tumattomista, mökissä tapahtuneista pu-
liisi-toimista oli asianomaisien nykyinen
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arkuus tumminkin kotoisin. Oli miten
oli, mutta summien summa oli ivaan se,
että tuskin mikään kaappi maailmassa on
uskollisemmastt toimittanut tallentaja-
wirkaansa, luwallisia tai tumattomia anas-
tamisia wastlllln, kuin tuo ryysy-koko
tuossa Tinttalan motin nurkassa; sen
wuokfi menestyikin tinttaaminen niin kau-
wan. Vuosikymmenien päästä wasta
saatiin tietää, ctt'eiwät warowaiset tint-
talaiset säilyttäneetkään aarteitaan tuossalikaisessa ryysy-läjässä, waan että läjä
oli waan lukkona ja omena heidän keinok-
tllllsti tehtyyn kassakirstuunsa, sillä ryy-
sy-kasan alla oli eräs lahoneen lattian
lauta irrallaan, jonka alusta oli laimettu
niin monilokeroiseksi ja soppeloisekst, että
sieltäkin olisi äkkinäisen ollut mahdoton,
mitään löytää, joS sinnekin olisi osauttu,
joka ei kumminkaan koskaan tapahtunut,
mutta, isännän tai emännän käsi awai-
mena, ottiwat ja paniwat he sinne yhtä
nopeasti ja helposti kuin jos he olisiwat
auki olemalla kaapin läpällä ammattiaan
harjoittaneet.

! kultansa maksuksi, tuiu puhdas raha. Jos
jokn yritti heille tuomaan Miljaa j. m. s.
miinan hinnaksi, nuot tinttain antajat ot-
teen tlluhistuiwllt muta semmoista juma-
lattomuutta, kun Jumalan wiljaa juotai-
siin; tulipa wielä päälliseksi heidän kaut-
tansa ilmi ja omistajalleen takaisin monta
«arastettua kalua, jywä-pussia j. n. e.

Tuommoisessa koulussa ja tuommoi-
silta wanhemmiltll sai Tinttlllan pikku
Jaakko kciswatuksensa. Hän oli «Vanhem-
piensa ainoa lapsi, ja hän oli synty-
nyt tähän maailmaan »vanhempiensa jo
ikäpuolina ollessa. Tuo Tinttalan pieni
Jaakko, joka tulee kertomuksemme pää-
henkilöksi, oli sillä ajalla, jolta kertomuk-semme on, tymmenwuotias. Hän oli
harwapnheinen, eikä näyttänyt ottamanosaa mihinkään mökissä tapahtumiin toi-
miin, istua jörötti maan päiwäkaudet
melkeen yhdessä paikassa liikkumatta. Sii-
tä hän seurasi jokaista puhetta ja kes-
kusteinä, suu unohtuneena puoleksi auki,
ja katsoa töllöttäen milloin puhujaa, mil-
loin muuta toimina; hän ei työllisesti
näyttänyt pitämän kenestäkään mitään,
muut hänestä sitäkin wähemmän.

Wanhempansataan eiwät hänestä suurta
lukua laskeneet, kun hän maan oli hen-
gissä ja tiettömissä, muusta ei ollut ky-
symystäkään. Karun ruokansa ja kurjat
waateriepunsll sai pikku Jaakko, niinkuin
wanhempllnsllkin, niistä niukoista Voitto-
rahoista, jotka ainoana mökin tulona saa-
tiin tumattomalla ja inhottamalla miinan
kaupalla. Pörröisenä, likaisena ja riisu-
matta pani pikku Jaakko maata pehtula-
wallensll, kahta merta» pörröisempänä
nousi hän siitä namulla, sillä tuuli ja
muut pojan tultaan päimän pitkään sat-
tuneet esineet oliwat kukin laillaan ja ta-
mallaan siljanneet hänen himuksiaan, sen
wuotsi olimat ne illalla milt'ei sileiimmät
kuin nnmulla.

Semmoinen oli Tinttalan asukasten
elämän laatu ollut jo aikaa, ja nuorem-
mat ihmiset eiwät muistaneet toisin ol-
leen.

Itsestäänhän on jo arwattawa, ett'ei
mökin elämä yleensä ollut juuri siweää
ja ett'eiwät motin lempiwieraatkllan tuota
juuri paljon edistäneet.

Korttein lyönti oli sekä mieraillll että
talon «anhemmalla wäellä useinkin työnä,
ja kun wierasten päästä rupesi juopu-
neen autuus haihtumaan, otettiin taas
uudestansa nauktuja eli tinttoja, niinkuin
he itse sanomat. Tuommoisen työn ja
tuommoisen rawinnon ollessa tuliwat pu-
heet ja keskustelut itsensä kaltaisiksi. Ki-
roukset, riidat, Maliin tappelut ja kaikki-
nainen jumalattomuus oli alituisena soi-
tantona ja esitumana mökissä. Kaiten tuon
wiheliäisyyden ja turmeluksen ohessa täy-
tyy mökin asukkaille antaa se kunnia, ett'ei
kukaan heitä woinut koskaan soimata epä-
rehellisiksi eikä martaiksi, sillä heille ei
telwannut loskaan mitään muu karwas-

Hän ei pukenutkoskaan ylösnoustuansa,
sillä kuinka tuo taisi tapahtuukaan, kun
ei hän koskaan riisunut maata Palmes-sansa. Noustuansa söi hän niukan ei-
neensä, ja sitten taas tuo yksitoikkoinenknrwas-! neensä,



Pamiin työ, nim. muiden suuhun ja toi-
miin awosuin katsoa töllöttäminen; se oli
hänen jokapäiwäinen työnsä, semminkin
kun waan mökissä oli tinttaajia.

Kun mökissä ei sattunut olemaan wie-
raita, ja semmoisia päiwiä tuki joskus
sattui, ei pikku Jaakko silloin joutanut
olemaan waiteliaana, sillä hän sai aina
ankaran käskyn jommallakummalla man-
hemmaltlllln: „ota kirja käteesi!" Poika
oli niin tuohon heidän harwinaiseen pu-
hutteluunsa tutustunut ja tullut sen mer-
kityksen niin perinpohjaisesti tuntemaan,
ett'ei hän yhtään sitä wastustellut, waan
hän meni heti, tuon äänen kuultuansa,
tomuisen seinä-laudan luokse ja steppasi
sieltä katekismus- ja aapis-kulunsa ja ru-
pesi lukea tantuttamlllln miten woi, sillä
hänelle ei oltu opetettu muuta kuin kir-
jainten waillinllinen tunteminen. Kyllä
pikku Jaakko koetti alussa panna tuota
tieteilemiskäskyä mastaan, niin paljon
kuin waan woi, mutta tuo alinomaa nä-
kösällä olewa Paksu, puinen ja hiiltynyt
haara-kohennus, joka tuolla takan lou-
kossa seisoa törötti, oli heti alkupäässä
tehnyt niin tuntuman waikututsen poikaan,
että hän katsoi parhaaksi olla kaikenni
mastustllmattll. Ihme, kumma! Maikka
Poika oli niin jörömäinen kuin hän oli
ja waikk'ei hän ollut saanut sen parem-
pia oppia, oppi hän kuitenkin wälttäwätst
lullaksi ennen pitkää! Kinkeriluwuillakin
kummasteli papislo, kun Tinttalan pieni
Jaakko osasi niinkin lukea, maikka hän
oli semmoisessa kodissa kaswanut, sillä
Papisto tunsi tarkkaan tinttalaisten sisäl-
lisen elämän.

Tuo pojan lnkutaito antoi Tinttalan
wanhuksille paljon rintaa. Jos joku kris-
tillismielinen ihminen muistutti heitä,
minkälaisessa tilassa heidän poikansa kas-
Maa, sanlliwllt wanhukset tawallisesti:»osaapa tuo lukea niinkuin muidenkin ih-misien lapset".

Siinä he luuliwatkin olewan kaikki,
mitä he oliwat welkapäät lapsensa kas-
wllttamisen eduksi tekemään, kun he lait-
toiwat hänen päällensä jotain mnnte-rie-

,kllletw, jos kohtakin iho willtui sieltä ja
täältä, ja kun he laittomat pojallensa
jokapäimäisen, jos kohtakin niukan rämin»
non; kun poika oli wielä opetettu luke-
maan, niin tuntui wllnhemmistll, että he
omat tehneet kaikki mitä tehtämän pitää.

Wieläpä nuot Tinttalan wanhukset oli-
wllt ja eliwät mielestänsä kristillisellä
pohjallakin, ja siitäpä pohjasta pikku laak-
lollekin tuli tuo kohennus-palko lukemi-
miseen, sillä „eiwät he tahtoneet pojas-
tansa pakanaa tuleman", niinkuin he
usein saiwimllt. Eiwät wanhemmat opet-
taneet pojallensa minkäänlaista työn eikä
asian tekoa, eiwätkä he itsekään mitään
semmoista tehneet, sillä, niinkuin olemme
jo nähneet,, talossa ei mitään semmoista
ollut, kun wähän waatiwat elämän tar-
peet saatiin wiinanmyönnin woitoilla.
Asiain näin ollen, kaswoi poika yhä waan
edelleen samanlaisessa olossa ja asemassa.

Mökin raa'at ja siweettömät wieraat
waikuttiwat myös paljon pikku Jaakon
kaswlltukseen. Alituisesti kuullen heidän
irstaista ja siweettömiä puheitaan, imi
hän niistä nuoreen sydämeensä pohja-kaa-
wlln kaikille käsityksilleen, ja pian oli
hänellä semmoinen käsitys ihmisistäyleensä,
ett'ei sen parempaa ole muuallakaan
kuin heillä, ja että kaikki on niinkuin
ollakin pitää.

Jos poikll-raiskll joskus käwi ulkona
kodistansa, muiden ihmisien parissa, kat-
sottiin häntä kaikkialla ylön, pörrötuk-
kllisuutcnsa, likaisuutensa ja rikkinäisten
wllllte-ryysyinsä wuoksi. Wieläpä katsot-
tiin paljon siihenkin, kun hän oli köyhä
ja Tinttlllllsta kotoisin, sillä ihmisetyleensä
kammoiwat Tinttalaa. Eiwätpä kylän
lapsetkaan kohdelleet paremmin laalko-
raistaa, sillä kun he tapasiwat hänen,
kääreentyimät he hänen ympärillensä, teke-
mään ilkeää pilkkaa ja iwaa Jaakko-rie-
mulle, waitk'ei hän antanut heille siihen
wähääkään aihetta eitä syytä.

Semmoisissa tapauksissa kääreentyimät
tamallisesti kylän onnellisemmat poita-
wiikarit Jaakko-raiskan ympärille, jolloin
he nykäsiwät, yksi yhdestä, toinen toisesta
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Jaakon ritteimeu ja riepaleisen nutun
nurkasta, samassa hokien: „Tintta Jaakko,
pikku Tintta, Tintta karhu" ja muuta
semmoista.

Klluwan kärsi Jaakko tuota pilkkaa ja
koki panna: „noo, noo, laa, taa, olkaa
siiwollll!", mutta kaikesta tuosta ei ollut
mitään apua, maan joukko yltyi maan
kiusaamaan. Tuo rynnäkkö lawi wiimein
niin ankaraksi, ett'ei lankkoparka tiennyt
miltä puolelta olisi itseään suojellut. Ta-
wallisesti kiusasiwat poika-wiitarit Jaak-
koa niin lauman, että hän suuttui wii-
mein jahllllpuili kiinni Vainoojiansa, mut-
ta silloinkos poikll-wiikarit nauraa hohot-
tamaan ja pakoon juoksemaan, huutaen:
„warokaa itsenne, Tintta-karhu tulee!"
Tuota menoa pitkitettiin tawallisesti siksi
kuin joko kiusaajat kyllästyiwät mieli-työ-
hönsä tahi Jaakko-raiska pääsi pakoon
heidän kynsistänsä.

Kun tuolla lailla kiusattu poika-raiska
sattui joskus pölyyttämään kiusaajiansa,
siitäkös Vanhemmat sekä kiusaajat itse
huutamaan ja parjaamaan Tintta Jaak-
koa, kuinka häjy, kuinka räähkä, ilkeä ja
hillimätöin hän on, ja niissä tiloissa oli-
wat itse ilkeyden tekijät walmiit tekemään
»vanhemmillensa kanteita tuosta uahanku-
risesta Tintta Jaakosta. Vanhemmat
ottimat tawallisesti noiden pienten, jää-
millisten kantajllin todistukset täysinä
wastaan ja heidän katsanto-tapansa Jaak-
koon ei suinkaan sen kautta käynyt lep-
peämmäksi.

Kllikesta tuosta näkyy, että Jaakko-
raiskalla oli suo siellä, wetelä täällä. Ul-
kona kodista kiusattiin, rääkättiin, pilkat-
tiin ja «uhattiin häntä ihan syyttömästi
ja jos hän tuli kotiansa apealla mielellä,
eipä sielläkään mitään hywuä näkösällä
ollut. Wanhempansll eiwcit kyllä hänestä
lukua pitäneet, olipa hän kylässä tahi
kotona, mutta heillä ei ollut yhtään ai-
noata hywää ja opettawaistll sanaa an-
taa pajallensa, ei yhtään wanhemman
rakkaudesta lähtenyttä ohjausta, ei yhtään
simecllistä oman elämänsä esimerkkiä tu-
lemaksi waloksi; eipä tosiaankaan muuta

kuin kohennus-koulu lukemiseen, jos par-
haallaan oli, jakaru illallinen, siinä kaikki.
Taikka jos talon wieraat sattumat ole-
maan tinttaamassa, niin eipä heistätaän
ollut suurta tukea eikä lohdutusta ape-
alle ja sorretulle poika-riewulle.

Eräänä kertana käwi niin, kun Jaakko
meni kylälle, että hänen wanhat wainoo-
jansll ottiwat hänen taas käsiinsä. Jaakko
tuskaantui nyt jo heti ensi ottosilla. Hän
sai kiusaajistaan yhden ja toisen kiinni, ja
pian oli useampia töppösiä yht'aikaa tui-
masta kohden, ja toisia hän huimi hou-
suille aikalailla. Siinä nujakassa hawait-
tiin, että Jaakko oli huomaittaman wiike-
wä ikäisekseen. Huomaittuaan minkälai-
sia hujauksia he nyt Jaakolta saiwat, läh-
tiwät hänen kiusaajansa huutaen, paikuen
tallustelemaan kylään. Siellä he itku-
suussa kertoiwat ja woiwotteliwat, kuinka
pikku Tintta heitä pieksi ja rusikoitsi.
Vanhemmat ihmiset tuosta kowan kau-
histuiwat, kun tuo ryökäle tohtii ja us-
kaltaa koskea heidän lapsiinsa. Tuo kau-
hu oli sitä helpompi heidän sydämiinsä
syttymään, kun heidän mielensä ei ollut
ennestäänkään suopea. Tulissaan, tau-
loissaan lähtiwät he tuolle pnhankuriselle
voita-nulikalle kostamaan ja juoksu-jalassa
riensiwät he uskoista poikien taistelu-tan-
nerta kohden. Jaakko-raiska ei osannut
llllwiZtaakllllN, että uusi ankarampi ryn-
näkkö häntä Vastaan oli tulossa. Hän
oli maun ypö yksin äsköisellä taistelu-tan-
tereella, ikäänkuin nauttien woittonsa he-
delmää ihmis-arwoa, jota hän oli pa-
kotettu rastivarsillansa itsellensä anasta-
maan. Huutaen, hoilaten juoksi kostaja-
joukko sitä paikkaa kohden, jossa wainottu
seisoi, miettien tilaansa.

„Tuolla seisoo wielä Tintta-karhu",
huusi joku kostaja innostuksissaan, kun
näki Jaakon seisoman yksinänsä.

Tuo huudahdus ja sortonimensä kuu-
leminen herätti pojan haaweksiwaisesta
tilustaan. Hän silmäsi hätäisesti ympä-
rillensä ja huomasi häntä itseänsä kohden
kiitämän joukon, ja heti ymmärsi hän,
mitä warten se oli liitteellä. Täyttä wn-
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leään lähti Jaakko nyt käpälämäkeen,
wälttääksensä siten tuon uuden ja woi-
maktaan wainooja-parwen, jonka kanssa
ei ollut tietysti leitinteko, jos he waan
hänen käsiinsä saisiwat. Wainojll-joukko
huomasi pojan liikkeen, sen »vuoksi lewit-
tiwät he sotarintansll ja estiwät häneltä
paon, ja pian oliwat wikkelimmät kylän
nuoret vojllt pakeneman poika-raiskan kim-
pussa. He rupesiwat nyt oikeen isälli-
sesti kurittamaan Tintta-laatkoa, jota teh-
dessään he ehtimiseen muistuttiwat ett'ei
hän saa wasta koskea heidän lapsiinsa.
Ei siinä auttanut Jaakon wastaanwäit»
telemiset, että heidän poikansa oliwat teh-
neet hänelle wääryyttä, eitä itkut ja
rut, waan he hllimalsiwat ja löylyttiwät
pojan pllhanpäiwäiseksi. Sitten lähtiwät
he tyytywaisinä Pois, ikäänkuin olisiwat
hywintin jalon työn tehneet.

Siihen jäi poika-riepu taas ypö yksin,
nyt saaneena, äslön antaneena, saaneena
syyttömästi, pakosta antaneena. Hän
istua hytkähti lähellä olewan aidan wie-
reen, ja sydämessään tuntui ensikerran
eläessään niin kummallisia tunteita. En-
sikerran tunsi hän että ihmiset eiwät ole
niinkuin olla pitäisi ja että hänkin woisi
olla ihminen niinkuin muutkin ihmiset.
Hän wertaili omaansa, isänsä, äitinsä ja
alinomaisten kotiwierastensci elämää, ase-
maa ja armoa muiden ihmisien elämään
ja arwoon. Silloin hawaitsi hän että
suuri wäli, suuri juopa oli hänen ja mui-
den wälillä. Hän kysyi nyt itseltänsä:
mikä on tuon wälin tehnyt, mikä juopan
rakentanut, ja mistä se tulee, että toiset
ihmiset leikkaamat maan kunniaa koko elä-
mänsä ajan, jota wastaan toiset ihmiset
saamat maan osaksensa sortoa ja pilkkaa
ja häpeää?

Noita mietti Tintta Jaakko häwäisty-
nä, pilkattuna, ylönkatsottuna ja ran-
gaistuna, tuossa aidan wieressn istues-
saan. Näitä kysymyksiään selwitellessään
huomasi hän, että tuota suurta juopaa
ei ollut mitään muu rakentanut kuin eri-
lainen kaswlltus jo lapsuudesta pitäin.
Hän huomasi oleman mnitatin poikasia

yhtä köyhiä luin hänkin, joita ei talojen
pojat ja tytöt niin pilkanneet ja nyki-
neet nutun liepeistä, niinkuin häntä itse-
änsä, mutta samassa hän huomasi, että
heidän päänsä oli aina sileäksi kammattu
ja heidän silmänsä puhtaat, wieläpa hei'
dan wacitteensakin oliwnt terweet ja puh-
taat, wailka kohtakin paikatut ja halwat.
Huomasipa hän senkin, ett'eiwcit nnot
köyhät, jos kohtakin siiwot ja puhtaat po-
jat, saaneet sitä armoa toisien onnelli-
sempien silmissä, kuin »varakasten talolli-
sien lapset, mutta heitä ei kumminkaan
nykitty, pilkattu eikä pieksetty, ja se oli
Illatko-raiskan mielestä jo mahdottoman
ison arwon woitto.

Noita miettiessään tunsi hän katkeruu-
della minkälainen hänen taswatuksensa on
ollut. Juopuneiden alinomaiset, irstaiset
ja rllll'at puheet oliwat kuuluneet yhtä-
läistään hänen korwiinsa aina siitä asti
tuin hän puhetta rupesi ymmärtämään.
Wanhempansa oliwat wäärällä, laitto-
malla ja jumalattomalla tawalla hankki-
neet hänelle kurjan, mutta kumminkin ker«
jäämättömän rawinnon, ja siinä samassa
oliwat he loman laiminlyöneet hänen muun
kaswatuksensll. Eipä kummakaan, jos ih-
miset häntä pilktllsiwat ja katsoiwat ylun
semmoisena pörrötukkaisena, likasilmäisenä,
ryysyisenä ja ihmisyydestä osattomana ja
kaikenlaisena kurjuuden esikuwcma, kuin
hän juuri tänäkin hetkenä oli. Hnoma-
sipll hän nyt oleman ison wälin muiden
ja itsensä wälillä.

Noita kaikkia miettiessään ja tunties-
saan, pillahti poika katkeraan itkuun. Se
oli ensimäinen itku kehto-itkujen jälkeen,
jonka ahdistettu sydän pusersi ulos. Siinä
hän itki, tiesi herra kuinka lauman. Häu
itki mennyttä kowaa ja karua elämänsä
aamua. Hän itki ihmisien tylyyttä, ko-
mmitta ja tunnottomuutta, kun eiwnt he
woineet, tahi emät tahtoneet katsoa noi-
den hänen ryysyjensa alle sywemmälle,
että olisiwat tulleet huomaamaan, että
niiden allakin woipi löytyä sydän, johon
woipi pilkka ja ylenkatse koskea, ja että
niiden alla on liha ja nahka, joihin woipi
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käydä lyödessä kipeästi, niitä hänitki.
Kun Jaakko raiska oli parhaallaan it-

kemässä, tulla tepsutteli toisella puolen
aitaa oleman Mainion pellon pyörtäneitä
myöten häntä kohden saman ikäinen ja
kokoinen tyttö-tyllykkä, kun hän itsetkin
oli. Tuo tulia oli Tinttalan likimäi-sen naapurin ja samassa kylän warak-
kllimman talon isännän ja emännän ai-
noa ja wiimeinen lapsi, sillä kaikki heidän
ensimäiset lapsensa oliwat kuolleet. Kun
heidän ensimäiset lapsensa oliwat joutu-
neet tuonen uhriksi, hoitiwat wanhemmat
tuota ainoaa lastansa sen suuremmalla
huolella. He eiwät päästäneet tyttöänsä
paljon ulkonakaan käymään, .sitä wähem-
min toisien kylän lapsien seuraan, pelä-
ten hänelle tapahtuman jotain maaraa tahitaudin kohtausta. Sentähden ei tulia
tyttö ollut mikään likeinen tuttu itkewälle
Jaakko-riemulle; hän tiesi waan, että tyttö
oli heidän mahtaman naapurinsa tyttö.

Tyttö oli puettu punarantuiseen ha-meesen ja puhtaat, lyhelännät, mutta le-
weät paidan hihat liehumat hänen kä-
wellessään, tuulen ja hänen käyntinsä woi-
masta. Walkoisen kellertäwä, latwoilta
tasaiseksi leikattu tukka liehui myös Val-
toimena hänen käwellä tepsuttaissaan.

Surewa, kaikkien hylkäämä poika ei
huomannut hänen tuloaan; hän ei kat-
sellut ympärilleen tällä kerralla, sillä hä-
nellä oli työtä työstään.

Kun tyttö pääsi aitaa liki, katsoi hän
suurilla, sinisillä silmillään aidan raosta
sääliwcisti ja osanottawasti toisella puo-
len aitaa suremaa poikaa.

„3llä itke. Jaakko", sanoi hän towin
päästä, heleällä ja sointumalla äänellä.

Jaakko säpsähti. Se oli ensimäinen
lempeä ääni, ensimäinen lempeä puhuttelu,
jonka hän koskaan oli elämässään kuul-
lut. Hän käänsi itkewät kaswonsa ääntä
kohden ja hamaitsi aiwcm selkänsä takana,
toisella puolen aitaa oleman pulleaposki-
sen tytön iwllttomat kaswot. Hän tunsi
heti puhutteliasslllln mahtaman naapurinsa
tyttären. Woi kuinka suuren wälin hän

! tunsi olewan itsensä ja tytön wcllillä.
Silmättyään tytön miellyttämään näköön ja
pukuun, häpesi hän omaa kurjuuttansa ja
likaisuuttansa. Hän koki pidättää itkuansa
ja Pyyhkäsi ehdottomasti pörröistä tut-
kaansa Pois silmiltänsä. Kenties tuo it-
sensä siiwoomisen yritys oli Jaakolle en-
simäinen, jonka hän eläessään oli tehnyt.
Kenties oli tuo ensimäinen tunto Jaa-
kolla, että hänen pitäisi olla ja elää siis-
temmästi, ja tuon tunnon, tuon tarpeen
lienee waikuttanut hänen tykönänsä olema
puhdas, siisti ja lempeä tytöntynka.

„W°i, wielcikö sinäkin, Mari, tulet mi-
nua pilkkaamaan", sanoi Jaakko itkunsa
seasta, kuin oli toipunut ensi hämmäs-
tyksestään.

„En minä sinua pilkkaa", sanoi Mari
lempeästi.

»Kaikkihan minua pilkkaamat jakinsaa-
wat, wieläpä pieksäwätkin", sanoi Jaakko
surumielin.

„Niin he kyllä tekemät, sen olen näh-
nyt, mutta enhän minä ole koskaan sinua
pilkannut, Jaakko.'

„Et koskaan, Mari/
.Ethän siis ole minulle wihainen,

Jaakko?"
,W°i. Mari! Sinulle en ole ollut kos-

kaan wihainen, enkä »vastakaan ole; sinä
olet niin hywä! Enkä minä ole kenelle-
kään wihainen, mutta ihmiset wihaawatminua kurjaa ilman syyttä', sanoi Jaakko
taas, ja alkoi wllipua entiseen surumieli-
syyteensä.

„Ihmiset owllt sinulle pahoja. Tiedän
senkin, että he sinua syyttömästi piekst-
wät. Tosin sinä löylytit toisia poikia,
mutta se oli heidän oma syynsä, sillä heeiwät antaneet sinulle rauhaa, ennenkuin
saiwat sinun suuttumaan", sanoi Mari.

„Mistä sinä, Mari, tiedät sen?"
„Koko ajan olen katsonut akkunasta

asiain menoa, ja kun näin päätöksen, tu-
lin sinua lohduttamaan.'

„Wui minua onnetointa!" sanoi Jaakko
ja pillahti taas itkemään,

„Älä huoli itkeä, Jaakko, kyllä sinustawielä mies tulee", lohdutteli häntä Mari.
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„Wui, Mari! Ei minusta tule miestä,!
ei koskaan", sanoi Jaakko ja wäänteli
käsiänsä tuskassaan.

„ Tulee kuu tuleekin sinusta mies, minä
tiedän sen", tolasi Mari innokkaasti.

»Mitenkä, Mari, scmoppas?!" sanoi
Jaakko ja katsoi häneen melkeen luotta-
wnsti.

„Kun kaswat wnhän isommaksi, rupeat
sinä työtä tekemään. Silloin saat Parem-
mat waatteet yllesi jasilloin sinä, Jaakko,
annat leikata tukkasi ja kampaat pääsi
aina sileäksi, Peset myös joka aamu sil-
mäsi puhtaiksi. Kun niin teet, niin
ihmiset lakkaawat sinua ylönkatsomasta
ja pilkkaamasta", ennusteli pikku Mari
melkeen käskewästi.

„Woi, woi, Mari! Minä tahdon tehdä
työtä yötä päiwäa, minä laitan Parem-
mat waatteet itselleni, pesen silmäni ja
kampaan pääni joka aamu, kun waan
eiwät ihmiset sitten enään pilkkaa minua,se käypi niin kipeää sydamelleni", sanoi
Jaakko innostuneena ja uusi kummallinen,
ennen tuntematon toiwon säde lensi hä-
nen sydämeensä, ja se oli tuo: jos mi-
nustakin wielä kerran tulisi mies.

„Tee waan niinkuin minä olen sano-
nut ja niinkuin sinä olet lullannut, niin
saatpahan nähdä mitä siitä wielä tulee;
sinulla on woimllll ja wartta kyllä. Hy'
wästi nyt, Jaakko!" sanoi Mari ja alkoi
käwellä tepsutella kotiinsa.

Siihen jäi nyt Jaakko taas yksinänsä.
Hänestä tuntui siltä luin tuo lempeä
olento olisi mennyt liika aikaisin pois
hänen käsistänsä. Hän katsoa töllötti ty-
tön jälkeen niin kauwan kuin waan näki,
mutta hän ei itkenyt ennän. Surut oli-
wat haihtuneet nyt sorretun ja ylönkatso-
tun pojan sydämestä ja siellä soi nyt
walln kaksi lausetta, niin.: ,älä huoli it-
keä, Jaakko, kyllä sinusta wielä mies
tulee" ja „tuleekohan minustakin mies
wielä kerran".

Siitä lähti Jaakko wiheliäiseen kotiinsa.
Tinttarit tai oikeammin tinttaajat oliwat
siellä Varsinaisessa työssään. Ensikerran
eläessään inhotti Jaakkoa heidän juma-

Xintta laatto,

taioin puheensa jn käytökseusä. Wau-
hempausll laittoiwllt hänelle niukan ate-
rian, kysymättä wähääkään missä hän
on ollut ja mitä toiminut.

Ruoka ei maistunut nyt Jaakolle.
Miettiwcinci ja alakuloisena istui hän waan,
mutta hän ei nyt awosuin katsoa töllöt-
tänyt silmiin mökin wieraita, heidän
raa'asti ja jumalattomasti uuhuessaan-
pojan sydämessä soi waan kysymys: tu-
lisikohan minustakin wielä mies, ja se
antoi hänelle muuta työtä kuin katsoa ja
kuunnella töllöttämisen.

Niin kului se päiwä. Illalla pani
poika lewulle pehku-wuoteellensa, yhtä pör-
röisenä nousi hän aamulla. Mutta nos-
tuaan hän käweli äitinsä tykö, wanhat
keritsimen kulut kädessä ja sanoi: „keritkää,
äiti, minun tukkani!"

„Hah, saakeli! Poika taitaa ruweta
hankkimaan itseänsä maisteriksi, tahi on
häneen eilisellä kylämatkallaan pistänyt
pieni ylpeyden synti", sanoi eräs jo näin
aikusin mökkiin ehtinyt tinttaaja, kuulles-
saan pojan wlllltimutsen.

„Tukkani on kowan pitkä", sanoi waan
poika ja istui jakkaralle, tarjoten äidil-
lensä keritsimet.

Äiti otti keritsimet Pojan kädestä ja
alkoi hakuttllll pojan tukkaa. Tunnustaa
täytyy, ett'ei tuo työ ollut suinkaan tot-
tuneen tukan-leiktarin työtä; kolosta, ham-
masmaistll tuli jälki, mutta kuitenkin
saatiin tukasta aina jotain irti, ja ennen
pitkää oli lattialla aika kasa hasioita ja
karrillaan olewia hiwuksia.

Kun tukka oli saatu kerityksi, nähtiin
mökissä kummia: Jaakko nouti kiululla
wetta ja rupesi pesemään kaswojansa!
Sitä ei oltu ennen nähty, ja sekä pojan
Vanhemmat että mökin »vieraat kummas-
teliwat tuota äkkinäistä ja ihmeellistä
muutosta.

Kun kaswot oliwat pestyt, tuli pään
kampaamisen wuoro. Kampaa ei ollut
kato mökissä olemassakaan; wanha, kulu-
nut karstaraasill sai kamman wirkaa tehdä.
Sillä siljoitti poika Päänsä kuin Parhain
taisi. Sitten astui hän wanhempiensa

,'
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eteen ja sanoi: »tarwitsisin saada parem-
mat waatteet, nämä omat towan rittei-
met ja likaiset".

,Ole waiti! Mistä, tässä on muroja!
sinulle uudet waatteet laittaa, kiitä että!
päälläsi on mitä on", tiuskasi äiti.

„Woisittehan kumminkin näitä pestä ja
paikata", sanoi poika taipumattomasi!.

„No, mutta mitä herran tähden sinä
«ikeen mietit, kun sinä olet nyt tänä
päiwänä niin waatelias?" puuttui nyt
isä puheesen.

„los minustakin tulisi wielä mies",
sanoi poika hiljaisesti ja ujosti.

.Sinusta mies! jotakin sitä kuulee!
Ha, ha, ha, haan! sinusta mies mi-
täs tolmanastll!' kummaili ja nanroi
isä, että oli selälleen kaatua.

„Pidä, poika, suusi kiinni ja kiitä että
sinulla on niin hywät wanhemmat, jotka
sinusta pitämät semmoisen huolen, ett'et
tarwitse kerjätä. Sinuun on tarttunut
ylpeyden synti, Jumala paratkoon, ja jo
noin nuorenaI" toruskeli äiti, hänen mie-
lestään liian ylös pyrtiwää poikaansa.
»Kirja käteesi!" lisäsi hän sitten ankarasti.

Poika ei wastustanut yhtään wan-
hempiansa. Hän otti aapiskulunsa kä-
siinsä ja rupesi lukea tanknttamlllln, mutta
lukemisesta ei tahtonut tulla mitään. Jo-
kainen sana ja lause, jokainenriwi näytti
waan hänen silmissään yhtäläiseltä ja si-
sältämän lauseen: tulisikohan minustakin
wielä mies.

.Tulisikohan minustakin wielä mies",
pääsi häneltä wiimein ääneensä. Sisäl-
linen tunne oli ääneksi asti woittanut
ne ulkonaiset äänien merkit, jotka oliwat
hänen silmiensä edessä.

.Jumal'auta! poika on kadottanut jär-
kensä", sanoi isä, kuultuaan pojan wii-
meisen lauseen.

,En minä ole järkeäni kadottanut,
mutta minä tahdon todellakin tulla mie-
heksi, isä', sanoi poika.

Oli miten oli, mutta Jaakko ei nyt
enään koskaan tullut kylään porrö-tukkai-
sena ja likasilmäisenä. Puhtaat oliwat
nyt Jaakon kaswot ja sileä oli hänen

Rikkinäiset waatteensakin alkoi-
puhdistua ja käydä terweemmikst.

Vanhempansa eiwät kyllä pitäneet nyt
huolta paremmin kuin ennenkään, mutta
poika itse koki asiaa auttaa minkä woi.
Hääwisti ei se kyllä ensimmältä käynyt

- laatuun, mutta kuitenkin tarttui aina
> jonkun reftattllwan paikan syrjä kiinni,

yksi ja toinen ammottllwll reikä tukkoon!
, Wettä ja aikaa oli hänellä yltäkyllin, joi-
, den awullll hän sai likaa poistetuksi.

Tosin pilkkasiwllt toiset kylän lapset
häntä wieläkin, mutta ei hetikään niin

l useasti kuin ennen. Ia kun tuo lempeä
ja miellyttäwä Mäkelän Mari sattui nä-
kemään Jaakon, hymyili hän niin lem-
peästi ja sanoi: „kas niin Jaakko! Sa-
noinhan minä sen, uskallusta waan".

MttN KM sen mikutus.
Koto joukko aikaa on kulunut. Tintta

Jaakko ei ole enään Tinttalassll. Tuo
rikkaan Mäkelän Mari heitukka oli hä-
nessii eloon herättänyt ihmisen sisäl-
lisen ihmisen. Tuo sisällinen ihminen
Jaakossa pyrki nyt wcmn täysin woimin

mieheksi, semmoiseksi mieheksi, sota ei
enään pilkattaisi eikä rääkättäisi,

Kauan ei Jaakko ollut enään Tintta-
lassa, sitten kun hän oli huomannut, että
ihmiset eiwät häntä enään niin kowan
paljon pilkkaa. Itse hän knwi hakemassa
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paikkaa, jossa hän saisi työtä, ruokaa ja
«aatetta päällensä, ja semmoisen hän löysi-

kin omassa kylässä. Paljon ei ollut
ensinnä palkkaa, olihan waan ruoka ja
joku wähä «aatetta, mutta paljoa ei
Jaakko wlllltinutkaan, kun hän waan
pääsi mieheksi, se oli pää-asta se.

Kylä nauroi, talo ja Vanhemmat nau-
roimat ja Jaakko itsekkin nauroi tuolla
rengiksi menolla, mutta noilla nauruilla
oli wähän erinkaltaiset syyt. Kylä nau-
roi Tintta Jaakon tyhmän rohkealla uh-
ka-yrityksellä, kun hänkin muka tapailee
rengiksi, joka ei ole muuta oppinut teke-
mään, kuin pahuutta ja laiskottelemaan;
he ennusteliwat, ett'ei hän ole wiikkoa
enempää talossa. Talo nauroi häpeästä,
kun hän tuli ottaneeksi tuon epaton ruo-
kansa ääreen, mutta siinä samassa sanoi-
wat he: „ antaa Tintta Jaakon koettaa;
saahan hänen pois, jos ei sowi". Van-
hemmat nauroiwllt siitä, kun tuo heidän
poikll'pökerönsä on semmoisen hullutuksen
päähänsä saanut, että uskaltaa lähteä
ihmisiin, waittei hän ole oppinut mitään
tekemään; tuntuipa siltä kuin he olisiwat
pojan taitamattomuuden lukeneet aiwan
hänen wiaksensa. Jaakon naurun syy
oli aiwan erinkllltainen kuin edellisten
ncmrajllin; hän nauroi sitä kun hänestä-
kin tulee mies; olipa toinenkin, joka nau-
roi samansuuntaisesta syystä, ja se oli
tuo Mäkelän pillu Mari heitukka, mutta
hän ei nauranut julkisesti, waan salaa
sydämessään.

Mitäpä siitä, Jaakko tuli palwelus-
pllikkaansa määrätyllä ajalla, niinkuin
isännän kanssa sowittu oli.

Tuskin oli Jaakko huoneesen pääs-
syt ja pussin Pois selästään saanut, kun
hän suurella pontewuudella kysyi: „onko
Pärepuita kotona?"

Mitäpä niillä tekisit?" kysyi isäntä
wuoronsll.

„Lohkoisin ne ja sitten kiskoisin pä-
reitä", sanoi Jaakko wakawasti.

.Ohoh, Jaakko! Maltahan nyt ja le-
wähdä tämä ilta; kyllä wielä on aikaa

työtä tehdä, ennenkuin wuosi on lopussa",
sanoi isäntä puoli-hymyssä.

„Mihin työhön minun huomenna pitää
mennä?" kysyi taas Jaakko.

„Halkojen wetoon."
„Owatk°Z häkit reilassa?"
.Kylläpä ne taitamat olla tesä-reilassa",

wastasi isäntä.
Sen enempää ei Illllkklllodllttanut.

Päätäpahkaa meni hän ulos, haki sieltä
kärryhälki-resujll ja tuoda nujuutti ne
tupaan. Sutii, sitte niitä parantamaan.
Eihän se tahtonut käydä laatuun, mutta
isäntä neuwoi häntä, ett'eiwät witsat saa-
neet kiertyä kurille ja ett'ei puuwärkki
saanut tulla koiran kaulalle j. n. e.
Hääwejä ei niistä tullut, mutta kummin-
kin tuli kaksi tärryhäkkiä sinä iltana Jaa-
kolta parannetuksi siihen woimaan, että
ne hywästi kelpaisiwat huomen-aamuna
täyttää kärryille.

Niin aloitti Jaakko palweluksens».
Alusta alkaen oli hän niin uuttera ja
huolellinen hänelle uskotuissa asioissa,
että hän sillä herätti pian huomion; mo-
niaan päiwän perästä sanoi jo isäntä:
„olkllllsta waiti, kuinka kauwan tnota kes-
tää".

Talossa oli työkalut kaikkeen laatuun
ja höyläpenkki oli talwikaudet tuwassn;
kaikenlaisia raaka-aineita oli myös ainai-
sessa warastossa. Ei se ollut towin mo-
nes ilta Jaakon tulon jälkeen, kun hän
ujostellen pyysi isännältä, saisiko koet-
taa tehdä astiaa; tuo ujosteleminen tuli
siitä, kun hän pelkäsi, ett'ei semmoista
hllllskaajaa, kuin hän on, päästettäisi
työkalujen ja ainetten ääreen.

„Tee maan, opettele maan! Kyllä minä
neuwon ja opetan sinua", sanoi isäntä
höylisti. Se oli Jaakolle mielen wer-
taa.

Tuumasta tekoon. Ensi iltapuhteena
kantoi hän lautoja tupaan, meisti ja höy-
läsi niitä, niin että hiki päästä walui.
Kaikista esineistä huomattiin, että pojan
teoksesta piti tulla kiulu. Kauwan, mo-
nena iltana ja aamuna teki poika kiulu-
ansa, mutta päiwiksi kätki hän teoksensa
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niin tarkoin, ett'ei kukaan woinut sitä
löytää. Kun kiulu tuli malmiikfi, ei ku-
kaan nähnyt mihin se joutui, hukassa maan
se oli. Koetettiin kysyä, mihin hän sen
pani, mutta wastausta ei saatu enempää
kuin seinältä. Se maan hawaittiin, että
hän aamulla noustuaan oli jonkun
ajan kadoksissa. Talon tytöt ottiwat on-
keen tuon Jaakon poissa-olon ja eräänä
aamuna seurasiwat he ullankantteella poi-
kaa. Silloin näkiwät he Jaakon mene-
män, warowllsti ympärilleen katsellen,
erään, huoneitten takana oleman sillan
luokse. Siinäkin katseli hän ympärillensä,
näkisikö häntä kukaan, ja kun ei ketään
näkynyt, meni hän sillan alle, otti sieltä
medestä kiwillä upotetun kiuluusa, nosti
sen korkealle ja katsoa tirkisteli sen poh-
jaa ja uurteita. Oistona juosta lorot-
teli mesi kaikista kiulun uurteista ja sau-
moista, ja kiitti Jaakko kun sai taas kiu-
lunsa kiwillä upotetuksi meteen, jossa hän
toimoi sen wiimeinkin turpuwan.

Kun tytöt näkiwät kaikki pojan wehkeet,
pyrskähti heiltä kimakka nauru. Ei kos-
kaan ennen ollut Jaakko niin säikähtynyt,
kun hän nyt säikähti, tuon naurun tuul-
tuansa. Hänellä oli jo nyt jotain kun-
niaa sailytettäwää, ja jos ei juuri entistä
kunniaa, niin sitä enemmän tnlewaista,
sillä hän aikoi mieheksi ja noin nolostiko
tuon nyt käwi!

Alllkulllisena tuli hän nyt tupaan, söi
eineen jameni niin sanaa puhumatta met-
sään. Sill'aikaa kun Jaakko oli metsässä,
nostiwat tytöt kiulun sillan alta ja toi-
wat tupaan. Kun Jaakko tuli metsästä,
oli tuo onneloin kiulu odottamassa häntä
ruhmon nenässä. Heti huomasi poika
mitä warten se siinä oli. Hän älysi,
että kiulu oli häntä pilkkaamassa ja se
kuohautti hänen tuittupäisyytensä korleim-
malleeu. Hän 'siwalsi kirween ja lyödä
rämäytti yhdellä iskulla kiulunsa palatsiksi
ja wiskasi pallliset parhaallaan palamaan
uuniin.

„No, no, Jaakko! Ci niin tuittupäi-
sesti. Tytöt tekiwät kyllä pahasti, kun
sinun kätkösi toiwat tupaan, mutta ei si-

poika eipä

nun sentähoeu olisi tarwinnut kiuluasi
särkeä. Sinä luotit liian paljon itseesi
ja et kysynyt minulta neuwoa, sentähdense menestyi niin huonosti. Ala waan
uudestaan, kyllä minä ohjaan sinna, sinun
kysyessäsi, ja kyllä se wiimein menestyy",
puheli isäntä.

Sinä iltana ei Jaakko puhunut mitään,
sillä hän häpesi, häpesi huonoa kiuluaan
ja tuittupäisyyttänsä.

Seuraamana iltana aloitettiin uudestaan.
Hiljllisnudessa kantoi Jaakko aineita tu-
paan, eikä hän häwennyt enään yhtään,
maikkapa tytöt oliwat niin tuntumalla ta-
ivalla antaneet hänen tietää, minkälainen
hänen ensimäinen kiulunsa oli; häntä
elähdytti lause: „kyllä sinusta wielä mies
tulee", ja siltä lauseelta rohkaistuna aikoi
hän mieheksi ja aina maan mieheksi.

Kun Jaakko oli saanut aineita tupaan,
meni hän nöyrästi isännän tykö ja sanoi:
„neuwokaa ja opettakaa minua, hywä
isäntä, minä olen niin oppimatoin", ja
tuo ääni, tuo tunnustus tuli siitä tun-
nosta, ett'ei hän mielä ole mies, mutta
myös siitä wahwasta ja makausta pää-
töksestä, että hänestä pitää tulla mies.

„Mielelläni sen teen, mutta sinun pitää
itsesi kaikki työ tehdä, muutoin et sinä
opi. Sen olen hawainnnt, että sinä olet
uuttera, waitk'ei aita ole tämän pitempi,
ja ahkeruus loman onnen woittaa; sinusta
tulee wielä kelpo mies", sanoi isäntä po-
jalle.

Missä neuwoin ryhdyttiin työhön,
isäntä neuwojanll ja Jaakko tyontekiänä.
Sillä lailla syntyi taas kiulu, mutta nyt
pitikin se kaikki marjat aineet sisällänsä;
eipä tullut siitä enään karkulainen, eikä
sitä tarwinnut enään kiwillä upottaa pii-
lossa oleman sillan alle turpumista war-
ten; se kestikin nyt julkisen ja ankaran
tarkastelun, sillä tytöt sieppasiwat sen kä-
siinsä, heti kun se tuli Valmiiksi, kaasimat
kiulun mettä täyteen, nostiwat sen kor-
kealle ja tähysteliwät kaikkia sen saumoja
ja uurteita, mutta ensimäisen onnetto-
muudeu uhalla ci kiulu wuotanut ainoa-
takaan noppaa.
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„Woi kuinka pian tuo Jaakko oppii!"
huudahtiwat tytöt ja heittiwät kiulun sii-
hen, ikäänkuin siten tunnustaaksensa, että
he uwllt peräti häminneet luuloissaan.

Tuo tyttöjen arwostelu hänen työstään
ei sointunut pahalta Jaakon karmissa.
Uusia perusajatuksia kertyi kertymistään
hänen mieleensä, semmoisia kuin: „kyllci
sinusta wielä mies tulee, ahkeruus kowan
onnen woittaa; sinusta tulee wielä kelpo
mies" ja „woi kuinka pian tuo Jaakko
oppii!" Noiden lauseitten turwissa koetti
hän unhottaa, niin paljon kuin woi, en-
tistä pikku Tinttaansa ja Tintta-karhuansll
ja katsella maan wasta eloon herätettyä
pikkusta sisällistä miestänsä.

Eihän se kiulu tullut wielä nytkään
mitään hienoa ja somasta tekoa, mutta
kumminkin oli se pitämä, ja sen ansion
nojalla sai se sian taloudellisissa aska-
reissa, ja siinä oli Jaakolle kyllätsi.

Maikka Jaakko oli niin huonosti ja
työttömänä kaswanut, oli hänellä kuitenkin
hywä taipumus kaikenkaltaisen työn oppi-
miseen; kun hänellä oli wielä tuon mie-
heksi aitomisen halun pakottama ahkeruus,
niin ennenkuin talwi oli lopussa, oli hä-
nen tekemänsä astiat tiwiit, siewcit ja pi-
tämät kuin potellit, ja niin keweästi oli-
wat ne syntyneet kuin kerran Pyyhkäistyt.
Itsestänsä siitä seurasi se, että ennen
wuoden loputtua oli hänen kätewyytensci
yleiseen tunnettu.

Puhtaudestaan piti Jaakko tarkkaa huol-
ta. Joka ikinen aamu pesi hän silmänsä ja
kampasi päänsä, ja olipa tuo tukkakin jo
tllsllisemmasti keritty. Talon wäki piti
huolta hänen waatettensa puhtaudesta ja
terweydestä. Heti taloon tultua annettiin
hänen yllensä wanhoja, mutta terweitä
»aatteita. Tosin oliwat housun lahkeet
ja takin hihat liian pitkät, että niitä
piti kääriä kaksinkerroin, mutta kummin-
kin ne oliwat puhtaat ja terweiksi paika-
tut; wanhat terweiksi paikatut kengät sai
hän myös jalkoihinsa. Nuoka oli hywä
ja säännölleen oli se aina pöydällä. Mu-
tawci, puhtailla »vaatteilla alustettu ja
Peitetty wuodet oli aina yön tultua wal-

niis häntä wcistnanottamaan ja waiwut-
tumaan unen wirkistäwään helmaan. Tuo
kaikki teki Jaakon elämään niin suuren
muutoksen, että hän nyt jo mielestään
oli puoli miestä.

Kaikki talon wäki kohteli häntä wer-
rallisesti, kaikella helleydellä ja rakkau-
della, eikä kukaan heistä sanonut häntä
pikku Tintaksi, eikä Tintta-karhuksi. Juop-
poja ei hän nyt nähnyt ollenkaan, eikä
heidän simeettömiä ja jumalattomia pu-
heitaan kuuluuut hänen korwiinsa. Hän
kuuli nyt waan lempeöitä ja siweöitä pu-
heita koko talon wäen keskuudessa, ja kun
työt, käytökset ja kohtelemiset tulimat pu-
hetten kaltaisiksi, niin ei Jaakko sitä mie-
lessään ihmettelemästä laannut. Kowassa,
tylyssä, jumalattomassa ja kaikilta ylön-
klltsotussa elämänsä aamussa oli poika-
riepu melkeen jähmettynyt elämältä kuol-
leeksi kappaleeksi, jolta kaikki paremmat
tunteet ja ihmisen jalo eteenpäin pyrki-
minen ja ihmisarwon tunto oli jo noin
nuorena melkeen kaikki sammunut, ja sen
wuoksi näytti hän silloin kylmällä yhtä-
kaikkisuudellll heittämän kohtalonsa sattu-
muksen haltuun. Jumala sen yksin tie-
tää, mitä miehiään hänestä olisi tullut,
jos ci tuo Mäkelän pikku Mari-tyllykkä
olisi oloon herättänyt hänessä niitä kal-
liita oman arwonsa tuntemisen siemeniä,
joita Luoja on jokaisen ihmisen sieluun
kylwänyt.

Suuri oli se elämän koulu oppilaiseen
nähden, johon Jaakko oli nyt joutunut.
Siweellisen perhe-elämän jokapäiwäiset,
puhtaat tllwat, oliwat hänen silmiensä
edessä jokapäiwäisenä kirkkaana peilinä.
Sywä kristillinen hurskaus perheessä kau-
nisti ja kirkasti wielä tuon koti-elämän
jaloksi ja moittimattomalsi, ja kuinkapa

se muuten olisikaan mahdollista, Olipa
hywä kun Jaakkomme joutui semmoiseen
taloon.

Pyhinä ja wähin arkenakin harjoitti
Jaakko ahkerasti lukuansa paremmaksi ja
häntä ohjasi aina juku talon wäestä.
Outoa oli Jaakosta ensimältä, kun hän
näki talossa niin paljon kirjoja, hänen
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kodissaan kun ei ollut muuta kuin hänen«apis- ja katekismus-resunsa. Talossa
oli tosiaankin Paljon sekä hengellisiä että
maallisin kirjoja ja wielä pari scinoma-
lehteälin. Nuot kirjat ja sanomalehdetpä
kiihoittiwnt poikaa lukuansa parantamaan,
sillä Vaillinaisella lukutaidollaan oli hänjo sen merran saanut käsitystä, että kir-
jat sisältämät kummia asioita. Kun poika
oppi selmästi lukemaan, ei hän ollut jouto-
aikoina munalla tuin kirjojen tahi sano-
luslehtien ääressä.

Kylän Poikasien ja tyttösien pyhä-illoin
leikkiessä, käwi Jaakkokin joskus siellä,
mutta ei alkuwuodestll ollenkaan. Ujona
ja hiljaisena seisoi hän ullankanteella toi-

sien leikkiessä ja mätiin meni hänen suunsa
hieman hymyyn, kun hän näki jotain lys-
tiä. Waikka hänen housunsa lahkeet ja
tallinsa hihat «limatkin kaksinkerroin kää-
rityt, ei kuitenkaan häntä nyt pilkattu,
eikä nykitty, eikä kukaan sanonut häntä
Tintta-karhuksi; näyttipä siltä kuin toiset
eiwät ulisi häntä huomanneetkaan, ja se
oli Jaakon mielestä jo hirmuisen iso ylen-
nys. Jos joku ylimielinen poika-wiikari
joskus teki poikkeuksen ja sanoi häntä
ikäänkuin pilan wuoksi Tintta-karhuksi,
synkistyiwät Jaakon kaswot heti ja iloi-
nen hymy katosi kohta hänen huuliltansa;
hän nyt luuli olemansa oikeutettu kanta-
maan oikeaa nimeänsä niinkuin muutkin
ihmislapset. Tawallisesti wetäysi Jaakko
silloin pois toisien parista ja meni ko-
tiansa, jonkalaisien tapauksien jälkeen hänoli kolonnankin aina jonkun ajan synkkä-
mielisempi.

Niin kului se wuosi. Ia kun syksy
iuli, sai Jaakko uutteruutensa jaansionsa
palkinnoksi isäntäwäeltään uuden uutukai-
set «aatteet, waikk'ei mistään semmoi-
sista ollut puhetta ollut. Se oli Jaakon
mielestä semmoinen saalis, että hän oli
itkeä ilosta. Nyt ei ollut cnään rikkei-
met, riekalaiset ja likaiset ryysyt hänen
»llään, eipä edes semmoisetkaan, joiden
lahkeita ja hihoja piti kääriä, eipä tosiaan,
viaan ihka uudet ja mallikkaat «aatteet,

jotka sopiwat päälle juuri kuin waletut.
- Eikö ollut Jaakolla syytä iloon?

Ia tosiaankin, kun tuo poika seisoi
tuossa, soreat «aatteet yltänsä, pää sileäksi
kammattuna ja silmät puhtaana, ja kun
nuoruuden ja terweyden ruso wielä pu-
notti hänen kllswoillansa, jota etenkin
wiime wuosi oli siihen kaswattanut, osaksi
alinomaisen puhtauden kautta kuluttamalla
Tinttalllssa piintynyttä siinteyttä, osaksi
kaswattain uutta ja nuorempaa wertä,
järjestetyn elämän ja hywän rawinnon
kautta niin ci silloin liikoja arweltn,
jos Jaakossa sanottiin oleman uljaan ja
reippaan nuorukaisen alun.

Samana aikana jokylässä oli puheena,
että Tintta Jaakko on uuttera poika ja
hywä tekemään käsistään.

Kun Jaakko ensikerran meni uusieu
wlllltteidensa kanssa kylän poikasien ja
tyttösien leikkeihin, ei hän luullut kenel-
läkään enään oleman syytä sanoa häntä
Tintta-karhuksi. Hän toiwoi sydämel-
tään, että Mäkelän Marikin olisi toisien
leikki-paikassa, että hän saisi itseänsä hä-
nelle näyttää, mitä mokoma mies hänestä
nyt jo on tullut. Noissa mietteissä saa-
pui Jaakko toisien kisa-Paikalle ja katso!
Olihan kun olikin Marikin siellä. Kum-
pikin heistä oli paljon muodostunut, ta-
sannut ja ihmistyuyt sitte wiime näke-
män, marsinkin Jaakko hänelle entistä
edullisemman aseman wuoksi. Kun Jaakko
hawllitsi Marin, punastui hän ja jäi
ujostellen seisomaan taaemmaksi, muiden
poikien taa. Mutta kun Mari hawaitsi
Jaakon, juosta tepsutti hän heti hänen
eteensä ja sanoi: ,woi kun sinä, Jaakko,
olet nyt siewä, sanoinhan minä sen".
Jaakko punastui ja ujostui aina enem-
män eitä wastannut mitään.

- Kaikki rupesiwat nyt leikkimään ja pian
n oli koko seurue iloisessa melussa ja hyö-
li rinässä. Jaakko «aan ei ottanut osaa
- toisien iloon; lieneekö hän katsonut wiclä
n itsensä liian haimaksi siihen,
n Siinä seisoi hän ihan yksin toisien
l, leikkiessä ja katsoa tirkisteli yhä ja alati

ja samaa esinettä waan Mäke-
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lan Maria. Jos Mari wielä missä liik-
kuikin, oli Jaakon silmät sinne päin kään-
netyt, näyttipä siltä kuin hänen olisi
taas tawannut entinen töllöttämis-tau-
tinsa, joka hänellä Tinttalassa ollessaan
oli alituisena työnä.

