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Omistaan eläjiä.

„Tekö lähdette minua miemään?" kysyi muudan tutki-
musretkellä olciun matkustaja eräältä keski-ikäiseltä mieheltä,
joka ahkerasti puuhaili hcwoscnsn ympärillä muutaman kcsti-
kieiuarin kartanolla.

„Minä," wastasi mies ja katsoa wilkasi matkustajaa
silmiin.

„Mutta teidän hcwoscnne näyttää oleman märkänä;
olette kai juuri palanneet kyytiä micmästä?"

„Ei .
. ; minä olen päinwastoin tuonut kyytiä, sieltä

päin, johon te menette. Hcmonen on syönyt jo pari tuntia,
kyllä se jaksaa, marsinkin kun se wielä wähän ...ja ettehän
te niin kowasti ....?" selitteli mies ja tuhrasi käsiscljäl-
länsä nokkaansa.

„Ei suinkaan minulla mitään hengen hätää ole," sanoi
matkustaja.

„Scnhän minä hetikin näin . . Näytätte siimalta
mieheltä . . ja minä saan kaksi kärpästä yhdellä lyönnillä .

Täytyy ansaita näinä ahtaina aikoina, missä mahankin sopii,
ja tuo kestikiewarin isäntäkinhän tuo . .

." puheli mies cläh-
tyncenä.

Kun matkustaja älysi, että kyytimies halusi wielä wä-
hän syötellä hemostansa, meni hän hetkeksi testikiewarihuo-
ncesen.

Siellä oli kestikiewarin isäntä häntä mustassa.



„Heh heh heh! Onm sitä huolta ja waiwaa
kcstikicwarillakin. Laita hcwosct kaikille watkustawaisillc edes
ja takaisin, se ei ole juuri helppo asia . . . ; pään päälle se
kostaa kun kosinakin. Heh heh heh . . Olipa se kah-
den isännän, jos ma sain teitäkään tästä lähtemään, mutta
tuo sattui toki tulemaan, heh niin on tiukka, heh ja
nyt te pääsette hänen kanssaan menemään, heh heh .

.
.

Oiwallista, mutta mieltä siinä tarwitaan .
. . Mutta eikö

teillä ole mitään wäke "

Samassa näkyi kyytimiehcn naama owcssa.
„loko nyt?" kysyi matkustaja.
„Minä olen walmis," sanoi kyytimies.
Mntknstaja sieppasi wähäiset matkakapinccnsa ja kiirehti

rattaille.
„Oliko tuo isäntä wähän . .

?" kysyi matkustaja rat-
taille päästyään.

„Olipa tuo hywäscstään."
„O»ko pitkästi kaupunkiin?"
„3!unsaasti kolme peninkulman."
„No sitten ajamme."
Kesäkuun alkupuoli oli. Pohjolan aurinko loimotti kai-

kella lumoamis-woimallansa taiwaan laelta. Häikäisewä, läm-
mittämä, clwyttäwä walo ja lämpö toi kuolleelle luonnolle
uutta elouwoimaa ja wirkeyttä.

Seutu, jota he nyt knlkiwat, ci ollut mikään ihana, eikä
wiehättäwä. Tie kulki pitkin korkennlaisin ja laajoja porohick-
taisia harjanteita, jonka wuoksi seuduu metsäkin oli waiwais-
kaswuista tarringaista. Ainoastaan sinne tänne oli joku ih-
minen koettanut asuntoansa perustaa, multa kowan luonnon
tähden oliwat ne jääneet autioiksi. Tämän yksitoikkoisuuden
wuoksi waipui matkustaja yhtäkaikkisccn, melkeinpä puoleksi
nukknwaan tilaan.

Mitoikkoinen seuty loppui nyt ja eteen aykcsi silmäsiin^
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toja lamcasti hywästi wiljcltyjä maita muhkeine taloineen.
Tässä hnmahtui matkustaja täyteen wirkeytecnsä ja alkoi tehdä
hawaiunoitnnsa.

i

Aylän laiskin mies.

„OH hoh! Johan täältä kylä näkyy," sanoi mat-
kustaja mäen rinteellä, nähdessään laaksossa oleman kylän.

„lohcm tuo," sanoi kyytimies haukotellen.
„Onko näillä seuduilla mitään merkillistä?" kysyi mat-

kustaja.
„Cikä ole ... . mistäpä täällä semmoisia olisi . . . .