Olipa leikkimien poikasien joukossa tuo
Marttalan nmhtawa Matti poika, jonka
äiti kysyttäessä moi sanoa, että heillä on
Viisikymmentä maidon antajaa ja sata
turkin kantajaa ja jonka isä kuntakokouk-
sissa ja kaikissa maaleissa äänesti um-
melleen koko weron edestä. Tuon wan-
hempiensa numero-määrän tiesi Matti
poikakin aiman hywin, wM'ei hän ollutsen wanhempi. Tiestpä hän paljon muu-
tatin, nim. senkin, että hänen isällään
on paljon kylässä sanomista, erittäinkin
niillä, jotka oliwat ennen tarwinneet ja
wllsta tarwitsewat rahalainoja saada.Noiden tietojensa nojalla tiesi hän pääl-
liseksi, että hän oli kylän rikkain ja pa-
ras poika, maikka kohtakin häntä wäliin
sanottiin karslls-silmäiseksi.

Marttalan Mattikin katsoi niin mielel-
lään tuon miellyttämän Mäkelän Marin
liikkeitä ja hyörinää, ja noiden edellä-
mainittuin perittyjen oikeuksiensa muoksi
ei hän luullut kenelläkään muilla olewan
oikeutta katsella tuota ketterää Maria.
Mutta niinkuin tiesimme, teki kuitenkin
Jaakkokin aiman samaa katsomistyötä,
kuin Mattikin, ja wieläpä niin haaweksi-wllisessa ja töllöttämässä asemassa. Muut
eiwät huomanneet kummankaan katsomista,
iloisen hyörinänsä wuoksi, mutta Matti
heti huomasi, että Jaakko katselee samaaesinettä kuin hän itsekin. Tuo pisti Ma-
tille kowan wihaksi ja hän aikoi heti Jaa-kon pelastaa tuosta töllöttämisestä.

»Katsokaapa Tintta-karhua, kuinkahantaas töllöttää!" huudahti Marttalan
Matti poika.

Jaakko hawahtui haameksimaisesta ti-lastaan. Hänen kaswonsa synkistyiwät
ja hän sanoi:

»Mitä sanoit? Olenhan ihminen niin-tuin muutkin".

.Olethan maan Tintta-knrhu", sanoisortajansa.
»Sanotko niin, sinä mokoma karsoMatti?" sanoi Jaakko ja hänen silmänsääihkyiwät.
„Minä saan puhua Tintta-karhulle

mitä tahdon", sanoi sortajansa ja töytäsi
Jaakon eteen, pudistellen nyrkkejänsä.

Silloin tarttui Jaakko Matin rinnuk-
siin kiinni, sieppasi kohoksi ja rupesi hui-
masti pyörittämään häntä ympäri. Wii-
mein heitti hän Matin irti, mutta häm-
mästyksen ja tuon huiman pyörimisen
tähden kadotti Matti keskipisteensä jakei-
kahti seljalleen.

Yleinen nauru räjähti toisien poikasien
joukosta.

Kaikki tuo oli tapahtunut niin äkkiä,
ett'ei kukaan ollut ennättänyt tehdä eikä
toimia mitään.

Harmistuneena toisien naurusta ja
huonosta onnestaan, komfturoitsi Matti
ylös, ja kauheasti haukkuen hankki hän,
uutta rynnäkköä paikoillaan lemollisena
seisomaa Jaakkoa mustaan. Jaakko kyy-
kistyi ja kouristi lähellä oleman puun,
palasen kouraansa.

«Jaakko, Jaakko! Malta mielesi!" kuu-
lui silloin lempeä ja sointuma ääni toti-
sien joukosta; se oli Mäkelän Marin
ääni.

Jaakon käsi waipui heti alas tuon ää-
nen kuultuansa, puun palanen putosi maa-
han ja niinkuin wiatoin uhrilammas sei-
soi hän nöyränä ja hiljaisena yhä wielä
haukkuman ja rayhyäwän wihollisensaedessä, ja karsipa hän närkästymättä Ma-
tin pieniä nyhjäyksiä ja surwouksia. Ei
Mattikaan uskaltanut ryhtyä sen anka-
rampaan rynnäkköön, sillä hän kenties
pelkäsi uutta ja kukatiesi ankarampaa ryöp-
pyä.

.Anna Jaakon olla rauhassa, koök'ei
hän tee kenellekään pahaa', sanoi joku
joukosta, ja sitä Matti tottelikiu, ikään-
kuin hän tuossa olisi saanut otolliset eh-
dot wetäyäksensä pois niin epä-onuelli-
sesta riidasta.

Heidän leikkinsä loppui siihen, MI sii.
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hm oli selannut jotain semmoista, joka
teki heidän mielensä apeaksi, ja niin meni!
itse tutin kotiansa.

Apeana oli Jaakonkin mieli kotia men-!
nessään. Hän tunsi, että häntä oli il-
man syyttä solwaistu, ja se tuntui hä-
nen mielestänsä ainoalta oikealta, että
hän omalla kädellänsä kosti solwlllljalle. !

Noita miettien tuli Jaakko kotiansa.!
Mutta ennenkuin Jaakko sinne ehtikään,!
oli isännällä jo tarkka tieto mitä poikien

kesken oli tapahtunut.
Kun Jaakko mli totia, tuli isäntä häntä

wastaan ja kysyi ystäwällisesti: .missä
sinä, poikani, nyt olet ollut?"

„Käwin kylässä."
.Sen kyllä tiedänkin, mutta mitä sinä

siellä olet toiminut?"
Jaakko waikeni.
„Minä olen kuullut, että sinulla on

ollut riitaa Marttalan Matin kanssa",
aloitti taas isäntä ja katsoi Jaakkoa tar-
kasti silmiin.

«Matti solwasi minua uiman syyttö-
mästi", sanoi Jaakko alakuloisesti.

„Ia sinä nujuutit Mattia ja kukatiesi
mitä olisit tehnyt, jos ei muut olisi pääs-
neet hätään."

.Minä tahdoin waan kostaa wääryyl
ben", sanoi Jaakko, puolustellen itseänsä

.Mutta sitäpä ei juuri saa tehdäkään

! Jumala sanoo: „Ältäät pahaa pahalla
kostako, waan woita sinä paha hywällä,
niin sinä kotoot tuliset hiilet hänen päänsä

! päälle", ja „siunättaat niitä, jotka teitä
tiroowat, ja tehkäät niille hywää, jotta
teitä wastacm rikkomat", sekä „jos joku
lyö sinua poskelle, niin käännä hänelle

ja monta muuta semmoista pait-
! taa woisiu minä esiin wetää", puheli isäntä.

„Woi, woi! kyllä sitä olisi waikea tehdä",
sanoi Jaakko ja rupesi itkeä nyhtimään.

.Kyllä se on meidän wanhalle ihmi-
selle waikea tehtäwci, se on tosi, mutta
jos me tahdomme Jumalan tahdolle kuu-
liaiset olla ja wiimein onnen periä, niin
meidän pitää niin tehdä. Matti kyllä
teki Pahasti, kun hän solwasi sinua, mutta
meidän pitää kärsiä wääryyttä ja heittää
kosto Herralle, sillä hän sanoo: „minun
on kosto, minä tahdon kostaa, sanoo
Herra". Eikä se ole mies, joka woi kos-
taa, mutta se mies on, joka woi itsensä
hillitä ja kärsiä", neuwoi ja puheli isäntä
renki-poikaansll.

Poika ei Vastustanut tuota hywää
! isäntäänsä, wlllln kuunteli nöyrällä tuu-
liaisuudella noita mieleen pantawia ja
pllinawill elämän opetuksia, hiljakseen it-
keä nyhtien.

Silloin kun nuot tapahtumat, oli Jaakko
kohta rippikoulun ijssssä.

m
MmKmen erilllisleu KllZlAtuKsien hellelmt.

Kanan palweli Jaakko tuossa hywässä
ja kristillismielisessa Korpelan talossa.
Siitä käwi hän rippikoulun, siinä kas-
woi hän täydeksi mieheksi. Paljon tuli
hänestä siinä poiskarsttuksi niitä nurjia
elämän käsitteitä, joita hän elämänsä
aamuna oli kurjassa kodissaan itselleen
kerinyt, mutta paljon jäi niitä karsimat-
takin.

Ensi aikoina kun Jaakko jo joskaan
tiesi, wanhempiensll luona ollessansa, ei-
wät mukin wieraat pitäneet mitään lukua,
ei hywää eikä pahaa, tuosta likaisesta,
ryysyisestä, likasilmäisestä, pörrötuktaisesta
ja katsoa töllöttämästä poikasesta, ei enem-
pää kuin wanhempansllkaan. Mutta kun
poika tasosi isommaksi ja lun hän rupesi
motin wieraSten asioilla juoksemaan ja
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jotakin puhumaankin, niin hawaitsiwat
wieraat tuossa kumaplltsaan kaltaisessa
pojassa jotain elon merkkiä. Saattaisipa
kenties hänestä tulla yhtä hywa ihminen,
kuin he itsekin omat, kun waan häntä
hywyydellä kohdeltaisiin. Tuota hywyyt-
tcinsä rupesiwat wieraat siten pojalle osoit-
tamaan, että he tarjoiliwcit hänelle
ryyppyjä! Tuo oli sortoa ja ylenkatsetta
tuntewan pojan mielestä iso korotus ih-
misarwoon, kenties aiwan wierasten wer-
taiseksi, sillä eipä hän paremmasta ihmi-
syydestä silloin wielä mitään tietänyt.

Poika ei tahtonut ensimältä maistella
tarjotuista ryypyistä, mutta hänen wan-
hempansll pitiwät nuot estelemiset kau-
heana ylonklltseena heidän hywiä ja koh-
teliaita wieraitansa kohtaan, ja he kehoit-
tiwat poikaa hywäksensä käyttämään niin
ylewät tarjoukset! Poika totteli. Nahan
kerrallansa muisti hän, ilman aikojaan
noin pikkuisen waan, suosion osoitteeksi.
Mutta ajan pitkään tuntumat nuot pikku
naukut tekewän hywää; tuntuipa siltä
kuin ne olisiwat palkinneet hänen rikki-
näisten wllllte-ryysyjensä suojllamattomuu-
den ja lämmittäneet ruumista jakorwan-
neet oikeen tuntuwasti hänen karuja ja
niukkoja aterioitansa. Tapahtuipa joskus
niinkin, että poika tuli juowuksiin! Sil-
loin tuli hän puheliaaksi, iloiseksi ja niin
Vilkkaaksi, ett'ei häntä oltu koskaan en-
nen semmoisena nähty.

„Kas tuota poita-kllkaraa! Ehkä hä-
nestä tulee wielä mies", sanoiwat silloin
wieraat ja wanhemmat yhdestä suusta.

Surkeaa, eikö ole?
Woi, woi! Monenlaiset owat nuot

mieheksi toiwomiset tässä maailmassa.
Sillätawallll poika oppi »vähitellen ryyp-

Pimään wiinaa, waitt'ei siitä kylässä mi-
tään tietty, sillä kylässä käydessään ei
Poika ollut koskaan juowuksissa. Tuom-
moiset kohtelut wierasten puolelta wai-
kuttiwat sen, että poika rupesi oikeen ikä-
wöimään heitä ja luuli heitä parhaiksi
ihmisiksi maan Päällä. Mäkelän Marin,
tuon melkeen wielä lapsen lempeä jawia-
toin kohtelu wasta awasi Jaakon silmät,

Tintw Jaakko.

ja siitä Pitäen rupesi hän inhoomaan ko-
din elämää ja wieraitll, mutta - siemen
oli kylmetty.

Kaukaan aikaan ei Korpelassa olles-
saan Jaakossa hawaittu pienintäkään tai-
pumusta wäkewiin juomiin. Mainetta,
kunniaa leikkasi hän nyt mieheksi tultuaan
isossa määrässä kaikilta ihmisiltä, hiljai-
sen luontonsa wuokst ja kelpo työntekonsa
tähden. Häntä ei nyt enään nykitty ker-
taakaan resuisien waatetten liepeistä, sillä
eipä olleet «aatteet nyt enään likaiset eikä

resuiset; terweet, puhtaat ja mukawat uli-
wat ne nyt. Ei kukaan tohtinut häntä
enään sanoa Tintta-karhutsikaan, maikkapa
olisi tahtonutkin, sillä selwään oli huo-
mattu, ett'ei Jaakko sitä hywäksynyt ja
että hän, nykyään kylän uljaampana poi-
kana, oli aina tuon nimen kuultuansa
antanut solwlllljansa tuntea isoja woima-
warojansa, ja saiwatpa silloin solwaisiat
tuta, missä määrässä Jaakon «oimawa-
rat oliwat lisääntyneet.

Wapaasti ja kenenkään pilkkaamatta sai
hän nyt olla toisien nuorukaisien ja nei'
tien parissa, ja melkeen kaikki kunnioitti-
wat häntä ja hakiwat hänen snostotansa.
Niin sai Jaakko yhä waan uutta kunniaa,
uusia ystäwiä ja uutta roaaraa. Pi-
tihän joskus noiden uusien ystäwien kanssa
ottaa wirwoituksia, ystäwyyden osoituksiksi,
ja «aliin meniwät nuot otokset niin pit-
källe, että tultiin juowuksiin. Siemen
oli itänyt.

Semmoisissa tilaisuuksissa ollessaan,
osoitti hän hirmuista röyhkeyttä ja yl-
peyttä. Pois tieltä piti jokaisen, ken ei
waan tunnustanut hänen etewyyttään
ja yliwaltllllnsa, ja syrjään sai poistua
hän, joka waan uskalsi jotenkin häntä
loukata.

Elämänsä ensi koulussa, kaikilta ylen-
katsottuna jll hyljättynä, ei hän nähnyt
ihmisissä muita kuin pilkkaajia ja köyhien
sortajia; sen wuoksi juurtui hänen sydä-
meensä jo nuorena yksipuoliset ja nurjat
käsitteet ihmisistä yleensä. Nuot käsitteet
tosin paljon muodostumat toiseen suun-
taan, hänen Korpelassa palwellessaan,

3
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mutta lapsuudessa saatu käsitys ei woi-
nut kumminkaan kaikenui pois haihtua.
Maikka hän olikin hiljainen, siimoja »vä-
häpuheinen jokaftäiwllisessä elämässään,
harkitsi ja hawaitst hän kuitenkin usein
itseänsä mustaan tehtäwän loukkauksia ja
solwaisemisill, jotka hän enimmiten nieli
synkällä waiti-olemisellaan ja puhumatto-
muudellaan, mutta usein hän myös il-
moitti noita nokalleen ottamistaan Har-
moilla, mutta nyreöillä ja pistawilln lau-
seilla.

Jaakko oli nyt taistellut itsensä mie-
heksi, niinkuin hän oli aikonutkin. Hän
oli rikki repinyt sortonsa kahleet ja pilkan
tallannut jalkainsa alle, ja hän itse oli
nyt melkeen pilkkaajana ja sortajana.
Hän tunsi sllllwuttaneensll mainetta ja
kunniaa, ja tuo noin äkkinäinen pilkasta
kunniaan joutuminen synnytti hänessä
waarllllisimman wihollisensa ylpeyden.

Semmoisissa tilaisuuksissa, jolloinJaakko
oli Hujalassa, oli hän niin kärkäs ja
korskea, ett'ei häntä ollut kukaan woida
mielillään pitää, silla kaikkialla oli hän
hawaitsewanlllln jotain itseänsä alentamaa.
Saaneena mainetta ja kunniaa, tunsi hän
itsensä kaiken puolesta olemansa sillä
puolella, että hän woi kostaa entiset ja
nykyiset kärsimisensä. Sentähden oli hän
kaikissa toisien nuorien käskiänä, ja häntä
sunresti miellytti se ylimaita, jonka hän
hllwllitsi kaikkien toisien nuorien yli saa-neensa. Tuntien tuon ylimaitansa, hy-
pähti Jaakko joskus lattialle kohoksi ja
sanoi suurella äänen painolla: .tässä
poika on". Wiina ja ylpeys oliwat tuon
korskeuden aikaansaaneet. Rikka-ruoho
oli tukauttanut Korpelan isän tylwämän
hywän siemenen oraan kaswun.

Tiheään ei Jaakko kumminkaan ollut
juowuksissa, sillä hän kammoi itsekin juop-
poutta ja tenäsi aina selwillciän ollessansa,
ett'ei hän juo koskaan itseänsä juowuksiin,
mutta uuot hauen lupauksensa oliwat yhtä
löyhät kuin hartaatkin.

Tällä aikakaudella ei Jaakko enään ol-
lut Korpelassa, sillä hän oli muualla
palweluksessa. Ne hywät neuwot ja ope-

tukset, joita hän Korpelassa ollessaan joka
paiwä sai, oliwat nyt lakanneet kuulu-
masta sa, ilman ohjaajatta ja waranjatta,
seisoi Jaakko omin nokkineen maailman
hyörimässä ja pauhaamassa hyrskyssä.

Eräänä kertana oli kylän nuorisolla
tanssit; Jaakko ja Marttalan Mattikin
oli siellä, tiettypä se. Sinä iltana oli
Jaakko usein keskustellut ja tanssinut
Mäkelän Marin kanssa. Heti alusta al-
kaen nähtiin Marttalan Matilla olewan
jotakin salaisia toimia, ja kun hän ha-
waitsi Jaakon ja Marin ystäwälliset seu-
rustelemiset, tuli Matti yhä salawehkei-
semmäksi, ja selwästi huomciittiin hänellä
olewan jotain tekeillä; Jaakkokin huomasisen.

Illemmalla tuli Jaakko wähän hujak-
kllllN.

.Pois tieltä! Ei minua tarwitse noin
katsella ja wiittoa, sillä en minä ole mi-
kään metsän peto", äyhkäsi Jaakko Ma-
tille, kun hän taas tnli Mäkelän Marin
kanssa tanssimaan.

„Wai et, olethan ..."

„Mika olen, sanopas?" sanoi Jaakko
ja hänen katsantonsa synkistyi,

„Olethan karhu, waikk'ei karmasi
ole niin takkuinen kuin ennen".

„No sallimus sinun »varjelkoon karhun
kynsistä", sanoi Jaakko ja töytäsi toisella
kädellään tuota wanhaa wihollistansa, ja
seurauksena tuosta töytäyksestä oli se,
että Matti mennä rymähti kumoon.

Sillä wälin oli koko tanssin homma
jäänyt siihen ja Mari oli wetääntynyt
muiden taa.

Ennenkuin Matti oli ehtinyt kömpi-
mään lattialta ylös, töytasi kaksi miestä,
hammasta purren, Jaakon rinnuksiin kiin-
ni; ne oliwat Matin tiihoittamia uusia
wihollisia ja Matin puollustajia. Tuolla
heidän yhdistetyllä rynnäköllään ei kuiten-
kaan ollut sen parempia seurauksia, kuin
että he yhdellä ainoalla heitolla molem-
min lensiwät tuotakin tuokemmaksi seljal-
leen, tallukset taiwastll kohden, eikä Jaakko
näyttänyt paikalta liikahtaman tuota heit-
toa tehdessään.
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„Jaakko, Jaakko!" huusiwat toiset nuo-
ret kun nätiwät hänen siwaltawan tuolin
käteensä, joka nöhtäwästi oli aiottu par-
hllllltann ylös kömpiwälle Matille, pys-
tuönpääsy-terwehdykseksi.

„Mina en tottele ketään, minä tahdon
kostaa noille roistoille", huusi Jaakko rai-
wostuksissaan.

Kauhu ja hämmästys oli yleinen.
Malta mielesi Jaakko!' kuului nyt

hätäinen ja heleä naisen ääni, ja Mäke-
län Mari syöksähti hänen eteensä. Mari
tarttui hienoilla, pienillä, naisellisilla kä-
tösillänsä tuon loukatun, raiwostuneen ja
wäkewän miehen heiluttamaan tuoliin,
ikäänkuin hän olisi tahtonut kilpailla Jaa-
kon kanssa «oimista. Siihenpä se tuoli
Min Marin käteen; hän oli Voitta-
nut ja Jaakko seisoi siinä niin hiljaisena,
tyyneenä ja häwcliäänä kuin häwinnyt
herrasmies. Matti pääsi nyt kömpimään
rauhassa ylös lattialta ja toisille ryn-
tciäjille ei myös tullut sen enempää;
Matti ja hänen puollustajansa oliwat
Viisastuneet sen werran, ett'eiwät halun-
neet enään uudistaa rynnäkköänsä.

„Woi, woi sinua Jaakko!" sanoi Mari
ja katsoi puoli-surullisesti ja uuhtelewai-
sesti häntä silmiin.

Jaakko ci wastannut mitään, katsoa
tuijotti waan yhteen paikkaan. Hän hä-
pesi ja tunsi tunnossaan, että hän oli
wäärin tehnyt kahdellakin lailla; häpesi
Mäkelän Maria, tuota hentoa jalempeää
olentoa, joka seisoi hänen edessään nuh-
telewaisena ja wienosti surullisena, ja joka
oli niin hartaasti hänestä miestä toiwo-
nut ja ennustanut hänestä semmoisen tu-
lewan; tuntuipa siltä kuin Mari olisi
sanonut: „eipä sinusta, Jaakko, miestä
tullutkaan"; hän häpesi myös Päihtymis-
tään.

Siihen loppuiwat nuorison kemut ja
itsekukin meni kotiansa. Kotiansa meni
Jaakkokin, ja siellä hän katkerasti katuen
surulla huomasi, kuinka huonot, heikot ja
löyhät hänen hywät aikomisensa ja lu-
pauksensa taasentin owat olleet.

Noin taisteli Jaakko hywän japahan,

häpeän ja kunnian watilla, mutta millä
woimalla? Kodissaan ollessaan, ei hän
lapsuudessaan suinkaan ollut saanut niitä
woimia, niinkuin jo edellisestä tiedämme.
Korpelassa ollessaan oli hän wasta op-
pinut tietämään, mitä welwollisuuksia ih-
misellä on Jumalaa, lähimaistaan ja it-
seänsä kohtaan siemen oli sielläkin
kylmetty.

Ia jos ei sitä siementä olisi niin
ahkerasti ja kaikella helleydellä 1» rakkau-
della kylmetty Jaakon wiljelemättömään,
ruokkoamattomlllln ja kurjaan sydämeen,
niin mikäpä hänestä olisikaan woinut
tulla? Millä olisi hän woinut Mahan-
kaan taistella jo nuorena juurtuneita ja
nyt mieheksi tultuansa elpyneitä paheitansa
wastaan? Kllhdenkllltllista siementä oli
lapsuudessa kylmetty hänen sydämeensä,
kudissa pahaa, Korpelassa hywää, ja noi-
den kylwöjen orahat oliwat melkeen tasa-
painollaan, sillä Maliin moitti hywä, mä-
llin taas paha, ja tuolla Korpelassa saa-
dulla hywällä woi Jaakko senkin werran
taistella itsessään kaswamaan Pyrkiwia
paheita wastaan.

Lllnkeamisiensll jälkeenkartti Jaakkokoh-
data Korpelan isäntää, sillä hän häpesi
häntä nähdä. Mutta tuo hywä isäntä
ei heittänyt kadonnutta lammastaan ek-
syksiin, waan haki ja etsi häntä niin kau-
wan, että hän sen löysi. Senlaisissa ti-
loissa nuhteli hän Jaakkoa ja helleydellä
ohjasi häntä oikealle tielle. Hän weti
esiin sen kauhean waaran, johon Jaakko
»li itsensä syöksemäisilläcin, ja waroitti
hänen tarkoin miettimään tilaansa jakat-
somaan eteensä, ennenkuin se tulisi liian
myöhäiseksi. Kyynel silmissä ja nöyränä
kuunteli Jaakko noita isällisen kaswatta-
jansll oikeutettuja nuhteita ja neuwoja, ja
lupasi tehdä parannusta. Jaakko ei ol-
lut wielä paatunut ja Korpelan isäntä
kostutteli nyt parhaallaan kylwämnänsä
siementä.

Kaiman oli Mäkelän Mari Jaakolle
ollut enempi kuin se, joka toiwoi hänestä
wielä kerran tulewan miehen, enempi kuin
hänen rajun luontonsa hillitsiä. Kauwan
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oli Mari Jaakon sydämellä asunut rak-
kaana, salaisena rakkaana, maikka toiwo-
toinna kaukaisena toiwona. Samoinpa
lienee ollut Marinkin laita, marsinkin wii-
meiseltä, jolloin Jaakko oli niin äkkiä ko-
honnut muiden poikien edelle maineessa
ja uljuudessa. Kaukaan aikaan ei heistä
kumpikaan uskaltanut toisilleen wirkata
sydämensä tunteita, mutta kauwan kum-
minkin oliwat he jo ymmärtäneet toi-
siansa, sillä tuo sydämen kieli on sata-
kielistä, silla on monta ulospääsy-paik-
kaa ja sen ilmaukset owat niin pehmeät
ja lämpymät, että niitä täytyy mykkänä-
kin ymmärtää.

Tuona iltana, jolloin tuo wiimeksi ker-
rottu rymäkkä tapahtui, ilmoitti Jaakko
Marille lauman sydämessään painaneen,
salaisen toiwonsa. Niinkuin tiedämme,
oli Jaakko silloin Hujalassa ja rohkeana,
jonka awullll hän luuli woiwansa sydä-

mensä awata.
„ Jumala sen tietää, että sinä, Jaakko,

olet ollut lauman minun sydämelleni kal-
lis ja minä olen lauman toiwonut toimoni
toteuman kerran. Mutta synkkiä,- mustia
pilwiä alkaa kokoontua toimoni taiwaalle,
sillä sinä, Jaakko, olet rumennut ryyppi-
mään, ja tuo ryyppiminen näkyy rupea-
man tihjenemään, siihen siaan kuin olen
toimonut sen harwenewan. Senlaisissa
tiloissa olet sinä aina niin rajupäinen,
että wiime aikoina olen kauhistellut sitä,
niinkuin kaikki muutkin ihmiset. Woi,
woi Jaakko, minua ajatuttaa, kun pitäisi
elämämme kohtalot yhdistää", sanoi Mari
sydämen tuskalla, kun kuuli Jaakon tun-
nustuksen.

.Pahasti olen elänyt ja tehnyt, sinä
olet oikeassa, ratas Mari, mutta minä
koen parantaa itseäni, parantaa sinun
tähtesi, Mari, sillä minä tunnen selwästi,
että ilman sinulta maailma on minulle
autio ja kolkko ja elämäni turha. Sinä
olet alkuun minussa herättänyt ihmisyy-
den tunteet ja sittemmin sinä olet Po-
wessani sytyttänyt tulen, jota en woi
sammuttaa, niin halpa ja huono kuin
wielä olenkin sinun rinnallasi. Olisipa

miimeinen elämäni taitanut olla toki joi-
hinkin määriin siweämpi kuin se on ol-
lut, mutta tuo Marttalan Matti, joka
nunna joka tilaisuudessa solwaisee, saaminun lamasta raimostumlllln, ja hänen
wuoksensll ininä Maliin ryyftinkin", puh-
kesi tuo nöyryytetty kosia puhumaan.

„Marttalan Matin woit kyllä antaa
olla. Hän ci ole semnääräinen mies,
että sinun kannattaisi kunniasi ja mai-
neesi uhrata hänen typeryydellensä ja mi-
tättömyydellensä, puhuipa ja tekipä hänmitä tahansa", sanoi Mari.

„W°i Mari tulta, sanotko niin? Minä
olen luullut hänen oleman sinun lemmit-
tysi ja sen wuoksi minä olen ollut Mat-
tia kohtaan mustasukkainen. Kiitoksia,
Mari, siitä sanastasi', sanoi Jaakko ja
hengitti helpommasti.

„Siinä olet isosti erehtynyt', sanoiMari.
„Kylla senkin tunnen, ett'en ole mi-

kään Matin rinnalla. Hän on rikas ja
mahtama mies, kylän rikkaimman talon
ainoa perillinen, joka ehkä woisi sinun
tehdä onnelliseksi, mutta yhtäkaikki minä
kadehdin häntä. Mitä olisi, Mari, mi-
nulla tarjota sinulle hänen rinnallansa?
Eipä muuta kuin kuollut lapsuus, ja liiak-
sikin elämä, rikoksellinen miehuus, kaikkien
ylönklltsoma Tintta Jaakko, Tintta-karhu;
semmoinen lahja minulla olisi sinulle an-
taa, ja sitä lahjaa seuraisi köyhyyttä, kur-
juutta ja kärsimisiä", sanoi Jaakko.

,Alä nimittele itseäsi tarpeetta, koska
et kärsi sitä muidenkaan tekemän. Ne
nimitykset eiwät yhtään alenna sinun ar-
moasi minun silmissäni, sillä: konna ni-
men panee, mies sen kantaa. Köyhyyttä
en myös pelkää, sillä kyllä Jumalalla on
rikkautta. Suoraan sanoen: Matti ei
ole rikkauksineen minkään weroinen sinun
rinnallasi", sanoi Mari totuudessa.

„Woi, woi kuin sinä olet hymä, Mari.
Kyllä tiedän, että saamme kowaa kokea
jo heti alussa, wanhempiesi puolelta, mutta
emmekö ala jo heti, Mari?" esitteli
Jaakko.

„Ei wielä."
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.Milloinkas sitten?" kysyi Jaakko säi-
kähdyksestä punastuen.

,Kaksi wuotta olkoon wielä koetuksen
aikaa. Jos sen ajan pysyt miehenä, niin
uskon minä, että sinulla on woimaa hil-
litä himojasi, ja silloin on käteni sinun,
sanokootpll wanhempani ja ihmiset mitä
tahansa', sanoi Mari lujasti ja päättö-
mästi.

„Woi, Mari kulta, kuinka mielelläni
minä snostun ehdotukseesi. Minä tahdun

näyttää sinulle ja mnille, että woin hil-
litä pahoja taipumutsillni. Hywästi nyt,
Mari, minä lähden seisomaan koetuswuo-
siani ja sinä olet ainakin näkewä mi-
nun miehenä", sanoi Jaakko ja puristi
hellästi Marin kättä; kirkkaat kyyneleet
kimelstwät Jaakon silmissä.

„Hywcisti, hywästi Jaakko! Jos mie-
lesi on Voittaa, muista mitä lnwannut
olet!" sanoi Mari, ja niin he erostwat.

IV.

Sizleilt cht.
Joku osa kolmatta wuotta on kulunut

edellisestä tapauksesta. Jaakko on uskol-
lisesti pitänyt mitä hän Marille on lu-
wannut, on ollut mies. Hän ei ole ker-
taakaan ollut juowuksissa näinä koetus-
wuusina; eipä hän ole suuttunutkaan ker-
taakaan. Marttalan Mattikin un saanut
mielin määrin haukkua ja nimitellä Jaak-
koa, eikä hän ole suuttunutkaan, sitä wä-
hemmin kostanut. Naurusuin on Jaakko
wllan sanonut Matille semmoisissatapauk-
sissa: „itsekin sinä sen tiedät, ett'en ole
mikään karhu, ja sen wuoksi sinä juuri
tahtoisit uskotella minua karhuksi; Tintta
Jaakko kyllä olen, sillä se on minun ni-
meni, ja waiwainen se ihminen, joka ni-
meänsä halweksuu, ja tahdonpa näyttää
elämälläni sinulle ja muille, että nimeni
on yhtä kunniallinen kuin sinunkin ni-
mesi, sillä ei nimi miestä pilaa, kun ei
wllan mies nimeä".

Niin, Jaakko oli taistellut niinkuin
mies, taistellut woiton taistelon. Hä-
nelle oli luwissa kallis-arwoisin palkinto,
mitä maailmassa on, jos hän woittaisi,
ja tuo antoi hänelle woimaa. Hän tiesi
nyt olewansll, Marin mielestä, parempi
mies kuin Marttalan Matti, ja hän us-
koi sen, sillä Mari oli sen sanonut.

Jaakko oli saanut palkinnon. Palkinto
itse oli antanut hänelle kätensä, ei, enem-
män hän oli antanut, hau oli antanut
sydämensä, ja sen jalompaa, sen suurem-
paa lahjaa tai palkintoa ei hänellä ollut
antaa. Nähtyään, että Jaakko kesti koe-
tuksen, huomasi Mari, että Jaakossa on
miestä hillitsemään itseänsä, ja sentähden
yhdisti Mari kohtalonsa hänen kohtaloonsa
kuolemaansa saakka, tarjottuunpa tulewll
elämä mitä wielä tarjonneekin. Hän ei
nähnyt Jaakossa nyt muuta kuin nerok-
kaan, tunnollisen, pahennuksien ja intohi-
mojen läpi taisteleman ja kunniakkaasti
woittawan, uljaan nuorukaisen, ja nuot
laitti yhteensä oliwat Marin mielestä
enemmän kuin perityn rikkauden ja kun-
nian omistajat, jotkakuitenkin päiwä päi-
mältä wcijosiwat sywemmälle ja sywem-
mälle himojensa orjaksi.

Harwoin pysywät rakkaus-asiat kau-
wan salassa, mutta Jaakko ja Mari oli-
wat niin mestaristi osanneet liittonsa sa-
lata, ett'ei läteilläkään ollut minkäänlaista
tietoa siitä. Rakastuneet liittoontuneet
oliwat jo jonkun aikaa miettineet, millä
tawalla he suistivat sydäntensä asian kun-
nialliseen loppuun, mutta sopiwlla keinua
eiwcit he olleet wielä keksineet, asian al-
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luun panemiseksikaan, ja sentähden oli
heidän asiansa noinkin »viipynyt. Tuo
asian alkuun paneminempa se olikin ra-
kastuneille kowin solmu, sillä he hywin
kyllä tiesiwät, ett'ei Mäkelän Mauno,
Marin isä, koskaan tulisi suostumaan
heidän keskinäiseen kauppaansa; mutta
tuon solmun autaseminen tuli esiin it-
sestänsä.

Oli eräs lokakuun kauniimpia päiwiä.
Mäkelässä oli iso touhu, sillä siellä oli
wieraita, oli isoja wieraita. Marttalan
mahtawa, rikas ja ylpeä isäntä, Poikansa
Matin ja wieraan miehen kanssa, oli
talossa; tuo outo mies oli puhemies,
sillä nyt piti tapahtua Marin ja Matin
kihlajaiset.

Mäkelän Mauno ja Marttalan Erkki
Matin isä oliwat kauwan olleet hy-
wiä ystäwiä. He oliwatkin kylän warat-
kaampia miehiä, sopihan heidän olla YZ-
täwytset ja testailla. Mäkelän Mauno
oli watawa, hiljaisen luontoinen mies ja
tuiki »vähäpuheinen; pari sanaa erältänsä
lausui hän, mutta ne tesinällensä. Mart-
talan Erkki oli taas semmoineu liehakko
ja lorutta, ett'ei hänen laistaan monta
ollut.

Hän puhui ja lorisi sitä ja tätä, yh-
tenä hyrinänä, jonkatähden hänen pu-
heensa eiwät olleet juuri minkään arwoi-
sia; mutta sen hän hywin tumminkin
edusti noissa tusina-puheissaan, että hä-
nen rikkautensa ja tawaran-himonsa tu-
liwat ylimmäksi.

Hän oli monta touotta jokatsellut ah-
naasti Mäkelän uhkeita, laajoja ja hy-
win wiljellyitä wiljawainioita ja lukuista
ja muhkeaa karjaa, jotka kesäisenä aikana
joka aamu ja ilta mylwien kulkiwat Mart-
talan kautta kesälaitumilla. Eipä Mart-
talan Erkki ollut wielä kowan kauwan
tehnyt noita huomioitaan, ennenkuin hä-
nen Päähänsä oli pöllähtänyt semmoinen
ajatus, ett'ei se olisi ollenkaan haitaksi,
waitta hän, tai ainakin hänen sukunsa,
saisi Mäkelänkin omaisuudet haltuunsa.
Itsestään näyttikin tilaisuus siihen tar-
joontuwan, kun sallimus oli antanut Mä-

telääu »vaan yhden noin kauniin tytön
ja hänelle yhden pojan. Kun Marttalan
Erkki oli noin hauska ja tawaransll li-
sääntymistä tarkoittama Puhuja, puhua
lorotteli hän jo pienestä poikasesta pi-
täen pojallensa Matille tuosta Mäkelän
tyttöheitukasta, tahi oikeammin hänen
myötänsä seuraamista suurista perin-
nöistä. Samassll antoi myös isä pojal-
lensa tietää, kuinka suuri ja mahtawa sia
hänellä on nyt jo toisien poikasien suh-
teen tässä maailmassa. Noista kaikista
seurasi se, että Matti rupesi katsomaan
kaikkia saman-ikäisiään ylön ja wiimein
tuli hänestä itserakas narri. Tuon isänsä
puheen hedelmä sekin oli, että hän piti
Mäkelän Maria yksityisenä omaisuute-
naan jo lapsundestll pitäen, eitä sallinut
kenenkään seurustella hänen kanssaan, il-
moittamatta tyhmällä tawllllll suomatto-
muuttansll, ja siitä selwinneeminkä wuoksi
hän yksin oli häwytön Jaakollekin, sit-
tenkin wielä, kun hän oli jo taistellut
itsellensä miehen kunniaa ja arwoa.

Mäkelässä täydessään puhua huijotti
Marttalan Erkki myös ehtimiseen suu-
rista rikkauksistansa, oiwallisesta ainoasta
poikansa alusta, suuresta karjastaan y.
m., ja samassa hän imarteli ja lieha-
toitsi, kuinka sen somempaa paria ei kos-
kaan woisi ajatella, tuin heidän Matista
ja tämän talon Marista tnlisi, sekä näön
että tawaran ja maineen puolesta.

Mäkelän Mauno oli hiljainen, harwa-
puhcinen, juro mies, niinkuin jo osaksi
tiedämme. Hänen sanansa oliwat aina
niinkuin seinään lyöty tirwes; ne eiwät
»Vyöryneet eiwätkä murenneet, eikä tosz
kaan oltu kuultu hänen sanojansa pe-
ruuttaneen; hän oli oikea suomalainen,
sanan täydessä merkityksessä.

Meiseen tummasteliwat ihmiset sitä
seikkaa, kun nuot niin erikaltaisilla luon-
noilla warustetut ihmiset sopiwat ole-
maan ylimäisinä ystäwyksinä, mutta se
ei olluttaan heidän luontonsa yhdental-
taisuus, joka heidät ystäwyksiksi teki, siinä
oli joku muu yhdenkaltaisuus, joka sen
teki mahdolliseksi, sillä jotain semmoista,
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täytyy olla, ennenkuin ystäwyys on mah-
dollinen, sillä manhll sananlasku sanoo:
»mukaistllllnhan mullikin puskee". Niin,se heidän yhdenkaltaisuutensa oli heidän

tllwllransa yhdenkaltaisuuZ ja heidän
lapsi-lukunsa yhdenlaltllisuus; siinäpä yh-
denkaltaisuuksill, jotka saiwat erilaisetkin
luonnot yhteen sopimaan.

Ensimältä kun Marttalan Erkki alkoi
esitellä noita naimatimmia, ei Mäkelän
Manno sanonut juuri paljon mitään,
tuhauttihlln maan nokkaansa, lähti kaive-
lemaan ja sanoi: ,mitä noita joutumia
puhuu". Hän ei siis ollut myötä eikä
wastlllln, mutta tuommoiset puheet miel-
lyttiwät häntä hieman kumminkin, ja ajan
pitkään kuunteli hän Marttalan Erkin
puheita ja esityksiä niwan mielellään.

Mari sitten? Niin, niin, Mari. Hän
oli lapsena kuunnellut noita Erkin lori-
noita ja imartelemista semmoisina lori-
noina, joita ajattelemattomat ihmiset lap-
sille niin runsaasti jakelemat. Aikaisem-
pana ja ajllttelewaisemmaksi tultuansa ei
Mari pitänyt koko Erkin puhua höyhöt-
tämistä muuna kuin tuulen tuomina, me-
den ajamina, turhina ja mitättöminä has-
suina, joita hän sydämestään inhosi;
Marin omat wanhemmat eiwät puhuneet
koko asiasta Marille niin mitään.

Mari kyllä huomasi, aikaiseksi tultuansa,
mitä Marttalan Erkki ja hänen oma
isänsä puuhaamat, mutta Marilla oli
omat ajatuksensa asiasta. Maikka hän
oli niin lempeä ja herttainen luonnol-
tansa kuin olikin, oli hän kumminkin
isänsä tyttö; isältänsä oli Mari perinyt
wakawlln mielen-maltin ja lujan tahdon,
salaamaan sydämeensä kaiken sen, joka ei
ollut tarpeellinen julki tulemaan, ja tuon
mielenmaltin woimasta saattoi hän pitää
salassa mitä hän oikeastaan asiasta ajat-
teli. Muutoin hän elämällänsä ja pu-
heillansa osoitti, ett'ei hän muka ym-
märrä eikä tiedä koko asiasta mitään.
Hän katsoi sydämestään ylön tuon turha-
mielisen, kamaroihinsa luottaman, itserak-
kaan ja pöyhkeilewcin Marttalan Matin,
sillä hänen terciwä ja lukemisen kautta

kehittynyt älynsä oiwalsi jo, ett'ei kulta
ole muuta kuin multaa. Mari oli pe-
rinyt äidiltään hänen erinomaisen ja tun-
netun lempensä ja isältään hänen lujan
mielenlaatunsa ja wahwan tahdonwoi-
mansll, ja nuot luonteet ikäänkuin täy-
dentiwät toistensa wajanaisuudet ja niin
tuliwat yhdeksi ainoaksi, melkeen täydelli-
seksi ihmisluonteen kumuksi.

Semmoinen oli Marin luonne, maan
kylläpä hän semmoisen tarwitsikin.

Niin. Vieraitahan oli nyt Mäkelässä
ja kihlajllisill warten. Marttalan Erkin
alituiset naima-puheet oliwat nyt Pää-
töstänsä lähellä, sillä ne oliwat wiime-
aikoina kypsyneet siihen määrään asti,
että Mäkelän Mauno ja Marttalan Erkki
solmisiwat lastensa naimaliiton.

Marille ei ollut kukaan puhunut asiasta
mitään; sulhasen kokelas ei uskaltanut
koskaan sitä tehdä, äiti ei saattanut ja
isä ei katsonut sitä tarpeelliseksi. Sul-
hasen isä oli kyllä tuota puhua lorotta-
nut ennen paljonkin, mutta nyt ei hän-
kään katsonut tarpeelliseksi kuwan hätäillä
siinä asiassa, sillä hänellä oli paljon te-
kemistä morsiamen isän kanssa, naima-
ehdoista, heti annettawista myötäjäisistä
ja muista semmoisista.

Tawllllisesti owllt semmoiset onnetto-
mat morsiamen kokelaat, kuin Marikin
nyt oli, alla päin, pahoilla mielin ja
heidän työnsä ei muu kuin salaa itkemi-
nen ja kyynelten puristaminen, mutta
niin ei Mari. Hän oli yhtä iloinen,
yhtä leikkinen, yhtä naurunen ja lempeä
kuin ennenkin. Hän hääläsi ja teti ro-
tewasti talouden askareita ja soi jonkun
leikkisllnan kullekin, niin wieraille luin
muillekin, juuri niin kuin ei olisi mitään
tapahtunut, eikä olisi mitään,tapahtumai-
sillaankaan.

Jaakko oli saanut tiedon mitä Mäke-
lässä oli tekeillä. Tuo uutinen antoi
hänen sydämelleusä semmoisen jysäyksen,
että tuntui siltä kuin puoli sydäntä olisi
lyöty häneltä irti yhdellä iskulla. Hän
wllllleni, hän horjui ja olisi kaatunut,
mutta hän sai jostain esineestä kiinni.
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Hänellä oli kyllä rakastettunsa luja sana
panttina, mutta olisiko se niin luja, ett'ei
sitä woisi mikään mailmassa peruuttaa?
Woisiko suurin rikkaus ja suurin köyhyys
taistella keskenänsä semmoisen taistelun,
että köyhyys pääsisi »voitolle? oliwat ky-
symyksiä, jotka ristiriitaisina pauhasiwat
Jaakon sydämessä. Oliko kumma jos
mankka mies wapisi niinkuin hanwan
lehti ja oli walju kuin myrskyn seasta
haamoittawll kuu? Eipä ollutkaan se
kumma, sillä sydämen taistelu on ihmi-
selle waikein taistelu.

Jaakko ei tullut aikaan tuossa tuskas-
saau, maan hänen täytyi sydämensä pa-
koittllmanll lähteä Mäkelään, Marin omas-
ta suusta kuulemaan wastauksia äkki-
arwllllmattll sydämeensä nousneille kysy-
myksille. Häu pääsi kenenkään huomaa-
matta, huonetten takapuolitse, kotaan,
jossa tiesi Marin asiainsa wuoksi usein
käymän. Kauwlln ei hänen tarwinnut-
klllln warttoa, ennenkuin Mari tuli sinne,
iloisesti laulaa hyräellen erästä mieli-
lauluaan. Kun Mari huomasi Jaakon
olewan siellä, hämmästyi hän ensin ja
sanoi: ,no miten sinä, Jumalan täh-
den, olet täällä?!"

.Warmaan sinä, Mari, olet nyt hy-
win onnellinen', sanoi Jaakko wapisewana
ja waljuna.

.Niin onnellinen kuin joku minun ti-
lassani woipi olla", sanoi Mari ja sil-
mäili teräwästi Jaakkoa.

„Minä uskon sen ja minäkin toiwo-
tan sinulle onnea, mutta minä tunnen
sydämessäni sulaa onnettomuutta", sanoi
Jaakko, lllllsluoduilla silmillä.

Miksikä semmoisia puhut, Jaakko?"
„Teillähän on tänään kihlajaiset."
.Niin minäkin aawistan, että- jotain

semmoista on hankkeissa, mutta siitä ei
tule mitään tällä kerralla."

.Ehkä toisella?"

.Ehkä toisella."

.No hywästi sitten, Mari, hywästi
ijätsi. Elä onnellisena rikkauksien kes-
kellä, Mattisi kanssa! Mutta minun sy-
dämeni on särkynyt kuolemaani asti ja

minä menen itkemään pettynyttä toiwo-
ani elämäni ajaksi", sanoi Jaakko, tart-
tuen Marin käteen, ja Jaakko wapisi
niin ett'ei ollut pystössä Pysyä.

„No mutta Herran tähden, Jankko!
Tahdotko sinäkin, että menisin tuolle itse-
rakkaalle pöyhisteliälle «aimoksi?" sanoi
Mari hämmästyksissään.

~Sitä en tahtoisi, mutta kun sinä olet
niin iloinen, Mari", sanoi Jaakko ja
hengitti helpommasti.

,No herranen aika! Enkö minä sitten
saisi olla iloinen? Minä olen ollut sen
wuotst iloinen, kun olen luullut löytä-
neeni sydämen, johon olen aina luotta-
nut ja johon olen luullut wllimani eteen-
kinpäin luottaa", sanoi Mari kummas-
tellen.

,Ia tuo sydänkö, johon olet niin eh-
dottomasti luottanut, on sinun pettänyt?"

kysyi Jaakko.
.Siltä se nyt sinun puheistasi kuuluu,

koska niin innokkaasti eroa hankit ja toi-
mitat minua tuolle tyhmälle keikarille",
sanoi Mari.

„los se on minun sydämeni, johon
olet luottanut, niin se ei petä koskaan,
ei koskaan", sanoi Jaakko ja painoi Ma-
rin käden hellästi sydämellensä.

Mari ei wetänyt kättään pois. si-
nuun on se luottanut ja sinuun se aikoo
luottaa. Sinä olet taistellut monta woi-
tollista taistelua, sinulle olen luwannut
palkinnoksi käteni ja sydämeni, ja kukaan
ei moi niitä sinulta ryöstää; kuinka toi«
sin saattaisi ollakaan, rakas Jaakko, meil-
lähän on ollut jo aikaa liitto siinä asi-
assa", sanoi Mari liikutettuna ja tuo
äsköinen »veitikkamaisuus oli häneltä tyk-
känään kadonnut.

.Minä olen määrin sinua ymmärtänyt
tällä hetkellä, rakas Mari. Minä en ole
sinua wielä tuntenut, anna se anteeksi!
Kun sinun saan warmaan omakseni, sil-
loin en pelkää minkäänlaisia waiwoja
tähtesi, mutta woi kuinka minua peloit-
tllll kuitenkin eräs asia: miten woimme
waikean tehtawämme suorittaa isäsi kans-
sa?' puheli Jaakko innostuksissaan, ja
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liikutuksen kyyneleet kimalteliwat hänen
silmissään.

.Heitä se asia minun haltuuni, minä
kyllä woin sen tehdä", sanoi Mari lu-
jasti.

„Mutta jos isäsi ajaa sinun pois ko-
distasi."

„Entä sitte? Sen awarampi maail-
mahan waan aukeaa eteeni."

,Mutta emmekö, Mari, anna asiamme
wielä olla päättämättä wuoden ajan?"

,Ei päiwääkään etemmäksi, nyt on
otollinen aika, eikä asia witkuttamalla pa-
rane. Meidän pitää kiiruusti erota, sillä
minä luulen minua kohta klliwattawan.
Ole nyt waan mies, kyllä kaikki wielci
hywin käypi", sanoi Mari toimowan lu-
jasti, ja niin he erkaniwat.

Sillä ajalla kun kodassa tuommoisia
keskusteltiin, olimat Mauno, Erkki ja
puhemies katselemassa talon waroja, niin-
kuin karjaa, wiljawaroja, ja jopa katsel-
tiin talon rahawaratkin. Puhemies ei
woinut kyllin kiitellä, ylistellä ja ihme-
tellä Mäkelän »varallisuutta ja kunnol-
lista talouden hoitoa. Sulhasen isä,
Marttalan Erkki, se puhui yhtenä hy-
rinänä siitä mahtamasta ja loistamasta
tulewllisuudesta, joka wielä kylässä näh-
täisiin, kun nämät molemmat talot ja
talon rikkaudet yhteen pantaisiin. Hän
ahdisti ehtimiseen Maunoa kysymyksillään,
kuinka monta lehmää ja kuinka paljon
rahoja hän antaisi nyt heti Marille myö-
täjäisiksi.

Mauno näytti melkeen närkästymän
tuosta alinomaisesta tinkimisestä ja sanoi
jäykästi ja lyhyesti: „en anna mitään
ennen kuolemaani".

„No, no, naapuri! Eihän se ole so-
maakaan, että tyttö lähtee talosta aiwan
werihampaana", koki Erkki muistuttaa.

»los ei tyttö kelpaa kotoansa lähte-
mään ilman myötäjäisittä, niin olkoon
kelpaamatta", sanoi Mauno jäykästi.

,No, no, Mauno! Emme me saa asiaakesken heittää tuon pienen sopimattomuu-
den wuoksi. Onhan tuota nyt meilläkin
sttst «aroja, että woimme yhden hengen

Tmtta Ia»«o,

lisempää elättää. Ehkä se onkin wii-
saintll ja parasta, että me wanhat pi-
dämme ohjat käsissämme niin kauwan

kuin elämme, Perikööt sitten mitä meiltä
jääpi", liehakoitsi Erkki, sillä hän pelkäsi
asian kääntymän pahalle kannalle.

.Niinpä minäkin sen luulen", sanoi
Mauno mielihywillään, kun näki Erkin
myöntymän.

Sulhanen oli waan omia aikojaan olla
tällistellyt talossa, milloin missäkin pai-
kassa. Hän ei ottanut osaa wanhusten
kanssa tllwaroiden katselemisessa; ainoas-
taan nawetllssll oli hän karjan katsele-
misessa toisien mukana. Kädet ristissä
seljan takana, kuljeskeli hän huoneesta
huoneesen ja katsella töllisteli ja tarkasteli
jokaista esinettä erikseen. Hän ei ollut
wielä nytkään lausunut Marille sanaa-
kaan koko asiasta, mutta sittenkin luotti
hän wanhempien hymaän tahtoon asiansa
eduksi ja heidän päätäntö-maltnansa, ja
niiden turmissa piti hän Marin ja ta-
warat ehdottomasti ominaan.

Mari tuli juuri nyt kodasta tupaan
ja hyräili iloisesti taas mieli-lauluaan,
ikäänkuin ei olisi mitään tapahtunut.
Kun hän oli menemäistllään sulhasen ko-
kelaan siwutse, tarttui tämä häntä kestiä
kiinni ja sanoi: „ mihinkäs on niin kii-
ret, kaunis Mariseni?"

„Mene tuosta tiehesi!' sanoi Mari ja
riuhtasi itsensä irti.

„OH-hoh! katsopas tätä! Saatpa lu-
wcm tästäpuoleen rumeta minua parem-
masti kohtelemaan", sanoi sulhasen koke-
las, Marin poistuttua.

„Minkätähden tästäpuoleen paremmasti
kuin tähänkään asti?' kysyi Mari ja
ilwehymy pyöri hänen hymykuopissaan.

„Sen wuoksi, tun mies un «aimon
Pää", sanoi Matti ja asetti itsensä hy-
win juhlalliseen asemaan.

„No mutta, kun sinä et ole mies, enkä
minä mainio, sillä olemmehan wielä waan
poika ja tyttö", sanoi Mari tuskin nau-ruansa hilliten.

.Mutta me woimme pian tulla mie-
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heksi ja «aimoksi", wakuutti Matti suu-
rella warmuudella.

,Se saattaa kyllä olla mahdollista", sa-
noi Mari isosti ja nauroi että oikeen
ajeli; „mutta", lisäsi hän hiljempaa, „ei
koskaan sinun kanssasi'.

Sillä aikaa kun nuot kaikki tapahtui-
mat, oliwat Mäkelän Mauno ja Mart-
talan Erkki tehneet kaupat aiwan wal-
miiksi. Erkin oli ehdottomasti suostu-
minen, ett'ei hän tahdo miniällensä myö-
täjäisiä ennen Mäkelän wanhusten kuo-
lemaa, sillä hän tunsi Maunon luonnon,
ettei hän peruuta sanojaan, ja niin oli
kaupat lopullisesti sujuneet hywin.

„Kylläpä nuo kaupat omat muu-
toin walmiit, mutta mitä siitä morsian
sanoo?' liehtasi Erkki hywillään, maikka
hän samassa oli ikäänkuin wähän pelois-saan.

.Morsiamesta ei ole puhettakaan; hän
on hywä tyttö, eikä ole koskaan wielä
minulle «astustll tehnyt; hänen mieltään
ei tarwitse kysyä", sanoi Mauno jyr-
kästi.

„Eiko helkkarissa, kuule Mauno! ei se
sowi ett'ei morsiamen mieli-alaakin kuun-
nella, sillä unhan hänelläkin osa asiassa.
Minä olen kysynyt pojaltani ja tiedän
hänen ilolla ottaman tarjouksen mastaan.
Eihän meidän manhain ilokaan ole muu-
toin täydellinen, ellemme näe lastemme
onnellisina syöksähtämän toistensa syliin.
Käsketään heidät molemmat tänne ja il-
moitetaan heille heidän onnensa ja an-
netaan morsiamelle kihlat, jotka eiwät
suinkaan ole wähäiset', esitellä lorotteli
Erkki.

»Saapa heidät käskeä tänne, asian il-
moittamista, maan ei suostumusta Mar-
ten', sanoi Mauno jyrkästi.

Kamarin owi oli lukittu, jossa nuot
tähdelliset keskustelut oliwat pidetyt. Erkki
awllsi lukitun owen ja astui tupaan, jossa
nuoret oliwat.

„He, he, he hee! Täälläpä nuoret is-
tumat ja miettiwät niin ujon näköisinä.
No, no, se asia sietääkin hieman mietti-

mistä, sillä luulenpa teidän kahtapuoli-
sesti tietämän, mistä kysymys on. Tul-
kaapas. Matti ja Mari tänne kamariin,
niin siellä saatte wielä lisää kuulla, he,
he hee!' höwelsi ja hekotti Erkki.