Soh, ninna, myötämäki."
Rnuna juosta hölkytteli aikakyytiä, ja niin tultiin yhä

lähemmäksi tasankoa ja kylää. Siellä täällä pitkin ticnwarsia
oli wielä yksinäisiä hickkakumpuja ja töyryjä; oli ikääukuiu
nnmät olisiwat olleet tuon pitkän hickkascläntecn penikoita.

Erään tuommoisen kitkerän hiekkakummun laella näytti,
matkustajan mielestä, oleman melkein kumossa olema puiucn
samntorni.

„Mitä? Vi suinkaan tuossa mahtane mitään asukasta
olla?" sanoi matkustaja, osoittaen kädellänsä kumpua kohden.

„On . . . onhan siinä."
„Kuinka se on mahdollista?"
„Ia kuitcnki on se tosi."
„Mikähän kurja siinäkin asuu?"
„Sunä asuu kylän laiskin mies."
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„Kylän laiskin mies! Minä tahdon käydä häntä kat-
somassa," sanoi matkustaja kiihkeästi.

„Ettcpä siellä taitaisi paljon wiisastua; sitä paitsi ei
munilla ole aikaa odottaa," sanoi kyytimies.

„OH, älkää siitä huoliko; minä maksan hywcin odotus-
palkan," sanoi matkustaja.

„No sitten."
Nyt oli tultu tuon ondon asumuksen kohdalle. Minkään

muu» puolesta ci olisi woiuut sitä ihmis-asuuuoksi huomata
kuin tuou kummun korkeammalla paikalla kallellaan oleman
puutornin nmoksi, ja siitä, että maantien puolella olemassa
kummun kyljessä oli jotakin sinne tänne wäyristynyttä akkn-
uantapnista. Siinäkään ei ollut monta lasin sirpaletta, sillä
sen rikkimenneitä osia oli paikattu tuohilla, päreillä tai likai-
silla ryysyillä. Muutoin toko asunto näytti maan tawalliseltn
hiekkakummulta, samanlaiselta kuin muuttui tuon pitkän hick-
knselänteen ticumierissä olemat penikat. Ei minkäänlaista
muuta huonetta näkynyt läheisyydessä, eikä omia näyttänyt
kumpuun menemän mistään.

„Lihän tänne mene minkäänlaista owia," sanoi mat-
kustaja, kun he oliwat ajaneet kuumuin juurelle ja astuneet
kärrystä alas.

„Kyllä owi löytyy, jahka tässä joudutaan," sanot kyy-
timies, sidelleu hcwostansa kiinni maahan lyötyyn scipääsen,
sillä minkäänlaista muuta kiinnipidintä ci löytynyt, mihin
olisi woinut hciuoscn kiinni sitoa.

Kyytimies lähti kiertämään kumpua ja matkustaja jäl-
jessä. Täten tuliwnt he kummun takapuolelle. Ei mitään
muuta akkunaa he löytäneet kicrrosmatknllansa, kuin tuon, mitä
oli maantien puolella.

Takapuolella kumpua, mclkciu sen juurella, oli kauhean
iso riktaläjä. Siiuä oli olteja, ruusuja, ryysyjä, manhoja kcn-
kärajojn, luita, risuja ja mitä kaikkea törkyä siinä oli, sen ties
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hitto. Aiwnn liki kumpua juoksi wnltama puro merta kohden
ja se teki itse paiko,» kuiwiue kcnturoineen milt'ei miellyttä-
män uäköiseksi.

Kyytimies rupesi rikkaläsän kohdalta tunkeentlimaau kum-
mun sisälle. Nelinkontin ryömi hän eteenpäin, sanoen: „Täö-
tähän se owi menee."