Wllikka Mari oli niin lujamielinen,
rupesi kuitenkin hänen sydämensä »vapi-
semaan tuon käskyn kuultuaan. Hän
tiesi, että se oli isän käsky, jota oli tot-
teleminen. Ensikerran eläissään oli hä-
nen asettauminen jyrkkänä mastakohtana
isänsä käskemä mielipiteitä mastaan. Hä-
nen oli tunnustaminen julkisesti oman
sydämensä päätökset ja semmoiset päätök-
set, joista ei ollut kellään aamistustakaan
ja joita aiwan marinaan kohtaa ankara
mastarinta. Lapsen welwollisuus wan-
hempaansll kohtaan ja oman sydämen
waatimus ja makuutus taisteli nyt alku-
taistelolllln Marin sädämessä hetki
oli lähellä, joka myrskyn tawalla oli
ratkaisema hänen edessä oleman elämänsä
kohtalon oliko ihme jos Mari hieman
wapisi ja punasteli?

Molemmat kutsutut meniwät kutsujan
kanssa lukittuun kamariin; neljä henkilöä
oli nyt siellä: Mauno, Erkki ja sulhasen
ja morsiamen kokelaat.

Mari seisahtui ujona ja punastuneena
owipieleen, mutta Matti mennä hyömelsi
ja istui saman pöydän päässä olemalle
tuolille, jonka toisessa päässä Mauno is-
tui; siinä alkoi hän kaimaa esille hopea-
heloitettua merenwllhll-piippuansa ja tn-
plltta-kukkaruansll, ja alkoi laahata tu-
pakkia. Mauno istui äänettömänä, syn-
kän ja päättämäisen näköisenä, otsa ma-
han rypyssä. Erkki kameli edestakaisin
lattialla ja näytti wähän lemottomalta,
mutta ei hänkään puhunut ensi tuokiossa
mitään.

,He, he, he hee! Tuon kauniimpaa pa-
ria ei woi koskaan löytyä. Saakeli soi-
koon, Mari on kaunis morsian, sanon
minä, eikä Mattikaan ole kauneutta ja
uljuutta mailla", rupesi Erkki hälisemään
lyhyen waiti>olemisen perästä.

„Niin, tässä tapahtuu kihlaus, sinun
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ja Marttalan Matin watilla, joka on si-
nulle ilmoitettllwa", sanoi Mauno Ma-
rille, oikasten itsensä suorempaan ase-
maan ja kohottaen kaarewllt, mustat ja
tuuheat kulmllkarwansa.

«Minkäänlaista kihlausta ei tässä «oi
tulla kysymykseen", sanoi Mari ujosti,
ja hänen äänensä wärähti.

„Ia minkä wuoksi ei? jos saan lu-
wan kysyä", sanoi Maunu ja oikast taas
itseään wähan suoremmaksi, mutta sa-massa hän rypisti noita mahtawia kul-
makarwlljllnsll.

„Minä olen sydämeni antanut toiselle",
sanoi Mari, ja hän alkoi saada takaisin
rohkeutensa ja mielenmalttinsa.

,Olet sydämesi antanut toiselle ja ke-
nenkä tumalla?" sanoi Mauno jakawahti
pystöön.

„Älkää wihastuko isä! Minä en woi-
nut toisin tehdä", sanoi Mari.

„ loutawia loruja, mutta kuka on hän,
josta niin kuwauksellisesti puhut?" kysyi
Mauno tuimasti.

„Minä en ole aikonut koskaan häwetä
sydämeni woittaneen nimeä; hän on

Tintta Jaakko", sanoi Mari ja hän
seisoi siinä niin uljaan ja miattoman nä-
köisenä, tyyneenä ja malttamana!

Sywä ja pitkällinen äänettömyys seu-
rasi Marin lausetta. Erkki lakkasi kä-
welemästä ja Matti unoutti wetää sa-
wujll piipustansa; se sammui.

„Sinä olet ajattelematoin tyttö.
Tintta Jaakolle! kerjäläiselle, wiiri-
Pää juopolle, roistolle minä antaisin tyt-
täreni ajattele!" puhkesi Mauno mii-
mein sanomaan.

„Minä olen, isä kulta, ajatellut sitä
asiaa kenties liiaksikin", sanoi Mari.

„Et saa wastustllll ainoatakaan sanaa.
Sinun on paikalla peräyttäminen sanasi
ja yhdistyminen Marttalan Matin, tä-
män kelpo pojan kanssa", sanoi Mauno
ja hänen äänensä oikeen kähisi harmista
ja wihllsta.

«Ihmisen kelwollisuutta ei woi, isä
kulta, todistaa ennenkuin kunkin kuole-

man jälteen. Kumpaankaan ehdotukseen-
ne, isä, en woi suostua, en toisen hyl-
käämiseen, enkä toisen kanssa yhdistymi-
seen, niin mielelläni kuin sen teidän täh-
tenne wielä tekisinkin, sillä se olisi tun-
toani wllstaan. Tässä minä isä olen,
tehkää minun kanssani mitä tahdotte",
sanoi Mari lujasti.

Mauno hypähti seisomaan ja meni
Erkin eteen ja sanoi: »teidän täytyy
tällä kerralla lähteä, sen wissempää saa-
matta. Te kuulette, että asiat omat ma-
han kallellaan; tahdon ne tytön kanssa
kahdenkesken oikaista. Heittäkää kihlanne
tänne, minä mustaan niistä. Hakekaa puhe-
miehenne ja menkää; saammehan wasta
liiemmin asiasta puhua."

Erkki ja Matti lähtimät. Erkki oli
kadottanut puhe-lahjastaan ainakin puo-
len ja Matti katsoi toisen werran kar-
saamplllln, katsellessaan alinomaa alas-
päin. He lähtimät.

„N° miten se asia nyt päättyi?" ky-
syi puhemies heidän tiellä mennessään.

„Kyllä se hywin päättyi, kyllä se päät-
tyi hywin", sopersi Erkki hajamielisenä.

„Tottelematoin! Kehtasit hämäistä mi-
nun ja itsesi", sanoi Mauno tyttärelleen,
toisien mentyä.

Mari ei wastannut mitään.
„ Sinun on totteleminen tahtoani ja

Matti ottaminen, ja waro ett'et Mirkkaa
kenellekään koko roistosta mitään, niin
asia raukee siihen."

, Rakas isä, minä rukoilen teitä. Kai-
kissa muissa asioissa tottelen teitä lap-
sellisella alttiudella, mutta tässä en woi.
Minä olen tarkoin harkinnut tätä asiaa,
ja kaikkine wirheineenkin olen Jaakon ha-
wainnut Mattia paremmaksi; Jaakossa
on etenewä, parantuma mies, Matissa
takenewa, huononema", sanoi Mari ja
kyyneleet tuliwat hänen silmiinsä.

,Sen enempää en sinulle puhu. Si-
nulla ei ole enään isää, eikä minulla
lasta tämän hetken perästä. Lähde pois
paikalla silmieni edestä, mutta lähde tyh-
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jänä, isältäsi hyljättynä, tottelemattomana
heittiönä, ja mene kunnes tahdot. Mutta
älä koskaan sano omalta lapseltaan sär-

jettyä Mäkelän Maunoa isäksesi, telwo-
toin", sanoi Mauno wärisewin äänin ja
lahti pois.

KmiN) MMiINifill mklljll.
Eräänä päiwänä nähtiin erään nuo-

ren tytön täwelewän kylän läpi; Mäke-
lästä tuli hän ja samosi Korpelaa koh-
den, wähäinen waatemytty kainalossa.
Se päiwä, jona tuo matkustaja nähtiin,
oli toinen päiwä siitä, kun Marttalan
Erkki oli poikineen Mäkelässä kihlajais-
ten hommassa. Mäkelän Marihan se
oli, tuo matkustaja. Hän riensi nyt pois
kodistansa eli, oikeammin sanoen, enti-
sestä kodistansa, sillä semmoista ei hä-
nellä ollut nyt olemassakaan. Pois, pois
riensi hnn nyt lapsuuden todista, isän
rikkaasta kodista, köyhänä, perinnöttömä-
nä, isältä hyljättynä. Hänellä ei ollut
nyt mitään muuta turwaa maailmassa,
kuin tuo sydän, joka oli hänelle luwan-
nut alttiiksi antawaista uskollisuutta ja
uhraawllisuutta, kuolemaansa asti. Mari
oli terran ennustanut Jaakolle, että kyllä
hänestä wielä mies tulee, nyt meni Mari
koettelemaan, onko hänestä tullut mies.
Woi woi Mari! Paljon sinä uhrasit,
paljon sinä uskalsit.

poislcihtemisestä oli emäntä jo aawista-
nut, ett'eiwät asiat taida aiwan hywästi
olla. Hän oli lewottoman ja kalpean
näköinen ja oli jo kauwan koettanut saada
selkoa asiain menosta, mutta turhaan,
sillä emäntä oli ainoa koto talossa, jolle
isäntä kaikkein wähimmin selitti asioi-
taan.

Mitenkä nyt on, Mari, asiat?"? ky-
syi äiti alakuloisesti, kun Mari tuli huo-neesen.

,Huonosti äiti-tulta", sanoi Mari no-
losti.

„Sinä et siis suostunut heidän tar-
joukseensa?" kysyi äiti.

„En minä sitä woinut tehdä, äiti-
tulta', sanoi Mari.

»Kiitos Jumalan! Minä Pelkäsin sinun
suostuman; en luullut sinulla olewan sitä
rohkeutta, että olisit wastaan pannut, jos
ei asia olisi mieluisesi ollut. Kuuman
on minun mielessäni ollut salainen aa-
wistus, ettei Marttalan Matin elämän
kumppani tule onnelliseksi", sanoi äiti.

Me jätimme Marin kotiinsa ja tie-
dämme mitä hänen isänsä hänelle wii-
metfi sanoi. Sen koommin ei Mari
nähnyt isäänsä. Kamariinsa, lukon taa
sulkeutui hän. Mari oli oppinut tun-
temaan isänsä, oli oppinut tietämään
mitä hänen sanansa, päätöksensä ja käs-
kynsä merkitsiwät. Hän ei etsinyt isäl-
tänsä armoa, sillä hän tiesi, ett'ei sitä
tule.

Mari awasi äidilleen sydämensä. Hän
kertoi kenelle hän on sydämensä antanut,
kuinka hän sen julkisesti ilmoitti kostoille
ja isälleen, kuinka hän seisoi lujana isänsä
kanssa kahdenkesken ollessaan, ja kuinka
isä oli hänet ajanut pois kotoaan tyhjin
käsin.

Äiti wllaleni tuon kuultuaan.
..Tunnustaa täytyy, ett'et° sinä ole toi-

mella walinnut, rakas lapseni. Riwo,
wiinlllln menewä nuorukainen on Jaakko
ja päälliseksi köyhä, ja köyhyys ei ole
mitään hausta kumppani ihmiselle tässä

Tuon ankaran poislähtö-käskyn isäl-
tään saatuansa, meni Mari äitinsä tykö.
Kosiomiesten niin äkkinäisestä ja nolostanolosta j mitään



maailmassa. En tällä tahdo sanoa, että
ihmisen tulee wälttämättömästi olla rik-
kaan, enkä sitä, että rikkaus on ihmisensuurin onni, mutta jos ihmisellä on joka-
paiwäisen elämän tarpeet, hywcin kump-
panin ohessa, niin se ei suinkaan pilaisi
asiaa", puheli äiti surumielin.

„
Ratas äiti! Te ette tunne Jaakkoa;

te tuomitsette wäärin häntä. Jaakolla
on sekä tahtoa että woimaa parantaa it-
seänsä ja kukistaa niitä intohimoja, jotka
häneen owat pääsneet wähissä määrin
juurtumaan. Sitä wastaan näen minä
enimmän osan nuoria miehiä waipuwan
yhä somemmalle, alituisestikäsillä-olemaan
turmelukseen; he wajoawllt, mutta Jaakkonousee. Hänellä on hellä ja tunnollinen
sydän; Jaakko on hywä mies, äiti-kulta",
puheli Mari innokkaasti.

„ Saattaa niin olla, lapsi kultani, saat-
taa niin olla. Miksi minä pakkaisin se-
kaantumaan kenenkään sydänten asioihin.
Oli minullakin kerran sydän, joka osasi
rakastaa, mutta minä paloiteltiin wast...
En minä tahdo pakoittaa sinua pa-
ras on tehdä mitä sydän anoo, silla ei
ihminen ole aina onnellinen rikkauksien-
kaan keskellä. Minä heitän asiasi Juma-
lan haltuun; Hän kyllä »oipi wähäiseen-
tin leipäpalaan sekoittaa tyytywäisyyben,
ja se on enempi kylmää rikkautta. Mutta

köyhyyttä ja puutetta tulet sinä, Mari,
paljon kärsimään, sillä tiedä se, että isäsi
Pitää sanansa, hän ei anna sinulle ti-
nasta neulaa, maikka paikalla kuolisit, ja
minä olen niin woimatoin", puheli äiti.

„Sen minä kyllä uskon, että isässä
on miestä pitämään sanansa. Tiedän
senkin, että saamme monta kowaa kokea,
mutta toiwon Jumalan meitä auttaman,
wllikka isä on minun hyljännyt. Minä
m sure yhtään, paremmin olen iloissani,
sillä minä olen woittanut tarkoitukseni,
jota kauwan on ollut mielessäni. Hy-
wästi, rakas äiti!" sanoi Mari ja tart-
tui äitinsä kädestä kiinni.

»Alä wielä lähde, rakas lapseni, älä
wielä lähde! Ole wielä toki yötätaän ko-
tona! Minä koetan lepyttää isääsi ja

pyytää, ett'ei hän ajaisi sinua pois kotoa,
minun on niin paha älä lähde wielä,
Mari!" puheli ja hätäili lyöty äiti.

„Rakas äiti! Älkää waiwatko itseänne,
älkää rakentako turhia toiwoja itsellenne,
sillä isä ei peruuta kerran tehtyä Päätös-
tänsä', pyyteli Mari.

,Kuinkas muutoin, eipähän ilman,
mitenkäs minä saisin omantuntoni wai-
kenemlllln, jos en mitään koettaisi tehdä
eduksesi", sanoi äiti.

Hän lähti paikalla Pyrkimään miehensä
puheille. Hän meni lukitun owen taa ja
rupesi sitä hiljaa kolkuttamaan, wäliin
tarkasti kuunnellen. Kun ei tuosta ollut
apua, rupesi hän pyytelemään. »Mau-
no, Mauno, llwaa owi! Kuulitko Mauno?
Awaa nyt, en minä kauwan sinua wai-
waa, rukoili hän ehtimiseen.

Vihdoinkin aukesi owi ja emäntä as-
tui kamariin.

, Melako hän on täällä, luo minun
ja itsensä häwciisiä?" kysyi Mauno kol-
kosti.

„Wielä hän on kotona, ei hän ole
wielä mennyt, se raukka. Hän on kyllä,
kuulen ma, paneunut tahtoasi wastaan,
mutta ölä häntä kuitenkaan aja pois ko-
toa. Hän on ainoa lapsemme, ja kuka
meitä lohdutteleisi wanhoilla päiwillämme,
kun tuon noin lempeän, ainoan lapsem-
me ajaisit pois. Eihän hän ole koskaan
ennen pahoittanut mieltäsi. Anna nyt
wihasi lauhtua ja anna Marin olla ko-
tona. Woi kuule Mauno! Onhan hän
oma lapsesi!" rukoili lapsensa etua wal-
wowll äiti.

Maunon otsa rypistyi. „Minulla ei
ole lasta. Laita niin, ett'ei minun
tarwitse häntä ennän koskaan nähdä",
sanoi hän sitten kolkosti.

Murrettu, puoleton äiti lähti sen käs-
kyn kanssa pois.

Kun hän tuli Marin tykö, purskahti
hän katkeraan itkuun.

,Kowa on isäsi, woimcitoin on äitisi",
sanoi hän itkunsa seasta.

..Tiesinhän minä sen", sanoi Mari ja
koki lohdutella murheellista äitiänsä.
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Äiti rukoili kowan tytärtänsä, että hän
olisi wielä yötä kotona ja wasta huo-
menna lähtisi. Siihen suostui Marikin
ja ylis-kamari sowittiin yön ajaksi hänen
turmapaikaksensa isän nuhaa mustaan.

,loko hän on mennyt?' kysyi Mau-
no, kun emäntä tuli hiljan illalla ilal-
listansll syömään.

„10, jo hän on mennyt. Woi, woi
sinua Mauno! Sinä ryöstit minulta
ainoan lapsen", sanoi emäntä, wapise-
walla äänellä.

Mauno ei sanonut mitään, sillä hä-
nen tapansa ei ollut semmoisiin mitään
wastata.

Seuraamana päiwänä kun mäki meni
työhön, lähti Mari. Sitä ennen oli
murheellinen ja hellä äitinsä halaillut ja
syleillyt häntä ja kastellut kuumilla kyy-
neleillä ainoata ja tuolla lailla kotoansa
pois lähtewää lastansa. „ Jumala sinua
siunatkoon!" sanoi hän »viimeiseksi jaä-
hywäiseksi.

Me olemme nähneet Marin jo kulke-
massa, nyytti kainalossa, Pitkin kylää.
Hän meni nyt Korpelaan. Wiime iltana
oli Jaakko, emännän Välityksellä, saanut
lamata Marin. Siellä hän kuuli miten
asiat oliwat kulkeneet. Jaakko ei suin-
kaan ollut suruissaan noista tapahtu-
mista, sillä niiden kautta hän oli juuri
saanut mitä oli toiwonut. Iloisella mie-
lellä lähti hän heti Korpelaan. Siellä
hän aroasi sydämensä isännälle ja kertoi
hänelle koko asian. Sitten pyysi hän,
että isäntä ottaisi Marin taloonsa, niin-
kuin palweluspiian. Jaakko oli nyt
ensikerran elämässään pitämässä huolta
yhteisestä elämästä.

Korpelan isäntä kummastui suuresti,
kuullessaan, kuinka suuret tuumat Jaa-
kolla oli, mutta lupasi ottaa Marin mus-
taan, niinkuin oman lapsensa. Kummin-
kaan ei Korpelan isäntä uskonut Mäke-
län Maunon komin kuuman pysymän pää-
töksessään, ja hän lupasi rumeta «alit-
tajaksi; Korpelan isäntä ei tuntenut Mau-
noa, ei ainakaan tarkkaan. Korpelan isäntä
piti paljon Jaakosta, ja sentähden ei hän

pitänyt lopen sitä minään erinomaisena
kummana, jos Jaakko naisikin Marin ja
jos Mäkelän Maunokin wihdoin myön-
tyisi.

Kun Jaakko sai Marille sijapaikan tie-
toonsa, juoksi hän kohta Mäkelään Ma-
rille ilmoittamaan, ja siten tiesi hun sa-
mota Korpelaan.

Samana päimänä kun Mari lähti ko-
toaan, tuli Marttalan Erkki Mäkelään,
tietämään miten asiat isän ja tytön Ma-
lilla päättyiwät. Erkki ei ollut nyt lii-
aksi puhelias, eikä ollenkaan hekotuksen
tuulella. Heti kun hän tuli Maunon ka-
mariin, otti Mauno kaapistaan armot-
kaan näköisen tawaramytyn, ojensi sen
Erkille ja sanoi: „tässä on kihlanne, pan-
kaa ne mihin tahdotte".

Mitä tämä merkitsee?" kysyi Erkki
ällistyen.

.Merkitys on aiwan asian imikainen:
te saatte kihlanne takaisin", sanoi Mauno.

~Eikö naimisesta sitten tulekaan mi-
tään?"

„Te saatte naida tahi olla naimatta,
aiwan mielenne mukaan, minun ei tule
koko asiaan mitään."

«Mitenkä? Isän ei tule lapsensa nai-
miseen mitään!'

.Minulla ei ole enään lasta", sanoi
Mauno synkästi.

„Mitä tämä nyt on, onko Mari kuol-
lut?'

„Luultawllsti häu wielä elää, mutta
hänellä ei ole enää isää, koemmin kuin mi-
nullakaan lasta, ei hänellä ole totoa, ei
perintöä; minä olen hänen ajanut pois
kotoa, ymmärrätkö?" sanoi Mauno jäy-
kästi.

„No saakeli! Mihinkäs sinun talosi ja
tawarasi joutumat kuolemasi jälkeen?"
kysyi Erkki ällistyen.

.Luultawllsti ne eiwät tule sinulle, eikä
sinun pojallesi", sanoi Mauno jyrkästi,
sillä hän rupesi huomaamaan millä pe-

rustuksella nuot Erkin naima-tuumat »li-
mat.

Erkki tuli nyt niinkuin puusta pudon-
neeksi. Maikka hän oli niin puheliasta
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laatua, ei hänellä ollut sanaa suuhun
tulemaa; mykkänä sieppasi hän Maunon
tarjoamat poikansa kihlat ja lähti pois.

Kun Erkki Pääsi kotiaan, oli Matti
häntä heti mustassa, kyselemässä ja tie-
toja ottamassa Mäkelän nykyisistä kuu-
lumisista.

„No, millä tuulella nyt Mäkelän Mari
oli?" kysyi hän heti isältään.

,Mäkelässä ei ole ennän Maria."
„N°, hiitto wieköön! Missäs hän on?"
„Isänsä on hänet ajanut perinnöttä

pois kotoaan."
„Pois kotoaan!? Ia minkä wuoksi?'
„Sentähden kun ei hän luopunut Tintta-

Illllkosta ja ottanut sinua/
„Missä Mari sitten nyt on?"
„Olen kuullut hänen rumenneen Kor-

pelaan palwelukseen."
„Hah, hah, haa! Mukawll muutos kau-

niille ja rikkaalle itsepintaiselle! Mutta
jumaliste, tuo muutos on minulle eduksi",
sanoi sitte Matti, hiukan mietittyään.

Mitä mietit?'
„Mietinpä lähteä Maria köyhänä ko-

simaan, nyt hän warmaan ottaa minut."
> „Riiwattu, mitä puhut? Mitä tuolla

köyhällä rotalla tekisit? sanoi isä säikäh-
täen ja kauhistuksissaan.

„Mari on kaunis tyttö, hän miellyt-
tää minua; minulla on kyllä rikkautta,
jos Mari onkin köyhä. Minä lähden
paikalla häntä kosimaan", intteli Matti.

Koetasta, rnwattu. Nälkää ja köy-
hyyttä ei saa tuoda minkään kautta mei-
dän taloon. Wai tahdotko, että minäkin
ajan sinun pois talostani, yhtä köyhänä
kuin Marikin on? Naipas sitten tuo köyhä
Mari jos tahdot', hätäili isä kirwele-
Wällä sydämellä.

„Menen tun menenkin; kukapa muu
teidät perii kuolemanne jälkeenkuin minä",
sanoi Matti, eikä ollenkaan totellut isänsä
kieltoa; hän ei totellut sitä paljon kos-
kaan, sillä hän oli lellittelemllllä kaswa-
tettu.

Erilaiset tunteet oliwat nyt isällä ja
pojalla. Isä pelkäsi ja hätäili, että tuo
tottelematoin poika ainakin tuopi tuon

köyhäksi tehdyn Marin heidän taloonsa
ja köyhyys, puutokset ja wiheliäisyys tu-
lee wissimmästi hänen kanssaan. Poika
taas oli iloinen, että oikeen käsiään hy-
kerteli, sillä hän nyt luuli warmllksi, että
Mari hyljää Jaakon ja iloiten ottaa hä-
nen ; he eiwät tunteneet kumpikaan Maria.

Matti alkoi panna parasta päälleen,
wlllkeinta warrelleen, lähteäkseen Korpe-
laan, Maria kosimaan; hän otti mu-
kaansa taskukellonsa ja hopealla heloitet-
tua piippua, siihen kuulumaa tupakkakuk-
karoa ei myöskään unhoitettu. Nuot «li-
mat Matin mielestä erinomaisen mahti-
pontiset armon ja rikkauden merkit. Kaikki
reilaan saatuansa, lähti hän.

Oli pimeä syys-ilta ja kirkas takka-
wlllkea palaa lekotteli iloisesti Korpelan
takassa; sen matolla ja ääressä teki ta-
lon llkmmäki käsitöitään; heidän joukos-
saan oli Marikin ja kehräsi «alkeita, hie-
noja Milloja. Wähän taaempana weiste-
liwät miehet wuoden ajalla tarwittawien
tarwiskalujen raaka-aineita kuimaamaan.
Puhe-waihtelo oli iloisessa ja Vilkkaassa
käynnissä mäen kesken, sillä he oliwat
kaikin iloisia ja toisiaan rakastamaisia ih-

! mistä.
Semmoinen oli Korpelan sisällinenasu

ja tila silloin, kun owi aukeni ja Mart-
talan Matti astui tupaan. Hän oli kai-
kessa loistossaan: musta, tehtaan we-
rasta tehty liiwi oli leweästi auki, mel-
keen liemettään myöten, jonka aukon täytti
hywin röyhelletty, maitoinen, tärkätty ja
silitetty kauluri. Liimin päällä riippui
paksu ja nähtäwästi tätä tilaisuutta Mar-
ten puhdistettu ja kiiltäwäksi hiwutettu
pronssinen taskukellon kaularihma, joka
johtui wasemman-puoliseen liimin lukka-
riin. Lukkarista taas riippui pari mank-
kaa, kiillllitettua messinki-peräsintä, joiden
alllpäissä heilui senkin seitsemän awainta
ja muuta koristetta, joiden seassa pari
oikeen aika hopeaista lewyä. Tuo ho-
peahelainen piippu oli hänellä oikeassa
kädessä. Kun wielä mainitsen, että hä-
nellä oli musta, tehtaan werasta tehty
takki yllä ja pitkäwartiset, punaisella na-
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halla suullistetut, raswanahkaiset antura-
saappaat jaloissa, niin on tuon toista
kertaa yrittäwän kostan asu melkeen tark-
kaan kerrottu.

Kun hän tuli huoneesen, käweli hän
juhlallisesti leskelle lattiaa ja katseli ar-
wokkllllsti ympärillensä, luultawasti tie-
dustellllksensa, josko häntä huomataan.
Sitte otti hän juhlallisesti piippunsa
ja tupllktakukkaronsll esille ja alkoi laa-
hata tupakkaa. Hänellä kyllä oli tuli-
tikkuja, mutta hän katsoi edullisem-
maksi tällä kerralla sytyttää piippunsa
tllkkllwalkeasta. Hän kameli takan tykö,
otti pitkän päreen ja kuurotti sillä hywin
kaukaa walkeaa. Seuraus tuosta kuu-
rottamisestll oli se, että hän joutui itse
hywin kumarruksiin. Tarkoitus oli moi-
tettu, sillä nuot moni-awllimisct kellon
peräsimet irtauiwat rinnasta ja heiluiwat
ja kalisiwat toisiansa wastaan; naiset, ja
Mari erittäinkin, oliwat nähneet tuon
heiluman, kaliseman ja walkean näöllä
kimalteleman awainkimpun, niinkuin Matti
oli tarkoittanutkin. Mutta lieneekö hän
tuolla arwonsa merkkien näyttelemisellä
woittanut päätarkoitustansa, koska naiset
katsoa wilauttiwllt toisiansa silmiin ja
koska heidän suunsa metäysi hienoon il-
me-hymyyn?

Kun Matti oli saanut piippuunsa wal-
kean, istui hän likelle Maria ja weteli
sllwuja.

Kukaan ei puhunut mitään.
„Miten sinä, Mari, olet tänne tuk

lut?" kysyi wihdoin Matti puheen aluksi.
„Jaloillani tietysti, niinkuin sinäkin."
„Minulla olisi sinulle kahdenkeskistä

asiaa, Mari!"
,Mutta minulla ei ole sinulle.'
„Sllllnko sitten luwcin vuhua kaikkien

kuullen?"
„Miks'ei."
,Sinä olet ajettu pois kotoasi?"
„Niin olen.'
„Olet siis köyhä?"
„Niin köyhä tuin wnan joku saattaa

olla."
„Mutta minä olen rikas."

„Mitä fe tähän kuuluu?"
„Kuuluupa niinkin se asiaan, kuule-

han maan, sinä pikku juonikko! Sinä olet
köyhä, minä rikas, tule meille leipää syö-
mään, meilläpä tuota näyttää olewan",
esitteli Matti.

„KylläPä minulle on leipää tässäkin
talossa", sanoi Mari wähän suutuksis-sa an.

„Ei, mutta sinä et ymmärrä. Suo-
raan sanoen: minä olen tulluttanne sitä
warten, että naisin sinut; luulisin sinullesen nyt hywin sopiman, kun olet köyhä",
selitti Matti.

„Siitä ei tule mitään, ei koskaan.
Oletko niin typerä, että luulet rikkautesi
olewan minulle mistään armosta? Me-
ne, häwytöin, tiehesi ja anna minun olla
rauhassa!" sanoi Mari puoli-suuttunee-
na tuosta häwyttömastll ja tyhmästä pu-
heesta.

„Mutta minä pidän sinusta", sanoi
Matti, yhä pitkittäen asiaansa.

„Mutta minä en pidä sinusta", sanoi
Mari.

,Mitä? Etkö nytkään wielä pidä mi-
nua tuon köyhän rotan, Tintta-larhun-
taan weroisena?" sanoi Matti häwyttö-
mästi.

„Hawytöin tomppeli! Sinä et ole mis-
sään suhteessa Jaakon weroinen; »vaikka
sinulla olisi wuori kultaa wieressäsi, en
sittenkään waihettaist Jaakkoa sinuun.
Mene häwytöin!" sanoi Mari kauhis-
tuen.

,Jassoo! Sinä pidät minua pilkka-
nasi, kerjäläinen, mutta sen minä sanon,
ett'et minua intiksest pilkkaa", rupesi
Matti uhottelemlllln.

„Io nyt menee liika kauwas! Ole,
Matti, ihmisittäin ja mene kauniisti ko-
tiasi!" puhkesi Korpelan isäntä sano-
maan.

,Teidän ei tule kenenkään minuun mi-
tään, minä saan olla ja mennä kuinka
itse tahdon; te olette kaikki kerjäläisiä",
huusi Matti ja potkasi samassa lawitsan
kumoon!

„Sinä käytät itsesi, Matti, nyt hy-
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win sopimattomasti! Olisit oikeastaan
ulospantawa mies, mutt'en minä wiitst
rumeta sinun kanssasi ottelemaan", sanoi
isäntä.

»Minä ulos! Sitä miestä ei tule,
joka minun ulos woipi panna", uhotteli
Matti ja rupesi hyppelemään lattialla.

Samassa astui Jaakko tupaan. Hän
oli pciiwätyön päätettyä lähtenyt ilta-
malla katsomaan, kuinka Mari woipi en-
simmäisinä päiwinä wieraissn, ja muita
asioitansa toimimaan.

Kun Matti huomasi Jaakon, raiwos-
tui hän wielä hullummin.

„ Luuletko , että minä sinua pelkään,
Tintta-karhu", huusi hän Jaakolle.

„No miksi sinun minua pitäisi pel-
jätä?" sanoi Jaakko lewollisena ja katsoi
tumassa oliain silmiin, tutuksensa miten
asiat oikeastaan omat.

.Sitä te kyllä, kerjäläiset, odottaisitte,
että pelkäisin, mutta zulua en pelkää,
waikka tulisi koko lauma karhuja was-
tcmni", terjui Matti.

„Wie, Jaakko, tuo heittiö kauniisti
ulos!" sanoi isäntä.

Kahdesti ei tarwinnut Jaakkoa käskeä.
Hän meni oitis tuon raiwostuneen ja
terjuwan koslan tykö, otti häneen syliksi
kiinni, nosti kohoksi ja kantoi hänen sät-
kiwänä ja kiemuroiwanll owesta ulos;sen tehtyään palasi hän lewollisena tu-
paan. Matti koetti pauhata wielä to-
win ulkopuolella, waan sisään ei hän us-
kaltanut pyrkiä, kun tuo mankka Tmtta-
karhu oli siellä, joka hänelle oli niin
monta tappoa antanut hänen yrityksis-
sään; towin möykättyään, meni hän pois.

Jaakko nyhjäsi isäntää siwu kulkies>
saan ja kameli isännän kamaria kohden;
isäntä arwasi Jaakolla oleman itsellensä
asiaa ja seurasi perässä, Siellä kun ol-
tiin kahden kesken, pyysi Jaakko isäntää
puhemieheksi. Isäntä suostui pyyntöön
ilolla ja lupasi laittaa heidät ensi pyhänä
kuulutuksille.

Wllikta Korpelan isäntä hywin kyllä
tiesi, minkälaisen wastuun hän saa Mä-
kelän isännältä, katsoi hän kuitenkin koh-

Tintta laatto.

tuulliseksi, sekä omasta että Jaakon ja
Marin puolesta, käydä Mäkelänkin wau-
hemmilta kysymässä, mitä he asiasta ajat-
teliwat, ja samassa toiwoi hän saamansa
ehkä tlliwutetukst Mäkelän jäykän isän-
nän leppymään ja ottamaan tyttärensä
ja tuleman wäwynsä kotiansa. Seuraa-
mana iltana lähti hän
llsillinsa kanssa Mäkelään.

Sinne tultuaan istui hän, hywcin pni-
wän sanottuaan, penkille. ' Mauno tuli
häntä terwehtimään.

„Mikäs kumma teidät on tänne tuo-
nut?' sanoi Mauno wähän ällistyksis-
sään, sillä nuot miehet eiwät olleet juuri
usein yksissä olleet, erilaiset luonteet kun
heillä oli.

,On minulla erityistä asiaa teille ja
emännälle, jonka tähden pyytäisin saada
teitä kolmenkesken puhutella!" sanoi Kor-
pelan isäntä.

,Tulkaa tänne kamariin!" sanoi Mau-
no ja alkoi käwellä kamariansa kohden;
Korpelan isäntä ja talon emäntä seura-
simat jäljessä.

„Ia asianne sitten?' sanoi
kamariin tultuansa, samassa kääntyen wie-
raasensll päin.

,Onhan minulla asiaa, olen minä
olen puhemiehenä. Ainoa tyttärenne,
Mari, ja Jaakko Tinttala aikomat mennä
keskenänsä naimisiin, jonka tähden tulin
teidän mieltänne asiassa tietelemään",
sanoi Korpelan isäntä.

„ Minulla ei ole en ään tytärtä, mi-
nulta ei tarwitse mitään semmoista ky-
syä, itsekukin tehköön niinkuin parhaaksi
näkyy", sanoi Mauno, kulmiaan rypis-
täen.

meilla on kuitenkin lapsi, tuo hert-
tainen Mari, maikka kohta olette hänen
pois tyköänne ajaneet. Eikö käwisi laa-
tuun, että peruuttaisitte käskynne ja ot-
taisitte tyttärenne ja tuleman wciwynne
kotiinne takaisin?' esitteli Korpelan isäntä.

„Tyttö on ollut tottelematoin minua
kohtaan", sanoi Mauno.

«Kenties yhden ainoan kerran eläessään,
mutta hän ei woinnt toisin tehdä, ei moinut
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toisin tehdä sydämensä waatimuksien ja
omantuntonsa tähden, sillä tunnon ja sydä-
men makuutukset owat ihmiselle setä lujim-
mat että pyhimmät. Tuon makuutuksensa
woimasta pani Marikin elämänsä alttiiksi,
sen woimasta rohkeni hän paneutua tei-
dän lujaa tahtoanne wastaan; hänellä
on luja asioiden tutkimus- ja päättämis-
kyly; hänen omituiset asiansa eiwät ole
muiden päätäntä-wallassll, siis: hänen
suonissaan juoksee isänsä werta. Jos
hän Jaakon walitsi elämänsä kumppa-
niksi, ei ole mielestäni ollenkaan tumma,
sillä hänessä on enemmän miestä tuin
luullaankaan", puheli puhemies.

„Teidän ei ole tarwis häntä minulle
ylistää; onneksi tunnen hänen liiaksikin
hywin: juoppo, riitaisa roisto', sanoi
Mauno.

„On kyllä tosi että nuoruudessa saa-
dun huonon kaswatuksen jäljet pistäwät
hänestä esiin, useammasti kuin suotawa
olisi, mutta nuot puuskat owat harwe-nemassa, eiwätkä suinkaan enenemässä,
ja se on ihmiselle hywä merkki. Hänellä
on hywät luonnonlllhjllt ja tunnollinen
sydän ja hän taistelee parastaikaa, niin-
kuin minä luulen, woitollista taisteloa
paheitansa wastaan; hänestä tulee, luu-
len ma, kerran wielä hywä ja kunnioi-
tettawa mies. Minun luullakseni olisi
teille itsellennekin eduksi, kun ottaisitte
heidät yhtenä kotiinne", puheli Korpelan
isäntä edelleen.

Towiin aikaan ei Mauno wastannut
mitään.

„Kuulitko, Mauno, mitä Korpelan
isäntä puhui? Eikö asia ole niinkuin hän
sanoi? Ota, hywä Mauno, heidät kotiin,
minunkin olisi sitten niin hywä olla; tee
nyt niin Mauno! Jaakko on kelpo
mies', ehätti emäntä rukoilemaan.

Mauno ei wastannut nytkään mitään.
Hän katsoi alasluoduilla silmillä yhteeu
ja samaan paikkaan; hänen rintansa aal-
toili ja hän hengitti raskaammin kuin
tawallisesti.

„ Miehen tulee pitää sanansa; jota on
tehty, se on tehty, ja tehty seisoo,

Ei siitä asiasta enään sanaakaan; onko
teillä wielä jotain muuta sanottawall?'
sanoi Mauno wihdoin jäykästi, samassa
nousten ylös, oikaisten itsensä hywin ryh-
dikkääksi ja katsoen kiinteästi Korpelan
isäntää silmiin.

Lunltawasti taisteli Mauno kowaa si-
sällistä taisteloa tuona äänettömänä het-
kenään. Korpelan isännän järkewä ja
totuuteen perustettu puhe lienee eloon
herättänyt hänessä luonnollisen wanhem-
man rakkauden lastansa kohtaan, joka
rakkaus tuolla miehekkäässä powessa tais-
teli hänen jäykkää ja lujaa luonnettansa
wastaan. Kaksi kowaa asiaa oli nyt «as-
iakkain Maunon sydämessä, nimittäin:
wanhimman rakkaus jakunnia-sana, waikk'-
ei kunnia-teko, joka tuon sanan woimasta
oli tehty. Hän antoi jälkimäisen »voit-
taa, antoi totuuden ja oikeuden sortua
wäärän teon ja mielipiteen alle, piti
wäärin sanotun sanansa, wäärin tehdyn
tekonsa oikeampana, piti pyhempänä oman-
tunnon ääntä ja wanhimman rakkautta
ja welwollisuutta niin, antoi pahan
woittaa hywän.

Kun Korpelan isäntä oli ilmoittanut,
ett'ei hänellä ole muuta sanottllwaa, lähti
Mauno paikalla Pois huoneesta. Emäntä
ja tuo onnistumatoin puhemies ymmcir-
siwat lliwan hywin mitä nuot Maunon
sanat sisäistivät. Heti Maunon mentyä,
pillahti emäntä katkeraan itkuun ja Kor-
pelan isäntä lähti jotenkin raskaalla mie-
lellä pois.

Kun hän tuli kotiaan, wei hän heti
Jaakon ja Marin kahdenkesken. Siellä
ilmoitti hän surumielin heille, kuinka
huonosti tuo hänen puhemies- ja sowi-
tusyrityksensä oli käynyt. Jaakossa syn-
nytti tno tieto ankaran surumielisyyden,
sillä hän toiwoi asiat kääntymän hywälle
kannalle Korpelan isännän wälityksen
kautta. Marissa ei tuo uutinen »vai-
kuttanut kowan suurta mielipahaa, sillä
hän tunsi isänsä luonteen, mutta kap-
paletta alllkuloisemmlllsi tuli hantin kap-
paleeksi aikaa.
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.Tiesinhän minä sen: isä ei peruuta
sanojaan", sanoi »aan Mari.

Seuraamana pyhänä kuultiin pitäjään
kirkossa kummia: Jaakko laakonpoika
Tinttllla ja Maria Maununtytär Mä-
kelä kuulutettiin ensi kerran cmioliittoon!
Emätpä tahtoneet ihmiset korwiaan us-
koa tuon uutisen kuultuaan, ja osa tuu-
lioista wäitti kiwenkowlllln, että se oli
maan harmillinen erehdys kirkkoherralta,
eiwätkä he tulleet isoon aikaan selmille,
miten tuon asian laita oikeastaan olisi,

Sala kapakan poika ja kylän uhkeim-
nmn talon ainoa tytär olisiko se mah-
dollista?

Koko kylässä ei ennakolta tiedetty koko
Jaakon ja Marin naimisesta mitään.
Mäkelässci, Marttalassa ja Korpelassa se
kyllä tiettiin, mutta Mäkelässä ei siitä
mahduttu, Marttalassa ei siitä kehdattu
ja Korpelassa ei siitä haluttu puhua ja
tietoja lewitellä; tuon kuulumattomuuden
wuoksikin oli se ihmisistä outoa. Sii-
hen tuli wiela lisäksi se seikka, että Vuosi-
kausia oli jo yleisenä tietona ja puheena
ollut, että Marttalan rikkaan miehen ai-
noa poika naipi Mäkelän rikkaan isän-
nän ainoan tyttären. Kummako se oli
jos he wähän ällistyimcitkin.

Paljon ja laumaksi aikaa sai tuo ta-
paus ihmisille puheen-ainetta. 3)mmär>
täwäisemmät sanomat: „se ei ole mi-
kään ihme, eitä kumma asia, Jaakko on
kunnon mies, siis se ei ole mikään wir-

hi, jos hän saa kelpo mainion; hullum-
masti olisi Marin käynyt Marttalan po-
jan kanssa". Mutta toiset pudisteliwat
päätään ja arweliwat Marin polttaneen
riihensä nurkan, kun ei hän ottanut ri«
kasta miestä, maikka semmoinen oli tar«
jolla ja wieläpä siinä samassa kadotti
omatkin isot perintönsä.

Nyt oli Marttalan Matin ympärillä
uteliaita ja lyseliöitä: kuinka tuon asian
noin käwi? Senlaisille uteliuille selitti
Matti hywin juhlallisesti, ett'ei hän huo-
linut koko Mari-rentusta, maikka sitä niin
ankarasti hänelle kaupiteltiin, mutta jos
nuot utelemiset sattuiwat tapahtumaan
Korpelan nuoren wäen saapumilla ollessa,
ei Matti wastannut mitään, myrähteli-
hän maan. Jos tuota asiaa kyseltiin
Marttalan isännältä, Matin isältä, ka-
tosi häneltä tuo helkemä puheenlahja ko-
konaan. Jos joku sattui Mäkelän Mau-
nolle ilmoittamaan kummastustansa asi-
asta, wastasi hän maan lyhyesti ja jyr-
kästi: „siitä asiasta ei sanaakaan", ja
pian loppumat tietohaluiset hänen ym-
päriltänsä.

Mitäpä siitä. Jaakon ja Marin awio-
liiton kuulutukset meniwät tawallista, kir-
kollista rataansa ja, ensimäisestä kuulu-
tuksesta, neljän wiikon kuluttua pidettiin
häät, ja niin oliwat he nyt awiopari,
siinä ei auttanut mitään, ei kylän eikä
asianomaisten estelemiset kuka woipi
kaksi yksineuwoista eroittaa?

vi.

MHKeiK MtiiM
Paljon oli Mari uhrannut. Hän oli

uhrannut rikkautensa, maineensa, kotinsa
isänsä ja itsensä, ainoastaan sen wuotsi,

että hän saisi sen, johon hänen sydä-
mensä on mieltynyt, jota se rakastaa, ja
tuota moittaatsensa on hän kaikki muut

MKll tllpll.
etunsa menettänyt. Hän oli lapsena saat-
tanut tuon pahamaineisessa ja turmelus-
ta tuottamassa kapakka-elämässä kaswa-
neen ja turmeltuneen poikasen ensimai-seen itse-arwonsci tuntoon. Hän oli kyl-
wänyt siemenen rilkaruohoiseen peltoon,
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ja tuo siemen iti ja sen oraana oli, että
poika tuli wedetyksi ihmisyyteen, tuli tem-
matuksi welttouden ja raakuuden kuilusta
ja istutetuksi kristillismieliseen ja siweään
perhe-elämälliseen kouluun, ja tuo koulu
koti kaikin woimin täydentää, mitä Mari
oli wiattomuudesslllln ja tietämättään kyl-
wänyt. Hän ei silloin tietänyt, että tuota
kylwöä kylwi itseänsä warten, että se wielä
kerran tulee hänelle itselleen kalleimmaksi
ja raktaimmllksi mitä maailmassa on, että
hän wielä kerranWulee koettelemaan,
minkälaisia hedelmiä tuo kylwös tulee
kantamaan; pimeä, aamistamatoin oli
kylwön hedelmä Marille.

Mari oli saanut, oli »voittanut hänen,
jota niin werrattomasti rakasti, jonka-
tähden hän oli saanut niin paljon jo
kärsiä ja johon hän niin suurella luot-
tamuksella pani kaiken elämänsä toiwon.

Uusia ajatuksia, uusia huolia alkoi nyt
mäkisinkin pakkautua nuoren parikunnan
mieleen, rollilta he oliwatkin niin iloisia
ja" nauttimat sisällistä rauhaa ja tyyty-
wllisyyttä. He tunsiwat nyt olewansa
tosi kutsumisessaan, ja tuo kutsumuksen
tunne ajoi heidän ajatuksensa kauwas tu-
lewaisuuteen. Miten sitä eteenpäin ele-
tään ja ollaan? oliwat kysymyksiä, jotka
ehtimiseen risteiliwät ja kierteliwät ali-
tuisesti heidän sielussaan ja jotka tuliwat
heidän jokll-aikllisiksi keskusteluikseen. He
tunsiwat olewansa welwolliset johonkin,
ja tuo johonkin oli elämän welwollisuus;
tuo welwullisuuden tunto se oli, joka
saatti heidät miettimään. He eiwät kat-
soneet pelokkaasti tulewaisuuteen, silla
heissä oli erinomainen yhdistetty elin-
woima ja luottamus itseensä, ja nuot ne
oliwat, jotka heidät tekiwät pelottomiksi
ja joiden llwulla he woiwat katsoa roh-
keasti tulewaisuuttll silmiin.

Ensi-aluksi rupesiwat molemmat, sekä
Jaakko että Mari, Korpelaan palweluk-
seen, sillä mitentäpä he muutoin olisiwat
woineet alkaakaan elämäänsä. Koko tuon
wuoden pyöri heidän mielessänsä oma
tupa, oma pesä, waikka halpa ja pieni-
kin. Niin, niin, oma pesä on taiwaan

linnuillakin, ja he owat niin iloisia ja
ahkeroitu. Iloiset oliwat Jaakko ja Ma-
rikin ajatellessaan ja tuumaellessaun
omasta pikkusesta tuwasta ja siellä ole-
mista wähäisistä talouden kaluista ja
wähistä elämän tarpeista. Tuo paljas
ajatuskin ja keskustelu loi heidän sie-
luunsa sanomattoman ilon ja rauhan,
sillä tuntuipa siltä kuin he olisiwat jo
asumassa tuossa pikku tuwassa, keskellä
metsää, jonka latwoissa tuuli niin ystä-
wällisesti ja pehmeästi humiseisi ja jotka
niin ystäwällisesti noikkaisiwat heille pää-
tänsä. Tuntuipu siltä kuin nyt juuri
linnut luulelisiwut puiden latwoissa ja
tekisiwät niihin pesiänsä. Olipa kuulu-
minaan lehmän mylwiminen ja lumpuun
määkiminen, ison kuusen juurella ole-
wastll pienestä nawetasta, ja pieni kehto
oli oleminaan tuwassa, jostu pieni, terwe
ja kaunis lapsi oikoi pieniä käsiänsä isälle
ja äidille, samassa hymyillen. Olipa
tuommoiset mielikuwitutsen ajat heillä
semmoiset, jolloin maailma näytti niin
onnelliselta ja tulewaisuus niin lupaa-
malta; ne oliwat onnellisia aitoja nk

Kunpa se nyt waan olisi käynyt tuu-
mista tekoon, mutta sepä se on. Pian
on asia ajateltu ja aprikoitu, mutta niin
pian ei ole se tehty. Wuosikaudet tuota
mietittiin ja tuumittiin, mutta selwille ei
tullut edes tuon onnellisen pikku tuwan
paikkakaan.

Niin kului se wuosi syyskuun alkuun.
Jaakko oli wiime päiwinä hywin harwa-
puheinen ja miettimän näköinen. Ku-
kaan ei ymmärtänyt syytä tuohon, eikä
Jaakkokaan ottanut sitä selittääksensä,
maikka jo utastiinkin. Elon leikkuu oli
juuri loppunut ja maamies oli saanut
korjata ruusuun sadon. Iloinen, roima
ja riwakka työwäki palasi Päiwän työn
päätyttyä iloisena kotiinsa, ja iloiset lau-
lut kajahteliwat halki ilmain kauniina,
tyyneenä ja lämpymänä syyskuun hämä-
ränä iltana. Tuon iloisuuden ihmisiin
oli warmaan synnyttänyt se runsas sato,
jonka he nyt juuri oliwat saaneet kän-
neillä ilmoilla leikatuksi ja pystytetyksi
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tasapäistin, wankkoihin ja raskaisin kuhi-
laisin ja tuppuihin. Nuot laulut tuli-
wat heidän sydämistään waatimllttominll
ja heidän tietämättään, ikäänkuin kiitok-
seksi Luojalle siitä hywästä, kun Hän niin
runsaasti oli palkinnut heidän waiwo-
jensa hien. Nuot wcmkat ja tiheät ku-
hilais- ja tuppuparwet näyttiwät hämä-
rässä ikäänkuin ne olisiwat yhtyneet laa-
jaan ja wienoon rinkitanssiin heidän lau-
laessaan ja kotiinsa käwellessään. Iloi-
nen oli ihmismieli, suloinen oli luonto.

Waikka koko kylän wäki oli noin iloi-
nen, oli Jaakko kuitenkin yhä waan wähä-
puheinen ja ajatuksiinsa waipunut; mitä
lieneekään ollut mielessään? Jokiseutuna-
kaan ei hän puhunut mitään, waikka
muilla ihmisillä oli paljonkin puhetta.

Kun seuraama aamu tuli, astui Jaakko
isännän luo ja pyysi, että hän saisi tänä
paiwänä olla työstä Poissa, jonka ftäi-
«än hän törmäisi joko maksulla tai toi-
sella päimätyöllä.

„Kelpolailla, maksutta ja sijaisettakin",
sanoi isäntä.

Jaakko lähti; kukaan ei tietänyt mi-
hin, ei Marikaan. Mari oli koettanut
kysyäkin, mihin hän menee, mutta Jaakko
oli »vastannut waan: .Käymähän".

Mikähän Jaakolla nyt on mielessä?"
arwcli Korpelan isäntä.

Kylän «ilmeisissä taloissa nähtiin Jaa-
kon käwelewcin metsään päin lapio
olalla.

Päiwä kului, mutta Jaakkoa ei näky-
nyt, tuli ilta, ei sittenkään; hiljan illalla
tuli hän.

Jaakko oli nyt niin iloinen, puhelias
ja leikkisä, että oikeen nauroitin, jota ei
oltu kaulaan aikaan nähty hänen teke-
män; näyttipä siltä kuin hän olisi käy-
nyt metsään pudistamassa tuon synkkä-
mielisyyden, joka häntä oli wiime aikoi-
na wlliwannut.

Illalla kun maata pantiin, oli Jaa-
kolla Marille ilmoitettawana iloisia uu-
tisia. Tuon Pienen tuwcm paikka oli
nyt Jaakolla tiedossa, josta he niin pal-
jon oliwat uneksineet. Hywä wuoden tulo

kaikkialla ja huoli perheellisen elämän tule-
waisesta toimeentulosta oli pakoittcmut
hänen etsimään mökin paikkaa. Tuota
hän mietti ja ajatteli lauman aikaa, ja
siinä oli syy hänen wiime-aikaiseen um-
pimielisyyteensä.

Kun Mari kuuli tuon uutisen, ilostui
hän niin, että hän halaeli ja suuteli
Jaakkoansa niin innokkaasti, ett'ei tah-
tonut loppuakaan tulla; tuntuipa siltä
Marin mielestä kuin hän olisi ollut jo
emännöitsemässä tuossa pikku tulvassa.

„Woi, woi, Jaakko, kuinka hywä sinä
olet! Wai olet sinä ollut mökin paikkaa
hakemassa, ja olet löytänyt sen, mokoma,
jo. Saammeko sen aiwan omaksemme
ja saako siihen peltoa, että mekin saisim-
me kerran wankkaa ja kaunista wiljaa
leikata omasta peltotilkustamme? Woi,

, woi, sano heti, selitä heti, minä en tule
! aikaan minun on nyt niin hywä olla",
hätäili ja puheli Mari innossaan.

.Minä toiwon sllllwamme paikan ai-
wan omaksemme ja peltoa siihen saapi
kyllä", sanoi Jaakko.

„Woi, kuinka hywä! Kyllä me saamme
oman pienen tuwcm ja oman peltotilkun,
kun kerran paikka on tiedossa, sillä olem-
mehan molemmat terweitä ja työ kyllä
sujuu, kun yksissä neuwoin ryhdymme
siihen käsiksi. Mutta missä on tuo löy-
tämäsi mökin paikka? Woi, sano pian,
Jaakko!" puhui Mari ilon innossaan.

„Wuorenmaan takana", sanoi Jaakko.
„Onk° se likellä Metsälampia?" utasi

Mari, sillä hänkin tunsi hywin ne seu-
dut.

„Aiwan liki Metsälampi», lammin
pohjapuolella", sanoi Jaakko.

.Siis aiwan lähellä sitä rumaa ja
wetelää hillarämettä, jossa niin monasti
olen hillassa käynyt; onpa se ruma paikka
lähellä pikku tupaamme", sanoi Mari
wähän huolissaan.

,Se räme, lammin ympärillä, un juuri
se, joka parhaiten miellytti minua. Waikkase onkin niin ruma ja weteiä nykyään,
on siinä kuitenkin siewä sawi-pohja lä-
peensä, eitä ole nykyäänkään kuin parin
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kyynärän päässä maan pinnasta; minä
olen tänä päiwanä lapiolla koetellut ja
tutkinut joka paitasta rämeen pohjan.
Weden saa rämeestä ja järwestä putoa-
maan Kurnuwan ojaan, johon ei ole
lammesta kuin noin kuusisataa syltä. Na-
ineesta tulee wielä kerran lihama nuija-
maa, kun maan siinä työtä tekee", selit-
teli Jaakko.

„Wai niin! wai tulee niinkiu rumas-
ta maasta nuijamaa, kuin Metsälammen
rämet on! Minä en semmoisia ymmärrä,
mutta työtä minä ymmärrän tehdä, kun
kerran sinne tullaan, sen saat nähdä,
Jaakko. Mutta enpä soisi Metsälammen
tuleman kuiwaksi, sillä silloin siitä kuolisi
kalat, joita niin usein olen sieltä onki-
nut; minä käwisin pikku tumastamme
»sein niin mielelläni onkimassa niitä
mustia ja iloisesti hyppiwia ahwenia,
joita järwessä on", liwerteli Mari.

.Metsälampi on sywä, sitä ei tarwitse
kuiwaksi laskea »viljelysten tähden, ja sil-
loin siitä tulisi maan entistä parempi
onkiwesi", selitti Jaakko.

„Woi kuin hywä, woi luin lysti', sa-
noi Mari, ja uui rupesi häntä waiwut-
tumaan wirwoittawaan helmaansa, sillä
päiwän ponnistukset ja waiwat welkoi-
wat kiiwansti mitä heille oli tulemaa.
Ei Mari huomannut kysellä sitäkään,
miten tuo Metsälammen seutu omaksi
saataisiin, eikä hän tuntenut sen tiedon
tarmettllkaan, sillä Jaakko oli sanonut
säätämän ne aiwcin omaksi ja siinä oli
Marille kyllätsi tietoa ja makuutusta, sillä
»lihan Jaakko hänelle kaikki kaikissa. Pian
nukkui Jaakkokin, sillä elämän huolet tun-
tumat oleman puoleksi poistetut.

Tuo Wuoren tausta, Metsälammen
tienoo, oli kruunun liikamaata, sen oli
Jaakko poikasesta pitäin tiennyt. Juuri
»viimeisinä aikoina oli hän rumennut
miettimään, eikö sinne saisi mökin paik-
kaa ja olisiko siellä »viljelykseen kelpaa-
man maata. Hän oli nyt tarkastelun
tehnyt ja semmoista oli hän löytänyt,
jota halusi, ja nyt hän aikoi ryhtyä tuu-
masta toimeen.

Aamulla ilmoitti Jaakko Marille, että,
jos asiat käypi laatuun, hänen täytyy heti
lähtea läänin pääkaupunkiin, jos mieli oli
saada Metsälammen tienoita omakseen.
Mari ällistyi hywäsestään, kun kuuli että
Metsälammen omistnsoikeuden saamisesta
oli niin paljon tullimaa, että täytyi mat-
kustaa aina läänin Pääkaupunkiin asti.
Mutta kun Jaakko selitti, että niin oli
tehtäwä, suostui Mari mielellään.

Sitten meni Jaakko isännän luokse,
selitti hänelle asiansa ja aikeensa, ja pyysi
eroa palweluksestaan. Isäntä suostui
ilolla kaikkiin Jaakon esityksiin, maksoi
hänelle koko wuoden palkan ja kehoitti
maan Jankkoa jatkamaan yritystänsii.

Jaakko stwlllsi ewaslnukun selkäänsä ja
lähti wielä samana Päiwanä jalkasiutal-
lustelemaan läänin pääkaupunkia kohden.

Niin hymästi toimitti Jaakko siellä
asiansa,' että wielä samana syksynä oli
Vuorenmaan takana olemat Metsälam-
men tienoot maanmittarein kiertämät ja
paaluttamat kahdeksasosll-weroisena kruu-
nunmaanll Jaakolle.

,Mika tälle talolle nimeksi pannaan?"
oli maanmittari kysynyt Jaakolta, karta-
non maan paikalla.

„Tinttala on minun sukummeui ny-
kyään, silla semmoiseksi on se kirjoissakin
jo muuttunut, waikk'ei se alkujaan sem-
moinen ollut. Tinttalll tulkoon tästä
talostakin, sillä minä en aio nimeäni
häwetä, mutta talosta ei saa tulla semmoi-
nen Tinttalll, jossa miinaa tintattaisiin",
sanoi Jaakko, ja Tinttalaksi kirjoitettiin
uudistalo.

Jaakko ja Mari eiwät rumenneet enään
palwelukseen seuraamana wuotena, mutta
yhtäkaikki tekiwät he työtä niin paljon
kuin »voimat ja vammat säästöön saa-
liinsa, alkaman taloutensa Maraksi. Kor-
pelassa oliwat he huonetmiehinä.

Kewät-tnlwella alkoi Jankko jo kulkea
uudessa TinttalaSsa työssä. Ensimäisenä
tyouä oli hänellä hirsien hakkaaminen ja
meistäminen, sitten kartanon paikan perk-
kaaiuinen. Hän Pyysi ja sai Korpelan
isännältä hemosen päiwäpnlkalla, jolla hän
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wedätti hirret paikalle. Kun oli saatu
raaka-aineita kartanoksi aiotulle paikalle,
tuli salwaminen työksi ja nyt oli pikku
tuwan tekeminen todellisuudessa, eikä waan
paljaissa uneksimisissa ja tuumissa.

Kun kewät tnli ja lumi suli, ja kun
se juoksi wetenä puroihin ja wirtoihin,
oli Jaakon pikku tupa jo harjapäällä ja
»vesikatossa. Silloin oli wielä maa kolk-
kona, talwen tappamana, mustana kulo-
na, eitä mitään elon merkkiä wielä nä-
kynyt, ainoastaan linnut wiserteliwät iloi-
sesti puissa.

„Niin, niin! Olkaa waan iloiset ja
rakentakllllt pesänne, pesääni minäkin ra-
kennan ja onpa se jo hywällä alulla;
tehdäänpäs »vaan pesää yksissä neMvoin",
puheli Jaakko lintusille, noille ainoille
kumppaneilleen, jotka hänellä tuolla met-
sän korwessa päiwät ja »viikot oliwat
kumppaneina.

Kun maa oli sulanut talwen wah-
wllsta roudasta, jolloin aurinko paistoi
lämpimästi ja herätti uuteen eloon tork-
kuman luonnon, ja kun maanmies oli
toiwoin heittänyt siemenensä pehmitettyyn
peltoonsa, oli Jaakon pikku tupa jo ka-
toissa ja lattioissa, ja oikeen lasi-akku-
noissa, jos lohtakin pienissä, ja oikeen
uloslampeäwä takka seisoa törötti nur-
kassa, kalkilla walteaksi siweltynä.

Mari oli useat kerrat käynyt katso-massa tuota pikku tuwan teosta, mutta
wiimeiseu »valmistuksen ajalla ei hän ol-
lenkaan käynyt siellä.

Nyt olisi Jaakon ollut aloittaminen
nawetan salwaminen, mutta Mari ei an-
tanut siihen ryhtyä, hän, näette, tahtoi
muuttaa sinne jo asumaan, kun tiesi että
Mu tupa oli jo wlllmis; rumettiin siis
Puuhaamaan muuttoa. Jaakko kantoi jo !
edeltäpäin sinne ne wähäiset talouden ka- i
Pineet, mitä heillä oli, ja laittoi ne jär-!
Mykseen. Hän oli wälitöinään tehnyt!
pienen, siewän hyllyn ja asettanut sen,
takaseinälle. Siihen asetti Jaakko kupit!
järjestykseen ja pienen, siewän kauha»»,!
j°nka hän myös oli tehnyt. Muutoiu '
°li hän pesnyt ja siistinyt huoneet. Kor-!

pelasta sai Jaakko taas hewosen, jolla
hän »vei uuteen taloonsa isompia kapi-
neita, niinkuin sänkyä, pöytää, pataa j.
n. e. He oliwat Korpelasta työpalkois-
taan ottaneet lehmän ja pari lammasta,
jotka heillä oliwat nyt koti-eläinten al-
kuina; ruokawärkkiä oli heillä myös sääs-
tössä niin paljon, että tuliwat kesän hy-
wästi toimeen.

Kesäkuun alku-päiwain eräänä iltana
lähtiwät he Korpelasta, kummallakin suuri
tuohikontti selässä, Mari taluttaen leh-
mää edellä ja Jaakko ajaen jäljessä, sa-massa nuorasta taluttaen eli oikeammin
puoleksi kantaen molempia lampaita; niin
tultiin pikku tuwalle. Jaakko oli ison
kuusen juurille rakentanut kuusen haoista
tilllwan suojan lehmää warten, ja siihen
kytkettiin Muutiki kiinni. Lampaat pää-
siwät heitä warten tehtyyn, pieneen, kor-
keaan ja haoilla katettuun aituulseen, ja
niin oli elikot sioitettu.

Jaakko oli koko wälin ja noita eläi-
miä sioitellessakin ollut alakuloinen ja
»vähäpuheinen. Nyt astuiwat he tupaan,
Jaakko mykkänä edellä. Oli jo niin hä-
märä, ett'ei tumassa nähnyt paljon mi-
tään. Jaakko otti »valkean ja pisti sen
takassa walmiina olewiin puihin. Kuiwat
puut riemahtiwllt heti ilmituleen ja ru-
pesiwat iloisesti palaa rätisemään. Hul-
muawll ja lieputtawll walkea loi warjon-
sekaisen, miellyttämän walon huoneesen.
Silloin tuliwat järjestetyt kapineet pil-
kistellen esiin ja «ulkoisten seinien liit-
teet näyttiwät ikäänkuin »vilkuillen hy-
myilemä»» heille.

Tuo näky teli Mariin lumoaman »vai-
kutuksen.

siis! „Woi kuin täällä on kaikki niin wa-
i jo! loisaa ja kaunista! Ia sinä olet laitta-
ka- i nut kaikki niin siistiin ja hywäön järjes-
är-! tykseen. Miksi sinä olet noin nolo näin
nyt suuren onnen aitana, Jaakko?" puhkesisen i Mari puhumaan.
ipit z „Minua niin häwettää ja murhe pak-
an, i laa mieltäni rasittamaan, kun minulla ei
oin,'ole tämän parempaa tarjota sinulle, ra-
or- kas Mari', sanoi Jaakko alakuloisesti.
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,Woi, woi, mitä puhut, rakas Jaakko.
Rikas on Marin Jaakko, ei maailman
tawaroista, mntta rikas, jalo on hänellä
sielu. Ia tuo se juuri tekee sen, ett'en
maailmassa tiedä tämän onneni wertaa,
enkä tätä onneani »vaihtaisi koto maail-
man rikkauksiin ja tawaroihin. Tämä tu-
pakin on niin kaunis ja lumoawa, ett'en
tätä »vaihtaisi minkäänlaiseen howiin",
pnheli Mari ja tarttui innossaan Jaak-
koa syliksi.

Siinä täytyi Jaakon surun haihtua ja
hän sai taas uutta rohkeutta, uutta »voi-
maa ja halua ponnistamaan eteen päin,
ja he rupesiwat kontistansa syömään il-
lallistaan, loimoawlln takkawalkean ää-
ressä.

Sitten kun he oliwat walkean sam-
muttaneet, paniwat he maata, ja pian
nukkuiwat he lewolliseen uneen, oman
kattonsa alla; olipa niinkuin oman kodin
hywä suojelushenki olisi siiwillciän lyyhy-
tellyt heidät suloiseen ja murheettomaan
uneeu. Aamulla kun heräsiwät, paistoi
aurinko niin ihanasti ja linnut wiserte-
limät uiman tuwan wieressä olewissa
puissa niin suloisesti aamulaulujaan;
olipa juuri niinkuin olisiwat mielessään
kuwitelleetkin. Kaikkea tuota kuullessaan
ja tuntiessaan, puhkesi noiden omassa
kodissaan ensimäisen yön nukkuneiden uu-
disasukasten rinnoistakin harras kiitos-
rukous Luojallensa, kaiken hywän anta-
jalle.

Ensimäinen tehtäwä oli heillä nyt na-
wetan teko. Innokkaasti ryhtyi Jaakko
työhön ja kerta kerran päälle, salwo sal-
won päälle kohosi nawetta. Mari pai-
mensi ensi päiwinä Muutikiaan ja lam-
paitaan, mutta pian oppimat ne tule-
maan hakokotuksiinsa yöksi ja pitämään
niitä kotonansa.

Mari rupesi nyt auttamaan Jaakkoa
nawetan teossa minkä woi, hän kuori
hirsiä ja auttoi niitä apuna päälle ja
teki minkä mitäkin. Kun he noin yksissä
neuwoin tyoskenteliwät, tuli nawetta en-
nen pitkää walmiiksi ja elikot pääsiwät
»varsinaiseen suojaansa.

Nawetta tuli isompi kuin tuo heidän
pikku tupansa, joka heidän yhteisestä ueu-
wllstansa oli tehty waan noin kolmisy-
liseksi, neliseinäiseksi, porstuattomaksi ja
kamarittomaksi huoneeksi. Mari oli tah-
tonut nnwetantin pikkuseksi, mutta Jaakko
sanoi: „mikä sen tietää, jos meillä olisi
wielä enemmänkin eläimiä". Tuo Jaa-
kon lause tuntui Marista niin toden mu-
kaiselta, ett'ei hän enäcin yhtään kieltä-
nyt tekemästä isoa nawettaa.

Pieni oli heidän pikku tupansa, mutia
sangen mieluinen ja rakas se oli heille.
Sinne he aina meniwät päiwätyön Pää-
tyttyä, lewähtämään päiwän waiwoista
ja ponnistuksista, ja silloin he aina tun-
siwat sanomatointll lepoa jarauhaa omis-
satunnoissaan. Pikkunen pata rippua
killui koukussa, jolla Mari aina keitti
pienelle perheellensä aterian ja Jaakko
teki sill'aikllll jotain talouden kapinetta.
Rakas oli heille tuo oma koti ja Maris-
ta ei tuntunut tuo Metsälammen räme-
kään Helikään niin rumalta kuin ennen.
Mieluiset oliwat heille nuot työt ja as-
kareet, ja elämän surut ja waiwat eiwät
heitä joutaneet painamaan. Lepohetki-
nään käwiwät he onkimassa Metsälam-
mesta, johon Jaakko oli laittanut por-
rastetun tien ja laiturin, rantojen »ve-
telyyden wuoksi. Ia ainapa sieltä jos-
kus takertui joku ahwen heidän onkeensa;
»varsinkin Marin ilo oli suuri kun joku
kyrmyniska wonui hänen onkeensa ja al-
koi jurmuilla; aina enemmän iloitti häntä,
kun hän sai sen maalle wedetyksi patis-
telemaan.

Sitten kun he oliwat rakentaneet wielä
pienen aittasen, wähiä elämän tarpeitansa
Marten, rupesiwat he kasken kaatamiseen,
lampiin päin olemalla mäkiwierulla, sillä
nyt oli jo täysi lehti puussa. Sitten
kun sitä oli mielestään kylläksi saatu kaa-
detuksi, ryhdyttiin Kurnuwan ojasta al-
kaen wefiwiemärin taiwamiseen. Niin
uskomattomalta kuin se kuuluukin, oli
wesi Metsälammesta ennen syksyä pudon-
nut runsaasti pari kyynärää, wailka te-
kiwät heinänkin wähille elukoilleen sillä
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wälin. Kaskensa he polttiwat ja wierti-
wät myös syyspuoleen, ja Jaakko tylmi
siihen kymmenen kappaa rukiita. Useasta
kohden nousi jo malkoinen kaunis samisuon mankan, teottaan ja sywän wiemä-
rin pohjasta, ja hauskimpia heidän elä-
mänsä hetkiä oli se, kun he saiwat puh-
tasia ojansa pään tuohon puolta wirstaci
pitkään ja sywään Metsälampeen. Eipä
ole enään tuin joku syli, joku kyynärä,
niin mesi pääsee tulemaan nyt, nyt
Jaakko pistää jo ensimäistä turwetta
pois ojan ja lammin milliltä hei!
nyt melasi mesi jo kohta irti olleen tur-
peen ja syöksähti suurella pauhulla ojaan

moi, moi! Nyt se särki koko kannak-
sen ja mei mennessään, ja tiittiwät tai-
wlljat ja iloitsiat onneaan, kun Pääsi-
wät patoon. He oliwat «uittaneet mo-
nen wäsyn perästä: mesi syöksyi suurella
woimalla ja pauhinalla Metsälammesta
heidän ojaansa myöten Kurnuwan ojaan,
repien ja muassaan wieden kaikki mitä
irti sai. Jaakko ja Mari oliwat woit-
taneet.

Syksy läheni nyt ja tuo suomalaiselle
niin wälttämötöin sauna puuttui heiltä.
Nyt ryhdyttiin sen tekemiseen. Maralta
nostettiin sammalet ensin, jos niin tä-
wisi, että talwi tulisi ennenkuin sauna
tulisi Valmiiksi. Isoksi ei tuota saunaa
aiottu, sillä eipä ollut iso perhekään.
Kaskea kaataessaan oli Jaakko jo Maran-
nut parhaat puut saunan hirsiksi ja ne
oliwat siis walmiit. Jonkun ajan ku-
luttua oli saunakin walmis, sillä eipä
mitään näyttänyt woiwan «vastustaa hei-
dän yhdistettyjä, moimilllln ja tahtoaan.
Suloinen ja ihana oli tuo ensimäinen
löyly, jolla he nyt ensikerran kylwettiwät
ja hlluteliwat kesän «aimoista uupuneita
ruumiitansa, ja tuntuipa siltä kuin tuo
löyly olisi kaikki ne puis pyyhkäisnyt.

Syksy tuli, talwi läheni, Linnut lat-
kasiwat laulamasta ja lensiwät kauwas
Pois. Puiden lehdet kellastumat ja al-
koimat putoilla maahan. Ia Jaakko la-
toi pitku-tuman eteen aidaksia pystöön ja
Peitti ne hawuilla; siitä tuli porstut.

Tintt, I»»«°.

Samanlaisen teki hän nciwetan päähän;
siitä tuli heinälato.

Syksy tuli, talwi läheni. Maa alkoi
routia, Metsälampi wetäysi jäähän ja
lumihiutaleita alkoi tippua tniwaalta maa-
han. Pilwen jönkäleet taiwaalla oliwat
niin kolkon näköisiä ja koko luonto näytti
pukeentuman kolkkoon asuun.

Kolkko oli Jaakonkin mieli, synkät hä-
nen ajatuksensa ja mielipiteensä. Talwi
tuli; kesä oli heiltä mienyt kaikki ruoka-
warat, mutta ei ollut mitään antanut,
millä nyt eletään eteenpäin, miten Pääs-
tään tuom kolkon, pitkän ja paljon waa-
tiwan talwen yli? Nepä oliwat kysymyk-
siä, jotka saiwat Jaakon mielen kolkoksi
ja upeaksi.

Mari huomasi tuon Jaakon synkkä-
mielisyyden.

»Mikä sinua, Jaakko, maimaa, miksi
olet noin nolo?" kysyi Mari eräänä ker-
tana Jaakon työstä tultua ja äänettö-
mänä istuen jakkaralla.

„ Mitenkä saattaisin olla iloinen? Kesä
on kuluttanut kaikki ruotawaramme, millä
tulemme toimeen, millä elämme wuoden
ja ensinnäkin talwen yli", sanoi Jaakko
nolosti.

„Eikö sen pahempaa? Sinä tienaat
ruokaa ja minä ruokin eläimiä täällä
totona, ja teen käsitöitä minkä ennätän,
ehkä minäkin sillä lailla saan jotain an-
saituksi; molemmin ei meidän kummin-
kaan käy enään tästä lähteminen", sanoi
Mari hilpeästi.

»Mitenkä se kumisi laatuun? Kuinka
sinä täällä, sydänmaalla, tulisit pitkät
ajat aikaan?' sanoi Jaakko.

„ Miksi en minä aikaan tulisi? Tie-
dänhän minä, että usein muistat minua
ja että täyt katselemassakin minua niin
usein kuin maan aikasi myöten antaa',
intteli Mari.

Jaakko taas elähtyi tuosta Marin roh-
keasta puheesta ja hänen surunsa haih-
tui siihen paikkaan.

Heti seuraamana aamuna lähti Jaakko
työn haluun kylästä. Hän tapasi siellä
isonlaisen salwutyön ja hän otti urakalla

ll
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sen tehdäkseen. Etukäteen sai hän puoli-
toista tynnyriä rukiita, ne käytti hän
jauhoiksi ja wei hewosella kotiinsa. Olipa
Marilla nyt syömistä, enst-alukst ainakin,
ja kyllähän neuwo toista keksii. Jaakko
toi tullessaan kylästä erään köyhän ja
näppärän tyttösen; hän oli aiottu Ma-
rille kumppaniksi ja huwiksi, ett'ei hauen
tarwinnut yksin olla, kun Jaakko oli ky-
län töissä.

Mari ihastui niin noista Jaakon tuo-
misista, ett'ei ollut tietää mitä teki.

,Sanoinhan minä sen. Tyhjää sinä
hätäilet ja murehdit. Woi,' woi, liika
hywä sinä olet Jaakko, millä minä woin
sinun hywyytesi palkita. Aiwan minun
tähteni otit tuon tytönkin wielä elättääk-
sesi", puheli Mari innossaan ja ilois-
saan, kun tuommoiset mahdottomat ruoka-
warat oli tiedossa.

Jaakko lähti heti urakka-työhönsä. Mari

ja tyttönen jäiwät kahden pikkn tuwan
asukkaiksi. Mari kehräsi ja tyttö karttusi
talwikaubet, eikä heille tullut itäwci,
Jaakko käwi heille wäliin tarpeita lait-
tamassa ja pyhän aikoina muutenkin »vie-
raana, ja silloin oli täydellinen ilo pikku
tuwassll. Kewätpuoleen Poiki lehmä ja
lampaat karitsoiwat; wasikka juotettiin
karjan lisäksi, ja nyt oli heillä toinen
»verta elukoita, jos kohtakin toinen puoli
karjasta oliwat pieniä.

Rotewasti, kaksinkertaisella innolla, kak-
sinkertaisilla woimilla, kaksinkertaisella ah-
keruudella teki Jaakko työtä, sillä hän
tiesi sitä tekewänsä Marinsa eduksi, joka
oli hänelle maailmassa rakkain. Ia lun
kewät tuli, oli Jaakolla koossa niin pal-
jon, että he taasen tuliwat ruoasta ai-
kaan.

Niin oli ensimainen wuosi kulunut
uudistalossa.

VII.

Kusia WmstuKjin.
Kun kewät tuli ja lumi suli, tuli Jaakko

totiin, tekemään työtä omalla turpeella.
Ensimainen tehtäwä oli nyt pellon teko
pikku tuwan akkunan alle. Paljon oli
siitä työtä, paljon waiwaa, sillä korwen
kannot ja kankaan kiwet teliwät kowaa
»vastarintaa. Mari ja tyttönen oliwat
myös Jaakolla apuna, ja tuo oli heistä
oikeen mieluista, kun samat kieppua puo-
man nokassa. Paljon oli työtä, paljon
waiwaa pellon tekemisestä, mutta yhden
ja toisen kannon ja tiwen täytyi kum-
minkin siirtyä pois, kun yhdistetyillä woi-
milla ponnistettiin, ja ennen pitkää oli
pelto walmis. Se oli pottumaa, joka
noin syntyi. Jaakko oli kylästä tuonut
siemeniä, ja olihan heillä lantaakin, miks'eise käynyt laatuun. Iloiten loiwat he
penkkejä uuteen peltoonsa, joihin sitten

istuttiwat Pottuja, lewittiwät lantaa
niiden päälle ja multasiwat sitten «il-
meiseksi.

Kesä tuli aina ihanammaksi; aurinko
paistoi niin lämpymästi, ja silloin täl-
löin satoi runsaan kasteen; tuntuipa siltä
kuin Luoja olisi oikeen hautomalla herät-
tänyt kuollutta luontoa uuteen eloon.
Ia uuteen eloon hercisikin luonto: maa
rupesi wiheriöitsemään, puut aukasiwat
lehti-urpunsa ja ne kaswoiwat pian täy-
siksi lehdiksi, jotka tetiwät metsän niin
»viheriäksi ja ihanaksi. Pienet perunan
taimet pistiwät nokkaansa maasta esiin,
ensin mustan wiheriäisinä, paksuina tönt-
töinä, mutta pian oliwat ne leweöinä ja
elämän näköisinä lehtinä. Halme tuolla
Metsälammen puolella rehoitti niin mus-
tanpuuheana ja lupaawan näköisenä, ja
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se lainehti tuulen hiljaisesti humistessa
puiden llltmoissa; näyttipä siltä kuin tuo
laiho olisi ymmärtänyt tuota tuulosen
ystäwällistä hyminää jakumarrellut sille.
Wasikka mylwähteli ja juoksi illoin, iloi-
sesti hännällänsä huiskien, Marin luokse,
anomaan ilta-juomaansa, ja lampaan ka-
ritsat kiipesiwät nawetan luona oleman
ison kiwen päälle ja leikkimät ja hyppe-
liwät siinä. Tuo oli kewät, kesän elä-
män aamu, ja Jaakolla ja Marilla oli
myös perheellisen elämän kewät-aamn;
olisipa luullut, ett'ei kummankaan aamun
selkeälle taimaalle moi loskaan kokoontua
himmentäwici hattaroita, ei murheen mus-
tia piimiä, ei kiusausten ja koetusten ko-
mia myrskyjä, niin waloisa ja lupaama
oli setä kesän että perhe-elämän aamu.

Nyt ryhtyi Jaakko taas käsiksi Metsä-
lammen rämeesen. Ensin loi hän ko-
mean ja leweän tien pikku tumalta lam-
melle. Sitten rupesi hän palstomaan
ojittamalla rämettä, kahtapuolta tuota
uutta tietänsä. Kun hän oli ojilla saa-
nut kierretyksi useampia palstoja, rupesi
hän kuokkimaan tuota ankaran näköistä
rämettä. Komaa mustarintaa tekiwät nuot
pystyssä olemat puut ja mankat juuri-
kat sielläkin. Aamusta warhain, illasta
hiljan wälkkyi nyt Metsälammen rämeellä
Jaakon juuri-kirmes ja mahtuma kuolla,
ja pehmeä-peräinen maa lekahteli tuon
moimllllaan miehen iskuista. Mustana
oli Jaakon hartiat päiwalaudet, wai-
woista ja ponnistuksista walumasta hies-
tä. Wankkoja rytöjä, suuria, tuoreita,
mutta kaadetulta puita ja termasjuuri-
koita jätti woimakas mies jälkeensä pit-
kin rämeistä Pelto-sarkaa. Kyllä aurinko
Paistoi helteisesti ja kyllä työ lisäsi hel-
lettä ja hikeä, mutta Jaakko ei helpoit-
tanut, sillä hän tunsi sydämessään, että
hän tekee työtä kodin ja Marin eduksi.
Vaimojen waluttamaan hikeen oli hywä
tarttumaan suon roska, Pöly ja mura,
ja yhä mustemmaksi käwi Jaakko tuosta
uudesta lisäwäristä. Häntä oli sanottu
karhuksi ja tosiaankin näytti hän nyt
karhulta, kun hän karhun woimilla, awo-

päin, märkänä ja mustana jyski Metsä»
lammen rämeellä, isojen murto-liutojen
takana, jotta puut huiski, kannot lenti,
turpeet tuiskuna pölisi.

Wllikka Jaakolla oli niin wiljllwat moi-
mat, uupuiwat ne kuitenkin jo illaksi, ja
silloin istui hän jonkun lie'on päälle, ja
sywä huokaus nousi hänen rinnastansa.
Kun hän siinä Mahan lemahti, lähti hän
läwelemään kotiaan kohden. Mutta kun
hän rämeeltä nousi kankaalle, jossa ruis-
halme niin uljaana, puhtaana ja lupaa-
mana seisoi, niin hänen wasynsä alkoi
haihtua. Ia kun hän kameli lähemmäksi
pikku tupaa, rehotti siellä perunamaa niin
rotewana ja uljaswartisena, kohotellen
uljaita marsiansa taiwasta kohden illan
kalpeassa, niin tuntuisia Jaakosta silloin
ikäänkuin ruis halmeella ja perunamaa
olisiwat yhtyneet yhteen tuumaan ja il-
lan siimeksen kannattamana kuiskanneet
hänelle: älä epäile Jaakko! Silloin haih-
tui hänen wäsynsä kokonaan ja iloisena
ja reippaana astui hän pikku tupaan.
Siellä oli Mari naurusuin häntä was-
tllllnottamllssll, ja useinpa oli hän Va-
rustanut kylwyn tuohon pieneen pirtto-
seen, jossa Jaakko sai pestä pois kaiken
lian ja hien, ja huudella rasittunutta
ruumistansa. Sieltä ' tullessa söi hän
oman Marisensa laittaman illallisen ja
pani maata, ja silloin tuntui Jaakosta
kuin ei hän olisi maimaa nähnyt wielä
koskaan eläessään.

Kun Jaakko oli saanut raadetuksi pa-
rin tynnyrin alan, rupesi hän poltta-
maan niitä isoja murto-läjiä, jotka »li-
mat kuokoksella. Hän poltteli sateen ai-
kana laitapuolet, että tohti varemmin sit-
ten Polttaa muut paikat, sillä hän loman
pelkäsi walkean irti pääsemistä. Kun
sitten tuli sopima aika, pani Jaakko koko

kuoloksensa walkeaan, ja silloin pöläkkä
nousi! Ryskyen ja rätisten riutuiwat isot
murtoläjät tulen kaikki nielewän «oimnn
alla, ja musta, synkkä sawu kohosi kor-
kealle ylä-ilmoihin, ja pian oliwat puu-
rydöt tuokokseltll puti puhtaana ja muu
tarpeetoin törky palaneena.
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Marista ei ollut tällä kerralla noin
kowaan työhön, jonka syytä nyt emme
huoli mainita.

Nyt tuli ojittaminen Jaakolle työksi
ja Mari ei enäiin Pysynyt alallaan, waan
hän tnli tytön kanssa ojamuhia hajotta-
maan. He hajotteliwllttin ojamuhat jcir-
kiaän, mitä Jaakko ennätti luoda, ja se
oli hänelle iso apu. Noin ponnisteltua
tuli maa walmiiksi siementä wnstaan ot-
tamaan ennen niityn aikaa.

Nyt tehtiin kaksinkerroin heinä, kaksin-
kerroin lisääntyneelle karjalle, ja Mari
ja tyttö auttoiwllt Jaakkoa siinäkin minkä
woiwllt.

Kun heinä oli tehty, tuli toiset tuu-
mat. Ruis halmeella oli lyytistynyt mel-
keen maata myöten lumollensa, sillä se ei
woinut suorana seisoa sen raskaan taak-
kansa kanssa, jonka se oli wiime aikoina
saanut tähkiinsä. Keltaset, pitkät ja täy-
sinäiset tähkäpäät pilkisteliwät aidan ra-
oista pikku tupaan päin, ja näyttipä siltä
kuin he olisiwat olleet piilosilla jn kuis-
kineet: ettepä näe, Jaakko ja Mari.

Silloin sieppasiwat Jaakko ja Mari
sirpit käsiinsä ja meniwät mankan ru-
liinsa kimppuun ja alkoiwat leikata; tyt-
tönen tuli ja sitoi mankkoihin, raskaisin
lyhteisin, mitä he saiwat leikatuksi, ja
pian oli halmeella pystyssä mankkoja ku-
.hilaisill. Mari lähti illalla kappaletta
ennen kuin toiset, ja kun hekin meniwät
kotiin, walllisi kirkas takkawalkea niin iloi-
sesti puhtaita huoneen seiniä ja potut
kiehua polisiwat niin ystäwällisesti pa-
dassa; tuntuipll siltä kuin ne olisiwat
kilwan toisiltansa kokeneet oikeen huuta-
malla sanoa: rop, rop, rop, rop! Kat-
sokaastll nyt, Jaakko ja Mari! Olem-
mehan kaswaneet omassa pellossa. Sil-
loin taasenkin tuntui pikku tupa heistä
semmoiselta onnelalta, jonka wertaista ei
muualla maailmassa löytyisi.

Rukiit puitiin tuossa pienessä, maa-
lattiaisessll saunassa, joka sitä Marten oli
alusta alkaen semmoiseksi warustettu, sillä
isompaa riihtä ei heillä ollut. Ahtaasti
knwi työ tuossa pienessä huoneessa, mutta

aikaa woittain tuliwat kumminkin rukiit
puiduiksi, ja he saiwat suuria rukiita kuin
herneitä kolme tynnörici kymmenen kap-
paa, ja wieläpä hywän joukon olkia ja
ruumenia karjan rehun awuksi. Potut
otettiin maasta ylös ja sioitettiin talwen
waratsi pikku tuwan alle kellariin. Woi
kuinka hywältä heistä nyt tuntui, kun
heillä oli oman työn, oman waiwan he-
delmänä jotain koossa wastaisen waraksi;
tuntumatpa he mielestänsä oikeen rik-
kailta.

Kun oli saatu rukiita irti, kylwi Jaakko
omilla uutisillaan tekemänsä suopellon,
johon meni siementä kaksikymmentä kap-
paa. Sitten rakensi hän aidan uuden
kylwönsä ympärille, ja se ei tarwinnut
olla korkeaa, kun wcmkat ojat oliwat
apuna.

Kun kaikki oli koossa, kääntyi Mari
wuoteelle, ei kuollakseen, mutta pa-
ratatseen. Heille, näetten, syntyi esikoi-
nen, tuommoinen terwe, kaunis poika, ja
näyttipä siltä kuin tuo poika olisi arwan-
nut odottaa sitä aikaa, jolloin isä ja äiti
olisiwat jo jotain woineet kokoon saada.
Suuri oli isän ilo, iso äidin riemu, kun
poika syntyi terweenä ja onnellisesti maa-
ilmaan. Ia he tunsiwat uusia elämän
welwollisuuksta, uusia waitutus-aloja au-
enneen heidän eteensä.

He rupesiwat Poikaansa heti nimittä-
mään Maunoksi, ja Maunon sai poika
nimekseen kasteessakin, sillä he tahtomat
rakentaa pysywäisen muiston Marin isälle,
sillä he rakastiwat häntä kaikesta sydä-
mestään, wllikta tuo kowll isä oli niin
armottomasti heitä kohdellut. Tuota rak-
kauttaan eiwcit he käytännöllisesti ja jul-
kisesti woineet osoittaa, sillä eiwöt he
kumpikaan uskaltaneet hänen näköönsä
mennä, eikä Jaakko ollut häntä nähnyt
sittemmin kun hän oli mennyt naimisiin
Marin kanssa. Mutta usein, hywin usein
muistiwat he Mwällä häntä ja tahtoipa
wäliin heidän mielensä murtua, muis-
tellessaan tuota jäykkää ukkoa.

Syksy tuli, tlllwi läheni nytkin, mutta
Jaakon mieli ei nyt synkistynyt. Hä-
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nellä oli kaksin kerroin syytä iloita, silla
kaksin kerroin oli hänellä nyt rakkaita
omaisia, joiden eduksi hän tunsi olemansa
kaksinkerroin welwollinen uhraamaan ne-
ronsa ja woimansa, kaksin kerroin oli
myös Jumala siunannut hänen työnsä
ja antanut runsaan hedelmän. Ilolla
ryhtyi hän syyskorwaksi lisäämään entis-
tä perunamaataan. Ia kun hän kowan
wäsyi raskaassa työssään, pistäysi hän
silloin pikku tupaan, ja siellä Mari ja
pikku Mauno hänelle hymyiliwät niin
lempeästi ja wiehättäwästi, ja Jaakko
tunsi itsensä niin onnelliseksi kuin kukaan
tässä maailmassa suinkin saattaa olla.

Nuot uudis-asukkaat eiwät juuri usein
käyneet kylässä, paitsi silloin kun heillä
oli jotakin tärkeää asiaa ja joskus kir-
kossa. He eiwät saaneet hupiaan juuri
kenestäkään, sillä he tiesiwät, että enim-
mät ihmiset pitiwät heitä kylän heittiöinä
ja ylenkatsomat heitä kaiken kurjuuden
ja wiheliciisyyden esikuwina. Tuo pieni
koti oli heille rakas ja kallis, jossa he
saiwllt elää, olla ja tehdä aiwan niin-
kuin itse tahtomat. Ei tuossa uudessa
Tinttalassa käynyt usein wieraita, sillä
kenenkään kultu ei ollut sen kautta ja
nuot ylönklltsojllt eiwät suinkaan halun-
neet asian-altain tulla sinne. Korpelan
isäntä ja useita muitakin samanmielisiä,
käwi usein Jaakon ja Marin talon al-
kua katsomassa, ja he emät woineet kyl-
lin ihmetellä, kuinka paljon he niin ma-
hassa ajassa oliwat aikaan saaneet.

„Eipä tiedä, maitta Jaakko wielä te-
kisi talon Metsälammen korpeen", sanoi
eräänä kertana Korpelan isäntä Mäkelän
Maunolle.

»Mitä joutawia pitää puhua", sanoi
Mauno, eikä kääntänyt päätäänkään ja
wäänst puheen toiselle suunnalle.

Paljon oli Jaakolla työtä, mutta pal-
jon hän sitä tekikin. Taimella perttasi
hän niittyä, hakkasi aidaksia ja halkoja,
laittoi puita, heiniä kotiin, ja täytyipä
hänen täydä kylän työssäkin, sillä omat
wuodentulot ciwät wielä riittäueet toto
wuodetsi.

Noissa puuhissa kului talwi ja kesä
tuli. Kun perunat oli saatu kylmetyksi,
rupesi Jaakko taasen jyskimään Metsä-
lammen rämeellä. Ei hän muualle lyö-
nyt, ei laskenut, sillä se oli hänen mieli-
työtään. Mari oli hänellä nyt suurena
apuna joka aita, uutta suopeltoa wuo-
wattllissa, sillä tyttönen totona hoiti pikku
Maunoa. Wäliin tuli tyttö pikku tuwan
portaille, huutamaan äitiä, ja se tapah-
tui silloin kun hän oli pahassa sowussa
Maunon kanssa; eihän muuta, äidin täy-
tyi nakata työ-aseensa ja pienet, nappa»
rät kintllllnsa pois, jotka Jaakko oli hä-
nelle tehnyt, ja rientää pahalla päällä
olemaa pientä ja rakasta poikaansa hy-
wittämään. Poika asettuikin heti äidin
tultua, sillä onhan äidillä niin paljon
lempeä, hywyyttä, rakkautta ja lahjoja
antaa pienoisillensa, ett'ei maailmassa
kenelläkään ole niin paljoa hywää.

Märkä rämet oli paljon laskeunut
Jaakon ojittamisen kautta. Metsälam-
men äyräät eiwät olleet enään «etelät
ja kalat hyppiä loistahteliwllt iloisesti

kesän tyyneinä ja känneinä iltoina, peili-
kirkkaan Metsälammen pinnalla, sillä wesi
ei ollut kuiwannut siihen määrään asti,
että kalat olisiwat kuolleet. Hillamaat-
kin altoiwat käydä huonommiksi hillojen
antamisessaan, maan tuimamisen wuotsi,
ja Maria suretti wähän tuon luonnon
antimen häwiäminen, josta hän oli elä-
mässään niin monasti saanut iloita.

Paljon faiwat he yhdistetyillä woimilla
aikaan Metsälammen rämeellä. Sarka
saran perästä ilmestyi rämeelle, jotka pit-
kinä ja solewina juoksiwllt Päin lampeen.
Suorat, pitkät ojat sarkojen siivuilla osoit-
tiwat paikkaa, mistä nuot työteliäät ja
yksineuwoiset ihmiset oliwat kulkeneet.
Ruis menneen kesän tuotoksella kaswoi
tuossa rinnalla tuuheana ja mankkana,
ja se rohkaisi heidän mieltään ja kehoitti
heitä ehtimiseen uusiin ponnistuksiin.
Tuo tiekin, jonka Jaakko oli ensimäisiksi
töikseen lammelle tehnyt, kaswoi jo wi-
heriää ruohoa, ja sitä myöten oli niin
hywa ja ihana mennä, maikka mäsynce-
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näkin, Pikku tumalle. Siellä oli heille
mastllssa pikku Mauno, ja hän hymyili
ja muhaili isälle ja äidille wiattomalla
ilolla ja oikoi pieniä käsiänsä 'heitä koh-
den; tuntuipll silloin olewan heidän wai-
wansll palkittuna.

Kun he noin yhteisillä moimilla, yh-
teisellä tahdolla ja lujuudella taas sen
kesän ponnistelimat, käyttäen joka hetken,
mikä heille liiaksi jäi talouden toimista,
Metsälammen rämeen wiljelemiseen, niin
oli heillä rukiin kylwön aikana paljon
isompi palsta siementä odottamassa kuin
koskaan ennen.

Kesä oli silloin erinomaisen helteinen
ja lämmin. Maa kllswoi kaikkialla täy-
deltä terää ja maanmies sai kaikkialla
korjata runsaan sadon. Ruis Metsälam-
men rämeelläkin kaswoi wankasti ja not-
kuen kantoi se kullan keltaisia raskaita
ja täysinäisiä tätMpäitään. Iloisella mie-
lellä ryhtyiwät taas uudistalon asukkaat
leikkaamaan runsasta työnsä hedelmää,
ja kun ne oliwat puidut tuossa pienessä
saunassa ja wiedyt tallelle heidän pienen
aittansa salmoihin, oli heillä tallella neljä-
toista tynnöriä oiwallisia rukiita tulemaksi
Maraksi.

„Enkö minä, Mari, sanonut, että tuos-
ta rumasta Metsälammen rämeestä tu-
lee wielä kerran lihawa wiljamaa? Wie-
lätö nyt kammoksut tuota rumaa rämettä?"
sanoi Jaakko eräänä iltana mielihywil-
lään, wedellen sawuja piipustaan; he oli-
wat sinä päiwänä puineet wiimeisen rii-
hensä ja tulleet juuri kylpemästä.

„Sanoithlln sinä niin. Minä en ym-
märtänyt silloin semmoisia asioita, sinä
ymmärsit ja ymmärrät. Mutta sanoin-
han minäkin kerran sinulle: kyllä sinusta
wielä mies tulee. Nythän sinusta on jo
moninkertaisesti mies tullut, mies töis-
säsi, toimissasi ja lamoissasi; sinusta on
tullut enempi kuin silloin osasin aawis-
taatlllln, sinusta on tullut minun oma
mieheni, minun oma Jaakkoni", sanoi
Mari ja tarttui syliksi Jaakkoon.

„Mika olisi minusta ilman sinulta
tullut", sanoi Jaakko wärähtelewallä iiä-

nellä ja kyyneleet «ousiwat hänen mie-
hekkäistn silmiinsä. Mari hawaitsi ne;
hän tiesi ja tunsi mistä pohjasta ne tu-
liwat ja hän pyhki pienellä, pehmosella
kätösellänsä ne Pois.

Jaakon mieleen oli muistunut entinen
kurjuutensa ja wiheliäisyytensä, entinen
kurja kaswlltuksensll, entinen hylkynä ja
ylenkatseena olemisensa, entiset määrällä
jäljellä olemisensa, entiset taistelunsa, nou-
semisensa ja lankeamisensa ja sitten ny-
kyinen onnensa. Oliko kumma jos hä-
nen kunnokas sydämensä murtui kyyne-
leihin asti, noita kaikkia muistellessa?

Uusi pelto laitettiin nytkin kylwoön,
niinkuin luonnollistakin oli, ja koko syk-
syn oliwat he uutta tekemässä.

Eräänä iltana, syyskuun lopulla, is-
tunnat he wäsyneinä kuokoksellaan; he ai-
koiwat wähän lemahtaa. Ilma oli tyyni
ja kaunis. Kun he tuossa istuiwat, kuu-
limat he rämeen ympäristöllä outoja ro-
pinoita.

„MM se on?" kysyi Mari.
„Ne owat marinaankin metsälintuja,

jotka noilla rämeen ympärillä olemilla
kankailla nousemat maasta yöpuulle", sa-
noi Jaakko.

„Woi miten me niitä sieltä saisimme,
Jaakko?" sanoi Mari.

,Kun olisi ansoja ja aikaa", sanoi
Jaakko wähän huolettomasti.

„Woi tehdään ansoja ja pannaan ne
tuonne rämeen ympärille, kangasten lai-
doille; onhan tuota omaa aikaamme toki
sen werran. Minun olisi niin lysti, kun
saisimme yhdenkään linnun", pyyteliMari.

Heti lähdettiin kotiin ja rumettiin an-
sojen punontaan, ja »viisikymmentä ansaa
walmistui sinä iltana.

Aamulla otettiin kirweet käsiin ja läh-
dettiin ansojen panentlllln, Metsälammen
rämeen ympäristölle. He näkiwät siellä
useita parwia metsälintuja, metsoja, tee-
riä ja metsäkanoja, jotta tömisten nousi-
wat maasta ja lensiwät pakoon. Mari
ihastui tuosta paljaasta lintujen näös-
täkin niin, että hän oikein käsiänsä hie-
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roi ilosta. Puolille päiwin oliwat nuot
wiistkymmentä surmarihmaa wiritetyt.

Kun he oliwat syöneet ja wähän le-
mahtaneet, meniwät he jälleen tuotoksel-
leen työhön. Joka seisahduksen aitana
kuunteli Mari, kuuluisiko nyt ropinoita
heidän llnsojensa tienoilta, ja kun ei sen-
laisia kuulunut, luuli hän koko heidän
linnunpyynti-puuhansa menneen hukkaan,
kun linnut muka lensiwät pelästyksissään
pois koko mailtakin; ennen olisi muta
pitänyt ansat panna. Jaakko naurahti
wähän ja selitti kuinka hän ei oiwalta-
nut nyt oikeen asiaa, sillä saattoiwathan
linnut tulla ja mennä mihin sattuwat,
ja tuon selityksen perästä rupesi Mari
taas toiwomllan. Kun ilta tuli, ei hän
ollut malttaa nukkua, niin kiihkeästi hän
ajatteli tuota linnun saamista. Heti kun
aamu tuli, tahtoi Mari kiihkeästi, että
lähdettäisiin ansoja kokemaan, mutta Jaak-
ko ei siihen myöntynyt. Olipa Mari
oikeen »vähäpuheinen sinä päiwänä, kun
ei päässyt ansoja kokemaan, waikka Jaakko
koki selittää, ett'ei niitä tarwitse joka aa-
mu kokea, eitä saakaan, että linnut en-
nättäwat maille tulla.

Tulihan se kumminkin huomen-aamu-
kin ja nyt lähdettiin ansoille. Mentiin
ensimäiselle ansalle, siinä ei ollut mitään,
toiselle, ei siinäkään, kolmannelle, tyhjä
setin. Mari rupesi taaskin pelkäämään,
etteiwät he saisi yhtään lintua.

„Emmehän wielä ole kokeneet kaikkia
ansojamme, me saattaisimme wielä saa-
datin jonkun linnun ja olla saamattakin",
toti Jaakko selittää.

Tultiin neljännelle ansalle, siitä oliansa ja seltapuu poissa. Mari, joka en-
siksi ehti paikalle, huusi jo Jaakolle:
„Woi hywänen aika! Täällä ei ole edes
ansaakaan ja täällä on kaikki paikat rikki".
Kun Jaakko joutui paikalle hawaitsi hän
että siihen oli käynyt metso, sillä paikalla
oli muutamia metson höyheniä. Hänsilmäsi ympärilleen ja hawaitsi kappaleen
matkan päässä, mättään kolossa metsonseljallaan, selkäpuun kanssa.

»Katsopas tuonne mikä siellä on", sa«

noi Jaakko, ottaen Maria käsiwarresta
kiinni ja näyttäen metsoa kohden.

Ryöppynä ryöpsähti Mari sinne ja
wanui metsoon kiinni; hän ei ollut muta
jaksaa sitä maasta nostaa ylös, niin iso
ja raskas oli se hänen mielestänsä. Hän
tulla nujuutti metson kanssa Jaakon tykö,
töytti käsin, töytti metsolla Jaakkoa, nä-
piskeli ja nykki häntä siinä nyt Jaakko
puläkässä oli ja hoki: „Woi, woi
Jaakko! Saatiinpa lintu ja noin kaunis
lintu; woi, woi kuinka minun on hywä
olla". Jaakko hymyili ja nauroi, sillä
hänenkin oli hywä olla, sillä mikään ei
ollut hänelle mieluisempaa kuin se, että
hän näki rakkaan waimonsa iloisena ja
hywillä mielin. Kun he samat kaikkiansansa kokeneeksi, saiwat he wielä lisäksi
koppelon, pari teertä ja muutamia ka-
noja ja pyitä. Se oli Marin mielestä
kelpo saalis, eikä se ollut wähä Jaakos-
takaan. Mari opetteli nyt ansoja »virit-
tämään, että hän yksin woist käydä ko-
kemassa, että Jaakko saisi olla työssä.
Tästä puoleen lokikin Mari aina yksin
ansat. Eräänä kertana oli Jaakko en-
nättänyt mennä puoliselle, ennenkuin Mari
tuli ansoilta. Hänellä oli tänään ollut
erinomainen onni: kolme metsoa, pari
koppeloa ja useampia "teeriä ja muita
pienempiä lintuja oli hänellä saaliina;
iso wiikkokontti oli niistä saanut täytensä.
Kun Mari tuli tupaan, kukisti hän tont-
tinsa Jaakon eteen lattialle ja sanoi:
„siinä on, mitäs nyt sanot, Jaakko?"
„Onkos hullumpaa", sanoi Jaakko ja
nauroi että hartiat jytisi.

Sen erän perästä eiwät he heittäneet
linnun pyyntiä, sillä he huomasiwat pyyn-
nin tuleman tehdyksi hupi- ja wälitöinä
ja oleman heille isona ruoan apuna, kun
heillä ei ollut wielä waraa mitään tappo-
eläintä hankkia.

Niin laajeni heillä maanwiljelys ja
talouden hoito, mutta heillä ei ollut wielä
omituista hewosta. Se tuntui heistähankalalta ja miettiwät sentähben kuinka
tuo saataisiin. Hywä tilaisuus tarjoon-
tuikin hewosen saantiin, sillä eräs kylän
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isäntä tarjosi heille hewosen »velaksi, sillä
hänellä oli niitä liiaksi. Kauppa tehtiin
ja Jaakko antoi »velkakirjan hewosen
hinnasta. Nyt oli heillä oma hewo-
nen, ja kun talwi tuli, ajoiwat he oikeen
hewosella kirkkoon, maikka kohta liiste-
reellä, ja tuntuisia silloin heidän mieles-
tänsä että he omat oikeen yhteiskunnan
jäseniä.

Noin pyörimät ja hyörimät he yksistä
ueuwoin unden talon teossa. Kaikki näytti
menemän hywästi, eikä hätäpäiwä »vielä
ollut päälle pääsnyt. Rukiita oli laa-
rissa ja muuta talwen waraa koossa ja
Jaakon ci tarwinnut mennä enään kylän
työhön; näyttipä siltä kuin ei tässä olisi
muuta kuin mennään »vaan eteen Päin.

VIII.

Sama Kokemuksin.
Niin hywästi oli heille kaikki menes-

tynyt tähän asti, että Jaakko aikoi ru-
meta hankkimaan isompaa asuin-huonetta.
Hän hakkasi syksytalwella hirret, meisti
ne ja weti hewosella kotiin. Kewätpuo-
leen rupesi hän salwamaan ja sulan tul-
lessa oli hänellä kookas tupa, kolmen ka-
marin ja porstuan kanssa, harjapäällä.
Kun tuohi rupesi lähtemään koiwuista,
kiskoi hän niitä katto-aineiksi ja puohasi
rakennuksensa »vesikattoon. Aikomus oli
tuo kehä syksyllä walmistaa asuttamaksi.
Riihi olisi ollut myös tehtäwä, »uuttasen tekoon ei riittänyt tällä kerralla aika
eikä Marat.

suurella mielihywällä, ja silloin he tunsi-
wat suuren luottamuksen itseensä. -

Niin tuli syksy. Ansat oliwat jo pan-
tuina ja Mari oli jo joitakuita lintukont-
teja tuonut kotiin, suureksi yhteiseksi iloksi.
Wankka ruis ja ohra notkui jo rastaan
painonsa alla ja odotteli wiimeistä wal-
mistustansll. Iloisesti lainehtimat man-
kat kaswit tuulen hiljaisesti humistessa.
Lainehtimatpa Jaakko jn Marikin tuolla
rämeellä, kun he kuokkaa ja lapiota hei-
luttaen raiwllsiwllt uutta alaa »viljelyk-
sille, ja heidänkin sydämensä oliwat niin
iloiset ja tyytymäiset.

Tuuli kääntyi pohjoiseen ja synkeöitä
haja-pilwen jönkäleitä alkoi kiitää tai-
wlllllla etelää kohden. Ilma kylmeni kyl-
menemistään ja olipa työ, tuska, jos
Jaakko ja Mari tarkemmat kowassa työs-
sään kesäwaatteillaan.

Heti kun kirsi sen werran sulasi, kynti
Jaakko menneen-kesäiset rukiin sänget
suolla. Kun ilma lämpeni ja kuiwasi,
karhittiin ne ja poltettiin; «e kylmettiin
ohraksi. Nyt oli heillä niin paljon kyl-
wöä, ett'ei koskaan ennen. Muuta ei pistänyt noiden ahkerani

työntekiäin mieleen, kuin että nyt on
hirmuisen kylmä. Heillä oli lyhyt elä-
män kokemus. Tuolla lyhyellä kokemuk-
seusa ajalla oliwat he tulleet tuntemaan,
että hywin tehty ja ahkera työ kantaa
hywät ja runsaat hedelmät, mutta

Noista toimista ja puuhista jäänyt
aika käytettiin tarkoin taas Metsälammen
rämeen »viljelemiseen. Ruis ja ohra kas-
woi taasenkin uljaasti; näyttipä siltä kuin
he olisiwat kaswamisessa kokeneet kilpailla,
kumpi heistä etewämmäksi pääsisi. Tuo
uusi huoneen kehä näytti tuonne rämeelle! halla, sitä he eiwät olleet oppineet tun-
niin komealta ja uhkealta; oikeen talolta
näytti nyt jo heidän kotinsa. Noita wai-
wojensa ja työnsä hedelmiä katsoiwat he

talolta - teinäänteinään, täysine seurauksineen, sillä se n
wielii ollut koskaan ollut heillä itsellään
»vieraana.
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Kylmä oli nyt ja tuuli lakkasi puhal-
tamasta. Pohjoinen taiwaanranta alkoi
käydä seteesen illempana ja haawan leh-
Män ei liikahtanut, niin tyyni oli nyt.

.Lähdetään jo kotiin, nyt on niin kyl-
mä", sanoi Mari.

Kotiin he lähtiwcitkin ja sinne tultuansa
wirittiwät he waltean takkaan ja lämmit-
tiwät kohmettuneita käsiänsä. Illallisen
syötyänsä paniwat he huolettomina maata
ja pian nukkuiwat he lewolliseen uneen.

Kun aamu tuli, oli maa wahwassa
kuurassa ja potun warret oliwat mus-
tana, jotta illalla oliwat niin wiheriäi-
sinä ja uljaan näköisinä. Suuri ja ko-
mea tupatkimaa, ihan pikku tuwan akku-
nan alla, oli mustana ja topallaan; wan-
tat warsien rungot oliwat tosin pystössä,
mutta heidän leweät lehtensä oliwat laitti
mustina ja alaspäin rippuwina; näyttipä
siltä tuin parwi mustalaisia taapuineen
olisi tullut seisoa töröttämään heidän ak-
kunansa alle.

„W°i hywä Jumala! nyt on kaikki
meiltä mennyt", huudahti Mari huolis-saan.

»Eihän toti niin liene!" sanoi Jaakko,
katsoen ulos akkunasta, mutta hänen selkä-
ytimensä läpitse käwi kylmä wiinm. Hän
oli tosin elämässään jotain tuommoista
nähnyt, mutta ei se ollut ennen häneen
niin kipeästi koskenut, kuin se nyt koski.
Toisen pöydän alle hän oli silloin jal-
kansa pannut, toisen pöydältä ruokansa
saanut, silti eiwät ne olleet häneen niin
koskeneet. Nyt oli oma nokka edessä,
oma oli hänellä myös perhe ja hän tunsi
olemansa edeswllstauksessa sen toimeen-
tulosta, ja niin tunsi Jaakko ensimäiset
hallan waikutnkset tykönään.

Hän puki kiireesti waatteet yllensä ja
meni katsomaan ruista ja ohraa, Metsä-
lammen rämeelle. Suorana ja pystyssä
toijottiwat nyt illalla wielci notkumat kor-
ret. Näyttipä siltä kuin he olisiwat it-
keneet ja sanoneet: „woi, woi, Jaakko,
mitenkä nyt käwi'. Tuntuipa Jaakon-
kin sydän itkemän, sillä huoli hänen per-
heensä toimeentulosta astui nyt hänen

Tmlw Jaotko,

eteensä täydessä haamussaan. Mitä nyt
syödään, millä eletään, mitä woin aset-
taa Marini ja lapseni eteen? oliwat ky-
symyksiä, jotta aloitteleman, mutta huo-
lellisen perheen-isän sielussa hätäisesti
risteiliwät. Vastausta hakiwat ne, tyy-
dyttämän, tewentäwää wastausta, mutta
semmoista eiwät löytäneet ne, waan yhtä
tyhjinä, yhtä hätäisinä palasiwat ne kuin
lähtiwcitkin, ja Jaakon henkeä oikeen ah-
disti.

Synkkänä, alakuloisena palasi hän ko-
tiinsa tuolta tartastus-retkeltänsä. Hän
istui jakkaralle, eikä jaksanut puhua mi-
tään; ei Marikaan ollut nyt mikään pu-
helias, sillä yhteinen huoli rasitti hän-
täkin.

Millä nyt eletään?' wirkahti Jaakko
wiimein.

„lumala tiesi."
„Täytyy tyttökin panna Pois', sanoi

Jaakko synkästi.
«Jumalani, mitä puhut, Jaakko! Hän,

joka on turwatoin, isätöin ja äiditöin,
joutuisi pois meiltä, nyt kun hätä uhkaa
kaikkia. Mihinkä hän joutuisi, jos me
hänen hyljäisimme? Hän un ollut suu-
rena apuna ja hupina meillä, ja nytkö
ensimäisen onnettomuutemme aikana hyl-
jäisimme hänen? Ei, sinäkään et tahdo
Jaakko, sitä. Annetaan tytön olla wielä
meillä, kyllä hänenkin kupposeensa on aina
jotain panemista, samalla kuin omaam-
mekin", puheli Mari tytön puolesta.