Matkustaja meni lähemmin katsomaan tuota näytel-
män. Oikein häntä kammotti kyytimichen retki, sillä ci hän
ollut mielä koskaan enuen senlaista kulkupaikkaa minkäänlai-
seen huouecsen nähnyt. Kuitenkin päätti hän pyrkiä kyyti-
michen jäljessä. Hänkin lnskcnsi nelinkontin ja alkoi ryömiä
kyytimiehcn perässä. Kuin he olimat kontanneet kappaleen
nikan tuota pimeää, likaisin jn peloittnmaa knnamaa myöten,
tulimnt he jonkunlaisen omcntapaisen eteen. Tämä oli kokoon
kyhätty manhoistn mcncen knppnlcistn, sitclcmällä niitä toisiinsa
kiinni mitsoilla jn muilln rihman palnsilln. Tämmöisestä rn-
tcnnnstnmasta seurannut hataruus oli palkittu siten, cttci ra'ot
olimat tilkityt knikcnlaisilln likaisilla ryysyillä. Omi oli som-
mcllcttu kiinni johonkin pitcmpään ymmyrkäisccn puuhun, jonka
alnncn pää oli kololle hnkatnn pölkyn päällä; ylinen pää oli
pnunhaaruknssa; nämät toimimat saranoiden wirkaa. Kun
sisälle pyrkijät tätä keinotekoista omca olimat rytyyttäncct sen
lyhyttä, tämän pitkää, ja soljutclleet sitä ulos ja sisään, au-
kesi se mihdoin, ja he pääsimät ryömimään sisälle.

Kowa hämmästys sanmutti matkustajan, kun hän tuli
huoncesen, sillä hän ei ollut koko elämänsä ajalla nähnyt sem-
moista mihcliäisyyttä ja kurjuutta kuin hänen silmäinsä edessä
nyt oli. Minkäänlaista muuta lattiaa ci ollut huoneessa kuin
rapakoinen maa. Tekin oli täynnä kaikenlaista kamaa ja
törkyä: risnja, olkcja, likaisia maatcrcsuja, luita, kcnkärajojq
ja muuta semmoista tamaraa, aiwan samankaltaista kuin
tuolla omcn edessä olemassa rikkaläjässäkin oli. Huone oli
niin matala, ettei tumallinen mies sopinut siinä suorana sei-
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somaan muualla kuin kurkihirren alla, ja semmoinen hämä-
ryys wallitsi siellä, ettei woinnt cnsimmältä nähdä kaikkia
huoneessa olemia esineitä, sillä nuot muntamat likaiset lasin-
palaset ciwät woincct päästää kylläksi waloa knrjann asuntoon.

Owinurknssa oli maakiwistä tehty kiuas, cikä mitään
mnuta kcittotakkaa eikä lciwinuunia; kiuas kai sai nekin tar-
peet täyttää.

Kun matkustajan silmät tottuimat hämärään waloon,
rupesi hän wähän paremmin näkemään ympärillensä. Huo-
neen seinät oliwat sisäpuolelta ladotut turpeista. Periseinään
oli maan sisään lyöty pari scimästä; niiden päällä oli kaksi
höyläämätöntä laudanpnlasta ja ne toimittimat pöydän wirkaa.
Tämän edessä oli halaistusta kausesta tehty jakkara, jossa
säästetyt ja ctcmpää katkaistut oksat olimat jalkoina. Perällä,
oikealla, oli myös seinään ja maahan lyötyjä paaluja, joiden
päällä oli lautoja. Siinä oli oljen-runsuja ja muutamia likai-
sia ryysyjä; se oli talon ainoa wuodc.

Näin tamoin on lueteltu kaikki talon huonekalut, jos ci
lukuun oteta kiukaan pesän edessä olemaa kormatonta ja jala-
tonta jalkapannun kuoliota, sillä mitään munta huonekalun
tapaista ei huoneessa näkynyt.

Tuolla perässä olemalla lamalla, pchlujcn ja ryysyjen
seassa makasi talon isäntä. Muuta waatetta ci ollut hänen
yllään kuin wanhoista lammasnahkaisista turkkiricwuista teh-
dyt housut ja jonkunlaista likaista paidansatkalctta päällä;
tämä ei kuitenkaan paljon peittänyt isännän runmiiu ylipuolta.
Pöydän edessä olemalla jakkaralla istni talon emäntä, lyhyt
ja pullea nainen. Hän oli wiclä jotenkin nuoren näköinen
ja niin lihama, etteipä olisi luullut hänen nähneen ikäpciiwi-
nänsä ainuttakaan hätäpäiwää. Pukineena oli hänellä niin
monikertaan paikatut ja kursitut waattcet, että oli aiwan mah-
doton niissä huomata sormcupäänkään wertaa alkuperäistä
MllMa, Niihin oli kursittu sukansäänMä, monen näköisiä
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wanhan saran kappaleita, hamppu- ja liina-palasia ja kaiken-
laisia kaksi- ja ncliwartisia tilkkuja, katsomatta mähääknäu sitä,
minkä märisiä ja näköisiä mitkin oliwat, sanalla sanoen: kaikki
mitä oli minkin tunkionlaidalta tahi munalta rikkalnjnstä sa-
tuttu löytämään. Wäri-eroituksista oli kertynyt ja piintynyt
lika pitänyt niin «mallista huolta, ettei niiden moninaisuuk-
sista silmälle komin suurta maiwaci ollut. Ainoa seikka, joka
tästä teki poikkeuksen, oli se, että kun noita uusia lisiä oli
kursittu karkealla ja malkcalla langalla, tuuman pituisilla pis-
toksilla, näyttiwät nuo wiimcksi uusitut kohdat joukumoisilta
koru-ompeluksilta. Puku mahtoi painaa arwiolta noin lci-
wiskän wcrran.