„Puhuit oikeen, olet oikeassa, Mari,
annetaan tytön olla", sanoi Jaakko ja
nousi.

,Tiesinhän minä sen, Jaakko. Sinä
olet hywä ja jalomielinen; tiesinhän minä
sen", hopitti Mari iloissaan.

,Kiitollisuuden kyyneleet nousiwat tuon
turwattoman tyttöraukan silmiin, tun hän
kuuli, ett'ei hänen tarwitse pois lähteä,
sillä pikku tupa ja sen asukkaat, erittäin-
kin pikku Mauno, olimat tulleet hänelle
rattaiksi, sillä tyttö oli saanut aina Jaa-
kolta ja Marilta ihmisellisen kohtelun,
jonkatähden hän oli tullut kuin yhdeksi
perheen jäseneksi.

?
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Heidän täytyi nyt ruweta leikkaamaan
hallan panemaa »viljaansa. Olki wahwa,
terä huono oli nyt heidän rukiissaan ja
ohrassaan. Keweänä nousta suhahteli-
wat nyt kaurat leikatessa, siihen siaan
kuin ne ennen oliwat olleet raskaat, jotta
oikeen jymähtiwat maahan laskiessa. Pal-
jon tuli mankkoja kuhilaista ja tuppuja,
mutta paljon ei niistä ollut apua, muuna
kuin eläinten rehuna. Paljon tuli heille
riihellisici, mutta paljon ei nyt riiheltä
lähtenyt, muutama kappa waan ohran
kuoria, keweitä kuin ruumenia ja sama
määrä rukiita, pieniä kuin orawan kyn-
siä; niillä ei pitkälle menty, ei pak-
sun ponnisteltu.

Halla ei ollut käynyt ainoastaan Tint-
talllssa, sen tuhotyöt oliwat yleiset koko
maakunnassa ja sitä seurasi kallis, kowa
aika.

Siitä oli kuitenkin hywa, että Jaa-
kolla ja Marilla oli säästössä menneen-
wuotisia rukiita niin Paljon, että saiwat
siemenen taas uuteen peltoonsa ja »vie-
läpä heille jäikin puoli tynnyriä.

Ei ollut nyt muuta neuwoa, täytyi
ruweta syömään pettua ja olkia. Ou-
dolta ja pahalta tuntui muutos, mutta
muuta neuwoa ei ollut. Maijuksi weti
mehuton olki, kehnoksi teki petäjäinen ruoka,
mutta muu ei auttanut. Kuitenkin oli
siitä hywa, kun heille tuli jo kaksi leh-
mää lypsämään ja että oli teurastaa jo
pari lammasta.

Koko kylässä ei ollut wanhaa wiljaa
säästössä katowuotten «aralle, muilla
kuin Mäkelässä ja Marttalassa. Mutta
wllikka enimmällä osalla asukkaista ei ol-
lut wllnhoja miljamaroja, hankkimat he
kuitenkin wiljaa, joko ostamalla tai me-
laksi, ja niin saiwat hekin selwän leiwän
pöydällensä. Mutta uudistalolaisien ei
käynyt niin tekeminen, sillä kukapa heille
olisi welkaa uskonut, eikä heillä ollut
millä olisiwat ostaneet. Pettua ja sur-
woa täytyi heidän syödä.

Selmaa leipää syötiin Mäkelässä, Ma-
rin entisessä kotitalossa; wanhasta, moni-
»vuotisesta warasta syötiin sitä, mutta

kowa ja leftpymätöin isä ei katsonut hy-
wäksi lähettää muruakaan, jos ei nälkää,
niin tumminkin puutosta kärsiwälle tyt-
tärelleen !

Korpelan isäntä oli kerran kehoittanut-
kin Mäkelän Maunoa antamaan jotain
apua Jaakolle ja Marille, „silla", sanoi
hän, „nyt nuot uutterat ihmiset sitä juuri
parhaiten tarwitseisiwat".

„loutawill! tiedäthän, ett'ei minulla
ole enään lasta", oli Mauno waan ly-
hyesti ja jyrkästi sanonut.

Kowlllta tuntui nyt elämä Tintta-
lassa.

Petäjä- ja surwoleipä makasi myötäänsä
pöydällä, sillä työn-ansiotkin oliwat lop-
puneet samassa kuin katowuosi tuli, ett'ei
ollut mahdollinen silläkään lailla saada
leiwän lisiä. Walju, mehutoin oli ra-
winto, mutta ei kukaan heistä Valit-
tanut eikä nurkunut elämän kowuutta,
ei kukaan heistä syyttänyt toistaan, sillä
he tiesiwät että onni ja onnettomuus tu-
lewat Jumalalta ja tuon tunnon ja tie-
don woimastll kantoiwat he kärsiwällisesti
ja nurkumatta yhteisesti raskasta kuor-
maansa.

Jos Jaakko tulikin usein synkkä- ja
raskasmieliseksi elämän surun tähden, oli
siinä Mari aina lepertelemässä ja iloit-
tamllssll häntä, sillä hän tiesi että Jaakko
käwi huolelliseksi juuri hänen ja lapsensa
tähden, kun ei hän woinut pitää selwää
leipää pöydällä heidän Marallansa. Kcm-
wan ei Jaakko woinut erällänsä olla ras-
kasmielisenä, sillä seisoihan hänen mieres-
sansä olento, joka työllä ja totuudella
näytti toteeen, että hän rakastaa Jaak-
koansa sydämestään, myötä- ja »vastoin-
käymisessä, niinkuin hän »vihittäessä oli
luwannut, ja niin seisoi Mari wankkana
elämän Pylwäänä, silloinkin kun Jaakko
horjui ja oli sortua elämän surun ras-
kaan painon alle.

Niin. Monta surua, monta huolta,
monta edeltä päin arwaamatointa ahdis-
tusta ja murhetta tuopi halla ja sitä
seuraamat puutokset ihmisille. Niin käwi
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Jaakolle ja Marillekin, niinkuin kohtasaamme nähdä.
Olemme maininneet, ett'ei tuossa uu-

dessa talossa juuri monasti käynyt Vie-
raita, ja niin oli nytkin wielä. Mutta
eräänä kewät-talwen iltana nähtiin se
tumma, että kartanolle ajaa lomautti he-
wosella eräs mies. Hewonen oli Varus-
tettu senkin seitsemanlllisilla heinillä ja
kulkusilla; komea oli rekikin, jossa uljaasti
puetettu mies siinä istui. Kartanolle ei
woitu tuntea kuka tulia oli.

Kun pikku tuman owi aukeni ja »vie-
ras astui sisään, hawaittiin hänen ole-
man Marttalan Matin. Hau ei sa-
nonut hywää päiwää eikä muuta, astua
harppasi maan muutamalla pitkällä as-
keleella perässä olewan Pöydän Päähän ja
rösähti siihen istumaan,

Mitäpä warten tulikaan Marttalan
Matti uuteen Tinttalaan? Tuliko hän
elämän suruista ja huolista raskaute-
tulta, entisiä tuttujansa lohduttamaan ja
auttamaan, nykyään runsaasti käsillä ole-
willa aineellisilla Maroillansa? Ei, niitä
warten ei hän tullut, muuta asiaa oli
hänellä.

Tuo odottllinatoin Marttalan Matin
tulo teki pillu tuwan asuttaisin pahan
waikutuksen. Pahana enteenä oli Matin
ilmestyminen likitienoille ollut heille pit-
kin elämänsä aikaa, ja pahimmat elämän
haaksirikot oli tuo ilmestyminen aina heille
tuonut. Monenlaiset muistot, tunteet ja
ajatukset kaikista entisistä tapauksista ja
elämän seikkailuista lensiwät salahman
nopeudella Jaakon ja Marin sielun lä-
witse ja nuot muistot rewäsiwät heidän
entisen elämänsä kirkkaana tauluna un-
hotuksestll heidän silmiensä eteen. He
tunsiwat sen suuren wälin, joka
lisuuden kannalta katsoen oli nykyään hei-dän ja Matin wälillä, tiesiwät myös sen-
kin, mitä Matti itse tuosta heidän Ma-
listansa pitää. Noita kaikkia tunties-saan kuohui häpeän wiha Jaakon sydä-
messä. Hän oli Matin tullessa ollut
tnkkawalkean ääressä wuoleskelemassa eräs-
tä kauhapuuta, mutta tuon wieracm tul-

tua rupesi hänen kätensä niin »vapise-
maan, että hän katsoi sopiwaksi pistää
puukon tuppeensa ja lakata wuolemasta.

Kaukaan aikaan ei puhunut kukaan
mitään.

Pöydällä oli useampia puoliskolta pettu-
leipää. Rikas, selwää leipää syöwä, yl-
peä wieras, otti wihdoin Pöydältä pettu-
leiwän puoliskon käteensä, jota hän sit-
ten käänteli ja silmäili. Sitten paiskasi
hän sen kädenkannattllmaa pöytää kohden,
mutta pettuleiwän puolisko sai semmoisen
kyydin, jotta se meni kolin kolia lattialle.

»Tuommoinen leipäkö se onkin näillä
maan mahtawilla ja ylpeöillä syötäwä-
nä?" sanoi kun hän lei-
man puoliskon nakkasi.

Tuo temppu ja nuot sanat läwiwät
Jaakon sydämeen kipeästi kuin puukon
pistokset. Hänen otsansa synkistyi ja
huulensa wllwahteliwat, ja melkeen eh-
dottomasti wetayst hänen kätensä nyrk-
kiin. Hän sattui katsomaan Maria sil-
miin ja Mari katsoi Jaakkoa niin surul-
lisesti ja rukoilewasti; Jaakko loi sil-
mänsä alas eikä hiiskunut mitään.

«Semmoista on meidän leipämme tällä
kerralla, mutta ehkäpä se kerran wielä
tulee paremmaksikin", sanoi Mari tyy-
neesti.

„Ei tässä maailmassa", sanoi Matti
kopeasti.

,Ei sitä tiedä, sillä ihmisen onnea ja
onnettomuutta ei woi «armaan sanoa
ennenkuin hän on pciiwänsä Päättänyt.
Tosi on, että leipämme on huono, muttasen huonouden palkitsee moninkertaisesti
tyytywäisyytemme ja keskinäinen rakkau-
temme. Sinä, Matti, olet tehnyt enem-
män kuin häwyttömästi, kun olet tullut
meidän rauhaamme häiritsemään, ja minä
pyydän että menisit Pois ja jättäisit mei-
dät rauhaan!" sanoi Mari.

„Ei wielä", sanoi Matti Pöyhistele-
wästi. ,Minä tulin muistuttamaan teitä
teidän onnettomuudestanne ja kuinka Vä-
hän on syytä teidän olla niin saakelin
ylpeät. Olisipa, Mari, sinulla ollut tar-
jolla paremmatkin päiwät, kauniimpi leipä
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ja mukllwampt asunto, kuin tää karhun
pesä, mutta sinä olit itsepintainen ja yl-
peä, mutta nyt, luulen ma, on sinun yl-
peytesi kukistettu", sanoi Matti ja hänensuunsa oli pirullisessa ilme-hymyssä.

Jaakko rupesi nousemaan ylös, mutta
Mari wiittasi hänelle kädellänsä ja Jaakko
pysyi alallansa. Sen siaan nousi Mari
äkkiä ylös ja astui Matin eteen. Hän
oli harmista ja tuon »vieraan häwyttö-
mästä puheesta punastunut; punastunut
oli hän, maan ei kukistunut ja siinä sei-
soi hän itsenäisenä ja miellyttämän ul-
jaana.

„Häwytöin!" sanoi Mari. „Sinä olet
loistamalla tumalla taasenkin tyhmyytesi
paljastanut tuolla puheellasi. Luuletko
sinä minun koskaan antaman mitään ar-
moa tuommoisen miehen rikkaudelle? Kes-
kellä köyhyyttäni ja puutoksillni kiitän tu-
hat kertaa Jumalaa ja itseäni, ett'en ole
tuommoisen tyhmeliinin kanssa joutunut
elämäni hetkiä wiettämään. Jos sinulla
on pikkuisenkaan häpyä jälellä,niinmene!"

„En wielä. Olkoon niin! Olette mi-
nun kutsuneet tyhmäksi, olkoon niin, mutta
sllllttepa nähdä, ett'en ole niinkään tyhmä
kuin luulette', sanoi Matti.

Samassa alkoi hän pitkäweteisesti tai-
mella lakkareitlllln, Voitokkaan näköisesti.
Wihdoin hän weti sieltä esille jonkun
paperin.

„Tässä on teidän »velkakirjanne, ja jos
ette sitä maksa paikalla, puhtaalla ra-
halla, niin ennen pitkää näette muitakin
wieraita tässä karhun pesässä", sanoi
Matti woittoriemulla ja katsoi tarkasti
Jaakkoa ja Maria silmiin, nähdäksensä
minkä waikutuksen hänen wiimeinen malt-
tinsa heihin teki.

„Milläpä sen nyt paikalla maksaisim-
me", sanoi Mari, puoleksi murtuneena.

.Niinpä minäkin sen luulen. Saatte
olla warmat, että kohti-aikoihin tulee teille
minua wiisaampia miehiä, jotkakyllä tie-
tämät millä woitte meikanne maksaa, ja
luulenpa teidän nyt jo wähin käsittämän,
mistä armosta rikkaus on", sanoi Matti
ja lahti wclkakirjoineen pois, kamalasti

silmäillen mennessään hätään joutuneita
lähimaistaan.

Jaakko-parka tuli nyt kotvan murre-
tuksi. Päiwän selkeästi käsitti hän asian
oikean laidan. Hänellä ei ollut muuta
»velkaa, luin tuo hemosen hinta. Tuon
oli saanut tietää hänen suurin mainoo-
jansa, tuo Marttalan Matti. Hän oli
lunastanut tuon »velkakirjan, saadakseensen llwulla wainottllwllnsll hätään ja hä-wiölle. Tuo entinen welkakirjan omis-
taja oli kernas ollut luopumaan siitä
puhdasta rahaa mustaan niin ahtaana
aikana, jolloin pelkokin lienee häntä sii-
hen kehoittanut, että muka hänen saami-sensa jää saamatta näin kotvana aikana,
jolloin kaikki köyhtyiwät, mitä sitten nuot
wllsta-lllkawllt uudistalon asukkaat. Il-
man noita edellisiä syitä sai hän lisäksi
muka kantaa siiwomiehen nimeä, kun hänei itse tahtonut »velkaansa pois. Ia to-
siaankin tuommoisia siiwomiehiä on maa-
ilma täynnä, jotka omat kernaat melkaa
antamaan, mutta toisen hätään joudut-
tua omat walmiit siirtämään saamisensa
toiselle, uskottllllksensa siten ihmisiä, ett'ei
hän muka hätyytä koskaan welkamw
hiään.

Nuot kllilki käsitti Jaakko täydessä ha-
lossa ja wielä päälliseksi sen, että nyt
oli kowll ja köyhä aika, jolloin ei mitään
maksa paljon mitään. Liikenewiä »va-
roja ei tuntunut olewan missään pai-
kassa welan maksuksi, sillä hengen elät-
tämisestä yksistään oli nukkaan asti työtä.
Jos nuot ainoat eläimet, jotka heillä oli-
wat ja jotka johonkin kelpaisiwat, nyt
heiltä riistettäisiin pois, niin ei olisi
muuta kuin kuolema edessä, sillä nykyi-sen elämisen ehto oli niissä. Tuolta lo-
malta, ennestäänkin jo wihamieliseltä, kos-
toa pyytämättä welkojalta ei ollut armoa
odottaminenkaan, ja uutta lainaa ei ollut
toiwominenklllln. Jos mihin päin katsoi,
jos mitä mietti, ei hän nähnyt muutaedessään kuin perikatoa ja epätoiwoa.

Noita kaikkia nähdessään ja tunties-saan, kukistui Jaakko kokonaan. Hän ei
jaksanut puhua mitään, mutta suuret lyy-
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nelkarpaleet walahteliwat hänen silmis-
tään ja hänen miehekkäät hartionsa tyti-
siwät elämän raskaan kuorman alla. Hän
näki rakkaan mainionsa ja lapsensa joko
nälkään ja puutoksiiu nääntywina tahi
kerjuulla pitkin tietä, ja tuo teki kowan
kipeää hänen sydämellensä. Siinäpä sitä
oli surun syytä.

Marikin oli, Matin pois mentyä, wä-
hän hämillään. Mutta kun hän näki
Jaakon surun ja epätoiwoisen tilan, toin-
tui hän pian. Hän loki lohduttaa mur-
heelta runneltua miestään, minkä moi ja
mikä semmoisessa tilassa oli mahdollista,
mutta mikään ei Moinut auttaa.

,Woi, woi, rakas Mari! Hukassa olem-
me nyt", sanoi waan Jaakko sydäntä sär-
kemällä, marisemalla äänellä.

Tuo tuskasta wärisewä hätä-huudah-
dus herätti Marin uudestaan eloon. Hä-
nen kaswonsa kirkastumat ja tuliwcit
milt'ei iloisen näköisiksi; olipa niinkuin
hänellä olisi ollut jo raha lukkarissaan
wlllmiina, wiZkllttawlltsi tuon loman ja
tunnottoman welkojan kouraan.

„Alä sure noin kowan, rakas Jaakko,
minä laitan tuon asian hywäksi wielä
huomis-päiwanä", sanoi Mari, kiertäen
samassa kätensä Jaakon kaulaan.

„Woi, woi, sitä keinoa ei tule", huo-
kasi Jaakko.

»Nähdäänpä. Ennenkuin huominen päi-
wci on loppuun kulunut, ei Marttalan
Matilla ole meidän kanssamme mitään
tekemistä. Heitä waan se asia minun
haltuuni!" sanoi Mari luottawasti.

„Aiotko mennä isäsi luokse?"
,En; eikä se meitä mitään hyödyt-

täisi."
«Sitähän minäkin", sanoi Jaakko ja

hengitti wähän helpommin.
Aamulla pantiin hewonen aisoihin ja

Mari lähti ajamaan kylMn. Koko ajan
kun Mari oli kylässä, oli Jaakolla tus-
kan, pelwon ja odotuksen aika; pitkät,
tukalat oliwat hetket. Hänessä ei ollut
miestä tekemään työtä sillä ajalla, kun
Mari oli kylässä. Akkunasta akkunaan,
kujasta kujaan kulki hän, wahdaten ja

katsoen milloinka Mari tulisi. Pitkä on
aika odottamalla, suurit silmät katsomalla,sanoo sananlasku, ja niin oli Jaakolla-
kin. Kun ilta alkoi jo hämärtää, tuli
Mari. Hän oli niin iloisen näköinen
jo tullessaan ja sanoi: .termeistä kyläs-
tä!" Jaakon henkeä oikeen ahdisti, eikä
hän tohtinut kysyä kuinka siellä käwi.

Kun Mari sai «aatteita Päältään »vä-
hemmäksi, alkoi hän kaimaa poweaan,
tuota waimojen niin pyhää ja turwattua
kätkyä, ja hänkin weti sieltä esille pape-
rin, mutta ei niin pitkäweteisesti kuin
Matti.

.Tuossa on!" sanoi Mari, ojentaen
paperin Jaakolle.

Jaakko otti sen wawiöten käteensä.Hän awasi sen ja silmäsi siihen. Se oli
sama welkllkirja, jonka hän oli antanut
hewosen hinnasta ja jolla tuo röyhkeä
Marttalan Matti oli niin kowasti hä»
tyyttänyt ja ahdistanut heitä, ja Jaakon
tekemä puumerkki seisoi siinä niin wan-
kasti.

Jaakko ilostui nyt niin, että hänen kä-
tensä wapisiwllt ilosta. Hänen rintansa
lainehti harmaan ja korkeasti, ja sywiä
huokauksia puhkesi sieltä tawan takaa. Se
oli sydämen tuskan ja hädän Pakotus,
joka sieltä tuolla tawalla ulos puhkuili,
antllllksensll sinä sydämen rauhalle.

Hätäisesti kyseli Jaakko Marilta, kuinka
ja mitenkä hän sai tuou määrällisen welka-
kirjan haltuunsa.

.Minä menin suorastaan Korpelan
isännän tykö", alkoi Mari selittää. „Hä-
nelle selitin juurtenjaksainkoko asiain me-
non ja nykyisen hätämme. Korpelan
isäntä kuunteli kauhistuksella Marttalan
Matin raakaa ja jumalatointa käytöstä
kohtaamme. Kun minä olin kertomuk-
seni lopettanut, sanoi hän: ,woi kuinka
mielelläni auttaisin teitä, mutta siihen
olen omilla «aroillani woimatoin, sillä
tänä kowana aikana on työtä kylläksi oman
perheen toimeen-tulosta'. Rupesin pel-
käämään, ett'en saisi apua Korpelan isän-
nältäkään, mutta tuo hänen lauseensa:
„ omilla Maroillani", soi niin lohdulliselta
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ja lupaawalta korwissani. Kun hän oli
puheensa puhunut, waikeni hän ja näytti
jotain miettimän.

„los ei se keino auta, niin sitten en
woi asiaanne anttaa", sanoi hän ja vi-
kasi itsensä suoraksi.

„Mikä keino?" kysyin minä hätäisesti.
„Koetan saada omiin nimiini lainaa

teitä warten", sanoi hän lyhyesti.
.Keneltä?"
„ Isältäsi."
.Jumalan tähden! sinne ette saa mennä."
.Ia miksikä ei?"
„los hän saa wihjllakaan siitä, että

laina tulee meitä warten, niin ei hän
anna; älkää menkö sinne, siitä tnlee uutta
murhetta ja harmia", rukoilin minä.

„Sen minä kyllä tiedän; ei sanaakaan
siitä, että rahat tulisiwat teidän tarpei-
siinne. Isäsi tykö minun täytyy, jos
mieli rahoja saada, sillä muilla niitä el
ole, paitsi Marttalassa, ja sieltä ei lai-
nata', sanoi isäntä, ja niin lahti hän.

Pitkät oliwat ne tunnit, jotta hän
wiipyi isäni luona, sillä pelko ja toiwo
taisteli sydämessäni.

Wihdoin tuli isäntä ja heti hänen ulko-
muodostaan aawistin hywästi käyneen,
sillä hänen katsantonsa oli niin iloinen
ja tyyni oikeen arwattu, hän oli isäl-
täni saanut rahoja lainaksi, niin paljon
kuin tarwitsimme, jotka hän pisti minun
kouraani ja sanoi: „nyt olette pelaste-
tut". Minä en tietänyt miten olisin hä-
nelle kiitollisuuttani osoittanut: minä pu-
ristin ja pudistin häntä kädestä, taput-
telin hänen olkapäälleen ja kiittelin ja
kostelin niinkuin parhain taisin. Hän
s° ....

.Mitä? Kuinka Korpelan isäntä an-
toi sinullerahat, waikt'ei hän saanut Velka-
kirjaakaan rahoista?" keskeytti Jaakko
Marin.

„Hän sanoi: omatuntonne olkoon
«velkakirjananne. Hän kehoitti minun heti
menemään Marttalaan ja maksamaan
welan, mutta hän muistutti minua, että
kaikessa tapauksessa waatisin »velkakirjan
pois", sanoi Mari.

„Ia sinä menit Marttalaan?!" kysyi
l Jaakko säikähtäen.

„Niin, minunhan täytyi, jos mieli oli
saada welkakirja pois. Ia etpä usko,
Jankko, minä olin oikeen ylpeä ja sanoin
Marttalan Matille, että se oli wiimeinen
kerta, kun hän on pääsnyt meitä hätyyt-
tämään. Hän oli weltakirjan jo wienyt
susiwoudille, hakemukseen pantawaksi, mut-
ta minä wandin Matin oikeen wieras-
miesten kanssa tilin-tekoon, ja niin on
welkakirja tässä, waikka kyllä Matti äh-
kyi ja mullisteli", puheli Mari.

,Jumala siunatkoon hywää Korpelan
isäntää. Hän siunatkoon isääsikin, sillä
ilman häneltä emme olisi saaneet rahaa
kauheaan hätäämme", sanoi Jaakko.

Noin he pääsiwät tuosta kauheasta hä-
dästä, joka heidät oli kokonaan epatoi-
woun langettaa. He tunsimat nyt itsensä
niin wapaiffi ja itsenäisiksi, eikä kato-
wuoden tuottamat puutokset ja köyhyys
tuntunut heitä yhtään peljättäwän. Ke-
meillä sydämillä rupesiwat he karulle il-
lalliselleeu, ja tuo Marttalan Matin nab
kelema ja hämäisemä pettu-leipä tuntui
heistä niin makealta, kuin se olisi ollut
suurinta herkkua.

IX.
KmmiN) cktkmttmm tlljlllukft.

Niinhän se on. Usein joutuu ihmi-, män kuwassa koulussa. Usein toiwoo ih-
nen hätään ja ahdistukseen tämän elä-, niinen paljon, mutta wähän saa. Usei»
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antaa Jumala komia koetuksen aitoja
päälle tulla, mutta jota turmaa Häneen
ja itseensä, hän ei tule koskaan häpeään.
Hän taistelee silloin woiton ja toiwon
taistelua, eikä epätoiwon hurjaa ja wim-
mattua rynnäkköä. Silloin ei tunnu
elämä raskaalta eikä katkeralta, puutoksien
ja »vastoinkäymisien ajalla, sillä heidän
ainainen ohjelmansa on: „Wiel' uusi
päiwä kaikki muuttaa moi".

Luottaen ja toiwoen tetiwät Jaakko ja
Marikin työtä. Kewät tuli ja lumi suli
nytkin. Wiljellyt maat saatiin suurilla
ponnistuksilla nytkin kylwöön. Uusia Vil-
jelyksiä raiwattiin minkä woitiin. Waikla
musta, larwas ja mehutoin pettuleipä ei
woinut palkita niitä woimia, jotka towa
työ imi jäsenistä; ponnistettiin kummin-
kin mikä woitiin, ponnistettiin parem-
man ajan toiwossa. Maa kaswoi nyt-
kin rehewästi ja sydän oli niin iloinen,
eikä pettuleipä tuntunut karwaalta, ei
woimat wähiltä. Elämä tuntui heistä
niin iloiselta ja keweältä, kun ei ollut
pelkoa että Marttalan Matti pääsisi heitä
hätyyttämään. Mäkelän Maunoa, Ma-
rin isää kunnioittiwllt he kaksinkertaisella
kunnioituksella, sillä, waikta ei hän itse
sitä tiennyt, oli hän ollut heidän pelas-
tajanaan Marttalan Matin kynsistä; tun-
tuista heistä siltä kuin Marin isä olisi
suorastaan maksanut heidän welkansa.

Niin. Syksy tuli, mutta syksyn kanssa
tuli nytkin halla. Se korjasi yhdellä
iskulla kaikki pois, hien, wäen, kaikki,
kaikki wei se. Paljon oliwat he ponnis-
telleet, paljon karsineet, paljon toiwoneet,
mutta wähän antoi niukka luonto.

Halla-yön jälkeisenä aamuna istmwat
Mari ja Jaakko murheellisina pikku tu-wassaan. Paljon ei puhuttu, sillä sydän
oli täynnä uutta surua, uutta tuskaa ja
ahdistusta. Olisi ollut surua itkuunkin
asti, mutta sitä ei tullut, sillä murheen
pätsi oli niin ankara, että se kuiwi kyy'
neleet.

»Jumala on meidät hyljännyt", wir
k»hti Mari wiimein.

»Niin, Jumala on meidät ja muut
hyljännyt", toisti Jaakko.

»Kuolema tulee tahi kerjääminen", jat-
koi Mari. Hän oli langennut cpätoi-
woon.

Jaakko ei wastannut mitään; hän säp-
sähti ja nousi ja alkoi käwellä lattialla
edestakaisin. Mari, jota hädän ja tus-
kan hetkinä oli niin mankkana seisonut
horjumatta, jota niin monta kertaa oli
lohduttanut Jaakkoa ja lewentänyt neu-
wottaisuudellansa ja lujuudellansa yh-
teistä rastasta taatkaa hän istui tuossa
nyt elämän kowuudelta murrettuna, ku-
kistettuna, ja päästi hädässään tuon epä-
toiwon särkemän äänen. Tuo ääni koski
kipeästi Jaakon sydämeen ja hän tunsi
olemansa hirweässa edesmastauksessa rak-
kaan waimonsa ja lapsensa elämisestä ja
toimeen-tulosta. Tuo epätoiwon scirkemä
waimonsa ääni herätti Jaakon uuteen
eloon, ja kaksinkertaiset woimat tunsi hän
jäsenissään, kaksinkertaisen rohkeuden rin-
nassaan. Tuossa käwellessään näytti
Jaakko miettimän jotain, ja yht'ättiä hä-
nen otsansa kirkastui.

„Ei, rakas Marini, ei kuolemasta eikä
kerjäämisestä puhettakaan. Minä tahdon
tehdä työtä, tehdä kaksinkertaisesti sinun
ja lapsemme tähden. Sinä olet Maral-
laan ja loistaman elämäsi uhrannut ja
yhdistänyt minun kurjaan kohtalooni, ja
sentähden olen minä melkapää uhraamaan
maikka henkeni sinun ja lapsemme eduksi.
Mieleeni on juohtunut uusi teino, jota
en ennen ole tullut ajatelleeksi, ja saatpa
nähdä, Mari, että elämme paremmasti
tulewan kuin tämän wuoden", puhkesi
Jaakko puhumaan, täwellen ensin Marin
tykö ja ottaen häntä kädestä kiinni.

„Mitä sitten aiot tehdä toimeentulok-
semme, Jaakko ", sanoi Mari ja katsoi jo
luottawllsti miestään silmiin.

„Aion rakentaa terwa-uunin ja polt-
, taa talwikauden terwaa. Kantaamme owat
rikkaat terwas-juurikoista. Sulan aikana
nostan niitä niin paljon kuin kerkiän,
talwen aikana särjen ja poltan ne ter-
waksi. Sitten wedätän ne hewosella kau-
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puntiin; siellä saa lerwoilla rahaa ja
rahalla saa wiljaa. Onpa hywä kun
saimme hewosemme pitää", puheli Jaakko.

„Mitä on hädänkin aikana eläissä
tuommoisen miehen kanssa; nyt en pel-
kää enään yhtään, käyköön miten hy-
wänsä", sanoi Mari täysin lohdutettuna,
ja tuntuipa hänen mielestänsä siltä kuin

tuo terwa-uuni olisi ollut jo walmis ja
tusina täysinäisiä terwatynnyreitä sen »vie-
ressä.

Noin he kantoiwat toinen toisensa kuor-
maa. Jos toinen sortui koettelemisien
alla, oli toinen pystyssä, tukeamassa ja
wllhwistamllsslluupunutta, wirwottamassa
wäsynyttä. Wuorottain käwi sortuminen,
wuorottain wirwottaminen, ja jossa wä-
tewin waipui, wahwin sortui, siinä oli
heikoin jälleen seisomassa lujana kuin
muuri ja wahwllsti torjumassa yhteistä
ja siis hirweintä kutistumista.

Eihän muuta. Msissa neuwoin ru-
lettiin terwa-uunill rakentamaan. Jaakko
oli jossain semmoisen kulkiessaan nähnyt,
ja hän oli sen niin tarkoin katsellut, että
osasi sen hywin tehdä. Siinäkös puuhat-
tiin illasta hiljan ja aamusta warhmn.
Joka hetki oli Marikin työssä, ja kun
pikku Mauno nukkui, oli tyttönenkin apu-
na, ja semmoisella uutteruudella tehtiin
terwa-uunill, että se oli kolmen wiikon
kuluttua walmis.

Jaakko rupesi nyt juurikkain nostoon,
ja niitä nosti hän niin kauan suin su-
laa piisasi. Sitten wedätti hän niitä
uuninsa tykö, niin pian kuin maa routi.

Sitten tuli juurikkain särkeminen työksi
ja niin uuniin pano, ja ennenkuin oli
oikeen warma rekikelikään, oli Jaakon
terwa-uunin tykönä useampia täysinäistä
terwa-tynnyreitä; tynnyreitä walmisteli
hän yön seutuina.

Kun täydellinen rekikeli tuli, wäänst
Jaakko kolme terwatynnöriä rekeensä ja
lähti wiemään niitä kaupunkiin. Kun
hän sieltä palasi, maata pullotti hänen
reessään pullea jaraskas jauhokuli. Woi,
woi kuinka rikkaiksi tunsimat he nyt it-
sensä, kun niin paljon waltosia jauhoja

oli heillä yhdellä kertaa. Pettuleipä poistui
pöydältä ja leipä tuli niin »valkoiseksi ja
matosatsi; olisipa se nyt kestänyt waikka
Marttalan Matin tarkastuksen.

Niinhän on: ahkeruus kowan onnen
woittaa. Omalla ahkeruudellaan, omalla
neuwokkaisuudellaan oliwat he hankkineet
itsellensä terweellisen ja »voimakkaan ra-
winnon, silloinkin kun yleinen hätä ja
puutos wallitsi maassa. Eipä monen
wanhankaan talon pöydällä ollut selwää
leipää, mutta Tinttalan pöydällä oli
waan.

Tuuta tekoa pitkitti Jaakko talwikaudet,
ja elämän surut oliwat poistetut. He
katsomat taas rohkeasti tnlemaisuutta sil-
miin ja tekiwät työtä ilolla. Eipä Jaa-
kolle ja Marille käynyt yhtään huoleksi,
maikka heille kewät-talwella syntyi taas
lapsi, tuommoinen pieni, kaunis tyttö, ei
käynyt huoleksi, mutta suureksi iloksi tuo
uusi mäen lisäys, sillä heidän elämänsä
ja toimeentulonsa oli turwattu. Karkea,
nokinen oli isä useinkin työnsä tähden,
mntta tuon nokisen nutun alla oli läm-
min ja tuntehikas sydän, joka woi niin
Verrattomasti rakastaa ja alttiiksi mita-
waisellll itsensä uhraamisella astua elä-
män kowalle tllistelo-tantereelle, taistele-
maan niiden eduksi, jotka hänelle maa-
ilmassa oliwat rakkaampia.

Lakkaamatta työskenteli Jaakko koko tal-
wen terwll-uunillansll. Tyytywäisenä työs-
kenteli hän, sillä hän tnnsi että siinä oli
hänen omansa ja perheensä elon lähde.
Eipä tuo työskenteleminen hukkaan men-
nytkään, silla komea ja walkea leipä oli
myötäänsa pöydällä, ja kewmmen tultua
oli siemen peltoon warustettuna, kesän
leipä pienessä aitassa tallella ja puoli
hewosen hintaa maksettuna. Niin paljon
woi luja tahto ja ankara uutteruus ai-
kaansaada.

Kesän tultua laittoi Jaakko taasenkin
peltonsa kölwöön ja liian ajan myllehti
hän taas Metsälammen rämeellä, raiwa-
ten yhä wlllln uutta wiljelystä.

Syksy tuli ja yöt ja illat pimeniwät.
Eräänä syysiltana lähti Jaakko kylään
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tärkeän asiansa wuoksi. Hän oli lowasti
tehnyt työtä koto väiwän, jonka tähden
hän oli komasti Väsyksissä. Hän ei ras-
kinut tuota kylämatkaansa tehdä päiwällä,
sen wuoksi lähti hän illalla. Ennenkuin
hän ehti kylään, tuli jo pilkkosen pimeä.
Hän tunsi Vastustamattoman halun is-
tahtaa tien wiereen ja panna piippuunsa.
Tuskin oli hän saanut piippuunsa pan-
nuksi, kun hän kuuli askelia, jotka lähe-
mmät häntä ja hiljaista puhetta. Jaakko
ei tiennyt miksi se niin oli, mutta tietä-
mättään wetäysi hän tiepuoleen.

«Eikö istuta wähän!" kuuli Jaakko
melkeen kuiskaamalla sanottaman.

«Istutaan waan ja lemahdetaan wä-
hän, eihän meidän aikamme ole wielä
täpärällä", kuiskasi toinen ääni.

Sen keskustelun perästä tuliwat kuis-
kaajat lliwan lähelle Jaakkoa ja istuiwat
mättäälle. Jaakko oli kallistunut pitkäk-
seen maahan, älytessään heidän lähene-
män.

«Mitä mainen nuot oikeastaan owat?"
ajatteli Jaakko.

.Meillä on runsas saalis tiedossa",
luiskasi ääni.

«Nätti summa, neljätuhatta markkaa."
«Se on kyllä nätti summa, mutta se

ei ole wielä meidän."
«Kello yhdentoista ja kahdentoista tie-

noilla wasta, ja nyt lienee kello wasta
puoli kymmenen."

«Katsopas kelloasi! Kaikki pitää harkita
tarkoin."

Jaakko pelkäsi tulemansa keksityksi, jos
he waan ottaisiwat walkean, sentähden
wetäysi hän niin liki maata kuin waan
taisi, Samassa siwalsi toinen heistä tuli-
tikulla walkean ja katsoi kelloansa. Kol-
kosti walaist walkean leimaus pimeää met-
säistä seutua. Sen matossa hawaitsi
Jaakko nuot puhujat olewan kaksi outoa
miestä.

«Kello on neljänneksen yli yhdeksän,
meillä on hywästi aikaa wähän tuumi-
tella: sinä tunnet hywästi tienoot?" sa-
noi kelloon katsoja.

«Tunnen."
Tintto I»a«°.

„Missä teemme hyökkäyksemme?"
«Kolmi-ristin teitten haaroissa, sen

sopiwampaa paikkaa ei ole. Mutta onko
se warma, että hän juuri silloin tulee?"

«Niin warma kuin me tässä."
«Mistä olet niin tarkat tiedot saa-

nut?"
«Marttalan Matti on kaikki asiat tark-

kaan harkinnut, ja hän kyllä tuntee ne;
hän on kelpo mies."

Oletko kauwankin ollut Marttalan Ma«
tin tuttu?"

«Kuulolta kauwllnkin, mutta persoonal-
lisesti en enempää kuin wiikon päiwät,
jonka ajan olen majaillut Marttalassa.'

.Wiikon päiwät olet majaillut Mart-
talassa, ja sinua on palkinnon luwalla
perään kuulutettu! Mikä rohkeus!"

Jaakko säpsähti. Hän oli kyllä hei-
dän puheistaan ymmärtänyt, että he oli-
wat pahllntekiöitä ja että heillä oli joku
hirweä rikos tekeillä, mutta sitä ei hän
osannut llllwistllllklllln, että toinen noista
ilkiöistä oli se kuuluisa pahantekiä jaryö'
wäri, jonka kanssa koko maakunta oli
hädässä ja josta oli luwattu useamman
sadan markan palkinto sille, joka hänen
kiinni saisi. Jaakon nyrkit wetäysiwät
kokoon ja hän oli hyökätä heidän kimp-
puunsa, mutta muisti kumminkin, että
heitä oli kaksi ja kenties aseilla warus-
tettuina, jonkatllhden ci hän ainakaan heitä
kiinni saisi; senwuoksi pysyi hän alallansa.

„
Kyllä minua saamat kiinni wuowata.

Poika un »aliin siellä, wäliin täällä, ja
jos joku rohkea työ kuuluu, saat kohta
arwatll, jotta siellä poika taasenkin me-
nee", sanoi toinen heistä.

«Aiotko laumankin majailla Martta-
lassa?"

«Tähän nykyyn en muuta kuin käydä
wielä, sillä tämän yöllisen tepposen pe-
rästä rumetaan taas tarkasti nuuskimaan
jätkiäni; sen jälkeen minä taasen huilaan,
jotta on kaiketi welliwest watillamme."

„Tahtookos Marttalan Matti mitään
wlliwoistansll, kun tämän saaliin il-
moitti?"

«Hywä toki, kuinkas muutoin. Wäa-
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rinhiin olisi, jos ei hän saisi osaansa,
kun on neuwonut niin tarkkaan kaikki ja
wiikon minua ruokkinut ja suojellut."

.Paljonko hän tahtoo?"
„Neljännen osan."
„ Mitenkäs loput ja'amme?"
,Sinä saat myös neljännen osan."
„Enkö puolia jäännöksestä?"
„Sinä olet huutitoin! Sinulla ei ole

koskaan ennen ollut inhattakaan markkaa
yhdessä pensaassa. Kiitä minua niiden-
kin edestä, kun kutsuin sinua osalliseksi
sllllliisen, ja itseäsi waan siitä kun totte-
lit kutsua. Siinä on sinulle hywinkin,
joka saat asua kotonasi, waimost ja las-
tesi tykönä, kunniallisena ja parantnneena
ihmisenä, jos kohtakin olet kerran selkääsi
saanut. Minulla ei ole kotoa, ei wai-
moa, eikä lapsia. Minua wainotaan ja
ajetaan takaa kuin metsän petoa ja lu-
wataan suuria palkinnotta kiinni-saajal-
leni, Woi, Woi! Ei ole hauskaa täm-
möinenkään elämä. Jos minä sillä sai-
sin semmoisen elämän, kuin sinulla on,
niin antaisin itseni kiinni jakarsisin ran-
gaistukseni. Mutta woi! Ikuinen »an-
keus odottaa minua niin pian kuin kiinni
joudun. Tuntuuko paljolta elämämme
päällisiltä, jos minä saan tuhannen mark-
kaa enemmän? Jos minä olisin sinun
sijassasi, tyytyisin wiiteen sataan. Tin-
gitkö wielä osastasi, niin et saa penniä-
kään", puhui toinen heistä ja hänen ää-
nensä kiihtyi isommaksi.

„Älä puhu niin isosti, sillä metsällä-
kin saattaa olla korwat. Minä tyydyn
tuhanteen", kuiski toinen ikäänkuin pelä-
ten, että tuo tuhat markkaa luiskahtaisi
pois hänen kourastansa.

,Laita waan nyt niin, että kaikki laypi
hywin", sanoi edellinen.

„Kyllä, mutta mitä perhanaa sinä wielä
Marttalaan menet?"

„No, wiemään Matille osansa. Etkö
sinä sitä tiedä, että ihmisen tulee olla

rehellisen."
.Milloin sitten aiot muulloin Mart-

talassa käydä?",
„En tiedä tänakö wai tulemana wuo-

tenä, mutta jos ma elän ja wapaana
pysyn, niin käyn minä siinä, se on hywä
talo. Kun kuulet jonakuna syksyisenä,
pimeänä yönä näkymän walkean Martta-
lan kellari-kamarissa, niin saat tulla mi-
nua terwehtimään."

„Heittäkäämme jo nämät, aika kiireh-
tii. Miten järjestämme hyökkäyksemme?"

„ Mitenkäs muutoin kuin niin, että
kun äijän kulu tulee rahojensa kanssa
hewosella Hiljaksensa ajaen tietä myöten,
llllwistamatta mitään pahaa, tormaat sinä
hewosen päähän kiinni ja minä paiskaan
tukon äijän suuhun, siwallan hänen kär-
rystä maahan, annan hänelle muutaman
täräyksen ja kiskon hänellä rahat pois.
Sillä se on teko tehty, ja mihin muuhun
toimeen sinusta pelkurista olisi? Mitä
muuhun asian loppusointuun tulee, kyllä
sen kylä tekee, sillä kyllä se pian tiedoksi
tulee. Neljätuhatta markkaa ei ole
aina tarjolla."

„Mutta jos sattuisit antamaan niin
kllwan täräyksen, että ukolta menisi henki."

„Entä sitten? Se ei suuresti lisäisi
minun rikosteni sarjaa. Hän, mokoma
saita, on jo elänytkin tullakseen, kiskoak-
seen muilta ihmisiltä nuot rahat ja an-
taakseen ne meille."

„Mutta jos emme onnistuisi/
,Ei se tee mitään. Jos emme nyt

onnistuisi, onnistumillehan wasta; mei-
dän hänen rahansa owat, jos ei hiljan
niin hitain; me otamme'ne hänen koto-
aan jolloinkin, jos emme nyt saa. Nyt
ei saa omantunnon koiraa päästää irti."

.Katso kelloas, aika kuluu, minä pel-
kään että hiljastumme."

„Kohta kymmenen", sanoi käsketty, kat-
soen kelloansa tulitikku-walkean walossa.

„Lähdetään nyt, parempi odottaa kuin
hiljllstua", sanoi toinen, ja niin he läh-
tiwät.

Jaakko ei tiennyt mitä ajatella. Ri-
kos oli tulossa ja hirweä rikos, kenties
murhakin. Miten estää se? Kerätäkö
wäkea ja kaapata pahantekiät kiinni? Ei,
siihen ei ole aikaa. Marttalan Matti

roswoin pesä! Neljätuhatta mark-
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laa? Kuka on tuo tarkoitettu uhri, ja
mistä kulkee hän? Mistä on Marttalan
Matilla niin tarkat tiedot hänestä?
Kellari-kamari kuka oli tuon kuului-
san pahantekiän kumppani? Siina kysy-
myksiä, jotka tuiskuna lensiwät sikin so-
kin Jaakon sielussa. Häntä kauhistutti
pudistutukseen asti ja meri wirtaili rai-
woisasti hänen suonissaan, muistelles-
saan mitä hän oli nähnyt ja kuullut.

Kun hän toipui tuosta ajatusten ja
kysymysten ristiriidasta, päätti hänkin
kiirehtiä tuonne kolmi-ristin tien-haaraan,
johon nuot roistotkin aikoiwat, täyttämään
kauheaa rikostansa, koettamaan moisiko
hön jollain lamalla estää sen.

Niissä mietteissä lähti Jaakko astele-
maan kolmi-ristille Päin, jonka hän hy-
win kyllä tunsi.

Tuo kolmi-risti oli nimensä saanut
siitä, kun siinä yhdistyi kolme tienhaa-
raa yhteen. Se oli puolen neljänneksen
päässä likimäisestä talosta, ja wahwa
metsä kaswoi niillä paikoilla. Uhdessä
tienhaaraan pistämässä mutkassa eli nie-
mekkeessä oli kauhean iso kiwi, jota sa-
nottiin ukon kiweksi. Semmoinen oli se
paikka, jota kohden nuot kolme miestä
astuskeliwllt Vapaasta aitomisesta ja jota
kohden neljäskin mies tuli, tietämättä
kumminkin että häntä ollaan siinä odot-
tamassa.

Kun Jaakko pääsi kolmi-ristille, kuuli
hän kohta hewosen riehumista, jota toet-
tiin hillitä. Hän kuunteli tarkemmin ja
kuuli jonkinlaista ähkimistä jatemmellystä.
Hän arwasi heti, että nuot roistot oli-
wat jo uhrinsa kimpussa. Hän riensi
Paikalle ja hewosen riehumisen ja mies-
ten rehkimisen kautta tulleen kolinan Umoksi
Pääsi hän heidän huomaamattaan aiwan
heidän sekaansa.

„Roistot, warkaat, ryöwärit!" karjasi
Jankko ja antoi samassa kumossa ole-
wlln miehen päällä riehumalle miehelle
semmoisen läimäyksen, että hän lensi tol-
lonkoppina toiselle puolen maantien o-
jllll. Samassa hän koetti kumossa ole-
wlla miestä ja tunsi että hänen suunsa

oli sidottu huiwilla. Jaakko repäsi heti
huiwin pois suun edestä ja auttoi häntä
pystöön. Samassa toipui ryöwäritkin
ja yhdistetyillä woimilla ryntäsiwät he
nyt. päälle. Jaakko sai toisen rinnuksista
kiinni ja kauheoillll käsiwoimillaan antoi
hän sille semmoisen hujauksen, että hän
lensi rytisten metsään, mutta samassa
tunsi hän karwllstelewan käsi-rannettllnsll.
Toiselle antoi hän terweestä kämmenes-
tään semmoisen poukauksen, että hän lensi
kauwlls tielle seljallensa, eikä näyttänyt
toipuman ylös ollenkaan. Sillä wälin
oli tuo roswoin käsissä ollut mies toi-
punut hewosta pitämään.

„Rahanne, owatko rahanne tallella?"
kysyi Jaakko hätäisesti.

„O-wat, ra-rahat o-owat ta-tallella",
änkytti mies.

Jaakko sanoi nyt lujasti, että jos he
wielä kerran yrittämät, niin hän on pa-
kotettu ottamaan aseen, ja silloin ei ole
takaamista josko he hengissä pääsewät
paikalta.

Roistoja ei enään näkynyt, ei kuulu-
nut, he oliwat tulleet tuntemaan että:
.Käsillä tätä karhua ei woitu kukistaa'.
Tuo toinen rynnäkkö lienee heillä ollut-
kim jo epätoiwonrynnäkkö, sillä nuot neljä-
tuhatta markkaa poltti tietysti heitä, jotka
he pitiwät jo ominaan ja jotka he oli-
wat saapa, saapa.

Jaakko rupesi toimimaan pelastettua
miestä kärryihin. Noswot oliwat lyö-
neet häntä pahoin päähän ja sentähden
ei hän kyennyt toimimaan juuri paljon
mitään.

„Ken te olette ja mistä te kuljette?"
kysyi Jaakko, luu he oliwat pääsneet aja-
maan.

„Minä olen Mäkelän Mauno ja
tulen perimästä isoa saamistani", sanoi
kysytty.

Jaakko säpsähti.
Kumpikin heistä oli niin wähän kuul-

lut toistensa puhuwan, ett'eiwät he tun-
teneet toisiansa äänestä, ja nähdä ei woi-
nut, sillä oli niin pimeä, ettei woinut
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nähdä waikka ulisi tikulla silmään pis-
tänyt.

„Kukqs te olette, joka pelastitte mi-
nun kauheasta maarasta?" kysyi Mauno
wuorostaan.

„Minä olen se mies, jolta wähimmän
olisitte apua odottaneet", sanoi Jaakko
ja hänen äänensä wärähteli niin kum-
mallisesti.

Nimenne?"
„Sitä ette tarwitse tietää."
.Tulellehan kanssani kotia?'
.En."
„Kuinka sitten woin palkita teille hy-

wyytenne?"
»Sitä ette tarwitse tehdä; se on jo

palkittu", sanoi Jaakko, mutta jos Mauno
olisi woinut nähdä, olisi hän huomannut
Jaakon silmissä kiiltämän kyyneleitä.

„Kummallinen mies te olette, mutta
miksi teidän kätenne on noin märkä?"
sanoi Mauno, kun Jaakko tuki kädellänsä
tuota pahoin rusikoitua appeansa.

,Se on, luulen ma, wähän haawoi-
tettu', sanoi Jaakko, joka itsekin tunsi nyt
kätensä wuotllwan werta. Hän otti hui-
win kaulastansa ja sitoi sen.

Noin keskustellessaan oliwat he tul-
leet Mäkelän tien haaraan.

„Tässa kääntyy meidän tien haara,
olkaa hywä ja kääntäkää sinne", sanoi
Mauno.

Jaakko käänsi.
Kun he tuliwat kartanolle, koperoitsi

Jaakko jotain kärryn lamalta.
~Mitä haette?" kysyi Mauno.
.Piippuni on joutunut hukkaan".
„L°ysittekö piippunne?"
,En. Luultawllsti on se pudonnut

tielle. Pääsette jo kai tästä huoneesen,
hywästi!"

.Pääsen, mutta ettekö te tule kans-
sani?"

„En. Hywästi!'
„En ymmärrä teitä. Jumala Palkit-

koon teidän jalon työnne minua kohtaan,
koska ette suoneet minun sitä Palkita',
sanoi Mauno ja koperoitsi Jaakon kä-

den omaansa ja Puristi sitä, mutta Jaa-
kon käsi wavisi.

Niin erkaniwllt he.
Kun Jaakko sai appiwaarinsa turwaau,

maltasi hänen kummalliset tunteet. Hän
oli tylyn, kowan appensa pelastanut kau-
heasta maarasta, melkeen tietämättään.
Hän oli saanut tehdä palweluksen lomalle
apelleen, ja nyt oli hänellä ollut woi-
mall ja rohkeutta puhutella häntä suusta
suuhun, waiktei hänellä sitä silloin ollut,
kun hänen olisi pitänyt ilmestyä appensa
eteen pyytämään häneltä elämänsä kump-
pania. Ilon oli appi silloin katsonut
hänen, nyt kutsui hän häntä teiksi ja
hywäntekiäkseen, tietämättä kumminkaan,
ketä hän niin ja niillä nimillä kunnioitti.

Salaa oli hän apellensa saanut tehdä
tuon mieluisen palweluksensa ja salata
tahtoi hän koko tapauksen, niin tarkkaan
kuin suinkin mahdollista oli, ja Jaakko
iloitsi sydämestään, että asia oli kaikin
puolin niin hywästi onnistunut.

Niissä mietteissään lähti hän kämele-
mään. Hän käsitti aiwan hywin, ettei-
wät weiwarit enään tulisi Marttalaan,
kun ei heidän asiansa onnistunut, sillä
eipä heillä ollut nyt Matille tuovakaan
tuota luwllttua tuhatta markkaa, ja noi-
den asianhaarain muolsi ei noita roistoja
ollut ajattelemistakaan Marttalasta kiinni
saada. Jaakko heitti warsinaisen asian-
sakin ajamatta ja lähti tallustelemaan
kotiinsa.

Kummalliset mietteet oliwat Maunol-
lakin. Mistä ticsiwät nuo roistot, että
hän juuri nyt oli käynyt perimässä isoim-
man slllltllwansll? Hän ei ollut itänä en-
nen nähnyt eikä tuntenut roswoja, eikä
hänen ollut koskaan tarwinnut peljätä
niitä, ja nyt arwasiwat ryhtyä häneen
käsiksi, kun hän suurinta rahasummaa
eläissään kuljetti.

Kuka oli tuo hänen kummallinen pe-
lastajansa, joka ei wastaan ottanut mi-
tään palkintoa, ei edes ilmoittanut ni-
meaänkään, sanoihan maan: „minä olen
se mies, jolta Vähimmän olisitte apua
odottaneet", „hym! kukahan hän sitten on,
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jolta wähimmän apua odotan?" „Se
on jo maksettu", sanoi hän, „millähän
olisin sen maksanut? Kummallista ja se-
littämätöntä armoitus, joka käypi yli
ymmärryksen. Lienee hän kuka wielä lie-
neekin, mutta sangen mankka ja hywä
mies hän on", mietiskeli Mauno kama-
rissaan, haudoskellen ajettunutta päätään
ja silmiänsä kylmillä kääreillä, sillä rois-
tot »limat hänen kolhineet haawoihin ja
tuhmuihin.

.Mistä olet tämän löytänyt?' sanoi
Mauno, ottaen piipun käteensä.

„Kärryn lamalta."
„Tamä on sen miehen piippu, joka

minun pelasti wiime yönä rosmojen kyn-
sistä; hän haki tätä, mutta ei löytänyt.
Tämä pitää tarkoin tallettaa; ehkä tämän
kautta saan tietooni pelastajani", sanoi
Maunu.

Kuuman sairasti Jaakko haamuansa,
mutta hywlllla hoidolla parani se kuiten-
kin. Hän iloitsi sydämessään, sillä hän
tiesi kenen eduksi, kenen tähden tuo haa«
wa oli tullut. Tuntuisia Jaakon mie-
lestä siltä kuin hän olisi apelleen jo mak-
sanut sen wääryyden, kun hän häneltä
oli tyttären ryöstänyt wasten hänen tah-
toansa. Suuri oli Jaakon ja Marin ilo.

Klluwan sairasti Maunokin pahoin
pyntättyä päätään, mutta wihdoin parani
sekin. Mutta hänellä ei ollut iloa, sillä
hän ei woinut palkita hywäntekiäänsä,
kun hän ei tiennyt sitä. Kuka maan
talossa käwi, näytteli Mauno hänelle
tuota merkki-piippua jakyseli joskokukaan
sitä tietäisi kenen se on, mutta wkaan
ei tiennyt, ei tuntenut piippua, ei oi-
maltanut sen omistajaa, salaisuudeksi jäi
se. Jokainen sen kyllä oiwalsi, ett'ei pii-
pun omistaja liene mikään loistama mies,
koska piippukaan ei ollut loistama; mus-
tunut, nokinen, «isästä tehty niwerä-
piippu oli se, mutta se olisi tietänyt niin
paljon asioita, jos se olisi osannut pu-
hua olisi tietänyt senkin, jota nyt
juuri olisi tahdottu tietää.

Usein muistui Maunolle Mari ja Jaak-
ko mieleen. Ei se ollut sekään tuottanut
yhtään iloa hänelle, kun hän ajoi lap-
sensa Pois kotoaan; surua ja tuskaa tunsi
hän maan sydämessään, mutta mitä hän
kerran oli tehnyt, se täytyi Pysyä, sillä
hänen itsekäs ja jäykkä luontonsa piti
häpecinä sanojensa ja tekojensa peruutta-
misen.

Jaakon kylässä käyntiä ei ollut näh-
nyt kukaan. Kun hän tuli totia, oli
wielä yö. Mari hyvpäsi heti ottamaan
walkean. Mari säikähti ja waaleni
Jaakko oli malju kuin kuolema ja ylt'-
yleensä merissä.

„Mitä Jumalan tähden nyt on tapah-
tunut?" kysyi Mari mamisten.

„Ei mitään määrällistä", sanoi Jaakko
ja kertoi asian loppuun asti.

Oi kuinka iloiseksi Mari tuli! Kuul-
tuansa asian oikean laidan hän nouti
mettä ja pesi Jaakon kädessä oleman haa-
mun, ja sitten sitoi hän sen Paremmasti.
Sitten laittoi hän ruokaa, ja kun Jaakko
oli syönyt, laittoi Mari wuoteen ja toi-
mitti hänen maata.

„ Nutusta nyt, Jaakko! Sinä olet saa-
nut tehdä Marisi isälle hymää", sanoi
Mari ja Pani erinomaisen ison koron
tuon ,nyt" sanan päälle. Jaakko nuk«
kuikin pian, sillä hän oli kowan uuwuk-
sissa ja wäsytsissä, ja tuo hllllwa kädessä,
ehk'ei komin määrällinen, oli wuotanut
liiemmäksi ja siten lisännyt hänen uupu-
mistaan.

Tyttö ei tiennyt Jaakon kotiin tulosta
mitään, sillä hän nukkui.

Aamulla kun Mätelässä korjattiin noita
onnettomia matka-kärryjä, löytyi niiden
lamalta niwerä-piippu, lyhyellä luuwar-
rella. Renki-poika toi sen heti Maunolle
ja sanoi: »onko tämä teidän piippunne?"
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x.
Knmlmtll Pauloja wllittll.

Jumala oli siunannut maakunnan taas
hywällä wullden-tulolla. Keweällä sydä-
mellä kokosi maamies kaikkialla salwoonsa
työnsä hedelmän ja hänen otsaltaan oli-
wat poistuneet ne synkät maot, jotka kaksi
kuwllll katowuotta oli siihen painaneet.

Suuri, moninkertainen ilo ja tyyty-
wäisyys oli Tinttalllssllkin. Wäki laitti
oli terweenä ja pikku Leena (mummon
kaima) tasosi ja wahwistui pciiwä päi-
wältä. Appiwaarille oli saatu tehdä hy-
wää hänen tietämättään. Wuoden-tulo
oli ollut niin runsas, ett'ei koskaan en-
nen semmoista; nyt ei tarwinnut mitata
wuoden tuloksia tapottain ja tynnyreit-
täin, niitä oli nyt kymmeniä. Weltauttu
ei oltu ollenkaan noina katowuosinll, päin-
wastoin oli maksettu puoli hewosen hin-
nasta ja tuo kaikki oli oman työn, oman
toimen ansio; eikö ollut syytä olla tyyty-
wäinen?

Työtä tehtiin nytkin Tinttalassa ja
Jaakko uskalsi ottaa nyt jo wähin wie-
rasta mäkeäkin työhön, runsaan wuoden-
tulon nojalla. Wiemäriä nyt sywennet-
tiin, että woist ruweta sawea nostamaan
Metsälammen rämeellä.

Eräs asia oli Jaakon mielessä yötä
väiwää. Jos maikka hän olisi ollut wielä
missä työssä ja toimessa hywänsä, ei se
maan mennyt hänen mielestään. Mart-
talan Matti, hänen epärehellinen käytök-
sensä rosmojen pesä kellari-ka-
mari - jospa olisi wieraita miehiä
miten saada nuo waaralliset pahantekiät
kiinni? Ehkä ne wielä murhaamat hänen
appensa oliwathan he jotain sem-
moista puhuneet tuolla metsässä nepä
ne oliwat semmoisia asioita, jotta eiwcit
menneet pois Jaakon mielestä, mutta ei
hän niistä kenellekään muille puhunut
kuin Marille.

Marttalan kellari-kamarista kappaleen
matkan päässä oli eräs wanha ja riutu-
nut mökki. Riutunut oli sen asukaskin,
sillä hän oli wanha ja kiwuloinen. Hän
oli usein sairaana tuo wanha waimo.
Kiwuloinen oli hän ollut pitkin ikäänsä,
jo pienestä tyttösestä pitäen oli Mari
usein käynyt eukon tykönä mökissä, ime-
mässä hänelle minkä mitäkin elämän tar-
peita, ruokaa tai »aatetta, joita hänen
köyhäin ystäwä äitinsä oli hänen laitta-
nut eukolle wiemään. Niillä retkillään
rakastui tuo lempeä-mielinen tyttö tuo-
hon säwyisään, ja kristillismieliseen, köy-
hään eukkoon, ja asiattakin kämi hän usein
istumassa eukon luona, lohduttelemassa
häntä ja hoitelemassa murheelta ja köy-
hyydeltä alinomaisesti rasitettua eukkoa.
Eukko niin mielellään kertoi Marille, hä-
nen siellä ollessaan, elämän suruista ja
taisteluista, sen iloista ja riennoista, to-
tuuden sorroista ja »voitoista, sanallasanoen: ihmisien lankeamisista, nousemi-
sista, kohoamisista jn sortumisista. Niistä
puhui hän, sillä hän oli itsekin monta
lomaa kokenut, monta iloa jasurua mais-
tanut, ja wiimein oli hän sortunut elä-
män kowan kuorman alle. Häneltä oli
kuollut mies, oli kuollut lapset, ja yksi-
nään oli hän jäänyt mökkiin, armoleipää
nauttimaan. Mutta hänellä oli wahwa
turwa tuskissaan ja hädissään, sillä hän
toiwoi kerran pääsewänsä siihen wapaa-
sen asuntoon, jossa ei ole eroitusta köy-
hän ja rikkaan wälillä, jossa ei ylönkat-
sota ketään ja jossa ei tauti, kiwuloisuus,
eikä köyhyys ja murhe waiwaa. Siitä-
kin toiwostansa puhui eukko usein Ma-
rille. Mari kuunteli niitä hartaalla ha-
lulla ja ne painuiwat sywälle nuoren ty-
tön sydämeen; ne wetiwät usein hänen
mökkiin, eukkoa kuuntelemaan ja häneltä



oppimaan. Hän silitteli eukon ryppyisiä
kaswoja ja hänen hopeanharmaita hiuk-
siaan, eukon kertoillessa. Ia milliin kun
eukko tuli elämänsä kowimpiin kohtihin,
wuotiwat hänen silmistään wiljawat weet;
ne pyhki ja kuiwasi Mari pienillä kätö-
sillänsä. „Millähän minä kerrankaan
woisin sinun hywyytesi palkita, rakas
Mari!' sanoi useinkin semmoisissa tapauk-
sissa eukko.

Kaukaan aikaan ei ollut Mari käynyt
eukkoa terwehtimässä. Hänelle itselleen-
kin oli tullut elämän suruja ja taiste-
luita, ja nuot eukon kertomukset oliwat
hänelle nsein suurena lohdutuksena ahtai-
na aikoina. Nyt nähtiin Marin mene-
män taas eukon mökkiä kohden, sillä kah-
denlainen syy pakoitti häntä siihen, ni-
mittäin entinen ystäwyys ja joku erityi-
nen asia.

Kylässä oli kummallisia huhuja liik-
keellä. Siellä, näette, kuiskaeltiin ensin
salaisesti, mutta pian oli se yleisenä ja
julkisena puheen aineena, että Tintta
Jaakko on yrittänyt llftpimaarillan

ryöstämään. Marttalan Matti oli tuo-
ta tietoa niin mielellään ja naurussa suin
lewitellyt!

Illllkko ja Mari eiwät kaulaan aikaan
tietäneet mitään tuosta hirweästä syytök-
sestä; kukapa tuonne heidän syrjäiseen ja
unhotettuun kotiinsa tiedon tuosta toi.
Muutoin oli tuo syytös niin hirweä,
ett'ei kenenkään haluttanut sitä heille sa-
noa; semmoisen asian sanojan täytyi olla
joko tosi ystäwän tahi ankaran wihamie-
hen ja semmoisia ei Jaakolla ja Marilla
tiheässä ollut. Mutta Jaakko oudoksui,
miksi ihmiset niin umpikuljuisesti ja sala-
kähmäisesti häntä latseliwat kylässä käy-
dessään. Jaakko-parka! Häneen oli am«
muttu nuolia, myrkytettyjä nuolia; ilkeä
wihollinen oli niitä ampunut. Jaakko
ei tuntenut niiden kirwelemän, sillä hä-
nen sydämensä oli puhdas, oli terwe,
mutta outoa painoa tunsi hän nytkin jo,
wllikka nuolet oliwat wielä salattuna.

Wuosi oli kohta kulunut tuosta Mä-
kelän Maunon ryöwäysyrityksestä. Pal-

jon oli Tinttalllssa taas tehty työtä, pal-
jon ponnisteltu. Metsälammen rämeellä
oli samea useassa paikassa näkösällä, pit-
kin sywien ojien reunoja. Siellä oli
Jaakko kesänsä wiettänyt, erään toisen,
palkkamiehen kanssa. Syksy tuli ja yöt
ja illat pimeniwät. 3M makasi raskaana
Jaakon mielessä appiwaarinsa kohtalo,
sillä oliwllthan nuot Vaaralliset roswut
uhanneet wasta ryöwätä hänen, jos ei-
wät silloin onnistuisi. He eiwät silloin
onnistuneet, ja kuka tiesi milloin he teke-
mät toisen jakenties hirweämmän yrityksen.
Hän ei woinut mennä appensa tykö, wa-
roittamaan häntä, sillä hän tunsi hänen
jäykän luontonsa ja pelkäsi tylyä kohte-
lua. Jos mitä tietä hän ulisi ajatellut
appensa pelastusta, ei hän mitään war-
mull keinoa löytänyt.

Eräänä päiwänä tuli Korpelan isäntä
Tinttallllln. Hänellä ei ollut entistä iloi-
suutta eikä hilpeyttä, kalpea, walju oli
hän nyt.

Mari ja Jaakko ihastniwat ensin wie-
ralln tulosta, maan pian hämmästyiwät
he isännän surullisesta näöstä. He ke-
hoittiwat häntä istumaan ja kyseliwät
mikä häntä waiwllll.

„Woi, hywät YZtnwät, mitä minulla
on nyt teille sanottamaa! Koko kylä nyt
huutaa, että sinä, Jaakko, olet wiime
syksynä ollut appiwaariasi ryöstämässä.
Minä en sitä jumalatointa juorua usko
ensinkään, eikä meidän mäkikään, mutta
ei niitäkään puutu, jotka asian pitämät
täytenä totena", sanoi isäntä surumielin.

Olipa ystäwä, joka tunsi kipua sydä-
messään, kanssll-ihmistensä kowasta, syyt-
tömästä sorrosta ja tuli sitä heille il-
moittamaan.

Jaakko ja Mari waalcniwllt. Oliko
kumma, jos heidän min tciwi? He tiesi-
wät miten asia oikeastaan oli ja oliwat
iloinneet sydämessään, että oliwat hänen
tietämättään saaneet tehdä hywää jäy-
källe apelle. Tuo hywä työ oli kään-
netty hirweimmätsi rikokseksi, jota ikänä
woidaan ajatella; se paha, josta Jaakko
oli juuri appensa pelastanut, oli kään-
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netty hänen itsensä Päähän! Se oli hir-
wecitä ajatella, ja tuo hywän työn ilo
ja rauha poistettiin, eli oikeammin ryös-
tettiin, pois heidän sydämistiiän. Nyt
tunsi Jaakko, niinkuin Marikin, noiden
myrkytettyjen nuolien puremaa ja kir-
wentelewää woimaa.

Jaakko tointui ensin enimmästä häm-
mästyksestään. „ Mistä olette nuot pi-
rulliset tiedot saaneet?" kysyi hän katko-
naisesti wieraaltll.

„Niitä tietoja saapi nyt jo jos ke-
neltä, mutta minä en ole niitä tiennyt
ennenkuin junri nyt; he eiwät ole us-
kaltaneet sitä minulle ilmoittaa, sillä walhe
kulkee hiiwien. Kyselemällä wasta sain
warmat tiedot asiasta, ja Marttalan
Matti on se, joka tuota uutista un le-
wittänyt", selitti mieras.

Paikalla katosi Jaakolta surumielisyys.
Hän hypähti ylös ja hänen silmänsä sä-
kenöitsimät. Suru oli paennut ja wiha
ja kauhu oli wlllloittanut hänen sydä-
mensä. Hän ei ollut luullut pahuuden
ja kamaluuden woiwan niin pitkälle men-
nä, kuin se nyt oli mennyt. Rikoksen,
johon Matti itse oli suurin syypää, oli
hän kamalasti kääntänyt hänen päähänsä,
ja tuolla tawalla oli rikoksen estäjästä,
uhrin pelastajasta tehty rikoksen tekiä,
oli suurimmasta ja jaloimmasta ihmis-
työstä tehty hirwein rikos; tuo oli kau-
heata ajatella, ja nyt wasta huomasi
Jaakko, kuinka kauwas paatunut ihmis-
sydän saattaa mennä pahuudessa.

„Sen roisto, rosmojen pesä! Wai pu-
huu ja lewittelee hän semmoisia! Jospa
minulla olisi todistajia, niin....", sa-
noi Jaakko ja hänen lauseensa katkesi,
silla Mari katsoi niin rukoilewasti häntä
silmiin.

„lumala suojelee wiattomuuden. Meil-
lä on puhdas omatunto. Heittäkäämme
asia Herran haltuun, Hän ci anna wiat-
tomuuden sortua ja Hän on walkeutem
saattama asian oikean laidan", sanoi Mari.

„Minä tiedän että olette wiattomat,
minä tunnen teidät", sanoi Korpelan
isäntä liikutettuna.

Korpelan isäntä lähti nyt pois ja
Jaakko lähti hänen kanssaan kylään. Hän
tahtoi ikäänkuin mennä itse iholle, koet-
teeksi, uskaltaisiko kukaan häntä julkisesti
soimata tuosta hirmuisesta rikoksesta.
Kylään tultua erkaniwat Jaakko ja Kor-
pelan isäntä, jokseenkin raskailla mielin.

Ilta oli. Jaakko astui erään talon
huoneesen sisälle. Sinne oli kokoontunut
useampia kylän ihmisiä, ja kaikeksi on-
nettomuudeksi oli Marttalan Mattikin
siellä. Heti Jaakon tultua heittiwät tu-
massa oliat toisilleen umpikuljuisia sil-
mäyksiä, ja ilmehymyssä katseli Matti
jokaista silmiin. Kukaan ei puhunut mi-
tään. Jaakko ymmärsi nyt hymin, mitä
nuot silmäykset merkitsemät ja hänen sy-
dämensä kuohahti.

„Sinäkö sen malheen olet lewittänyt,
että minä olen ollut ryöstämässä appi-
waarillni wiime syksynä?" sanoi Jaakko
Matille, astuen aiwan hänen nokkansa
alle.

„ Minäkö olen sanonut, että sinä olet
ollut llppiwaarillsi ryöstämässä wiime syk-
synä", sanoi Matti, iwallisesti nauraa
»virnistellen.

.Sinä mokoma rosmojen pesä ja suo-
jelia, olet minun päähäni laittanut tuon
pirullisen ja ilkeän malheen, maikka itse
hywin kyllä tiedät, kutka tuon ryöstö-
yrityksen omat tehneet", sanoi Jaakko tu-
lisesti.

,Mitä, sanotko minua rosmojen pe-
säksi?" sanoi Matti waaleten.

„Minä sanon sen suoraan ja kiertele-
mällä", sanoi Jaakko ja nosti nyrkkinsä
uhkaamaan asemaan.

Meinen nurina kuului. Jaakko sil-
mäsi huoneessa olioita. Hän hawaitsi
että yleinen mielipide oli häntä wastaan
ja selwästi Matin puolella. Tuo Ma-
tin nostama walhe oli saanut tosiasian
muodon melkeen kaikkien ihmisien sydä-
missä, ja appiwllarinsll ryöstäjänä, siis
hirmuisena pahantetiäna seisoi hän nyt
heidän edessänsä. Jaakon uhkaawa nyrkki
maipui hitaasti alas ja murrettuna, ma-
sentuneena seisoi hän nyt siinä, ei ma-
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sentuneena totuuden kirkkaan ja häikäise-
män walon, maan salaa hiipimän ja käh-
mimän, myrkyllisen pimeydestä lähteneen
walheen edessä.

„Sinä Tintta-karhu! Sinä sanot mi-
nua rosmojen pesäksi. Sinä saat was-
tatll suurista sanoistasi lain edessä", sa-
noi Matti wihastll kähisemällä äänellä.

Nyt hän tohti ja uskalsi Jaakkoa ni-
mitellä ja soimata, sillä hän näki, että
hänen wirittämänsä paulat omat hywin
kuristaneet ja masentaneet tuon ylönkat-
sotun, mutta woimakkcian ainaisen Vas-
tustajansa, jota ei hän wielä kertaakaan
ollut saanut lankeamaan eikä nöyrty-
mään.

Alakuloisena, masentuneena lähti Jaakko
kotiinsa. Hänen sydäntänsä kowan pa-
kotti, kun hän mietti nykyistä tilaansa,
johon hän oli ilkeän lostonpyytäjän kautta
lliwan willttomasti joutunut. Murhetta
ja tuskaa tuli nyt Tinttalan pikku-tupaan,
sillä Jaakon kylässä käynti ei ollenkaan
poistanut, maan lisäsi sitä; tuntuipa Jaa-
kon ja Marin mielestä ikäänkuin he oli-
siwat todellakin syypäät appensa ryöstö-
yritykseen, mailla omatunto todisti toisin.

Seuraawana paiwänä saatiin Tintta-
lan piktu-tuwassll wastaan ottaa wieraita,
Lautamies, erään toisen miehen kanssa,
tuli ja haastoi Jaakon oikeuteen, kun-
nian loukkauksesta.

Tuo haasto ei suinkaan kewentänyt
Jaakon ja Marin nykyistä tukalaa tilaa,
he eiwcit tosin ymmärtäneet, kuinka suuri
rikos tuo kunnian loukkaus oli, sillä he
eiwnt olleet mitään laki- eikä käräjämie-
hiä, mutta että se oli jotain pahaa, sen
he kyllä tiesimät. He tiesiwät ja tunsi-
wllt, että heidän kunniansa loukattu oli
ja wieläpä semmoiselta henkilöltä, joka
juuri itse oli wikapciä siihen hirweään

rikokseen, jonka hän niin sukkelasti oli
heidän päähänsä kääntänyt. Sentähden
tuntui heidän mielestänsä paljon oikeam-
malta, jos he olisiwat Matin haastaneet
oikeuteen kunnian loukkauksesta. Sentähden
lyseli Jaakko, olisiko kukaan kuullut Ma-
tin julkisesti sanoman hänen olleen appi-

Tintt, laatto.

Maariansa ryöstämässä. Mutta kukaan
ei ollut mitään kuullut, ja ne henkilöt,
joiden luokse Jaakkoa asiassa ohjattiin,
tiesiwät siitä kaikkein wähimmän; appensa
ryöstäjää, hirmuista rikoksellista ci tah-
tonut kukaan puollustaa, sen kannatuksen
tarwitsi nyt tuo kelwollinen, rehellinen
ja kaikin puolin kunniallinen Marttalan
Matti.

Syksy tuli, käräjät lähemmät ja yhä
huolellisemmaksi käwiwät Jaakko ja Mari.
Lähtipä Jaakko kaupunkiin, oikeen laki-
miehiltä kyselemään, kuinka suuri rikos
tuo kunnian loukkaus oikeastaan oli.
Lakimies selitti niin törkeän syytöksen ole-
man raskaan rikoksen, jos ei maan Jaakko
moinut toteen näyttää syytöstänsä.

Raskaalla ja nurpealla mielellä lähti
Jaakko kaupungista, ja nyt hän wasta
oikeen täydelleen käsitti, mihin kiusauk-seen ja määrään hän oli syyttömästi jou-
tunut. Hewonen käydä jurpotteli omia
aikojaan ja Jaakko istui surullisiin miet-
teisin Vaipuneena, eikä näkynyt huomaa-
man mitään ulkomaailmasta.

Kun hän oli noin kulkenut useampia
wirstoja kaupungista, tapasi hau tiellä
erään herrasmiehen jaltasinkäwelemässä;
tuliko hän edestä wai takaa, tieltä tai
tien wierestä, sitä ei Jaakko huoman-
nut. Tuolla herralla oli hienosta teh-
taan merasta tehty siisti pnku, antura-
saappaat jaloissa ja kalossit niiden päällä.
Hänellä oli sangalliset silmälasit nokalla
ja sangen loistamat lukkari-kellon witjat
riippuiwat hänen rinnallansa. Oikeassa
kädessään piti hän kokoon käärittyä sa-
teen-warjoa, jota hän hywin keikarimai-
sesti käytti sauwan asemasta. Kun wielä
lisäämme, että hän oli muhkea, hywän
kokoinen ja näköinen mies, mankalla leuka-
parralla ja että hän kantoi wasemmassa
kainalossaan, olkapään yli menemän nahka-
hihnan llwulla, suurehkoa nahkaista matka-
laukkua, niin omat tuon jaltasin matkus-
taman herran ulkonaiset suhteet kerrotut.

»Hywää päiwää, isäntä! Mistä isäntä
on kotoisin?" sanoi herra kohteliaasti,
kun Jaakko tuli kohdalle.
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Jaakko wastasi hywän päiwnn ja se-
litti kysymyksen.

„ Saisinko rahan ja hywän sanan edestä
kyytiä kotikyläänne asti, koska minunkin
matkani on sinne päin?" sanoi herra.

„Miks'ei, kyllä tässä menee", sanoi
Jaakko, pysäyttäen hewosensa ja tehden
siaa, ja herra nousi kärryihin.

.Mihin te matkustatte ja miksi te jal-
kasin kuljette?" kysyi Jaakko herralta,
kun hän oli kärryihin noussut.

.Oletteko kuulleet puhuttaman nyt juuri
kaupungissa tapahtuneesta isosta War-
kaudesta?" kysyi wieras.

»Kuulin siitä puhuttawan kaupungissa
täydessäni", sanoi Jaakko huolettomasti.

„No sitten ei ole minun waikea selit-
tää, mihin ja miksi minä jalkasin mat-
kustan, kun terran sen tiedätte. Minä
olen kaupungin polisimies ja olen iske-
mässä warasten jälkiä, saadakseni heidät
kiinni, ja heidät tiedetään tänne Päin
menneen. Jalkasin kuljen sen wuoksi,
että paremmin saan olla tuntemattomana
ja että paremmin pääsen salawehteitten
perille", selitti herra.

„Wai niin!" sanoi Jaakko huomaa-
wasti ja silmäili tarkemmin tuota arwo-
kasta pölisin. .Keliähän luullaan noiden
warasten olleen?"

„Luulllllln paraana miehenä olleen sen
kuuluisan roswon, Pirulan, jonka kiinni-
saamisesta on palkintokin luwattu", se-
litti tuo hywä pölisi.

„Sepä olisi hywä, kun saisitte kiinni
tuon kuuluisan pahantekiän; hän on koko
maan kauhuna", sanoi Jaakko luotta-
wasti.

..Paljon on tuo mokoma roisto teh-
nyt pahaa, mutta niin minä luulen ja
toiwon, että tämä oli hänen wiimei-
sensä", sanoi pölisi.

,Onko mississä tiedossa, minkälainen
ja -näköinen mies hän un?" kysyi Jaakko.

„Sehän se on paha, kun nuot roswot
owat päiwällä lliwan, muiden näköisiä ja
tapaisia ja yölläkään ei heitä muusta
tunne kuin toimistaan, mutta kumminkin
luulen hänestä itselläni olewan niin tar-

lat tiedot, että woin hänen tawatessani
kytkeä", sanoi polisimies.

..Aiotteko käydä meidän kylässä?" ky-
syi Jaakko.

,En, kyllä täytyy matkustaa etcm-
mäksi, semminkin tuin minulla ei ole mi-
tään siellä saatawissa", sanoi pölisi.

Sitten ei puhuttu lautaan aitaan mi-
tään.

„Tunnetteto tarkkaan kylänne ihmiset?"
kysyi polisimies äkkiä.

..Ulkonaisesti järkiään ja osaksi sisälli-
sestikin."

„ Tunnetteko Mäkelän Maunoa?"
„Kowinkin hywin.'
„Hän on rikas mies?"
„No, onhan se, mutta mistä te hänen

tunnette?"
„Niin kunniakkaan miehen tuntee kaikli

näin läheisessä piirissä asuwat, rehelli-
set ihmiset. Mutta tunnettckos Martta-
lan Matin?"

.Hänenkin tunnen wallan hywin."
,No, minkälainen mies hän on mie-

lestänne?"
„Kaikki muut ihmiset pitämät häntä

kunniallisena jarehellisenä ihmisenä, mutta
minä en hänestä hywää ajattele', sanoi
Jaakko wiattomasti.

„Kuinka niin?" kysyi wieras säpsäh-
täen.

„Hiin on sortanut minua pienuudesta
pitäin ja nytkin on hän haastattanut
minua oikeuteen kunnian loukkauksesta, ja
minä en ole ikään ennen ollut käräjissä.
Minä tulen nyt juuri kaupungista kyse-
lemästä neuwoa, wllan huonot lohdutuk-
set minä sieltä sain', sanoi Jaakko awo-
ja surumielisesti.

„No, mitenkä te sitten hänen lunni-ansa loukkasitte?'
Sanoin maan muutaman sanan, jotka

eiwät olleet hänelle mieluisia tuulla, ja
niistä hän haastatti minun oikeuteen.
Minä pyydän teidän säästämään minua,
eitä pyytämään lisempää selityksiä', sa-
noi Jaakko.

„No, no, en minä sentään niin ute-
lias ole, että paikansin ihmisien ytsityi-
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sun salaisuuksiin, jos kohtakin olen polisi-
mies. Minusta on hywin määrin kun
Marttalan Matti kiusaa teitä ja pyytää
teille wahinkoa, sillä minä olen teidät
huomannut rehelliseksi, kelpo mieheksi.
Mutta muutamasta ajattelemattomasta
sanasta ei laki määrää minkäänlaista
rangaistusta. Ia ilman sitä, minä moin
waikuttaa paljon eduksenne, sillä minä
tulen, asiaini tähden, teidän kylään, heti
kun käräjät owat alkaneet. Minusta on
äimän tarpeetonta murehtia sen asian
wuoksi; kyllä minäkin ymmärrän laki-
asioita sen werran kuin joku muukin",
sanoi tuo hywä ja totuutta harrastama
polisimies.

Jaakko tuli niin hymilleen tuon pu-
heen kuultuansa, ett'ei ollut tietää millä
tawoin olisi woinut hywyyttänsä osoittaa
tuolle hywälle kyydittäwällensä.

Noin keskustellen kulkiwat he matkaansa
eteenpäin. Jaakko palweli luottamus-
miestään koiran uskollisuudella jokasyöttö-
jä yöpaikassa, ja melkeenpci oli hän yl-
peä siitä, kun hänellä oli niin arw olastaseuraa.

Niintawoin tultiin eräänä iltana sii-
hen paikkaan, josta tie kääntyi Jaakon
koti-kylään; se oli kolmi-ristin teitten
haara.

.Minun täytyy tästä erota, sillä luul-
tawasti käännytte tästä kotiinne", sanoi
kyydittäwa ja Jaakko seisatti hemosen.

.Mitä te tahdotte nyt kyytipalkkaa?"
kysyi pölisi.

„En mitään, Jumalan tähden, en mi-
tään. Se on hywin silla maksettu, kun
olen saanut hywiä neuwoja teiltä", sanoi
Jaakko liikutettuna.

„Niin se ei saa olla. Minä tiedän
ett'ette te ota wastaan raha-maksua, tie-
dän myös että noin kelpo miehellä on
hywä wllimo, ottakaa siis tästä pieni
lahja hänelle kaupunki-tuliaisiksi. Alkaa
katsoko sen sisään, lahja ei ole niin suuri
kuin ansainneet olisitte, mutta luulen sen
toki moninkertaisesti palkitseman kyyti-ra-
han", sanoi wieras, samassa ottaen matla-
«Pustlllln erään kääröksen, joka nähtä-

wästi oli ennen jo jonkun halwemman
wlllltteen sisälle kääritty.

Kyynel-silmissä otti laalko wastaan
tarjotun kääryn ja kiitteli ja kosteli mo-
neen kertaan.

„Minulla on tämmöisiä tamaroita aina
Maralla, että mä paremmin pääsen ke-
suttamaan ihmisien kanssa, kun ma niitä
heille jnkelen. Tulen ehkä joskus tarwit-semaan teidän apuanne toimissani ja
luultawasti ette minulta sitäkiellä ta-
matkllll minua kciräjäpllikassa, hywästi!"
puheli wieras, ja niin he erkaniwat kättä
puristain.

laakko lähti nyt ajamaan kotiinsa ja
niin keweälla mielellä, jonkalaista ei hän
moneen aikaan ollut saanut nauttia. Kun
ei ollut luotua tietä hänen kotiinsa, täy-
tyi hänen heittää kärryt kylään ja ajaa
ratsain kotiinsa, ja pian oli hän siellä.

Kotiin tultuansa kertoi Jaakko ilomie-
lellä Marille, kuinka hywän ja jalomieli-
sen herran hän oli tiellä tawannut, jota
hän oli kyydinnyt ja joka sitten oli lah-jan antanut, ja nyt rumettiin lahjaa tar-
kastamaan. Kääröksen sisällä oli ensin
kaunista ja kallista maateitä, parikym-
mentä kyynärää, ja sen sisällä oli kau-
hean suuri silkki-shaali!

Mari hämmästyi nuot nähtyään.
,Hyi! liian hywät ja kalliit nuot omat
uudistalon emännälle", sanoi Mari, ja
hän näytti oikeen pelkääwän niitä.

Toisin nyt käwikin kuin Jaakko oli
luullut. Hän oli odottanut, että Mari
oikeen ilosta hyppeleisi, kun hän saisi
noin kallisarwoisen lahjan, mutta tuo
järkewä ja asemansa tuntema »aimo ei
niin tehnytkään; hän päinwastoin kam-
moksui ja halwelsui niitä juuri sen wuoksi,
kun ne oliwat kalliit, ja Jaakko melkein
katui nyt, kun hän niitä oli mastaan-
ottanut ollenkaan.

Noiden lahjojen halwetessa, halweni
hänen luottamuksensa käräjä-asiansa me-
nestymiseen äimän samassa suhteessa kuin
lahjatkin. Olipa syytäkin, sillä jos tuo
hywäntahtoinen kyydittäwa polisimies oli
asian asettanut niin hywälle kannalle,
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niin olihan" oikea lakimies selittänyt asian
aiwan päinwastoin. Kauwan ei wiipy-
nyt, ennenkuin sama alakuloisuus ja sama
murheellinen elämä palasi taloon takasin
ja raskaampana, synkempänä kuin kos-
kaan ennen, ja nuot kalliit lahjat oikein
poltteliwat heitä. Noin kului joku wuo-
rokausi.

Nyt tuli se aika, jona käräjät alkoi-
wat. Huomenna alkoi jo asiain jako.
Karwaat, katkerat oliwat nyt TinttalaZsa
hetket. Pitikö heidän kunniansa ja wielä
wnhät waransakin, jotka he niin kowalla
työllä oliwat ansainneet, mennä ja sor-
tua aiwan »viattomasti, ilkeän kostonftyy-
täjän uhriksi?

Niissä mietteissä istuiwat Jaakko ja
Mari puhumattomina ja apeina, kun omi
aukesi ja Marttalan kellari-kamarin koh-
dalla oleman Manhan mökin asukas, wan-
ha ja wlliwanen Saara muori astui lää-
pästykstssä sisään.

„ Jumalan rauhaa! ja onnea uuteen
taloon, hywä huomen wierahiksi!" koti
mummo lääpästyksissään sanoa.

„Woi, woi! Miten te olette tänne asti
jaksaneetkäwellä? Riisukaa «aatetta pääl-
länne wähemmäkst ja käykää istumaan!"
hätäiliwät molemmat ja tiirehtiwät mo-
lemmin ottamaan «aatteita hänen Pääl-
tään ja toimittamaan häntä istumaan.
Tuossa touhussa ja ilossa unouttiwat hesurunsa siihen patuseen paikkaan.

„No, mitä sitä nyt mummolle kuu-
luu?' kysyiwät he yksin äänin, kun oli-
wat saaneet hänen istumaan.

«Kuuluuhan tuota. Marttalan kellari-
kamarista näkyi menneenä yönä, yösy-
dännä walkea", sanoi mummo hiljaa,
ikäänkuin ei olisi itsekään suonut sitä kuu-
lemansa.

Jaakko säpsähti, hän waaleni ei
punastui, ja taas waaleni hän. Hän
oli kuullut jotain, joka wastasi lujasti
hänen sydämeensä. Siellä mellasti nyt
toiwon säde. Mistä? Pelastuksesta, il-
keän koston-Pyytäjän jumalattomista pau-
loista. Niistä toiwoi nyt tuo säde pe-
lastusta, ja tuo se sai Jaakon meret niin

muuttelemaan. Wääryys, petos, kama-
luus, walhe, jumalattomuus oliwat
kamalasti kyllä kokeneet wirittän pau-
lojansa, mutta olipa totuuskin kerran
heittänyt heittonuoransa, ja tuo wanha
Saara muori oli sen silmukka, jonka
naimme Marin kerran käyneen «lirittä-
mässä.

Kiireesti rupesi Jaakko pukemaan pyhä-
waatteita ylleen, sillä hän lähtinyt kylään,
wllhwllssa toiwossa, että hän tulee pelaste-
tuksi käsittäjän pahasta Paulasta. Hän
meni suorastaan nimismiehen tykö ja
kertoi hänelle mitä hän wuosi takaperin
oli appensa ryöstö-yrityksen edellä met-
sässä kuullut, ja mitä merkkejä hänellä
nyt oli siihen luuloon, että tuo kuuluisa
Pirula taas oli maissa.

»Sinä siis pidät marmana asiana, että
Marttala on roswojen pesä, josta heitä
olet kerran julkisesti soimannut ja josta
tulet näissä käräjissä »vastaamaan?" sa-
noi nimismies miettiwästi.

,Mina pidän sen niin marinana asiana,
kuin me tässä. Sen ymmärrän aiwan
hywin siitä puheesta, jonka metsässä kuu-
lin", sanoi Jaakko.

»Niin, niin! Tuo metsäpuhet! Sinä
oletkin siis se mies, joka Mäkelän Mau-
non pelastit rosmojen kynsistä?" sanoi
nimismies, kooten ajatuksiansa.

„En minä ole se, waikla ma tuon
puheen kuulin. Minä tahtoisin waan
saada toteen näytetyksi, että Marttala
on roswojen pesä, niinkuin se onkin, silla
minun oma kunniani riippuu siitä, ja
minä pyydän herra wallesmannin apua
siihen", puheli Jaakko ujosti, melkeen
kurkkuun tukehtuneella äänellä.

Nyt kertoi Jaakko nimismiehelle, kuinka
hän oli kaupungista palatessaan kyydin-
nyt erästä polisimiestä, joka sanoi tietä-
mänsä roswojen tänne tulleen ja ole-
mansa heidän kiinni tawoittajansa, tuon
kaupungissa tapahtuneen ison Warkauden
jälkeen. Wielä kertoi hän, kuinka tuo
siiwo ja hywä herra lahjoitti heidän sää-
dylleen ja armolleen sopimattomia ja liian
kalliita waate-aineita, ja samassa weti
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Jaakko ne powestansa ja tarjosi ne ni-
mismiehelle palkkioksi llwustansll.

Nimismies otti käteensä tuon waate-
tukun ja rupesi niitä tarkastelemaan.
,Kummallista tämä on. Pölisi tuom-
moisia lahjoja! Minä en ole kuullut koko
polisista mitään, waikka minulle on kyllä
annettu tieto tapahtuneesta Warkaudesta,

Kummallista tosiaan", puhui nimismies,
ikäänkuin itseksensä. Sitten nakkasi hän
waatetukun kaapin päälle, kääntyi Jaak-
koon päin ja sanoi: „Minä annan apua
toimillesi. Minä rupean ymmärtämään,
että puheessasi on jotain perää. Olkoon
wlllltetntku täällä toistaiseksi, ehkä nekin
omat wielä joksikin selwitytsetsi asialle.
Jos maan tuo menestyy, sinulle antaa
onni aika potkauksen."

Kun ilta tuli myöhäiseksi, lähtiwät ni-
mismies ja Jaakko liikkeelle, ja he otti-
wat kolme muuta miestä kanssaan. He
menimät Marttalan talon ympäristölle
ja warttoiwat siellä, mutta mitään ei
näkynyt ei kuulunut, eikä walkeaa ilmes-
tynyt kellari-kamariin. Syksyn kolkko tuuli
wllan puhaltaa huuhotti rajusti ja kyl-
mästi, ja silloin tällöin ropsahti joku
sadekuuro raskaasti alas. Itämäksi alkoi
jo käydä noille ulkona »vilullaan kärpis-
telewille wakoojille, ja nimismies esitteli
jo poislähtöä. Silloin, juuri silloin ru-
pesi kuulumaan kartanosta hiljaista lii-
kettä ja warowaisill omien käyntiä, ja eipä
aikaakaan, kellari-kamariin ilmestyi mal-
tea. Wllkoojat hiipiwät hiljaa owen ja
kellari-kamarin ainoan akkunan taa. Kat-
konaisia ja sywiä miehen ääniä ja sa-
noja kuultiin, mutta mitään kokonaista
lausetta ja asiaa ei niistä kokoon saatu.

„Minä kämin juuri nyt ilma on
sopiwa ja auttaa meidän asiaamme
hänellä on jo silkkinauha kaulassa nyt
he wähimmän meitä odottamat lysti
°n tehdä asiaa käräjöin alkajaisiksi sa-
noinhan minä, että hiljan tai hitain ne
Mat meidän kaikki otettu lukuun ja
tarkat tiedot on kaikista takaan, ett'ei
tuolla wanhllllll mäyrällä ole semmoistaonnea kuin wiimein", ja muita semmoi-

sia kuuliwat wakoojat kellari-kamarista.
Ia waikk'eiwät ne olleet sen selwempiä,
ymmärsiwät kuuliat kumminkin, että ai-
nakin joku rosmo oli tuolla kellari-kama-
rissa ja että heillä oli aikomus juuri
tänä yönä tehdä joku ryöwäys.

Nimismies hiipi antamaan käskyjänsä.
Kolme miestä määräsi hän akkunaa war-
tioimlllln ja Jaakon niiden joukkoon; itse
aikoi hän, erään toisen miehen kanssa,
pyrkiä owesta sisälle; heillä oli myös
nuoria muassaan tarpeen waralta.

Ilosta tykyttäwin sydämin wartioitst
Jaakko akkunaa toisien miesten kanssa
ja odotti mitä tuosta tulisi.

„Owi auki!" kuului samassa nimis-
miehen kowll ja käskemä ääni, samassa
kuin hän kowasti lyödä paukautti owelle.

Seuraukset tuliwat heti näköisälle. Nal-
lea sammui paikalla huoneesta ja sara-
noillaan olema akkuna aukeni hiljaa.
Suuri miehen rotko ilmestyi akkunan
reiälle, ja rotkis oli hän lumollansa ak-
kunan alla maassa, silla akkuna oli siksi
korkealla, ett'ei hän woinut pystössa py-
syä pudotessaan. Ennenkuin tuo akku-
nasta itsensä pudottanut mies kerkesi ylös-
kään nousta, oli Jaakko jo hänen kim-
pussaan. Rauta-kuurillaan tarttui hän
heti miehen molempiin kasiin kiinni, joita
mies koetti kaikin tawoin saada wapaaksi,
mutta se oli yhtä turha, kuin jos hän
olisi wuoren raosta koettanut niitä irti
saada. Jaakko tunsi miehen pitämän jo-
tain lomaa esinettä kädessään. Jaakko
kierasi sen irti mieheltä ja nakkasi kau-
was pois tyköään; se oli rewolweri-pis-
tuoli. Heti sen jälkeen tiskasi Jaakko
miehen kädet seljan taa, ja toiset tuliwat
ja sitoiwllt ne nuorilla kowasti kiinni, sa-
moin jalat. Tuo kaikki oli pikemmin
tehty kuin sanottu.

,los sinä hiiskut yhden ainoan sa-
nan, niin minä keihästän sinun paikalla
lävitse", kutisi Jaakko miehen korwaan,
heti kuin hän oli käynyt häneen käsiksi.
Nyt heillä oli jo yksi saalis, mikä hän
sitte lieneekin?

„Owi auki! taikka minä lyön sen pirs-
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taleiksi", ärjäsi nimismies toisen terran,
ja eivä aitaakaan, niin toinen mies pu-
dottaa röttäytti itsensä akkunasta. Hä-
nelle tuli sama kohtalo kuin ensimmäi-
sellekin, mutta paljon »vähemmällä wai-
wlllla; laitti tuo täwi niin hiljaisesti,
ett'eiwät tamarissll ja porstuassa oliat
tietäneet niistä toimista mitään.

,Owi auki!" kuului taas nimismiehen
ääni ja samassa hän löi oween niin että
akkuna särisi.

„No, no, mitä siellä nyt on", kuului
äreä ääni sisältä ja samassa hitaita as-
kelia owen tykö. Sitä ennen oli joku
käynyt akkunan tykönä, kurtistamassa yön
pimeyteen; sitten weti hän akkunan wa-
rowasti kiinni.

Nyt aukesi owi ja nimismies kumppa-
ninsa kanssa astui sisään.

.Miksi niin sitteässä oltiin owea awaa-
maan ?" sanoi nimismies tuimasti.

„Mikä oikeus teillä on yöllä rynnätä
tuolla lailla ihmisien huoneesen?' kysyi
Matti pöyhkeästi.

„Teillä luullaan olewan liikoja wie-
raita, ja tulimme niitä terwehtimään.'

„Mitä liikoja wieraita? Mitä hiittoa
tämä on?'

„Sepähän nähdään; ottakaa walkea!'
„Ei täällä saa walkeaa.'
„loutawia! Olihan täällä walkea, maan

sen sammutitte', sanoi nimismies ja otti
samassa waltean, jonka hän pani pöy-
dällä olemaan kynttilään.

Matti oli awojaloin ja alushousuissa.
Matin isä nukkui niin siki, että hän oi-
keen kuorsasi, eikä näyttänyt tietämän
mistään.

„Tässä tulee tiukka tarkastus", sanoi
nimismies.

„Kenenkä luwalla ja minkä wuoksi, jos
saan luwan kysyä?" sanoi Matti, mutta
selwästi näkyi, että hänen housun-lah-
keensa läpättiwät wapisemisesta.

„ Minulla on lupaa kylläksi wirassani
tämmöisiin toimiin. Teillä oli liitoja
wieraita täällä, sano sukkelaan missä ne
owat?"

.Kun »vallesmanni on niin warma

asiassaan, niin ottakaa täältä mitä ha-
luatte, eihän huonet ole iso', sanoi Matti
»voitollisesti.

»Täältä kuului ästöttäin puhetta', sa-
noi nimismies.

.Minä ja isä-waari lienemme puhel-
leet', sanoi Matti.

.Kylläpä sinun isäsi on uneliasta laa-
tua, kun hän nyt jo noin siki nukkuu,
wasta puhumasta päästyänsä ja näin
suuressa jyräkässä!' sanoi nimismies po-
lisimiehen tarkkuudella.

Samassa alkoi porstuasta kuulua epä-
tasaisia askeleita ja muuta kopinaa; sit-
ten ruwettiin owea jyryyttämäan ja ni«
mismies meni awaamaan. Sieltä tuli
Jaakko ja eräs toinen mies, jotta lan-
toiwat jaloista jakäsistä sidottua, lowasti
riekistelewää miestä. „Alä tiemuroitse,
kyllä sinä nyt jo Pysyt', sanoi Jaakko
ja rysäytti luonnoksensa tuolille istu-
maan.

,No Jumaliste! Onhan teillä käsissä
kokonainen eläwä otus", sanoi nimismies,
joka ei tietänyt wielä koto asiasta mi-

tään.
.Entä toinen wielä, läydäänpäs hän-

kin noutamassa tänne waltean näölle",
ja niin he meniwät ja toiwat toisen sido-
tun miehen samaa kyytiä.

.Olipa se sukkela keino! Me toppa-
simme kiinni nuot talon hywät wieraat,
jotka akkunasta pyrtiwät patoon', sanoi
Jaakko hywillaän, ja samassa sieppasi
hän kynttilän ja meni katsomaan ensin
tuotua miestä. Heti kun hän häntä oli
silmännyt, astui hän moniaita askeleita
takaperin ja waaleni waaleaksi luin palt-
tina. Kynttilä putosi hänen kädestänsä
ja sammui.

,No mitä tuolle miehelle nyt tuli?'
sanoi nimismies ja otti waltean. „Mitä
sinulle tuli?" utasi hän Jaakolta, jota
wielä kalpeana seisoi entisessä paikas-saan.

„Polisimies herra', änkytti Jaakko.
»Sinun lyydittäwäsi?"
»Niin. Woi kummaa!"
.Minunkin mieleeni muistuu jotain',
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sanoi nimismies ja rupesi taiwamaan
lllkkareitaan; sieltä hän weti esiin erään
wlllokuwan ja silmäili wuoroon sitä, »vuo-
roon tuota noin kummasti waihettelewaa
Jaakon polisia.

.Totta jumal'awita onkin nyt käsis-
sämme kuuluisa Pirula, yhtä warmaan

kuin me olemme tässä, sillä tuo herra
pölisi on uiman samannäköinen, kuin hä-
nestä minulle lähetetty walokuwa. Me
emme lähdekään arwokasta saalistamme
kuljettamaan noin wähillä »vaatteilla, maan
me puetamme hänen kiireestä kantapää-
hän asti sitä ennen", sanoi nimismies
ja lähetti yhden miehen noutamaan rau-
toja.

„Aiwan sama polisihan te olette, jota
minä jotu päiwä takaperin niin kunnioit-
taen kyyditsin, mutta mihin teidän kau-
nis partanne on joutunut? Todellakin
olette te oiwallinen polisimies, sillä nyt
on saatu kiinni pahin roswo kenties toto
maailmassa, maikka hän onkin päiwällä
muiden ihmisien näköinen; paha maan
että itse olette kiinni tuon kuuluisan ros-
mon sijalla", sanoi Jaakko tutulle poli-
silleen pilkallisesti, kun oli tointunut ensi
hämmästyksestään.

„Mikä p—le teidät tänne osoitti?"sanoi tuo entinen hywä pölisi äreästi
noille suomattomille wieraillensa.

„Niin, onpa metsällä ollut lorwat,
niinkuin wuosi takaperin pelkäsittelin',
sanoi Jaakko.

Nimismies rupesi nyt tarkastamaan
huonetta muiden kanssa. Sieltä löytyi
Paljon epäluulon alaista kalua, kalliita
waatteita, silkti-huiweja, kulta-sormutsiaja paljon hopea-astioita ja lusikoita.

„Hym!" sanoi nimismies, tarkastel-
lessaan kulta- ja hopea-kaluissa nimi-
kirjaimia, .lliwan samoja kaluja, joita
wiimes kaupungista warastettiin, sillä
minulle on lähetetty tieto niiden mer-
keistä. Warmaan tulee kunnioitettawa
herra pölisi, Pirula, näistä ja kaikista
muistakin sieltä kadonneista kaluista ja
tllwaroista »vastaamaan".

„Käykääpä, hywä herra syynäämässä

tämänkin miehen kotona; hän oli osalli-sena kanssani Warkaudessa ja on jaossa
saanut osansa tawaroista, maikka hän nyt
niin isosti hurskastelee", sanoi Pirula,
osoittaen Jaakkoa.

Jaakko tyhmistyi tuota kuullessansa,
niin ett'ei hänellä ollut sanaa suuhun
tulewaa. Hän ei ollut wielä ihmisiä tun-
tenut tähän asti noin petollisina ja tun-
nottomina, mutta wähän kerrallansa ru-
pesi hän oiwaltamaan kaikin puolin, kuinka
kauwas paatunut ihminen saattaa pa-
huudessa mennä. Hän oli nähtäwästi
esitelty noille roistoille koston uhrina ja
siinä tarkoituksessa oli hänelle annettu
nuot kallis-arwoiset lahjat, että hän wa-
romattomuudessaan joutuisi niiden kautta
wielä martaaksikin, todellisesti itse teossa.

„Ei se mies tarwitse syynäämistä.
Hän on tuonut herra pölisin lahjoitta-
mat tawarat jo minulle, epäluulon alai-
sina, ja antanewllt nekin jotain selitystä
asiaan. Ei se silkkinauha kuristanut-
kaan, niinkuin tarkoititte, se taisi taker-
tua nyt omaan kaulaanne", sanoi nimis-
mies, päästäen Jaakon siten pälkähästä.

Samassa tuotiin rautoja ja molemmat
kiinni saadut miehet pantiin rautoihin,
mutta tuo määrällinen »Pölisi" erittäin-
kin kytkettiin sillä maralla, ett'ei hän
suinkaan pääsisi karkuun.

,Olenhan nyt näyttänyt toteen, että
sinä olet rosmojen pesä, ei suinkaan mi-
nun enää tarwinne sitä oikeudessa to-
teen näyttää?" sanoi Jaakko Matille, kä-
wellen hänen tykönsä, sillä Jaakko oli
taasen tointunut cisköisestä nimismiehen
puollustus-puheestll.

,Ei sinun tarwitse tulla käräjiin sen
asian wuoksi", sanoi Matti nolosti, jota
ei ollut laukaan aikaan puhunut yhtä-
kään sanaa.

„Jaakko ei saa sopia sitä asiaa", sa-
noi nimismies.

,los hän tahtoo peruuttaa sen syy-
töksensä, että minä olen ollut appiwaa-
riani ryöstämässä, niin en minä tahdo
tulla käräjiin, kantamaan hänen päällensä,
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sillä minä en tahdo käräjistä kunniaa
hakea", sanoi Jaakko ylewästi.

.Minä olen koston-pyynnössäni syyt-
tänyt sinua siitä, mutta sinä et ole sitä
tehnyt", sanoi Matti katuwcnsesti, sillä
hänellä alkoi kapista hätä.

,Minä puoleltani unoutan kaikki", sa-
lini Jaakko tukahtuneella äänellä jnkyynel
silmissä; niin hywiiä teki hänelle kostoa
Pyytäwän, kamalan wihollisensa ensimäi-
nen nöyrtymys langetessaan.

„Sinci olet, Jaakko, jaloluontoinen mies,
mutta minun ei käy, Mirkani wuoksi, niin
tekeminen. Oikeuden nimessä haastan
minä teidät nyt alkamiin käräjiin, mus-
taamaan näiden herrojenne yökortteris-
ta", sanoi nimismies Matille ja hänen
isällensä Erkille, joka oli jo herännyt
tuosta teko-unestansa, eikä ollut tietä-
winään koko kahakasta mitään.

Nimismiehen maatimat hewoset joutui-
wat nyt kartanolle ja mangit wäntcittiin
kärryille, ja kaikki ne kalut, jotka kellari-
kamarista löyttiin; rahaakin oli tuon Pi-
rulan matka-laukussa melkoinen summa;

kaikki nuot otti nimismies takawarikkoon.
Niin lähdettiin Marttalasta pois. Wan-
git wietiin wankein-kuljettajalle wartioi-
tawakst ja niin hajosi itsekukin kotiinsa.

Ei tarwinne kertoakaan, mikä ilo Tint-
tlllllssa repesi, kun Jaakko tuli kotia ja
kertoi kaikki. „Sanoinhan minä sinulle,
että Jumala suojelee wiattomuuben", hoki
Mari ehtimiseen ja halaili Jaakkoa, ja
wanha Saara muori itki ilosta, että ryp-
pyinen koukkuleuka oikeen mäkätti.

Aamulla lewistkylässä huhu, että Mart-
talasta oli wiime yönä saatu kiinni kaksi
rosmoa, joista toinen kuuluisa Pirula;
että Matin oli täytynyt pyytää Jaakkoa
sopimaan kärajä-asiansa ja että Matin
oli täytynyt tunnustaa, ett'ei Jaakko ole
ollut ryöstämässä appiwaariansa. Niin-
hän on. Wääryys oli sortunut, totuus
woittanut. Matin onnen aurinko oli
laskenut, oli ijäksi laskenut, sillä sen
rata ei ollut perustettu totuuteen ja oi-
keuteen; hän oli toiselle kuoppaa kaima-
nut ja itse siihen langennut; totena py-
sywät sananlaskut.

xi.

MKwtll Kmmllinell wierW.
Oli kulunut taas joku wuosi. Tint-

talll ei ollutkaan enää tuommoinen kurja
uudistalo, sillä siinä elettiin jo «ankkaa
talonpojan elämää. Pikku tumassa ei ol-
lutkaan enään ketään asumassa, sillä wal>
miina seisoi nyt jo kehä, joka katowuot-
ten tähden oli siinä walmistumattomcma
seisonut useampia muusia; olipa se oikeen
punasekst Päältä maalattu. Siinä waloi-
sllssa, puhtaassa ja wälkeässä huoneessa
asuiwat nyt pikku tuwan asukkaat. Woi
kuinka hywältä heistä nyt tuntui tuo
awara asunto ja murheetoin toimeentulo;
tuntuipa heistä siltä kuin he olisiwat
omalla ohwakkuudellansa wätisin anasta-

neet itsellensä itsenäisen toimeen-tulon ja
siinä samassa yhteiskunnallisen aseman.

Olipa heidän nsnkaslukunsakin lisään-
tynyt monella lailla. Heille oli, näetten,
syntynyt kolmas lapsi, ja he eliwät kaikin
termeinä ja hyötyisin». Myös oliwat
wanhan Tinttalan asukkaat, Jankon isä
ja äiti, lisänneet perheen lukua kahdella
hengellä. He oliwat jo wanhat ja eiwät
enää woineet itseänsä elättää tinttaamalla,
tuolla heidän mielestänsä tumallisella lain-
rikoksella. He olisiwat nyt tulleet wai-
washoidon elätettäwiksi, mutta Jaakko ja
Mari ottiwat heidät tykönsä, sillä he ei-
wät saattaneet sitä nähdä, että he olisi-
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wat arinoleipciä syöneet. Mari oli jo
ennen tahtonut heidät tykönsä olettamiksi,
mutta Jaakko oli sitä wastaan, niin kau-
wan kuin hän saisi tuwan kehän «al-
muksi, ja parhaiksi, kun tosi tarwe tuli,
saikin hän sen. Saara muori oli myös-
kin ollut Tinttlllassa siitä asti, kun hän
toi sanaa, että Marttalan kellari-kama-
rissa on asukkaita, Jaakko ja Mari ei-
wät hennoneet häntä laittaa mökkiinsä
takaisin, puutoksia kärsimään, tuota suu-
rinta ystäwäänsä ja hywäntekiäänsä, joka
heidät oli suuresta «aurasta pelastanut.
Mummo suostuitin ilolla asumaan noi-
den ystäwiensä luonu, sillä hän pelkäsi
ylpeäin Marttalllisten kostoa, huonojen
kortteeri-miestensä ilmi-tulemisestu.
Noin tawoin oli Tinttalaun karttunut
yhdeksän-henkinen perhe, sillä yhä oli tyt-
tökin siinä.