Lattialla telinäsi kuusi lasta. He ciwät olleet paljon
toinen toistansa isompia, mutta selwnsti kumminkin huomasi,
ettei sarjan wnlistä ollut ainuttakaan poissa. Nuorimmilla
oli maan paitarepalc päällä, mutta wanhcmmilla oli muuta-
kin waatcsatkaletta werhona; huolimatta kuitcukiu kaikesta
tästä, oliwat he kuitenkin melkein alasti. Lapset oliwat hyö-
tyisiä, lihamia ja termecn näköisiä, mutla uiiu likaisia, ettei
niistä kaikcsti tiennyt, oliwatko ne selin wai pain. He hyp-
pelimät ja telmiwnt lattialla; usean paljaista kintuista juoksi
meri, sillä lattialla olemat risut oliwat niitä repineet; siitä
wälittiwät he kuitenkin wiisi, sillä eiwäthän ne osanneet pa-
rempaa toiwoakann.

Olcmnw kcrtomukscssnmmc joutuucet wähä» cdcllc; pa-
latkaamme takaisin.

„Hy>unä päiwää!" sanoi matkustaja sisällc päästyään.
„lumal'antakoon! käykää wicracit istumaan!" sanoi

cmäntä hilpcästi ja nousi ylös jakkaralta.
„Minull janottaa, olisiko täällä wcttä?" sanoi mat-

kustaja.
..Eipä sattunut olemaan sisällä, mutta pian imnä sitq

saan," sanoi emäntä ja lähti,
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Hän sieppasi tuon konuattomnn ja jalattoman pannun
ja meni sen kanssa ulos. Pian palasi hän takaisin, tuoden
pannullisen mettä tullessaan. Tämän ojensi hän anojalle.

„(s'ihän se wierns osaa siitä juoda, auna lippi," sanoi
toimcllincn isäntä.

Emäntä laski pauuun lattialle ja nouti kiukaan takaa
„lipin." Tämä oli semmoinen kalu, että halaistu» witsan-
tywcu wäliin oli pistetty mutkalle wäännctty tuohcnpalanen,
joten se oli muodostunut warrclliscksi ja rattimoiscksi snip-
piloksi. Tämän tarjosi emäntä wieranllc ja tällä sai hän
juoduksi.

„Taitnn siellä ulkona olla kaunis ilma?" sanoi isäntä,
käännähtäen wähnn paremmin wicraisin päin, jolla nyt emän-
nän kehoituksesta oliwat istuneet jakkaralle.

„Noo kyllä kai, mutta eltcto wiclä näille päiwille
ole käyneet ulkona, kun ette tiedä minkälainen ilma nykyään
on?" kysyi matkustaja.

„Mitä minä siellä olisin käynyt?" utasi isäntä kummas-
tuen ja hänen silmänsä remahtiwat, pelkästä ihmettelemisestä,
suuriksi kuin suitsirentaat.

„Eikö jo jotakin työtä tekemässä?"
„Hullu paljon työtä tekee, elää wiisns »vähemmälläkin."
„Mutta työhän on kaiken toimeentulon perustus."
„Mitä meidän toimeentulossa sitten puuttuu?" kysyi

isäntä ja katsoi niin kiinteästi wierasta silmiin, että likaisesta
naamasta silmäwalkuniset luälähtcliwät kuin salaman leimauk-
set synkkien pilwien lomista.

„Mimm mielestäni puuttuu tässä paljonkin."
„No, antakaapas tuulla?"
„Täällä wallitsee niin suuri kurjuus ja puutos, cttä

tässä nuclcstäni olisi paljon kohentelemista."
„Missä esimerkiksi?
„Tuo ainoa akkunatinhan on niin paikattu päreillä.