Käräjät oliwat olleet ja menneet, joissa
Marttalan silloisten yuwierasten maja-
asia tutkittiin. Oikeus ei woinut Mart-
talaisill tuomita itse rosmojen rangais-
tukseen, sillä he osasiwat hywin puoles-
tansa puhua. Eiwät he sanoneet muka
tietäneensä minkälaisia miehiä nuo oudot
oliwat, maan kun he tuliwat ja pyysi-
wät yösijaa, niin ei heidän muka sopi-
nut kieltää. Kun ei heillä muka ollut
muualla sijaa »vieraillensa, weiwät he
heidät kellari-kamariin ja puhelimat siellä
wierastensa kanssa. Kun sitten »valles-
manni ilmestyi owen taa ja pyysi owea
»uki, samnmttiwat nuot wieraat walkean
ja hyppäsiwät akkunasta ulos, jättäen
tuomansa kalut kamariin. Tuosta he
muka arwasiwat wierastensa oleman epä-
rehellisiä ihmisiä, jonkatähden pelkäsiwät
Pahinta ja tyhmistyiwat niin, että sitten
kielsiwät heillä ketään olleen ja muuten-
kin sekauiwat puheessaan, siinä hädässä
tulleessa turhassa toiwossa, ett'ei kukaan
noita heidän arkoja mieraitansa nähnyt.
Nuot perustukset ne oliwat, joihin Mart-
tlllaiset kowasti nojasimllt oikeudessa, ja
ne olimat wierasten-miesten todistusten
kanssa niin yhtä pitämät, ett'ei oikeus
woinut tuomita heille «arkaan rangais-

Tintt» laatto.

tusta, mutta asiassa oli kuitenkin siksi
sitowia asianhaaroja, että oikeus tuomitsi
heidät isoihin raha-sakkoihin.

Muikku Marttalaiset pääsiwät niin wä-
hällä rypemisellä rumasta asiastaan, oli
heidän arwonsa ja kunniansa mennyt ih-
misien silmissä palaamattomiin, sillä
jokainen rehellinen ja kunniallinen ihmi-
nen tunsi tunnossaan asian todellisen lai-
dun. Ollu puheen alaisenakaan roswojen
suojelemisesta, saatikka sitte joutua syy-
töksen alaiseksi ja osaksi tulla rangais-
tuksi noin rumasta asiasta, sitä kansa ei
woinut koskaan unhottaa, semminkin kun
tuo syytös oli äimän heidän luonnettensa
mukainen.

Tuo kaupungissa tapahtunut iso War-
kaus oli myös tutkittu ja nuot molem-
mat Marttalassa kiinni saadut weinarit
tuliwat siihen syypaiksi, sillä nuot Mart-
talassa takawarikkoon otetut kalut ja ra-
hat oliwat juuri niitä tawaroitll, joita
sieltä oli «arastettu. Jaakonkin täytyi
olla todistajana asiassa, jossa hän sai
tarkoin selittää tuon polist-historiansa ja
Marttalassa tapahtuneet seikkailut. Siellä
oliwat nuot lahjatkin tutkittawina, jotka
Jaakko polisilta sai, ja ne oliwat myös
kaupungista «arastettua kalua, armaapa
sen.

On jäänyt mainitsematta, että tuo toi-
nen Marttalassa kiinni saatu mies oli
eräs naapuri-pitäjässä asuma talon-isäntä.
Hän oli jo kerran «arkuudesta ran-
gaistu, ja tuota mennyttä kunniaansa
oli hän jonkun aikaa kokenut takaisin
saada lewentelewälla kerskaamisella re-
hellisyydestänsä ja ulkokullatulla katumuk-
sellaan, ja nuot oliwat hänellä alinomaasuussa.

Tuolla kerskauksellaan ja rehentelemi-
sellään oli hän jo osaksi saanut ihmiset
siihen uskoon, että tuo rikos, josta hän
oli rangaistu, oli hänen ensimmäinen ja
wiimeinen rikoksensa. Mutta tuo kers-
kaus oli maan sydämessä kytemän pahuu-
den peite, niinkuin wiimeiset tapahtumat
kyllin osoittamat. Ia tosiaankin saamme

suorastaan epärehellisenä sen ihmi-
!U
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sen, joka kerskaa rehellisyydestänsä.
Niinhän se on. Sitkeässä tahtoo olla
kerran opittu paha tapa ihmisestä lähte-
mään tosi se on.

Eräänä päiwänä oli nimismies lähet-
tänyt sanan Jaakolle tulla hetimiten käy-
mään hänen luonaan. Jaakko oikeen säi-
kähti tuota kutsua, semminkin kun se oli
nimismieheltä, mutta menihän kuitenkin.
Sinne tultuansa kummastui Jaakko oi-
keen aikalailla, knn nimismies waati hä-
neltä wiidenslldan markan kuittia; hän
maksaisi Jaakolle mainitun summan.

„No mutta mitä herran tähden tämä
nyt on, ja mistä se tulee? En ymmär-
rä', sanoi Jaakko hämmästyksissään.

.Rosmojen kiinni panemisesta, erit-
täinkin Pirulan", selitti nimismies.

„No mutta taiwaan nimessä! Tehän
roswot kiinni otitte, siis, jos siitä jotain
palkintoa tulee, on se annettawa teille,
eikä minulle", sanoi Jaakko.

.Ilman sinulta ei olisi Pirula wielä
tänäkään päiwanä kiinni. Sinä se olit,
joka tiesit hänen pesänsä ja semmoisessa
paikassa, ett'ei kukaan muu olisi sitä osan-
nut aawistaakaan. Sinä se olit, joka
tuon määrällisen pahantekiän otit kiinni
itse teossakin, sillä sitä ei olisi kukaan
meistä woinut tehdä. Pirula on tun-
nettu wllhwaksi mieheksi ja hänellä oli
ladattu rewolweri kädessä. Jos hän
ulisi sllllnnt silmänräpäyksen enemmän ai-
kaa, jonka hän olisi saanutkin, jos häntä
olisi kiinni pitämässä ollut heikommat
wuimat, niin olisi hän saanut tilaa am-
pumaan, ja silloin olisi hän mennyt,
niinkuin monasti ennenkin. Hän on jo
tehnyt murhiakin ja monta muuta isoa
wahinkoa, kun häntä on yritetty kiinni
panemaan. Pirula on määrällinen mies,
eikä kukaan ole wielä rehellisemmästi pal-
kintoa ansainnnt, kuin „te", sanoi ni-
mismies. (Hän sanoi nyt Jaakkoa kun-
nioituksesta teiksi).

Waikka kuinkakin Jaakko olisi estellyt,
ei ollut hänellä muuta neuwoa, hänen
täytyi antaa kuitti ja nimismies maksoi
rahat»

Jaakko otti kiitellen ja kunnioituksella
rahat wastaan. Hän ei ollut wielä kos-
kaan ennen ollut niin rikas. Viisisataa
markkaa, se oli iso rahasto Jaakon mie-
lestä. Iloisella mielellä riensi hän nyt
rahojensa kanssa kotiinsa, jossa hän heti
kotimäellensä ilmoitti, mitä onni häntä
nyt oli kohdannut. Ei tarwinne maini-
takaan, että tuo perheen-isäänsä rakas-
tama kotimäki riemastui kowan, kuulles-
saan tuon uuden onnen ja woiton, sillä
oliwllthan ilot ja surut heille kaikille yh-
teiset. Olipa Jaakon isästä ja äidistä
oikeen kumma, kun heidän pojastaan oli
tullut semmoinen mies, että hän woi
tuommoisia palkinnotta ansaita. Nau-
russa suin kuunteli Jaakon isä lauman
aikaa Jaakon kertomusta, ja katsoi sa-massa häntä lnottawllsti silmiin ja mii-
mein wirkahti hän: »Onkos hullumpata".
Saara-muori halaili wuoroon Jaakkoa,
wuoroon Maria ja hoki: „woi kuin mi-
nun on hywä olla, knn teidän hywin
käypi".

KauwllN ei Jaakko rahojaan piiloitel-
lut eikä ihastellut. Hän rupesi niitä ai-
keen aika kyytiä syytämään Metsälammen
rämeesen, ja sinne rupesi bileen kojolta
nousemaan sawea. Jaakko teki itsekin
työtä entisellä uutteruudella ja Virkey-
dellä, Monet hywät wuodet tnliwat sii-
hen llwuksi ja palkitsiwat moninkertaisesti
tuon uutteran työmiehen hien ja mäen,
sillä hallakin oli paennut nyt jo ctem-
mäksi, ankaran työn ja maan kuiwumi-
sen pakosta.

Kaikkien noiden ponnistuksien seurauk-sena oli se, että heidän warallisuutensa
alkoi karttua siihen määrään asti, että
kyläläisilläkin oli siitä puheen-aiuetta, Ei
heillä ollut enään rnoan eikä juoman puu-
tetta. Aitassa oli heillä wiljaa tallella
katowuodenkin Maralla ja nawetta oli
täynnä mylwiwiä eläimiä. Ei heillä ol-
lut metkaa penniäkään yhdellekään ihmi-
selle, sillä he oliwat hewosenkin hinnan
jo kaikki maksaneet, joka hinta heille oli
niin paljon aikoinaan murhetta luottanut;
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wieläpä olimat he hankkineet toisenkin hemosen.
Eräänä kertana istuiwat Jaakko ja

Mari kahden, uuden tupansa kamarissa.
Kaunis ilma oli ulkona ja wieno tuuli
huhautteli pehmeästi huonetten seiniin.

Kesäisen syyspuolen päiwän iltapuoli oli.
Mari, ahkerana emäntänä ja perheen äi-
tinä, kutoi sukkaa. Tarkan tallentajan
merkkinä oli Marin wyöllä pieni awain-
timppu. Jaakko istui mykkänä, posti kä-
teen nojattuna. Kumpikaan ei puhunut
mitään, sillä edelliset keskustelut oliwat
saattaneet heidän sydämiinsä sanomatto-
man tyytywciisyyden ja rauhan; he näyt-
tiwät elämän tunteittensa mallassa.

Silloin aukeni kamarin owi äkkiä ja
tyttö astui sisään.

„Mies näkyy kiertämän Metsälammen
mainion ympärillä', sanoi hän,

Mari ja Jaakko meniwät katsomaan.
,Woi isä! Isä, isä! tulkaa tänne!

tulkaa taloon tulkaa! tulkaa huonee-sen älkää sinne menkö tuulitieto,
isä? moi, moi!" huusi melteen yhdellä
hengähdyksellä Mari, heti kun hän oli
tuon mainion ympäristöllä kulkeman mie-
hen huomannut, maikka kaukaa.

Tuo ullantllnteellll kuleksima mies ei
ollut luulewinaantlllln Marin wärähtele-
wällä äänellä huudetuita rukouksia ja toi-
«otuksin, maan hän wetäysi puiden suo-
jaan ja katosi metsään.

Mari tyrskähti katkeraan itkuun. Hän
oli pitkän ajan Päästä nähnyt isänsä,
kaukaa oli hän nähnyt hänen, mutta
yhtäkaikki oli Mari hänen tuntenut. Ma-
rin sydän ilostui nähdessään isänsä, kat-
selemassa niitä wiljelyksiä, joita he, wuo-
sicn kuluessa, olimat ponnistellen ja tais-
tellen walmistllneet, Toiwon säde lensi
silloin hänen sydämeensä, että hänen isänsä
on leppynyt, on anteeksi antanut, ja tuo
toiwon säde oli hänen huulillensa nuot
hätähuudot ajanut. Tuo toiwo petti;
isä ei ollut wielä leppynyt, ei anteeksi
antanut, sillä hän ei ollut tuulewinaan-
kaan lapsensa hätäistä ja lapsellista huu-
toa ja kutsumusta, maan hän wetäysi met-

sän koittoon suojaan, pois hätäilewän ja
rukoileman lapsensa näöstäkin; näyttipä
siltä, kuin ei hän olisi tahtonut itseänsä
ollenkaan nähtäwän eikä tunnettawan.
Oliko kumma jos Mari helti itkemään,
kaikki nuot harkittuaan?

Kuuman suri Mari mennyttä tilai-
suutta lamata rakasta isäänsä, lauman
Jaakon mieli oli apea, ajatellessaan ap-

pensa anteeksillntamattomuuttll ja leppy-
mättömyyttä.

Huhut Jaakon ja Marin aineellisesta
»vaurastumisesta oliwat tunkeuueet Mä-
kelän Maunonkin karmiin. Tuon ryöstö-
yrityksen jälteen ei Mauno luullut ketään
ryöstäjätseen muita kuin Jaakkoa ja ky-
lässä kulkeman huhun mukaan piti hän
sitä niin wissinä, kuin wiisi sormea kä-
dessään. Mutta kun nuot roswot saa-
tiin Marttalasta kiinni, joutui hän ui-
man pyörälle sen asian kanssa: tuokiinni-
pano oli tapahtunut Jaakon toimesta ja
kautta ja se oli aiwan ristiriidassa hä-
nen ryöwäyksensci kanssa, ja hän koetti
saada selwille sitä asiaa minkä moi, mutta
turhaan. Olisiko Jaakko ollut niin ha-
lukas noita ftahantekiöitä kiinni wuowaa-
nmlln, jos hän olisi ollut osallinen tuo-
hon ryöstö-yritykseen? Mistä ja kuka oli
se mies, joka hänen noiden hirwiöin
käsistä pelasti? Mistä oli Jaakolla tieto,
että nuot roistot saiwat suojaa Martta-
lassa? Kas nepä kysymyksiä, joissa oli
Maunolle seulomista ja ajattelemista.

Mauno oli monta kowaa sotaa soti-
nut sydämessään. Luonnollinen wcmhem-
man rakkaus kyti alinomaisena, kalmaa-
wana tuntona hänen sydämessään, mutta
sitä ankarasti wastusti tuo itsepintainen
jäykkyys, tekonsa ja sanansa pitäwäisyys,
josta hän oli yleiseen paikkakunnassa tun-
nettu. Juuri kun hän oli walloittamai-
sillansa sydämensä ja ottamaisillansa tyt-
tönsä ja mäwynsä kotiinsa, johon suun-
taan Maunon mainiokin alituisesti wai-
tutti, tuli tuo ryöwäysjuttu taas mieleen
ja wiritti Maunon wihan ja ennakko-
luulot Jaakkoa kohtaan kaksinkertaisiksi.
„Semm°inen hän on! Enkö minä sitä
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sanonut? Salakapllkllstll ei moi parem-
paa toiwoaklllln", oli Mauno silloin sa-
nonut. Kaksin kerroin sai Jaakko syyt-
tömästi apeltunsu wihall ja ylöntatsettu,
luksin kerroin sai Marttalan Matti hä-
neltä ylistystä jakunniaa - syyttömästi
hänkin; Matti oli arwannut niin laittaa;
hän oli aikanansa taitama pelaaja.

Olipa Mauno jo kerran jälkisäädöksellä
määräämäisillcilln omaisuutensa Matille,
ja täydessä loistossaan näkyi nyt hänen
Maalinsa oikeus tyttärensä naima-asiassa.

Kun tuo rosmojen kiinnipano Martta-
lassa tapahtui, aleni Matin ja hänen
isänsä armo niin Maunon silmissä, ett'ei
hän pitänyt heitä ennän ihmisinäkään, ja
julkisesti oli hän heille eräänä kertana
sanonut, ett'ei hän tahdo olla rosmojen
suojelluin seurassa, ja siitä herran het-
kestä ei nähty Maunon ja marttalaisten
seurusteleman. ,No kaikkia sitä näkee
ja kuulee! Kuka tuota olisi uskonut?
Huono olisi hänkin ollut lapseni elämän
kumppaniksi, kenties huonompi kuin tuo
toinen, waikk'ei hänkään hääwi ole', oli
Mauno silloin sanonut. Ensikerran elä-
essään oli hän siten tunnustanut ereh-
tyneensä, ensikerran maalinsa määrin toi-
mittaneensa, mutta sillä ei hän wielä
tunnustanut sitä maalia oikeaksi, jonka
hauen lapsensa itse oli oman sydämensä
Mlllltimulsesta, oman mielensä mukaan
tehnyt.

Niin oli Matin armo Maunon fil-
missä alennut, mutta Jaakon armo ci
ollut samassa wertaisuudessa ylennyt.
Waikka hän harkitsikin Jaakkoa waftaaksi
tuosta ryöwäyksestä, ei kuitenkaan woi-
nut Maunon silmissä se pirullinen ja
saastainen tahra poistua pois Jaa-
kosta, jolla ilkeä koston-pyytäjä oli koke-
nut so'aista häntä, maan Jaakko pyöri
kuin pyörikin hänen ryöwääjänään.

Usein oli Mauno sywiin ajatuksiin Vai-
puneena Pitkät ajat. Siitä heräsi hän
tawallisesti niinkuin unesta. Silloin näh-
tiin hänen aina pujauttaman päätään ja
kuultiin sanoman: »jos, jos", mutta ku-
kaan ei tietänyt mitä tuo jos merkitsi.

Niinkuin jo mainitsin, oli huhut Jaa-
kon ju Murin hymästä toimeentulostu
tunkeunut Maunonkin tietoon. Hän tah-
toi omin silmin nähdä, kuinka paljun pe-
rää tuossa huhussa oli. Siinä tarkoi-
tuksessa lähti hän ypö yksin metsiä myö-
ten kiertelemään Tinttalan tiluksille, sillä
ei hän olisi yhdenkään ihmisen suonut
näkemän, että hän meni hyljätyn tyttä-
rensä ja wäwynsä kotia katsomaan. Niin-
kuin jo tiedämme, nähtiin hän siellä kum-
minkin. Sieltä palatessaan oli Mauno
tllwllllista tiheämmin ja tawallista pitem-
pään ajatuksiinsa waipuneena ja tumal-
lista useammin kuultiin tuo „jos, jos";
erään terran kuultiin hänen lisäämän:
„jos ei hän olisi ollut minua rosmoa-
massa".

.Kuka?" kysyi hänen «aimonsa äkkiä.
,Ei kukaan", sanoi Mauno hawahtuen,

nousi ylös ja pisti piippuunsa.
Niin Mauno, mutta eipä muustakaan

kansasta ollut peräti haihtunut pois tuo
luulo, että Jaakko olisi ollut tuolla ta-
ivalla anastamassa »vaimonsa perintöä
tylyltä jakowaltll apeitansa, maikka Jaakko
olikin niin tuntumalla tawalla puhdista-
nut itsensä tuosta rumasta syytöksestä
noiden rosmojen kiinnipanemisella.

Ei kukaan kärsinyt enempää tuosta
itämästä naima-rettelöstä ja Jaakon ja
Marin kunnian alennuksista, kuin Marin
äiti. Jo alusta altain oli hän katkeruu-
della huomannut mihin muuraan hänen
lapsensa joutuisi, jos hän tulisi Martta-
lan Matin kanssa elämäänsä mieltämään.
Hän oli kyllä Jaakossakin hawainnut in-
himillisiä heikkouksia kenties enemmän, kuin
hän olisi suonut, mutta hänen tarkka sil-
mänsä huomasi hänen awunsa niin suu-
riksi ett'ei hän ollut ollenkaan mustaan
tyttärensä yhdistymistä hänen kanssaan,
semminkin kun se oli Marin sydämelli-
nen tahto. Tuon hellän perheen-äidin
sydämessä oli arka, awonainen ja puh-
das paikka, jota ei ollut tämän maail-
man rikkaus ja hekuma saaneet so'aista,
ja tuon puhtaan paikan awulla moi hän
nähdä mammonan moniwärisen ja lois-
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laman lipun läwitsekin hieman tulewai-
suuteen.

Marin naimisesta asti oli hän monta
itkua itkenyt. Vaikka hän oli kotonansa
melkeen niinkuin wankina, pääsi hän sen-
tään wciliin salaa pujahtamaan pois ko-
toaan, että hän sai tawlltll Marin. Sil-
loin he aina yhdessä wuodattiwat raskaan
sydämensä, toinen kowan miehen ja toi-
nen lowan isän ylitse. Oliko Mauno
sitten paha tuolle siweälle ja hellälle Vai-
molleen? Ei, sitä ei hän ensinkään ollut.
Hän ei ollut koskaan lyönyt »aimoansa,
eipä wielä pahoilla ja tärkeillä sanoilla-
kaan sättinyt häntä, eikä Mauno ollut
«ielä koskaan ollut juowuksissa. Hän oli
hywä mies, ainakin mitä ulkonaisiin awiol-
lisiin oloihin tulee, mutta sisällisen ihmi-sen ja siis elämänkin laita on aiwan toi-
sin. Että Mauno oli jo heti naimisensa
alusta anastanut ankaran mieswallan
awioliiton welwollisuutsien ja oikeuksien
ylitse, oli jo aiwan hänen luonteensa
mukaista, mutta siihen wielä lisäksi tuli,
ett'ei Mauno pitänyt waimoaan wer-
tanaan. Tuota ei Mauno tosin antanut
mainiollensa tiedoksi törteillä ja radoilla
sanoilla, wieläpä koetti hän olla waimol-!
lensa kokonaan sitä ilmoittamattakin, mutta jse ei onnistunut, sillä sydämen silmillä
on tarkka näkö ja sen hermoilla on tarkka
tunto. Surumielellä antaui waimo heti
miehensä tahdon alle kaikissa, ja mykkänä
kantoi hän sydämessään tuota ontoa ja
arkaa paikkaa, eikä Mauno koskaan koet-
tanutkaan täyttää tuota ontoa, ei ter-
weeksi tehdä tuota arkaa paikkaa ei.

Silloin kun waimon mielestä tmttui-
wat yhteiset asiat menemän mastoin hä-
nen ymmärrystään, koki hän aina hil-
jaisesti ja nöyrästi muistuttaa ja Vai-
kuttua miehensä mielipiteisin, mutta hän
ei ollut wielä kertaakaan onnistunut.
Semmoisissa tapauksissa sanoi Mauno
tawallisesti: „mitä tuota soutamia pu-
huu', ja lähti pois. Miniäpä hä-
nelle sitten teki.

Marin ja Jaakon naimisen aikanakin
koetti Marin äiti waikuttaa Maunoon

niin paljon kuin woi heidän eduksensa,
mutta siitä ei Mauno kärsinyt hänen pu-
humankaan. Mutta ei hän sentään heit-
tänyt toiwoansa, eikä lakannut puhumasta
ja kyhertelemästä tyttärensä eduksi, ja
tuota hän teki muodet läpitsensä, kun maan
tilaa oli, mutta kaikella ahkeruudellaan ei
hän woittanut muuta, kuin että Mauno
rupesi tyytymään tuohon „mitä tuota
joutumia puhuu" sanaansa.

Niin, tyhjiin raukesiwat Marin äidin
hankkeet ja ponnistukset jäykän miehensä
kääntämisessä ottamaan sanansa takaisin
ja edes auttamaankaan omaa lastansa ja
wäwyään heidän uuden talonsa perusta-
misessa.

Wllitka Marin äiti oli niin kowan
isäntäwlllllln alla, sai hän kumminkin usein
tilaisuuden auttaa Jaakkoa ja Maria silla
ja tällä pienemmällä annilla, ja semmin-
kin noina koroina katowuotten aikoina
auttoi hän usein heitä ruoka-awuilla. Oi
kuinka usein olisi tuo hellä perheen-äiti
käynyt katsomassa lastaan ja wäwyään
ja heidän pientä uutta taloaan, niin,
senpä hän olisi tehnyt niin usein ja mie-
lellään, mutta se oli mahdotoin Mauno
ei sitä sallinut.

Kun sitten nuot huhut tuliwat, että
Jaakko muka olisi ollut Maunoa ryöstä-
mässä ja että Marttalan Matti on Jaa-
kon haastanut oikeuteen kunnian louk-
kauksesta, niin ei ollut enään Marin äi-
din surulla rajoja. Hän tunsi selwästi
tunnossaan, että Jaakko oli wiatoin
tuosta hirweästä syytöksestä, yhtäläis-
tään koki hän Maunolle tehdä perättö-
mäksi tuota syytöstä ja toteen näyttää
kuinka wiatoin Jaakko oli tuosta rikok-
sesta, mutta nuot hänen puuhansa ja
puhdistustoimensa eiwät onnistuneet pa-
remmin kuin ennenkään. Tawallisesti sa-
noi Mauno maan: „ole tuossa maiti!"
ja sitten jälkemmin: „mitä tuota jouta-
wia puhuu". Ei Mauno koskaan julki-
sesti ilmoittanut sitäkään, että hän Jaak-
koa epäili tuossa ryömäys-jutussa, ei jopa
kaiketi, paljonpa hän silloin olisikin wai-
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monsll kanssa keskustellut yhteisistä, sisäl-
lisista asioista.

Olen uuouttanut mainita, että Jaakko
oli parina wuotena jo hankkinut itsellensä
huwittnwaa ja hyödyttäwää kirjallisuutta.
Korpelassa kylmetty siemen oli kyllä heti
itänyt, mutta nyt »vasta se orasti. Jaa-
kon oli aina mieli halannut kirjallista
»ictoa, mutta jokapäiwäisen elämän su-
rut ja huolet oliwat hänellä näihin ai-
koihin saakka olleet niin ankarat, ctt'ci-
wät hänen aineelliset Maransa sitä salli-
neet. Mutta kun hänen ajallinen elä-
mänsä oli nyt waurastunut, rupesi hän
tyydyttämään henkistä tarwettansci, ja
hänellä oli nyt jo oikeen kahdet sanoma-
lehdet, jotka riippuiwat kahtapuolta ka-
marinsa akkunaa, pisteltynä järjestyksessä
pitkiin nauloihin.

Näinä aikoina Jaakko sai cnsimäisen
»verokirjansa, sillä uudistalon wcipaa-wuo-
det oliwat jo loppuun kuluneet. Olipa
Jaakko milt'ei mielissään, saatuansa kir-
jallisen osoituksen yhteiskunnallisista wel-
wollisuuksistaan. .Jopahan rupeawat mei
täkin ihmisinä pitämään, koska »verokirjan

lähettiwät", oli Jaakko sanonut, »vero-
kirjan saatuansa, waikka tuo täskewä se-
teli on monelle niin wastenmielinen.

Jaakko rupesi nyt ottamaan osaa kun-
nallisiin keskusteluihin, sillä hän tunsi
olewan itseltänsä oikeuksia, koska oli saa-
nut welwollisuuksillkin. Useinkin hän an-
toi niissä walaisewllisill ohjeita, sillä hä-
nellä oli nytkin jo llwarammllt ja »va-
paammat käsitteet yhteiskunnallisista asi-
oista, kuin monella muulla. Mutta ta-
wnlliscsti katsottiin hänen ohjeensa ja
neuwonsa ylöu. Kun Jaakko ensikerran
puhui tunnalliskokoukscssll, katsoimat muut
kokouksessa oliat pilkallisesti ja lysywästi
toisiaan silmiin, sun ilwehymyssä, ja mel-
keenpä he oliwat nauruun purskahtamni-
sillansa. Minkätähden? Sen wuotsi knn
hän oli —köyhä uudistalolllinen, Tintta
Jaakko waan, ja hän tulee puhumaan
mielipiteitänsä kuntakokouksessa.

Semmoinen oli Jaakon ja Marin arwo
ja asema appelllssa ja kylässä, semmoi-
nen oli myös heidän aineellinen toimeen-
tulonsa sillä aikakaudella.

XII.

SnMlltuKsm UW siM lnnkeemus.
Edelleen tcti Jaakko työtä uudessa

lossaan, ja tuo työ »vaikutti terweellisesti
hänen ulkonaiseen ja sisälliseen elämäänsä,
hän tuli tuon työnsä kautta ja »voimasta
hyödylliseksi jäseneksi perheelleen ja siinäsamassa yhteiskunnalle. Heidän aineel-
liset »varansa oliwat tuon työn ja toi-
men kantta karttuneet siihen määrään,
että he woiwat murheettomina syödä omaa
leipiänsä. Monta intohimoa, monta kcis-
watukselta perittyä helmasyntiä tuli tuon
työn kautta kuoletetuksi, ja yhä enemmän
sielu puhdistui ja warttui «arsinaiselle
elämälle, täyttämään niitä Pyhiä welwol-

lisuuksia, joita perhe-elämällinen kutsu»
mus myötänsä tuo. He oliwat taistel-
leet monta taisteloa, taistelleet jokapäi-
wäisen elämän toimeen-tulon eduksi, raa-
kaa maata ja kotvaa luontoa »vastaan,
mutta tuo jäykkä jakowa korpi ei antanut
aihetta mihinkään katkeraan taisteloon.
Sillä »vaikka hän tekikin kowaa Vastarin-
taa »valloittajilleen, teki hän sen waan
ikäänkuin Pilan »vuoksi, ja sittenkun hän
oli »voitettu, hymyili hän waan niin
mieluisesti ja antautui ainaiseksi pal-
welinksi »valloittajalleen. Pakotusta ja
hikeä tuotti tosiu tuokin taistelo, mutta
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ei tuo pakotus ollut sydämen pakotusta,
maan se oli ruumiin wäsymystä ja uu-
pumista, jonka loma työ lahjoittaa kul-
ienkin ahkeralle tekiällensä, ainakin ker-
ran päiwcissä, mutta joka iltamalla työs-
tä päästyä heitti niin mieluisan muiston
ja tunnon sydämeen, että tänäkin pui-
mana on taasen elämän welmollisuudet
täytetty.

Wettä, tarpaleita puristi tuokin tais-
telo, mutta nuot eiwät olleet niitä kar-
paleita, joita sydämen murhe ja tuska
puristaa ulos ihmisen sydämestä silmien
kautta ja joita sanotaan kyyneleiksi, ei,
ne oliwat maan waiwoista waluwaa hi-
keä, jotka jättiwät sydämen rauhaan ja
kuiwuiwat itsestänsä yön lewähdyksellä,
huomenna taas uudestansa wuotaatsensa.

Paljon, paljon oliwat nuot uudistalon
asukkaat taistelleet toisenlaistakin taiste-
loa, joka ei tyytynytkään tuohon ulko-
naiseen, elämän surun ahdistukseen ja
ruumiin woimien uuwutukseen, maan nu-
wutti ja murti sisällisiä sielun woimia.
Se taistelu oli ihmisellisen kunnian, ar-
mon ja oikeuden taistelua, he oliwat jou-
tuneet ilkeän kostonpyytäjän uhriksi, ja
tuu kostonpyytäjä koetti kostonftyyntöään
ajaa perille jesuitamaisella kamaluudella
ja wiekkaudella. Nuot hänen wehkeensä
uliwat siihen määrään unnistuneet, että
heidän kunniansa oli maarassa, ja se pu-
risti monta kyyneltä heidän silmistänsä
ja tuotti monta murhetta heidän sydä-
miinsä. Kummankin taistelon oliwat he
taistelleet lähes wuitullisesti, maikka kyllä
usein näytti siltä, että totuus sortuisi ja
wääryys ja kamaluus maan rehoittaisi
täällä maan päällä.

Noita kaikkia muisteliwat he usein,
warsinkin noina kauniina, tyyneinä ja
hämärinä syysiltoina työstä päästyään,
jolloin laskeman auringon säteet laatimat
taiwlllln reuuat purppura-punaisiin Ver-
hoihin, punaten yön werhoksi wetäyneen
pilwen härmän, ja jolloin ihmishenki niin
mielellään muistelee menneitä aikoja, sa-massa kuin se pyrkii saamaan mastausta

suurelle hengelliselle kysymykselleen tu-
lewaiselle elämälle.

Tuommoisia kauniita syysiltoja oli se-
kin aika, jona Jaakko näytti erinomaisem-
masti ajatuksiinsa waipuneelta; luulta-
wasti hän ajatteli nytkin menneitä ja
kenties tulemiakin aikoja. Mari oli myös
siinä ja äänettöminä istuimnt he kamaris-
saan pitkän ajan.

„Minä olen tässä miettinyt jotain",
sanoi Jaakko wihdoin, kattasten siten
äänettömyyden.

„No mitä mainen?" kysyi Mari.
„Että lähdemme kaupunkiin".
„Yhdessäkö?"
.Niin".
,Ia mitä Marten?'
„
Minulla ei ollut sinulle antaa min-

käänlaisia morsius-lahjojll, naimisemme
aikana, ei munta kuin turmeltunut oma
itseni. Me olemme paljon tehneet työtä,
paljon nähneet waimaa ja Jumala on
työmme palkinnut. Nyt lähdemme yh-
dessä kaupunkiin, „mursian-markkinoille".
Myöhäistä on se tosin, mutta Parempi
myöhäänkin kuin ei koskaan', esitteli
Jaakko.

„Sinulta en odottanutkaan mitään
maallisia rikkauksia, tiesinhän sen, ett'ei
niitä sinulla ole. En sinulta »vaatinut-
kaan muuta kuin oman itsesi, ja siinä
oli minnlle kylläksi. Minä näin sinun
läpiksesi, näin sinussa piilewän miehen,
toiwoin sinusta tulewan miehen ja sen-
tähden uskalsin minä yhdistää kohtaloni
sinun kohtaloosi. Sinusta on tullut mies,
kuten ennustin, ja työllä ja totnudella
olet sinä sen toteen näyttänyt koko maa-
ilmalle. Se on tosi, että käwisin mie-
lelläni kaupungissa, jossa olen käynyt ker-
ran waan ennen. Tosin ei minun mie-
leni - tee mitään kalliita morsiuslahjoja,
mutta olisihan yhtä ja toista, joka olisi
paremmin tarpeen kuin mieliteon. Sen-
tähden suostun ilolla esitykseesi ja lähden
kanssasi kaupunkiin, semminkin kun tap-
siltakin on hywä pääsy. Sinä olet
hywä ja oiwallinen awiokumppani', sa-
noi Mari ja syleili innokkaasti miestään.
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Eihän muuta. Huomenna rumettiin
puuhaamaan kaupunki-kuormaa ja Jaakko
wei reellä kaksi kuormaa maatamaroita
kylään, jotka kylässä sitten sälytettiin kär-
ryille, wietäwäksi kaupunkiin, joilla «lyö-
tyinä saataisiin rahoja tarpeellisiin os-
toksiin.

Kun kuorma oli saatu noin walmiiksi,
lahtiwät Jaakko ja Mari matkalle. Ilma
oli kaunis, ja ilman mitään erinomaisitta
tapauksitta pääsiwät he kaupunkiin. Siellä
ottiwat he majapaikan laitakaupungissa
olemassa pikku talossa.

Iksissä neuwoin möiwät he tuomansa
tawarat hywiin hintoihin ja samat niillä
kauniit rahat ja Mari joutui niiden Mar-
ilaksi. Tllwarain myonnissä oli tullut
ilta ja huomenna aiottiin rumeta ostoksia
ostamaan ja sitten pois.

Oli jo wähän iltahämärä, kun Jaakko
lähti majatalosta wielä kaupungille, jo-
tain asiaa ajamaan. Erään kadun kul-
massa oli seisomassa kaksi miestä, joiden
siwutse Jaakon piti mennä.

„Mitä minä näen? Tinttalan Jaakko!'
tuuli Jaakko toisen heistä sanoman.

Jaakko katsahti heihin ja hawaitst heti,
että siinä seisoi Marttalan Matti,
erään hänen parhaan ystäwänsä kanssa.

„Niin on', sanoi Jaakko ja käweli
eteenpäin.

,Hla mene, Jaakko, minulla olisi si-
nulle wähän asiaa!' sanoi Matti.

Jaakko seisahtui ja molemmat miehet
tllweliwät hänen tykönsä.

„Minä olen aikaa ajatellut sinun kans-
sasi käydä tosi sowintoon, maan siitä ei
ole tullut koskaan malmista. Nyt on
hywä tilaisuus siihen. Emmekö lähde
kapakkaan, että saisimme sowinnon päälle
siellä jotain suuhumme!' esitteli Matti.

„Minulla ei ole mukanani rahaa Yh-
tään penniä', sanoi Jaakko.

„En minä sinulta mitään waadikaan,
minä maksan kaikki kulutukset; olisinpa
kehno mies, kun kutsuisin toisen kapak-
kaan ja maalisin hänen maksamaan", pu-
heli Matti.

Jaakko ei wastannut mitään, hän mietti.

Sowinto weriwihollisen kanssa tuntui hä-
nestä niin miellyttämällä, mutta oliko
tuo sowinnon tarjous wilpitöin ja re-
hellinen? se oli kysymys, joka pani Jaa-
kon siksi ajattelemaan, ett'ei hänellä ol-
lut suoranaista mustausta antaa.

„Tule pois, Jaakko! Minä tiedän rau-
haisan paikan, jossa saamme wapaasti
haastella", kehoitti Matti ja lähti kump-
paninsa kanssa käwelemään.

Jaakko lähti hitaasti ja merkalleen heitäseuraamaan; tuntuipa siltä kuin hänen
olisi tarminnut useampi askel ottaa tau-
luin eteen-päin. Olipa niinkuin olisi
ollut liian wähän aikaa Jaakolla, teh-
däksensä oikeen lujaa päätöstä, mitä olisi
tuon asian kanssa oikeastaan tekemistä,
ja kesken tuntui tuo päätös oleman wie-
läkin, mutta hän seurasi kuitenkin Mattia,

Niin tawoin tuliwat he eraäsen ka-
pakkaan. Eipä tuo Matin kehuttu paikka
näyttänyt kowan rauhaiselta. Puna-naa-
maisill miehiä istui parwittain pöytien
ympärillä, kilistellen lasejaan ja polttaen
tupakkaa. Toinen laji noita kapakka-naa-
moja oli tuhka-harmaita ja heidän sil-
miensä ympärillä oli mustan tumma,
kuolleen weren näköinen juormu, jokapii-
ritti koko silmän ja oli ikäänkuin pilwena
tuon Luojalta luodun ja ennen niin kirk-
kaan tähtösen ympärillä, niinkuin «ank-
kana ja ainaisena todistajana, että tuo
Luojan lahjoittama walon lähde ei ollut
enään alkuperäisessä kirkkaudessaan ja puh-
taudessaan, maan että se oli nykyään
werestyneen, himmentyneen ja pullistu-
neen näköinen, jolta näytti jo tahto ja
woima peräti puuttuman. Uksi osa noista
kapakta-llsujistll löiwät kortteja parmittain
ja ylsi osa kaivella huojui ja toitkeroitsi
sinne tänne. Maikka oliwatkin noin erin-
kaltaisissa toimissa, oli heille kaikille kui-
tenkin yhteistä kiroilemiset ja jumalatto-
mat ja riwot puheet. Tupalan sawua
oli huonet täynnä ja lattialla oli pak-
susti piipun poroa ja muuta likaa, joka
siihen juopuneilta läikkymän märkyyden
kanssa oli sekaantunut yhdeksi tahraksi.

Ei näyttänyt seura eikä huonet haus-
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taltll, ja tuo taitti muistuttij?llllltolle!
niin elawiisti lapsuuden totia, wanhaa
Tinttlllllll.

Matti näytti olewan hywä tuttu setä
talon mäelle että »vieraille. Häntä ke-
hoitettiin istumaan ja tulemaan joukkoon;
kyseltiin tarkoin hänen kumppaniaan, ja
Matti selitti Jaakon oleman hänen tut-
tujaan kotikylästä. Tuostakos tuli Jaa-
kolle ystäwiä: kättä puristettiin, onnea
toiwotettiin ja ryyppyjä tarjottiin.

Eri pöydän ääreen tahtoi Matti juo-
misia ja sen ääreen istuiwat nuot so-
winnon tekiät. Jaakko ei tiennyt nyt-
kään, miten hänen kanssaan oikeastaan
oli, mutta hän istui waan kun käskettiin.
Sitten rupesi Matti ryyppyjä tarjoile-
maan.

„Minä en juo itseäni juowuksiin",
sanoi Jaakko.

„Mitä joutumia! Kuka tuon wertoi-
sesta juowuksiin tulee? Otetaan waansen werran, että tullaan puheen lystiin!
Ota waan ryyppysi pohjaan!" esitteli
Matti.

Niin istuttiin, haasteltiin ja wäliin
maisteltiin, mutta suwinnon tekemisestä
ei puhuttu mitään.

Jaakko ei ollut kylläksi tarkka wal-
womaan kiusauksen hetkellä omaa sy-
däntänsä. Hän oli lujasti Päättänyt,
tauwan päättänyt, ettei hän enäan kos-
kaan joisi itseänsä juowuksiin; oman rak-
kaan waimonsa tähden oli hän tuon pää-
töksensä tehnyt, ja hän oli kauwan pää-
töksensä Pitänyt, mutta hän ei ollut jou-
tunut koskaan lupauksensa jälkeen oikeen
tosi kiusaukseen; nyt oli hänellä kiusaus
käsissä ja hän ei woinut sitä kestää,
waitta luuli lestäwänsä, sillä hän tuli
sitä enemmän juowuksiin, jota enemmän
hän tenäsi, ett'ei hän juo puihinsa asti,
sillä hän maisteli kumminkin ehtimiseenjll oli silloin jo juowuksissa, kun hän
luuli olewansa tuossa luwallisessa pu-
heen lystissä. Helmasynti oli wirwon-
nut, oli woittanut niin, oli, oli.

Voittanut oli Mattikin tarkoituksensa.Wailka hän olikin niin nöyrtynyt tuona
Tmtta laotto.

roswojen tiinnipano-hetkenä totonalln, oli
hänen kostonpyyntönsä elpynyt jälleen
täyteen woimllan, nähdessään, ett'ei laki
woinut häntä tuomita niin raskaasen ran-
gaistukseen, kuin hän pelkäsi. Entinen
nöyryys oli muuttunut entiseksi wihaksija wainoksi, ja hän etsi waan tilaisuutta,
saadakseen langettaa Jaakon. Nyt luuli
hän tilaisuuden tulleen ja hän oli asian
harkinnut niin, että hän wiettelee Jaakon
ensin juomaan itsensä juowuksiin ja sit-
ten härsyttää hän hänen nuhaan ja niin
tekemään lopen jonkun hirmeän rikoksen.
Onnistuiko hän siinä täydelleen? Sen-
pähän saamme nähdä.

Jaakko rupesi jo puhelemaan isolla
äänellä, niinkuin hänen tapansa oli wiina
päässä tehdä, mutta Matin silmät lois-
tiwat niin pirullisesti.

.Sano, sano Tintta-karhuksi!" kuul-
tiin Matin tuiskiman kumppanilleen!

„No milloin siitä sowinnosta puhu-
taan?" sunoi Jaakko suurella äänen pai-
nolla.

,Kuka tuommoisen Tintta-karhun kans-sa sopii?" sanoi Matin kumppani.
Jaakko kawllhti tuolilta ylös.
.Tintta-karhu! Tuoko se nyt on se

mainio Tintta-karhu?" sanoi eräs juoma-
jonkosta.

„Hän on se, katsokaa nyt karhua oikeen
karman juureen asti", sanoi Matin kump-
pani.

Se oli hänen wiimeinen lauseensa,
sillä Jaakon nyrkki putosi samassa hänen
kaswoillensll ja hengettömänä kaatui sol-
muisia lattialle.

„Murha, murha!' rupesimat kaikki yh-
teen ääneen huutamaan. He rupesimat
tapailemaan Jaakkoa kiinni, mutta hän
löi ja hutki ympärilleen kuin riiwattu, ja
wetääntyi samassa owea kohden. Ei
heissä ollut joukollakaan sitä miehuutta,
että olisiwat ottaneet Jaakon kiinni, sillä
kenenkään kynnet eiwät pysyneet hänessä,
maan ne sinkosiwat kynsien omistajan
kanssa joka yrityksessä tuotakin tuokem-
maksi.

Sillä tawalln taistellen pääsi Jaakko
n
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kartanolle ja niin kadulle. Tuota puoli-
hamäräistä katua juosta roikasi hän niin
paljon kuin eteensä Pääsi, ja tuo hurja
joukko jäljessä, huutaen: »Murha, murha!
Ottakaa kiinni'. Tuohon takaa-ajaja-
joukkoon yhdistyi muitakin kadulla olioita
jlllulkioita,jawiimeintuliheitä mahdotoin
parttio. Tuolla tumalla mennä rajusiwat
he Jaakon ja Marin majatalon ohitse,
Jaakko, paljon edellä tuota meluaman ja
kirkumaa joukkoa, juosta sukien awopäin,
sillä hänen lakkinsa oli jäänyt kapakkaan,
ja joukko jälessä huutaen, hoilaten. Jaakko
juoksi ulos kaupungista ja poikkesi lähim-
pään wiidatkoon; mahdotoin oli heidän
häntä sieltä löytää.

Tuo näky ja kuulo tiimi kipeästi Ma-
rin sydämelle kuin puukon pistos, mutta
ei hän kuitenkaan kadottanut hetkeksikään
järkeään ja neumokkaisuuttcmsa. Hän puki
kiireesti waatteet yllensä ja lähti kuulus-
telemaan asian oikeaa laitaa. Melkeen
suorastaan älysi tuo teräwäpäinen waimo,
mitenkä tuo riesa oli tullut, semminkin
kun hän näki Marttalan Matin talaa-
ajajien etupäässä.

Meluawa ihmisjoukko kadulla ohjasi
tuon huolehtiman ja lujan perheen-äidin
askeleita, ja siltä ja tältä ihmiseltä ky-
säsi hän tuota paikkaa tarkemmin, jossa
tuo harmittawa turma oli tapahtunut.
Ei olisi luullut heikolla waimolla oleman
sitä rohkeutta, että olisi woinut astua
sisään siihen huoneesen, jossa kaikki yh-
destä suusta sanoiwllt murhan tapahtu-
neen juuri uyt, ja wieläpä hänen mie-
hensä tekemänä, mutta tuo hirweä asia
oli Marin sydämen asia, ja se se teki
lujaksi tuon heikon astian, juuri siinä
hetkessä, kun kaikki muut horjuiwat.

Kun Mari tapasi tuon turmiota tuot'
tawan kapakan, astui hän tykyttiiwin sy-
dämin juoma-huoneesen. Hän hengitti
sywään ja silmäili hätäisesti ympärillensä.
Häneltä Pääsi pieni huudahdus ja hän
rupesi hengittämään harmemmasti, mutta
hänen rintansa aaltoili myrskyn jälkeen
tyyntyneen meren mainingin kaltaisesti;
hän oli nähnyt jotain, jota ei hän ollut

osannut aawistaakaan tuo mies ei ol-
lutkaan kuollut, jota Jaakko oli wiinapäis-
sään lyönyt; hän oli mennyt maan tain-
nuksiin kahdesta lomasta täräyksestä, tä-
räyksestä, jonka Jaakon nyrkki antoi, ja
toisesta, jonka hän sai kowasti kaatues-
saan.

Mies oli jo täydellisesti tointunut ja
oli jo kiiwelyllii. Hän oli mielii juowus-
päässii ja kiroili kauheasti Marttalan
Mattia.

„Senkin hiiton wietäwä roisto", uh-
keli hän. „Hän sai minun toisen ker-
ran jo narratuksi härsyttämään Jaakkoa,
joka on kymmenen kertaa parempi mies
häntä. Entisestään olisi minun pitänyt
tietää, mitä siitä seuraa, kun Jaakkoa
syyttömästi solwasee, mutta se p—n Mart-
talan Matti saa semmoisia aikaan, maan
ei hän wllsta enään minua narraa käy-
mään syyttömien ihmisien silmille", hö-
pisi mies, eikä huomannut Maria.

Mari astui nyt miehen tykö ja pyysi
että hän sopisi tuon tapaturmaisen asian,
eikä waiwaisi Jaakkoa oikeuteen; he mak-
saisiwat hänelle kohtuullisesti.

Mies lupasi kyynel silmissä sopia asian,
semminkin kun hän kuuli saamansa ra-
haa, sillä entiset rahansa oli hän juomi-
sellansa lopettanut.

Samassa tuli Matti huoneesen, sillä
hän palasi juuri nyt tuolta takaa-ajo-
matkalta.

„Kiiwipä karhulle kerran hullusti; nytsaan hänen ainakin pois silmiltäni. Ei
hän niin mene, ett'ei häntä kiinni saada,
maikka nyt pääsikin kynsistämme. Haa!
murha sepä on naula, joka wetää",
puhui Matti mielihywillään, eikä huo-
mannut, että murhatuksi luultu mies oli
pystössä ja että Marikin oli huoneessa,
sillä Mattikin oli juowuksissa.

„Mitä perhanaa sinä murhasta pu-
hut? Olenpa jo Pystössä lahden töppö-
seni Päällä, luullakseni niin lujassa kuin
sinäkin, waikta kyllä äsken sääreni wir-
weliii huusiwat, ja olenpa koko asian so-
pinnt jo Tinttalan Marin kanssa", sa-
noi mies ja astui samassa Matin eteen.
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Matti tuli nyt niinkuin puusta pu-
donneeksi. Pitikö tuonkin onnen luiskah-
taa pois hänen käsistänsä? Ei, ei, niin
ei saata käydä mutta tuossahan on
eläwä todistuskappale edessäni mur-
haa ei ole tapahtunutkaan Mari
sopinut! Nuot ajatukset sekoittiwat niin
Matin ajatukset, ett'ei hän tietänyt mitä
tehdä ja sanoa. Wihdoin selkeni hän
hämmästyksistään ja astui »vuorostaan
miehen eteen.

„Sinä et saa sopia sitä asiaa", sanoi
hän kumppanillensa tiiwaasti.

„Minä saan tehdä oman asiani kanssa
kuinka tahdon, ja se on jo sowittu. Sinä
olet wääiä ja kamala mies, Matti, ja
tästä eteen päin emme ole enää ystä-
wykset", sanoi Matin kumppani lujasti.

Mari lupasi aamulla tulla miehen maja-
paikkaan ja maksaa hänelle sowinnoiksi
mitä hän Vaatisi. Matille ei hän pu-
hunut yhtään sanaa, sillä hän inhosi
häntä enemmän kuin käärmettä.

Nyt lähti Mari pois tuosta turme-
luksen pesästä, ja mihinkä hän meni?
Kolkkoon, mustaan, sumuiseen yöhön lähti
hän nyt kulkemaan. Hänellä oli kadon-
nut, eksynyt ja langennut lammas, sitä
hän lähti nyt etsimään. Hän tiesi missäwaarassa ja tuskassa Jaakko oli nyt,
sielun ja ruumiin puolesta. Hänellä oli
tuolle langenneelle lohdutuksen sana ja
tuon hän tahtoi saada perille, ennenkuin
se tulee myöhäiseksi. Hän oli Jaakon
päihtymisen määrästä arwannut, ett'ei
hän jaksanut kauwlls mennä siitä, kun
tataa-ajajat pois palasiwat. Sen wuoksi
toiwoi hän hänen löytämänsä. Uksinansa
ja heikkona kuin marjo hiiwi hän kau-
pungin katuja pitkin ja katosi yön pime-
ään. Waikka hän olikin yksinäinen, heikko
nainen, ei hän peljännyt pahoja ihmisiä,
ei metsän petoja eikä mitään, sillä hä-
nellä oli maan yksi ja ainoa tarkoitus-
perä ja päämaali, jota kohden hän pyrki,
ja tuo tarkoitusperä oli langenneen mie-
hensä etsiminen ja löytäminen! Paljon
woi waimo toiwoa ja paljon rakastaa!

Kun Mari pääsi kaupungista ulos,

meni hän siihen wiidalkoon, johon näti
Jaakon juokseman. Sinne tultuansa kuis-
kaili hän hiljaa kuin yön haamu: »Jaak-
ko, Jaakko! Missä sinä olet?" Sitten
kuuuteli hän niin hiljaa, ett'ei tohtinut
hengittciäkään. Kauwan hän kulki, lau-
man hän kuiskaili, kauwan hän kuunteli,
eikä mitään kunlunut. Wihdoin wiimein
oli hän kuuleminaan jotain heikkoa oih-
kaamista.

„ Jaakko, Jaakko! Oletko sinä siellä?
Oma Marisi hakee sinua", kuiskasi taas
Mari.

..Mari, Mari! oletko sinä Mari? Jos
olet, niin tule tänne!" kuului silloin kä-
heästi kuiskima ääni jostain pensaasta,
ja Mari läheni sitä.

Mari oli oikeen arwannut. Wiina ja
wäsymys oliwat waikuttaneet, ja Jaakko
oli kaatunut erään pensaan juurelle, sillä
hän ei woinut etemmäksi mennä. Sur-
keana sielun ja ruumiin puolesta makasi
ja woihkasi hän siinä, sangen onnetto-
massa tilassa. Hän oli selwennyt jo
osaksi miinasta ja sen jälkiseuraukset oli-
wat nyt kaikessa kauheudessaan Jaakko-
riemun kintereillä. Juopuminen oli jo
hirweä ja häpeällinen rikos, mutta tuo
toi myötänsä toisen wielä hirweämmän
rikoksen murhan, ja se oli hänen eroit-
tawll ikuisiksi ajoiksi rakkaasta «aimos-
taan ja lapsistaan, ja tuo tieto ja tunto
teki hänelle niin kauheat omantunnon
maiwllt, että hänen joka luunsolmunsa
wapisiwat niinkuin haawan lehti.

«Jaakko! Oletko sinä Jaakko?" kuis-
tasi Mari likelle tultuansa.

~Woi Mari, rakas Mari! Sinäkö se
olet? Woi kauheata murha ijäksi
eroitettu sinusta ja lapsistani, se on
enemmän luin ihminen woipi kestää",
puhui Jaakko wäännellen itseänsä kauhe-
oissa tuskissansa.

„Sinulla on syytä rauhottua; se mies
ei olekaan kuollut, jota sinä löit", sanoi
Mari.

,Woi, woi Mari! Ala mielistele, älä
petä minua, sillä se ei kaunaksi poista
tuskaa sielustani. Minä näin hänen kaa-
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tuwan, näin hänen hengettömät, sinertä-
wät kaswonsa, kuulin huutoja: murha,
murha, tunsin kuinka minua tapailtiin
kiinni ottaa, kuulin kuinka minua ajettiin
takaa; ainoastaan wahwa woimani pe-
lasti minua hetkeksi rikoksen kostosta
woi, mutta pian on nunna kohtaama an-
saittu rangaistukseni", waikeroitsi Jaakko
epätoiwosslllln.

.Mutta kuitenkin on se tosi, että se
mies elää, jonka luulet murhanneesi", sa-
noi Mari.

„ Mistä sen tietäisit ja mistä olet sen
keinon keksinyt, jolla koet hetkeksi tuskaani
liewittää?" sanoi Jaakko yhä epätoiwoi»
sena.

„Olenpa omin silmin nähnyt hänen
elämän ja olen puhutellut häntä suusta
suuhun; hän oli pyörtynyt waan lomasta
täräyksestä", sanoi Mari.

.Tuntuu hiukan toden mukaiselta pu-
heesi, mutta se ei rauhoita minua ma-
haakaan. Jospa hän olisi wirwonnutkin
kuolleista, niin kauhea rangaistus odot-
taa minua, sillä minä tein ruman rikok-
sen ja hukassa, hukassa on Jaakkosi, hu-
kassa iankaikkisesti, ja hukassa olet sinä,
rakas Mari, ja hukassa koko perheemme,
sillä wähät Maramme menewät suurien
rikosteni ja suurien sakkojen suorittami-
seksi", waikeroitsi Jaakko.

„Rauhoitu nyt ja usko minua. Lähde
nyt maan minun kanssani majapaikkaan,
jossa saat nukahtaa ja lopen selwetä, ja
näetvähän aamulla, että asiasi owat pa-
remmasti kuin tuuletkaan, ja lähde nyt
heti; sinä menetät terweytesi ja järtesi,
jos kauemmin saat täällä olla", kiirehti
Mari.

„Woi, woi, Mari! Mikä olisikaan mi-
nulle parempi kuin kuolema, sillä se pe-
lastaisi minun kärsimästä sitä häpeää ja
tuskaa, jonka olen päälleni wetänyt. Se
pelastaisi minun kärsimästä sitä hirweää
rangaistusta, joka minua odottaa ja joka
tulee hywin ansaittuna. Kuolema, kuo-
lema! tule pian ja pelasta minut rikos-
teni häpeästä jarangaistuksesta, joka olen
wiheliäisin ja huonoin ihminen mitä maan

päällä löytyy. Minussa löydät mielui-sen uhrisi, ja tuskinpa olet koskaan en-
nen tehnyt mieluisempaa ja otollisempaa
työtä. Mutta woi! minua peljiittää ja
kauhistuttaa. Wälttiiisinkö sillä ijankaik-
kisen rangaistukseni? Ei, ei, sitä en malt-
taisi. Ijankaikkinen, kauhea Jumalan
wihll ja rangaistus odottaa minua kuo-
lemani jälkeen. Woi minua, woi sinua-
kin ja lapsiani!" waikeroitsi Jaakko yhä.

,Ei niin. Kuolemasta ei puhettakaan,
sillä minä ja lapsemme tarwitsemme wie-
lä lauman sinua. Lähde nyt heti pois,
sillä muutoin sinä wilustut täällä ja saat
todellakin taudin", sanoi Mari ja painoi
kapakasta hakemansa Jaakon lakin hänen
päähänsä.

„Woi, wui, rakas Mari, woi minua
onnetointa!" päiwitteli Jaakko.

,Tottele nyt minua ja ole mies", sa-
noi Mari.

Jaakko totteli ja niin he lcihtiwät haa-
puruimaan pimeässä kaupunkia kohden.
Horjuin ja päiwitellen kulki Jaakko wai-
monsa jäljessä pimeää ja sumuista tietä.
Majataloon päästyänsä nukahti Jaakko
heti wllimonsa laittamalle wuoteelle.

Aamulla kun Jaakko heräsi, oli hänen
edessänsä kokonainen elämän helwetti. Hän
oli nyt täydellisesti selwennyt wiina-päis-
tään ja järjellinen muisto wiimeisistä
tapahtumista kotosi kaikki hänen »viimei-
sen lankeemuksensa erityis-seikat kaikessa
hirmuisuudesslllln hänen omalletunnollensa.
Noita muistellessa ja tuntiessa tuli Jaakko
semmoiseen tuskaan, että hänen henkeänsä
ahdisti ja tuskan hiki juoksi hänen pääl-
tään.

Moi, Herra Jumala, Mari! Mitä
nyt on tehtäwä?" huokasi Jaakko tuskis-
saan.

„Sowitetaan loukattu mies ja lähde-
tään kotiin", sanoi Mari.

»Niin, jos se on mahdollista, jos hän
sopii", sanoi Jaakko ahdistuksessaan.

„Hän sopii; sen sain jo illalla tietooni",
'sanoi Mari.

Jaakko ei mustannut mitään. Hän
tarttui wllimoonsa syliksi ja rupesi siinä
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itkemään, niinkuin pieni lapsi. Mai-
nionsa alttiiksi-anlllwllisuus ja itsensä uh-
raawaisuus, ja samassa hänen oma mi-
tättömyytensä ja wiheliäisyytensci astui-
wat nyt täydessä Valossaan Jaakon eteen,
ja tuo se murti kaikenni hänen sielunsa
woimat.

„W°i rakas Mari! Mitenkä meidän
ostostemme nyt käypi?" sanoi Jaakko it-
kunsa seasta.

„Älä niistä murehdi, heitetään ostokset
ostamatta ja maksetaan mitä rikottu on.
Kyllä siinä on minulle morsian-ostoksia,
kun ma saan sinun taas kotia", sanoi
Mari.

„Woi, woi, Mari! Kehno, huono, wi-
helcunen mies on sinulla", sanoi Jaakko
nyyhkien.

»Kyllä sinusta wielä mies tulee, sensanon wielä nytkin. Sinä et langennut
Vapaasta tahdostasi, waan sinä tulit Vie-
tellyksi. Kawala, Vaarallinen kiusaus tuli
äkkiä kuin paula tietämättä eteesi. Sinä
et ensin huomannut ja sittemmin et woi-
nut sitä wastaan seisoa, ja niin lankesit
sinä. Sinä nyt kadut sitä katkerasti, ja
sen wuoksi toiwon sinusta wieläkin mie-

hm tuleman. Katsos Jaakko! Minä tun-
nen sinut paremmin kuin sinä itse", sa-
noi Mari.

Sitten lähti Mari sowittamaan Jaa-
kon loukkaamaa miestä. Hankin oli jo
selwennyt pohnästä. Olipa saaliin himo
hänen tehnyt jo paljon tiukemmaksi kuin
illalla. Hän päiwitteli kuinka hänen pään-
sä on kipeä ja arweli, ett'ei siitä koskaan
enään terwettä tule, ja osasipa hän kis-

koa Marilta niin paljon sowinnoita, ett'ei
heille jäänyt kuin hädin tuskin sen Ver-
ran, että he niukuin naukuin kotiansa
pääsiwät. Kun he oliwat miehestä eril-
leen pääsneet, lahtiwät he ajelemaan to-
tiinsa.

Kun tuo Jaakon kaupunki-matka tuli
tunnetuksi kylässä, kadotti Jaakko kaikenarmonsa, jonka hän oli pitkällisen tais-
telun llwulla Viimeiseltä itsellensä woit-
tanut. Kun Mäkelän Mauno oli saanut
tuon kuulla, oli hän sanonut: „sitä se nyt
wielä oli mailla".

Ihmiset owat suuressa määrässä kum-
mallisia, sillä useammat heistä waa-
tiwat enemmän lähimmäiseltään, kuin
itseltään.

XIII.

Selkenee Pehmenee.
Nöyrcinä ja katuwaisena teki Jaakko

taas työtä kotiin päästyään. Alituisesti
muistaen omaa heikkouttaan ja horjuwai-
suuttaan, rupesi hän aina enemmän ja
enemmän näkemään, mikä kallis ja wer-
ratoin aarre hänellä «aimossaan on.
Hän tunsi, että hän olisi tuhat kertaa
sortunut elämän taistcloissa, jos ei hä-
nen mainionsa olisi alttiiksi»antawaisella
uhrauksellaan häntä alati tukenut, lohdut-
tanut ja pystössä pitänyt. Suurella sy-
dämen kiwulla hawaitst Jaakko, kuinka
kaswatuksessa juurtuneet helmasynnit omat

waikeat Vieroittaa ja kuinka ne uusissa
muodoissa, uusilla keinoilla ja uusilla
woimilla ryntääwät esille ja uusilla pau-
loilla kietomat lankeemukseen. Waikk'ei
Jaakko ollut koskaan ollut paha Marille,
kaukana siitä, sillä hän oli häntä kunni-
oittanut kaikella kunnioituksella ja rakas-
tanut kaikella awiollisella rakkaudella, kak-
sinkertaisella kunnioituksella kunnioitti ja
rakasti hän nyt jaloa Vaimoaan; ja eipä
Marilla ollut yhtään syytä halweksua
tuolla kaupunki-matkalla saatuja mor-
siuslahjojaan. Waikk'ei se ollut sen pa-
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rempi lahja, kuin lankeemus alinomai-
sessa elämän taistelussa, oli se kuitenkin
kantanut kauniita hedelmiä: Jaakko ei
ollut langennut wajotakseen, maan
noustakseen. Hän oli tullut tuntemaan
mihollisen wlliman ja kamaluuden, ja hän
rupesi maurilla pitämään sekä »vihollis-
tansa että omaa itseään; ja nöyrä, ka-
tumainen walwominen oli sen hedelmänä;
siis se lankeemus oli opiksi eikä paatu-
miseksi, palaamiseksi eikä eksymiseksi,
Jospa kaikki lankeamiset waikuttaisiwat
samoin! Niin, niin jospa.

Kaksinkertaisella innolla, kaksinkertaisilla
monnilla ja kaksinkertaisilla toimilla teki
ja teetti Jaakko nyt työtä. Ia huoma-
simatpa he, kuinka «viisaasti Jumala teki,
kun sanoi ihmiselle syntiin lanteemisen
jälkeen: „otsas hiessä pitää sinun leipää
syömän', sillä juuri tuo työ woipi pal-
jun ihmisen intohimoja ja syntiin lankee-
misessa tulleita paheita hillitä ja kuolet-
taa.

Niin knlni taas joku wuosi. Toisen-
laiset oliwat nyt Wuorentaustan tienoot,
kuin silloin, kun Jaakko tuli sinne taloa
tekemään. Awaroita wiljamainioita oli
ylt'ympäri kartanon, jotka lainehtimat re-
hottamassa laihossa. Toisenlainen oli nyt
Metsälammen rämetkin, sillä se paisti
sawen sekoituksen wuoksi walkealta kuin
harmahtllwa hattu ja rehoittawa nurmi-
tähkiö ja hiirenhäntä-heinät uhkeina huo-
juiwat sinne tänne, hiljaisen tuulen käy-
dessä, ja toinen osa oli lainehtimassa lai-
hossa. Pytingin takana oli wähäinen
kaswitarhll, puistoineen ja Metsälammelle
menemän tien kahta puolta oli puu-istu-
tuksia. Tuo ennen niin helteinen jaruma
Metsälampi, ruman ja wetelän suon kes-
kessci, oli muuttunut ihanaksi peilikirk-
kaaksi silmäksi hymyämän ja rehoittawan
wiljawllinion keskellä, ja ylpeät kaswit
luwasteliwat ympäri rantoja sen tyy-
neessa pinnassa. Aitassa ja salmoissa
oli wiljaa wankasti ja mylwiwä, lihawa
karja oli melkoisesti yhä lisääntynyt.
Mankka oli jo Tinttlllan uudistalo, ja
tuon wankkuuden perustuksena oli asu-

lasten oikeaan paikkaan tehty, ahkera työ
ja tuo sawipohjllinen Metsälammen rä-
met. Jaakko oli oikeen arwannut.

Niin teki ja toimi Jaakko, koettaen un-
hottaa rikostansa, ja tuo unohtuitin osit-
tain, sillä hän löysi sydämellensä lewon,
ja parempaa perheen-isää, luin Jaakko
oli, ei olisi moinut löytää kenestäkään,
ulkonaisesti hurskaastakaan miehestä. Mi-
tä hywää olisi siitä ollut, jos Jaakko olisi
sortunut? Ia sortunut hän olisikin, jos
ei hänellä olisi ollut armahtawaista sy-
däntä ja lempeää kättä tukenansa.
Marikin oli arwannut oikeen, sanoessaan
tuntemansa Jaakon, paremmin kuin hän
itse, ja ennustaessaan, että Jaakosta mielii
nytkin mies tulee.

Unohtua alkoi kyläläisienkin mielestä
tuo Jaakon wiimeinen lankeemus, sillä
hän oli työllä ja totuudella osoittanut,
että hän woi sowittaa rikoksensa ja olla
mies. Mäkelän Mauno ei waan woinut
unhottaa Jaakon wiimeistä roiinetta. Hä-
nelle oli puhuttu Jaakon ja Marin kes-
kinäisestä hywästä sowusta ja heidän no-
peasta wllurastumisestaan, aineelliselta
kannalta katsoen, ja hänelle yriteltiin usein
puhumaan tuosta ihmeellisestä käänteestä,
mutta Mauno ei kärsinyt sanaakaan siitä
puhuttaman, närkästymättä ja inhoaan
osoittamatta. Eikä hänen nähty koskaan
enään oleman ajatuksiinsa waipuneena,
eikä sanoman: ,jos, jos".

Marttalan Matti iloitsi sydämestään,
kun näki että tuo Maunon ja Jaakon
walillä olewa juopa oli suuressa mää-
rässä isonnut. Hän oli isossa määrässä
woittanut tarkoituksensa, kawaloilla »veh-
keillänsä, mutta toiwottuun päämäärään
eiwät ne wieneet, silla ei hän saanut
Jaakkoa lankeamaan nousemattomatsi.

Tuon puoliksi onnistuneen tarkoituk-
sensakin nojalla nosti Matti päätään kor-
keammalle. Hän luuli ajan itsestään pois
pesneen tuon saastan, jonka tuo roswo-
juttu oli häneen iskenyt, mutta niin ei
ollut. Hän teetteli ystäwyyttä Mäkelän
Maunon kanssa ja wiimein hän rohkeni
warowasti Maunolle ilmoittaa olemansa
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se, joka hänen rosmojen kynsistä pelasti.!
Silloin loppui Maunon kärsiwallisyys.

„Häwytöin, huutitoin walehtelia, ros-
mojen pesä! Mene silmieni edestä", sa-
noi Mauno tuimasti, nousten samassa
kiireesti ylös.

Matti ymmärsi nuot sanat ja tuon
liikkeen ja hän lähti.

.Melteen häwyttömäkst ihminen saat-
taa tulla. Jos hän olisi pelastajani,
olisi hän jo aikaa omistanut tuon aina
tarjolla oleman piipun; sitä hän ei ole
arwllnnut omistaa, sillä se ei ole hänen.
Muutoin ei hän olisi kyennyt minua pe-
lastamaan, kenties ei hän olisi sitä tah-
tonutkaan. Kaikissa suhteissa täytyy pe-
lastajani olla Mattia paremman mie-
hen', kuultiin Maunon sanoman Matin
mentyä.

Tuo Jaakon ja Marin otto-tyttö oli
kllswcmut jakehittynyt aika-ihmiseksi. Hä-
nen nimeään ei ole tullut koskaan mai-
nituksi. Johanna oli hänen nimensä, ja
hän rakasti Jaakkoa ja Maria, niinkuin
isäänsä ja äitiänsä, ja heidän lapsiansa
niinkuin omia weljiänsä ja sisariansa;
Jaakko ja Mari pitiwät ja kohteliwat
Johannaa niinkuin omaa lastansa, ja
hän rupesi saamaan yleistä kunnioitusta
kauneutensa ja siweytensa wuoksi.

Eräänä pyhä-iltana oli Johanna ky-
lässä. Nuoret oliwat kokoontunut craä-
sen taloon, iltaansa mieltämään kaiken-
laisilla nuorten leikeillä. Johannakin oli
siellä. Eräs poika rupesi panemaan piip-
puunsa, ja kun hän sen sai tehdyksi, is-
tui hän kenossa selin polttamaan.

„Mistä sinä olet meidän isännän pii-
puu saanut?" kysyi Johanna äkkiä itse-
ään liki istumalta tupakan polttajalta.

„ Tiedätkö wissiin, että tämä piippu
on teidän isännän?" kysyi Poika häm-
mästyneenä.

,Aiwan wissiin tuo on sama piippu,
jonka meidän isäntä kadotti joitakuita
wuosia takaperin, kylässä käydessään, sen
tunnen cnwcm warmaan", sanoi Johanna.

Kukaan ei heistä tietänyt tuon piippu-
jutun merkitystä, ei Johannakaan muuta

kuin että se oli heidän isännältä moni-
aita wnosia sitten kadonnut piippu, sillä
hän ei ollut tuullut puhuttaman koto-
naan koko piipusta muuta kuin sen, että
Jaakko oli puhunut eräänä kertana, että
hiin pudotti kylämatkalla piippunsa. Mutta
tuo, joka Piippua nykyään wiljeli, ym-
märsi tarkoin mitä merkitys tuolla pii-
pulla oli, ja häu pisti piipun lälläriinsä
ja wetäysi ulos.

Asia on itsestänsä ihan selwä ja yksin-
kertainen. Kun Mauno oli monta wuotta
hakenut omistajaa tuolle piipulle, eikä ol-
lut sitä löytänyt, oli hän heittänyt kaiken
toimonsakin. Hän oli antanut piipun
rengillensä, kun hän oli sitä pyytänyt,
ja renki sitten poltteli sillä tupakkaa ky-
lissäkin käydessään. „Mitäpä minä hä-
nellä teen, losl'ei sille löydy omistajaa",
oli Mauno sanonut piippua antaessaan.

Siis se oli Mäkelän renki, jolla piippu
nykyään oli. Heti kun hän kuuli kuka
piipun omistaja oli, lähti hän kotiansa.
Hän meni suorastaan Maunon kamariin.
Mauno oli ajatuksiinsa waipuneen nä-
köinen, eikä ollut huomaaminaan renkinsä
tuloa, imeskeli maan harwakseen omaa
piippuansa.

»Minäpä tiedän, isäntä, kenen tämä
piippu on", sanoi renki, samassa ojen-
taen Maunolle «ahtamaksi kysymyksessä
oleman piipun.

,No, annapas kuulla!" sanoi Mauno
ja uilasi itsensä suoraksi.

»Tämän piipun omistaja on teidän
wäwynne, Tinttlllan Jaakko", sanoi renki.

,Häh mitä? Mitä sanot mistä
olet sen tiedon saanut?" sanoi Mauno
hätäisesti ja syöksähti seisaalleen.

Ei ulkoisen isku olisi paremmin wai-
kuttauut Maunoon, kuin tuo uutinen.
Hänen suustaan putosi piippu lattialle
ja tuo wahwa mies, sekä luonnollaan
että ruumiiltaan, wapist yhtenä tytinänä.

.Tinttalan Johanna rupesi tätä, heti
nähtyään, puhuttelemaan isäntänsä pii-
puksi, jonka hän kuuluu kadottaneen joita-
kuita wuosia takaperin", sanoi renki.

Mauno oli tuokion maiti. Sitten läan-
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thi hän renkiin päin ja sanoi hänelle
puoliksi tukehtuneella, wärisewällä äänellä:
„anna piippu tänne ja jätä minut rau-
haan. Sopimassa tilaisuudessa tahdon
sinulle palkita tämän tiedon". Renki
lähti.

Mitä lieneekään Mauno ajatellut yksin
kamariinsa jäätyänsä? Sitä ei tietty.
Mutta luultawasti riehui monenlaiset
tunteet nyt tuossa jäykässä rinnassa.
Kenties oli tuo wahwa luonto ensikerran
horjumaisillansll, jota se ei ollut »vielä
koskaan ennen tehnyt; senpä saamme
nähdä.

Towin aikaa kuului kamarista kiireitä
askeleita; nrwattawasti asteli siellä Mauno
edestakaisin ja mietti. Talwi oli. Ei kui-
tenkaan kauan »viipynyt, ennenkuin emän-
tä sai käskyn tulla Maunon kamariin.
Emäntä, aina tottunut miestään tottele-
maan kaikissa, tuli. Hän säikähti kowan,
nähdessänsä Maunon niin oudon näköi-
senä ja kalpeana.

„Pane »vaatetta päällesi!" sanoi Mau-
no niin hiljaisella ja siwecillä äänellä,
että emäntää oikeen kummastutti.

.Mitä sinä nyt mietit, Mauno?" ky-
syi emäntä ja katsoi häntä niin lempe-
ästi silmiin.

.Käymme yhdessä »vähän kylässä", sa-
noi Mauno umpinaisesti.

Missä?"
.Senpähän saat sitte nähdä."
Samassa sai renki Maunolta käskyn

panna hewonen aisoihin, ajore'en eteen.
Emäntä puli kiireesti maatettu ylleen ja
pian oliwat he matkalla. Olipa emäntä
oikeen hywillä mielin, waikka matkansa
määrä oli tietämättömissä, sillä eipä ol-
lut monasti sitä tapahtunut, että Mauno
olisi tahtonut häntä kanssaan kylään.

„ Mihin me menemme?" kysyi emäntä,
t»n he oliwat towin ajaneet metsätietä.

.Johan sen olen sanonut, kylään", sa-
noi Mauno.

Siihen selitykseen täytyi emännän tyy-
tyä ja niin ajettiin edelleen.

Wihdoin ajoi Mauno erään talon kar-
tanolle. Emäntä ei tuntenut taloa, eitä

hän tuntenut kaikkia muitakaan taloja ky-
lässään, sillä hän oli opetettu kotonansa
pysymään; ehkäpä ei Maunokaan tunte-
nut tuota taloa, ei ainakaan tarkoin, sillä
hän ei ollut koskaan käynyt siinä; se oli

Tinttalll.
Iltapuhteen pimeän awulla Päästivät

wieraat kellottomalla hewosella kartanoon
kenenkään huomllamatta; nyt astuiwat
he huoneesen. Kirkas »valkea Palaa le-
kotteli takassa Pystöwalkeana, sillä Mari
oli juuri padan kääntänyt pois tulelta ja
ammentanut illallisleiton kuppeihin. Pum,
pum, pum, pani iloinen »valkea, suurista
kasahaloistll tehdyssä torwessa, lewittäen
samassa »valoa ja lämsiöä ymsiärillensä.
Waikka olikin »valoisa, oli owi-pieli kui-
tenkin hämärä, johon wieraat pysähtyi-
wät, Jaakko istui takan ääressä ja kie-
putti siikku Maunoa polwellansa ja kaksi
nuorinta lasta kieppumat äitinsä ympä-
rillä.

„Oletpa sinä jo oikeen raskas poika,
lohtahan sinä olet Mäkelän »vaarin ko-
koinen", sanoi Jaakko pikku Maunolle ja
kiikutti häntä kiiwaasti Pulmillaan.

.Isä, isä! Miks'ei minua wiedä kos-
kaan katsomaan Mäkelän »vaaria ja mum-
moa?" sanoi pikku Mauno ja katsoi ky-
sywästi isänsä silmiin.

„Et sinä, poikll-rukka, taida koskaan
nähdä Mäkelän mauria ja mummoa", sa-
noi Jaakko surullisesti. Hän lakkasi poi-
kaa kiikuttamasta ja ajatuksiinsa »vaipu-
neena siljoitteli hän pojan kihara-tukkaa.

Tuo keskustelu isän ja Pojan wälillä
tapahtui juuri siinä tuokiossa, jona »vie-
raat seisahtuiwllt owipieleen.

Ensi silmäyksellä tupaan tultuansa huo-
masi Mäkelän emäntä missä kylässä nyt
ollaan. Waikka hän seisoi Maunon rin-
nalla ja oiwalsi hywin kyllä, minkälaista
käytöstä hän wlllltii, pääsi häneltä kui-
tenkin heikko tuskan huudahdus; äidin
sydän kuohahti pakolla opetetun rajan
ylitse.

.Keitä wieraat uwat? Mikä teitä »vai-
waa?" sanoi Mari ja syöksähti »vierasten
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tykö, ensin warowasti irroittaen lapset
itsestänsä.

Kun Mari oli tarkemmin silmännyt
wieraita, astui häu nopein astelin taka-
perin ja huudahti: „Herra Jumala!

Isä ja äiti!"
Nyt astui Mauno leskelle lattiaa:

.Jaakko ja Mari! Tahtoisin jotain haas-
tella teille. Wiekää minut kamariinne!"
sanoi hän.

Sitten lähtiwät he kamariin ja Mau-
no wiittasi waimolleen, että hantin tulisi,
a waimo tuli.

Nyt oli tuskan ja odotuksen aika, silla
kukaan ci tietänyt mitä nyt tapahtuisi.
Kullakin heistä oli ajatuksissa muinaiset
muistot, muistot menneistä ajoista, ta-
pahtumista ja asioista, ja nuot muistot
herättiwät heissä monenkaltaisia tunteita,
jotka myrskyinä kiitiwät itsekuntin sielun
läpitse. Siihen sitten wielä lisäksi tuom-
moinen äkkinäinen ja odottamatoin koh-
taus, niin pitkän ja monta tuskallista
hetkeä aikaan saaneen ajan perästä. Kaikki
nuot yhteensä aikaan sai heissä kaikissa
wapistuksen, wapisipa itse Maunokin,
waikta hän oli jäykin heistä.

Kun he oliwat sanan puhumattomina
towin kaikin istuneet, rupesi Mauno pitkä-
weteisesti poweaan kaiwamaan; sieltä hän
weti estin niwerä-piipun, lyhyellä luu-
warrella.

„ Tunnetko Jaakko tämän piipun?" ky-
syi Mauno, samassa näyttäen Jaakolle
Piippua.

„Se on minulle hywinkin tuttu", sa-
noi Jaakko tukehtuneella äänellä.

Mauno rupesi enemmän Vapisemaan;
hänen hartiansa oikeen jytisiwät; sisällinen
raiwoisa tuska waikutti sen. Kenties tuo
tuska oli hänellä ensimninen eläissään,
sillä ensikerran eläissään oliwat hänen pe-
rustelmansa ja päätelmänsä horjuneet ja
määriksi löytyneet. Ensikerran oliwat hä-
nen tuntonsa wiisarit osoittaneet aiwan
toista, kuin mitä hän oli heille määri-
tellyt ja mitä hän oli heistä luuloitellut,
ja niin suuressa määrässä. Hänen tuli
tuo tunnustaa, sillä hän ei tahtonut olla

Xintt» I»»«o.

waärä missään suhteessa, kun hän waan
tuli wakuutetuksi tunnossaan asian oikeu-
desta, ja tuo kaikki waikutti sanomatto-
man tuskan hänen sydämessään. Jäykkä
mies, jäykkä luonto oli murtunut oli.

Kukaan ei puhunut mitään sillä ajalla,
jolla Mauno taisteli sisällisen ihmisensä
kanssa.

.Määrin olen sinua, Jankko, tuntenut,
wäärin tuominnut, anna se minulle an-
teeksi!" sanoi Mauno wihdoin wapise-
walla äänellä.

Nyt wasta huomattiin mitä Maunolla
oli mielessä, ja nuot Maunon Harmat
sanat tekiwät sanomattoman waikutuksentoisien tuntoihin. Mari ryöpsähti heti
isänsä kaulaan ja hoki itkunsa seasta:
„Isci, isä, rakas isä! Te olette minulle
ja Jaakolle anteeksi antaneet, sen tiedän
nyt, ja se tekee sydämelleni niin hywää,
woi Herra Jumala kuinka hywää". Ma-
rin äiti ei kyennyt muuta sanomaan,
kuin hokemaan: „woi, woi kun sinä Mau-
no olet hywä, tiedänhän minä että sinä
olet hywä, mutta et sinä ole wielä kos-
kaan ennen noin hywä ollut". »Tuhat
kertaa anteeksi, rakas appeni, tuhat ker-
taa anteeksi", kertoi Jaakko ehtimiseen.
Kaikki itkiwät.

„Mihin olisi ainoa lapseni joutunut,
jos hän olisi yhtynyt Marttalan Matin

kanssa, niinkuin minä olisin sokeudessani
tahtonut? Missä olisin minä, jos et sinä,
Jaakko, olisi minua pelastanut murhaajain
ja rosmojen käsistä? Minä olen sinua
pitänyt murhaajanani, ryöwaäjänäni, ja
sinä olet minun pelastajani; sinä olet
pelastanut minut ja lapseni perikadosta.
Kauhea on ajatella, millä taivalla minä
olen kohdellut hywäntekiääni sinussa
on jalo henki, Jaakko", änkytti itkunsa
seasta Mauno.

Kukaan toisista ei woinut puhua pal-
jon mitään; ainoastaan woi Mari än-
kyttää: ,isii, isä", ja Marin äiti: .sa-
noinhan minä sen, Mauno, sanoinhanminä sen".

Niin, tuo oli liikuttama näky ja koh-
taus, oli katumuksen ja parannuksen hetki,
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oli awonainen ja mapaa sydänten aukai-
seminen, oli tunnustuksen ja sowinnon
hetki, oli kauniimpia helmiä taistelemassa
ihmis-elämässci oli todellakin.

Sitten wasta kehoittiwat Jaakko ja
Mari »vieraitansa riisumaan päällyswaat-
teensa pois, ja Jaakko meni hewosta Pääs-
tämään ja talliin wiemään.

Kun he oliwat tyyntyneet tunteittensa
»vallasta, sai Jaakko rnweta kertomaan
kuinka hän sattui tulemaan siihen, kun
rosmot häntä hätyyttiwät. Jaakko kertoi
alusta loppuun asti kaikki pienimmätkin
seikat, ja sana sanalta tunsi Mauno ne
tapahtuneiksi, ja Manno oikeen kauhistui,
kuullessansa noiden pcchanteliäin »veh-
keitä.

„No mikset sinä tullut huoneesen, kun
toit minut kotiini, »vaikka niinä käskin?"
kysyi Mauno.

„Minci pidin pelastuksenne tumallisena
ihmiswelwollisuuteua, enkä toiwonnt siitä
mitään palkintoa; ilman sitä pelkäsin tei-
dän »vihaanne', sanoi Jaakko.

„Hywä Jumala!' puhkesi Mauno sa-
nomaan tuon luultuansa.

Sitten oli towi äänetöinlä aikaa.
„Nyt minä täydelleen käsitän, että

sinussa on miestä. Vainottuna pienestä
poikasesta pitäin, hyljättynä ja sorrettuna
kaikilta, olet sinä läpi kaikkien wastutsien
raiwannut näin mankan talon omalla
woimallasi kylmään korpeen. Minä olen
kompastunut sinun Harmoihin hairahduk-
siisi, mutta sinun hywäl awusi ja työsi
owat monin kerroin suuremmat Mikojasi
ja hiljan olen oppinut tuntemaan, ett'ei
täällä wiatointa löydykään. Kaikki, mitä
meillä on, ottakaa heti huomenna hal-
tuunne ja antakaa ainoastaan lastenne
kanssa meille ruokaa ja hoitoa kuolin-
päiwciämme asti. Meillä ei ole laukaan
aikaan ollut yhtaäu lasta, sillä kowuu-
dellani olen ainoan lapseni ajanut pois
tyköäni. Monta tuskaa ou se tuottanut,
monta unetonta yötä antanut, wailk'ei
siitä muut tiedä, sillä minullakin on toki
sydän, joka woi tuntea jakärsiä. Antakaa
te nyt meille lapsia itsessänne ja lapsis-

sanne, korwauksekst lapsettomuudellemme
ja lohdutukseksi pimitetylle menneelle elä-
mällemme ja nykyiselle murheellemme!"
puheli Mauno ja eipä häntä koskaan
oltu kuultu niin kaunopuheliaanll kuin
nyt.

„Woi, woi kuin te olette hywät, isä ja
äiti. Woi kuin silloin on hywä olla, kun
te olette aina meidän ja me teidän. Me
emme tarwitse teiltä saada mitään, sillä
Jumala on siunannut työmme, niin että
hywin kyllä aikaan tulemme; siinä on
kylläksi kun teidät saamme. Täällä mei-
dän on sitten hywä olla, mahan ulom-
pana maailman hyrskyistä ja pauhuista,
ja silloin koetamme kaikin unhottaa mitä
karsineet olemme", puheli Mari ja ha-
laili kyynelsilmissä wnoroon isäänsä, wuo-
roon äitiänsä.

,No, mutta herran tähden! Mihin
meidän omaisuutemme sitten joutuisi, jos
ette te sitä waStaan ottaisi? Eihän meillä
ole minkäänlaisia muita perillisiä; omai-
suutemme wastaanottcnnista ette saa yh-
tään estellä, sillä te saatatte estelemisellcinne
tehdä nykyisen ilomme jälleen murheeksi.
Mutta emmeköhän me kumminkin kaikin
mene Mäkelään asuinaan? Onhan se »van-
hempi ja kauemmin asuttu paikka, wai
mitä Jaakko siihen sanoo?" puheli Mauno,

Jaakko ei »vastannut towiin aikaan mi-
tään; näyttipä siltä kuin hän olisi kadot-
tanut puheenlahjansa. Hänen rintansa
aaltoili ja hengityksensä käw! hnrwemmaksi;
näkyi selwästi, että joku sisällinen tunne
ahdisti häntä.

„Rakas, kallis on minulle tämä koti,
Tässä olen minä taistellut raskaimmat
ja tärkeimmät taisteloni. Tässä olemme
usein murtuneet sekä sielun että ruumiin
puolesta. Tässä, tässä olemme langen-
neet ja nousseet. Tässä olemme kärsi-
neet snurinta tuskaa, mitä ihminen los-
kaan woi kärsiä, ja toisaalta nauttiueet
semmoista iloa ja onnea, jota ei yksikään
luolewainen liene suuremmassa määrässä
nauttinut. Tässä olen koettanut unhot-
taa ja sowittaa rikolsiani ja tässä on lo-
wa ruumiillinen työmme kantanut jo he-
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delmiä, toimeentuloksemme asti. Woi,
moi! Niin Muikea kuin minun onkin se
ilmoittaa, täytyy minun kumminkin sa-
noa, ett'en saata erota tältä rakkaalta
tllistelo-tantereeltani. Tässä tahdon elä-
mäni elää, tässä kuolemani kuolla, ja
ja..." puheli Jaakko, mutta nyt tu-
kautti sortunut ääni sanat hänen kurk-
kuunsa.

Mauno näytti nielcskelewän jotain;
kenties se oli murtuneen mielen niele-
mistä. .Se on päätetty. Olkoon men-
neeksi. Me jäämme luoksenne jo tältä
matkalta; me emme palaa enään Mäke-
lään koskaan, tehkää te Mäkelän kanssa
mitä tahdotte", sanoi Mauno ja ojensi
Jaakolle ja Marille kätensä, jonka he ot-
tiwat liikutetulla mielellä wastaan.

Nyt lähtiwät kaikin tupaan. laallo
sanoi pikku Maunolle: „Nyt on Mäke-
län Maarisi ja mummosi täällä; tuossa
he omat", ja wei pojan heidän luoksensa.

„Onpa minulla komea waari ja mum-
mo; miks'ette ennen ole tulleet meille?
Nyt on minulla kaksi Maaria ja mum-
moa', sanoi pikku Mauno lapsen wiat-
tomuudessaan.

tain; „Hywä Jumala noita wiattomia lap-
nele- siakin!' sanoi Mauno, ottaen pojan sy-
inen- limsa, ja kyyneleet walahtiwat silmistään,
tältä Sitten meni hän ja terwehti talon pal-

kolliset, Manhan Saara muorin ja laa-
inssll,kon isän ja äidin, ja sitten sanoi hän
'jensi heille: „saattepa meistä kaksi asukasta li-
e ot- isäksenne."

XV.

Komin ällislyimät Mäkelän palkolliset,
kun Jaakko seuraamana aamuna ilmestyi
Mäkelässä, isäntänä ja täskicinci. Sitä
suurempi oli heidän kummastuksensa, kun
Jaakko ilmoitti, ctt'eiwät isäntä ja emäntä
lule cnään koskaan Mäkelään asumaan.

kulkunsa, maa ratansa ja wirrat juoksunsa
päinwastaisiin suuntiin, kun Mäkelän
Mauno oli sanansa peruuttanut. Mutta
kun Korpelan isäntä oli tuon mielenmuu-
toksen kuullut, oli hän sanonut: Mäke-
län Maunollakin on sydän, joka woipi
muuttaa päätöksensä, kunhan waan hän
tulee tunnossaan makuutetuksi olemansa
määrässä. Kenties on tuo makuutus eu-
simäinen hänen eläessään. Hän on suo-
ra, rehellinen mies ja on Harmoin mää-
rässä, mutta kenties olisi noita makuu-
tuksia saanut olla joku lisää ja aikasem-
min, mutta parempi myöhäänkin, kuin ei
koskaan".

Jaakko järjesteli nyt wäli-aikaisen asu-
muksen Mäkelässä; tuolle rehelliselle ja
uskotulle renki Kallelle, joka tuon kum-
mallisen Piipun omistajan oli ilmi saa-
nut, antoi Jaakko täydellisen iscintäwallan,
siksi kuin toisin määrätään. Kotia läh-
tiessään wei Jaakko kirjoittajan muas-saan, joka sitten Tinttalassa teki kirjalli-
sen liiton Maunon ja Jaakon »välillä.

Seuraawana pyhänä kuulutettiin Mä-
kelän maa ja osa irtainta huutokaupalla
myötäwäksi.

Kyläläiset ällislyiwät kaikesta mitä he
nyt oliwat nähneet ja kuulleet, niin että
eimat olleet omia silmiään ja korwiaan
uskoa; olipa kun aurinko olisi muuttanut

Kuulutettu huutokauppa-ftciimä tuli Mä-
kelään. Jaakko eroitti Mäkelän tiluksista
awullisen torpan maan erilleen, »viideksi-kymmeneksi wuodetsi. Siihen tuli hy-
wästi peltoa, niittyä, metsää ja tetomaata
ja kanta-taloon ei tarwinnut torpan mai-
nitun ajan kuluessa maksaa weroa eikä
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tehdä päiwätöitä, Maa ja liitä irtain
myötiin ja tuotti semmoisinaankin kym-
meniä tuhansia markkoja; eläimet, heinät,
Miljan ja tarpeellisimmat työkalut jätti
Jaakko «lyömättä ja wei ne Tinttalaan.

Huutokaupan Päätyttyä kutsui Jaakko
renki Kallen tykönsä.

„Sinua Marten erokin minä torpan.
Sinä saat sen tästä päimästä pitäen hal-
tuusi, niillä ehdoilla, joilla se Päätilasta
eroitettiin, eikä sinun tarwitse meillekciän
siitä mitään maksaa", sanoi Jaakko.

Renki Kalle tuli niinkuin puusta pu-
donneeksi, eikä hänellä tahtonut olla mitä
sanoa.

„No, mutta Herran tähden! Mistä
tämä tulee?" moi hän wiimein änkyttää.

,Se on llppimaarini tahto. Eikö hän
ole jolloinkin aikonut sinulle jotain pal-
kita?' sanoi Jaakko.

„Niin, tuo piippujuttu, se ei olisi ol-
lut palkinnon wäärti", sanoi Kalle.

»Niin, mutta sen on tehnyt ja päät-
tänyt se mies, jola Harmoin purkaa pää-
töistään", sanoi Jaakko, ja kaikki purs-
tahtiwat nauramaan, sillä Jaakon sanoille
rumettiin antamaan armoa. Minkäwuolsi?
Sen wuolsi, että hän oli nyt rikas!

„No mutta teidän Johannahan oikeam-
min oli se, joka piipun omistajan il-
moitti", intteli Kalle.

,los sinua paremmin se miellyttää,
niin nauttikaa Johannan kanssa palkin-
tonne yhdessä; ilman sitä olen minä ai-
konut Johannalle erittäin palkita", sanoi
Jaakko.

Kalle punastui punaiseksi luin leppä-
kerttu, sillä jokainen tiesi, ett'eiwät Kallen
ja Johannan silmäilemiset olleet heille
«lastenmieliset.

Siwu-mennen mainittakoon, ettei lau-
man Viipynytkään, ennenkuin Kalle kih-
lasi Johannan. Jaakko lahjoitti Johan-
nalle elukoita, Miljaa ja työkaluja run-
saalla kädellä. Kalle ja Johanna perus-
tiwat elämänsä noilla palkinnoilla ja eli-
Mät hywissä Maroissa onnellisina, ja oli-
wat kiitolliset hywäntekiöillensä.

Jaakosta tuli nyt paikkakunnan rikkain

mies, mutta hän ei käyttänyt rikkauttaan
köyhäin sorroksi, maan auttamiseksi. Ensi
wuotena kohosi Tinttlllan kartanoon, Metsä-
lammen puolelle, uhkea rakennus, jola jär-
kiään laitettiin asuttamille.

Tuo entinen pikku tupa muutettiin
Metsälammen rannalle ja laitettiin sa-
maan asuun, suojaksi raju-ilman aikoina,
kun kalassa oltiin, sekä uinti-matkoilla
sattumien sadekuuroin suojaksi. Metsä-
lammen rcimet, se nyt wasta pölällään
tuli. Siellä kuokittiin, laimettiin, muo-
kattiin ja Väännettiin. Siellä poltettiin,
kynnettiin, kylmettiin, niitettiin ja leikat-
tiin; siellä oli miestä kuin mätästä, kul-
lakin erilaiset työ-aseet käsissä. Osa Metsä-
lammen rämeestä oli muuttunut jo mä-
kinaiseksi mllllpellotsi ja muuta tehtyä li-
hawllll wiljamaata oli tuossa muinen niinrumassa Metsälammen rämeessä niin lau-
maksi kohta tuin silmä kantoi.

Eipä Jaakon appimaari ollutkaan ol-
lenkaan tyytymätöin uuteen taloonsa, kun
hän kesän tultua näki oikein Tinttalan
tilukset, eikä hän ihmettelemästä laan-
nut, kuinka paljon siinä oli tehty ja toi-
mitettu. Kesäisinä aikoina hän usein on-
giskeli waimonsa kanssa Metsälammesta,
ja suuri oli heidän ilonsa, kun joku kyrmy-
niska ahwen tai hopeakirkas särki Monni
heidän onkeensa, sillä Jaakko oli joku
wuost takaperin istuttanut lampeen sär-
kiäkin.

Kaiken haaran kautta alkoi Maunolle
uusi aika, uusi elämä, uudet lasitteet.Hän tuli joka Puolelta näkemään wilt-
kaampaa elämää ja toimintaa, kuin en-
nen Mäkelässä. Hän tuli käsittämään
ja huomaamaan, että halwinkin ihminen
saattaa olla joksikin hyödyksi ihmiskunnalle,
kun hän on maan rehellinen, »aikk'ei hän
ole rikaskaan, jolle hän ennen niin suu-
ren arwon pani. Hän huomasi, että Ma-
roja ja rikkauksia saattaa käyttää paljon
hyodyUisemmälläkin tawalla, kuin rahojen
kokoamisella, wieläpä niinkin, että siitä
on hyötyä M itselle että muille. Tuon
ajatustllwan perusteella ja käsitteellä oli-
wat hänestä Saara muori, Jaakon wan-
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hemmat, Kalle ja Johanna parhaita ih-
misiä maan päällä, waitk'ei hän heistä
ennen juuri suurta lukua pitänyt.

Vhä enemmän oppi hän waimoansa
rakastamaan ja huomaamaan, mitä hä-
nen waimonsa oli saanut hänen jäykkyy-
tensä wuoksi kärsiä. Hän näki jokapäi-
wäisena esimerkkinä edessänsä, Jaakosta
ja Marista, mitä tosi rakkaus ja awo-
sydämisyys parikunnan wälillä waikuttaa,
ja tunnollisella sydämellä koki hän kor-
wata mainiollensa entistä tylyyttänsä ja
kylmyyttänsä. Waimonsa käsitti hywin
tuon elämän muutoksen jakyynel silmissä
tunnusti hän nykyisen elämänsä taiwaatst
maan päällä.

Jaakon ja Marin lapsissa sai Mauno
uutta elämän ainetta. Kun hän ei waan
ollut jossain työssä tai toimessa, leikki
hän lasten kanssa yhdellä tai toisella ta-
ivalla. Wäliin oli hän lasten kanssa
sokkosilllllin, ja kätvipä joskus niinkin, että
ukko kaatui nurin niskoin, lasten hatyy-
tellessa; semmoiset tepposet huwittiwat
ulkoa suuresti, jos muitakin.

Wuosi, pari oli kulunut. Saara muori
ja Jaakon äiti oliwat jättäneet tämän
maailman ja he oliwat saatetut tuonne
»viimeiseen lepoon, joka niin tasan kaikki
arwlla. Hywin »vanha ja kellaisen-ryp-
pyinen oli Jaakon äiti jo ennen kuole-maansa. Hän oli Viimeiseltä tuntikausia
katsonut hywin hartaasti Jaakkoa, ja wä-
liin oli hän lausunut: „no ei ulisi usko-
nut tuosta pojasta tuommoista miestä
tuleman". Kenties hän huomasi, että
Jaakko oli etewämpi kaswatustaan ja ett'ei
tuo hänen etewyytensä suinkaan ollut hä-
nen ansionsa. Kenties oli hänkin »vii-
meisellä elämänsä ajalla oppinut tunte-
inaan jotain jalompaa jakorkeampaa, kuin
slllakapakoitsemisen, ja sitäpä juuri osoit-
taa joskus häneltä kuultu lause: „ei ole
wiinan myönti siunaukseksi"; Harmoin kuul-
tiin tuo lause puhkeaman eukon rinnasta,
mutta se kuultiin aina tapahtuman pit-
kän waiti-olemisen ja miettimisen pe-
rästä.

lättänyt oli Marttalan Erkkikin

tämän elämän. Hän oli suurella su-
rulla ja mielipahalla hawainnui, että hä-
nen oikeen ja määrin koottujen rahojensa
päällekirjoitukseksi oli tullut: »menkäät kaik-
keen maailmaan". Hän kuoli hywin mie-
lellään, sillä hän tahtoi päästä enempää
näkemästä. Poikansa, Matti, oli tuon
oudon kirjoituksen kirjoittanut hänen ra-
hoihinsa, ja sen kirjoituksen mukaan ai-
komatkin rahat huilata kaikkeen maail-
maan. Sentähden oli Erkki usein lausu-
nut »viimeiseltä: ,eipä minun pojastani
miestä tullutkaan".

Jaakko oli nyt kerrassaan »voittanut
kaikkien ihmisten suosion ja kunnioituksen.
Montakin syytä oli siihen. Hän oli täy-
dellisesti puhdistanut itsensä niistä ru-
mista, riloksellisistll syytöksistä ja epäluu»
loista, joihin hän oli kamalasti kiedottu,
ja ihmiset oikeen kauhistumat täsittäes-
sään, mitä Jaakko oli saanut aiwan «viat-
tomasti kärsiä. Olipa Jaakko omalla
työllään ja nerollaan ponnistellut itsel-
leen kieltämättömän yhteiskunnallisen ase-
man ja riittäwän perheellisen toimeen-
tulon, ja tuon oli hän saanut aitaan
kaikkien waiwojen, wastuksien ja sortami-
sien »vallitessa; eihän semmoinen mies
saattanut olla kehno ja mitätöin. Pääl-
liseksi oli hän haltuunsa saanut suuren,
ulkoa päin tuleman rikkauden, jota hän
kunnollisesti hoiti, hyödyksi itselleen ja
muille, ja tuo wiimeinen seikka peitti ih-
misien silmissä laitti laaton entiset lan-
keamiset ja hairahdukset aiwan kuulumat»
toiniin, semminkin kun hän parannetulla
elämällänsä osoitti woiwansa noustatin,
ei wlllln langeta. Jaakko tuli nyt ky-
lässä kaikille kaikiksi. Kuntakokouksissa-
kaan ei nyt enään naurettu hänen neu-
woillensa ja puheillensa, waan ne otet-
tiin aina »valaisemina neuwoina »vastaan,
ja enimmiten päättyi asiat niinkuin hän
esitteli.

Samassa määrässä kuin Jaakon arwo
yleni, aleni se Marttalan Matilta. Yht-
äkkiä paljastumat kaikki hänen salatawa-
lat juonensa, joilla hän oli koettanut sor-
taa ja langettaa Jaakkoa, ja kahta ras-
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kamnmasti lankesi yleisön luoinio Matin
päälle. Päälliseksi oli hänen suuret rik-
kautensa olleet ja menneet, jonkatähden
nekään eiwcit olleet peittämässä enään hä-
nen riloksellista elämäänsä, ja niin ei hän
saanut enään kunniaa mammonan orjil-
takaan. Kamaluutta, petosta, epärehelli-
syyttä, ilkeyttä, kostonpyyntöä, panettelua,
solwausta ja köyhyyttä oli nyt maan
yleisön silmissä Matin luunialuettelossa.

Eipä lauman »viipynytkään ennenkuin
Marttalaankin kuulutettiin huutokauppa.
Merkillistä on, kun noihin kylän Vankim-
piin taloihin, Mäkelään ja Marttalaan,
tuli huutokauppa! Erilaisella pohjalla sei-
soi kummassakin talossa nuo .wasara-
markkinat", sillä edellinen pidettiin wapa-
ehtoisesti, jälkimäinen pakosta. Wiime
aikoina oli Matti osoittanut jonkinlaista
parannettua elämää, mutta hänen enti-
nen juoppoutensa ja tuhlari-elämänsä oli
saanut jo asiat niin pahalle kannalle, ett'ei
se ollut enään autettamissa. Hän oli wii-
mein nainut erään löyhän, mutta siweän
piika-tytön, ja tuon maimonsa alinomai-
sesta »vaikutuksesta oli Matti wihdoin
rumennut näyttämään elämän parannuk-sen merkkiä.

Määrätty huutokauppa-päiwä tuli Mart-
talaan. Mahdotoin wäen paljous kokoon-
tui taloon, mikn mitäkin tarwettansa Mar-
ten; Jaakkokin oli muiden joukossa. Alla
päin, pahoilla mielin oli nyt Mattikin,
mutta sitäkin enemmän hänen waimonsa,
ja olipa syytäkin, sillä pelättäwä oli, että
heidän elo-elämänsä menee heiltä niin
polkuhinnasta, ett'ei heille itselleen jää
maahan putoawaa. Ensin myötiin hal-
winta irtainta ja sitten ryhdyttiin maan
myöntiin. Sadan sadan päälle ja kym-
menen kymmenen päälle nosti Jaakko
hintaa niin kauwan, että Marttala jäi
hänelle, Puolesta sen oikeasta armosta.

»Siinä oli taistelon pää, Jaakon ja
Matin taistelusta, eikä ole waikea huo-
mata mikä Jaakolle on woiton tuottanut",
sanoi Matin waimo surullisesti, kun huo-
masi kenelle heidän talonsa joutui.

„Se oli oikea kosto, ja selwästi näkyy! puheen,

lula »voiton on pitänyt", »nutisi Mäti
puoliääneen, kun Jaakolle maa lyötiin,
sillä he pitiwät aiwan luonnollisena ja
oikeana sen, että Jaakko häätää Matin
pois »naattaan.

Matti kuuli tuon mäen mutinan. En-
tinen ilkeys ja häijyys sai hänessä taas
täyden mallan. Hän loukkaantui kowan,
kun Jaakko oli saauut niin loistaman
woiton ja niin suureu mallan hänen ylit-
sensä ja hänen ilkeytensä muuttui nyt »voi-
mattomasta kostonpyynnöstä kateuden »vi-
haksi.

,En olisi huolinut mailta maani olisi
joutunut kenelle muulle, kuin ei se maan
olisi tullut tuon Tintta-karhun hal-
tuun", sanoi Matti wihasta »vapisemalla
äänellä.

Kaikki ihmiset kauhistumat tuon Ma-
tin puheen kuultuansa ja odottiwat pel-
wolllllln, mitä siitä seuraisi.

Nyt nähtiin kummia, semmoisia kum-
mia, joita »vähimmän oli odotettu. Tyy-
neeni! ja nöyränä astui Jaakko Matin
eteen ja sanoi:

,Nyt saat, Matti, sanoa minua mailla
Tintti sudeksi enkä yhtään pahene siitä.
Elämä on minulle ollut kowa koulu, ja
tuossa koulussa olen minä oppinut jotain,
olen oppinut kärsimään ja itseäni
hillitsemään. Sydämestäni Pyydän sinul-
ta anteeksi, kun olen niin usein närkäs-
tynyt sinulle niin wiattomasta nimittä-
misestä, kuin Tintta-karhu on. En
ole tullut sinun maatasi anastamaan,
enkä maaltasi sinua pois häätämään, maan
auttamaan. Koska luulen, että se hinta,
johon maa nousi, riittää welkojesi mak-
suksi, niin pyydän että huutokauppa lak-
kautetaan ja sinä saat maasi Pitää niin-
kuin ennenkin; maksa minulle sen mukaan
kuin woit."

»Sepä wnsta oli oikea kosto, ja scl-
wästi näkyy kuka jalo on', kuului silloin
ääni wäkijoukostll, ja kun katsottiin kuka
luon äänen päästi, hawaittiin sen oleman
Korpelan isännän.

Kun Matti oli kuullut luon Jaakon
astui hän askeleen ja toisen taka-

94



perin ja horjui. Jaakon puhe teki hä-
neen tehosan »vaikutuksen.

„ Jumalani! Tuollako tawalla te kos-
tatte meidän häwyttömyytemme ja ilkey-
temme teitä kohtaan?" sanoi Matin mai-
nio hämmästyneenä, omistaen miehensähäijyn kamaluuden itselleenkin, waikk'ei
hän ollut koskaan Jaakolle mitään häi-
jyyttä tehnyt, päin mastoin oli hän usein
miestään kyynel silmissä warannut siitä.

»Onko se niin, Jaakko, onko se niin?
Wäärin olen tehnyt sinua ivastaan, jul-
masti wäärin, ja usein on omatuntoni
soimannut minua siitä. Minä olen jul-
masti sinua sortanut, julmasti soiman-
nut ja kääntänyt omat rikokseni sinun
päähäsi. Sinä olet täydellisesti itsesi
puhdistanut minun pirullisista syytöksis-
täni ja kamalasti lasketuista pauloistani,
ja minä olen itse kietoontunut ja langen-
nut omiin pauloihini, ja woittaneena,
puhdistuneena teet sinä sortajallesi, ilke-
cille kostonpyytäjällesi ja weriwihollisellesituommoisen työn! Oi Jaakko! Se on
enemmän kuin minä woin käsittää. Anna
minulle, Jaakko, anteeksi, anna Jaakko
minulle anteeksi! Minä rukoilen, minä
pyydän sitä, minä pyydän jarukoilen sy<
dämen pohjasta!' puhui Matti itkusta
tukahtuneella äänellä ja mesissä silmin.

,Se on jo annettu. .Anteeksi anta-
kaat, niin teillekin anteeksi annetaan. Äl-
käät pahaa Pahalla kostako, maan woita
sinä paha hywällä", sanoi Jaakko ja kyy-
neleet walahtiwat hänenkin silmistään.

Liikutettuna oli koko huutokauppa-mäki-
kin ja he hajllusiwat itsekukin kotiansa.

Niin jäi Matti Marttalan isännäksi
kuten ennenkin. Hän koti parantaa elä-
määnsä ja maksella Jaakolle wähitellenisoa metkaansa. Hän ei kumminkaan »voi-
nut enään nousta entiseen maineesen rik-
kaudessaan, eikä entiseen kunniaan armos-
saan, sillä liian sywälle oli turmelus is-
kenyt kyntensä häneen ja liian hiljan oli
hän itsensä irroittanut hänestä. Toti oli
hänellä, »vaimoineen ja lapsineen, oma
talonsa, oma leipäpalaisensa ja oma asun-
tonsa koko elämänsä ajan, ja he kiit-

teliwät Jaakkoa hywäntekianansä. Jaa-
kosta ja Matista tuli hywät ystäwat
tästä lähtien, mutta Mari ei tahtonut
nähdä Mattia, maikka hänkin antoi sy-
dämessään hänelle anteeksi, sillä Mari ei
saanut sydämessään paranemaan aiwan
umpeen niitä haawoja, joita Matti oli
koko elämänsä ajan sinne iskenyt Ma-
rissa juoksi isänsä, Maunon merta.

Eräänä talwi-iltana istui Jaakko kulo-
naan iloisen palweluswäkensä ja perheensä
testessä, yhtä iloisen takkawaltean loimot-
taessa. Lapset hyöriwät ja pyöriwät,
iloisina hekin, »vanhempiensa ja Maunon
ympärillä, tehden kaikenlaisia leikkejä ja
kysymyksiä. Wäki nauroi ja hälisi ja itse-
kullakin oli jotain merkillistä sanottamaa
ja toimitettawaa. Jaakko waan oli aja-
tuksiinsa waipuneena, eikä näyttänyt tule-
wan huomioonsa, waikka lapset käwiwät
wäliin häntä puskemassa että hän oikeen
heilahti; kaikesta näkyi, ett'ei hän tietä-
nyt mitä ympärillä tapahtui. Tuon huo-
masi Mari ja hän katsoi lauwan Jaak-
koa silmiin, suu wähän naurussa; Jaakko
ei tuota huomannut. Wiimein pyrs-
kähti Mari nauramaan täyttä kurkkua.
Jaakko hawcihtui.

„lofta taas rupesit miettimään men-
neitä aikoja. Tiesinhän minä kun tiesin-
kin, että kyllä sinusta wielä mies tulee",
sanoi Mari ja katsoi naurussa suin Jaa-
kon silmiin niin lempeästi.

Jaakko kohotti itsensä suoremmaksi.
.Niin", sanoi hän. „Tuhat kertaa

olisin minä sortunut elämän taisteluissa,
jos sinä, rakas Mari, et olisi ollut mi-
nua tukeamassa ja ylös nostamassa lan-
keemuksissani. Jos minä joku olen, sinun
wuoksi minä se olen, sillä sinä olet täy-
dentänyt tyhjät paikat sydämessäni. Si-
nua ja sinun suuria awujasi ja ansioitasiminä tässä olin juuri muistelemassa, kun
minun herätit lempeällä naurullasi. Woi,
woi Mari! Paljon olet sinä taistellut,
paljon kärsinyt, mutta paljon »voit-
tanutkin, Jumala olkoon kiitetty, kun
Hän on wainwn niin korkeoilla lahjoilla
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warustanut ja kun Hän on sinun mi-
nulle antanut", sanoi Jaakko, ja suuret
wesikarpaleet walahteliwat hänen filmis-
tään, mutta Mari ricftsahti Jaakon tykö
ja tuimasi ne pienellä, pehmeällä kätö-
sellään.

Niin. Korkeoilla ja kestäwillä lah-

joilla on Luoja waimon warustanut, sen
tunnen omasta pitkästä, wailka myöhai-
sestä kokemuksestani", sanoi Mauno, sa>massa pyyhkien pois kyyneleet oman muo-
rinsa silmistä, sillä nekin oliwat nähneet
hywäksi kastua tällä hetkellä.
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