12 P. Päimä rinta.



tuohilla ja resuilla, ettcihän täällä oikein näekään; olisihan
siinäkin korjaamisen syytä," nrmeli wieras.

„Kylläpä täällä näkee tehdä sen mitä on tekemistäkin."
„Pitääkö tämän mökin katto mettäkään?"
„No, jos ei pidä, niin tottahan on pitämättä."
„Siltipä lienee tuossa permannollakin hieman rapakkoa."
„Ei se kaikki ole katonwuotamiscn tähden tullut; tarwi-

taan sitä mettä muutoinkin taloudessa ja ainahan sitä sattuu
lattiallekin pirahtamaan," selitteli isäntä puolustelemasi!.

„Niin, ja eihän tässä ole lattiaakaan," muistutti mat-
kustaja.

„Lattiaa! .
. Eikö ole? . . . Kocttakaapa rumeta kai-

wamaan ja tutkimaan, niin näette onko tässä lattiaa. . .
.

Minä luulen että meillä on wahwempi lattia kuin monella
muulla, enkä luule ensinkään teillä oleman syytä peljätä lat-
tian huonouden wuoksi putoamanne lattian alle kuoppaan,"
arweli isäntä.

„No, mutta eihän tässä ole muuta kuin pelkkä maa,"
sanoi wieras kummissaan.

„Sepä se onkin mahwin kaikista perustuksista, niinpä
paras lattiaksikin. .

. Se ei wyöry eikä murene, ci myös
laho. .

. Kaikki muuttuu, kaikki puuttuu, kaikki lahoo, mä-
tänee, wanhenee ja käypi kelwottomaksi, mutta maan perus-
tus maan pysyy ijankaiwsesti," selitteli isäntä suurella tyy-
tywäisyydcllä ja wahmalla uskon luottamuksella.

„KyllälM te kuulutte omastanne pitämän, mutta kui-
tenkin minusta tuntuu, etteiwät lapsetkaan moi tässä termeinä
pysyä, kun myötäänsä tepastelewat tuolla kostealla maalat-
tialla," wäitteli wieras.

„Lllpsetko termeinä . . . kuinka . .
? Mutta minäpä

tahtoisin tietää, kenellä on tcrweemmät lapset kuin minulla .

.
.

. Montako lasta teillä on?"
„Kolme."
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„Ia kuollut?"
„Ncljä."
„Siinäpä se on. Luultawasti luulette lastenne oleman

paljon edullisemmissa oloissa kuin nämät?" sanoi isäntä, wii-
tatcn kädellänsä lattialla rchiniwiä lapsiansa.

„Niinpä toki luulcu."
„Ia kuitenkin on niistä enempi puoli kuollut."
„Se on kyllä totta."
„Mutta meidän kakarat elämät kaikki, ihan jokainen nokka;

ei. Jumalan kiitos, ole tullut pään wahinkoa . . . Katsokan-
paö näitä," sanoi isäntä, osoittaen taascukin lapsiansa.

„Totta kyllä, että he näyttämät erinomaisen termeiltä
ja kummallista on ettei heistä olc yhtään kuollut. Mutta
maikka niin on, en minä kuitenkaan moi hywäksyä teidän clä-
mäntapojannc," sanoi mieras.

„Minkätähden ci, jos saan luwan kysyä?" sanoi tuo
turkti-housu isäntä mclkcin loukkaantuneena.

„Sen wuotsi, että teiltä puuttuu kaiktian mälttämättö-
inimmätkin elämän ehdol," sanoi mieras.

„Mikä laatu parhaiten?"
«Kaikki yleensä, mutta sitä en saa päähäni millä lamalla

te woitte elää?"
„Tietysti syömällä, niinkuin kaikki mnutki ihmiset taikka

olkoonpa maikka elukat."
„Mutta minä en huomaa täällä mitään syötämää, enpä

edes paikkaa, missä sitä säilytettäisiin," sanoi matkustaja.
„Näytämmekö mc sittcu mielestänne niin komin lyö-

mättömiltä ja nälkäisiltä?" kysyi isäntä.
„No, ei juuri niinkään, sillä näyttäähän koko perheenne

oleman marsin hywissä woimissa, mutta sitä en moi ymmär-
tää, kuinka he moiwat semmoisina pysyä tämmöisissä oloissa,"
arwcli mieras.
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«Ette ymmärrä! Sepä kummallista . . . ; katsokaa-
pns tuohon lattialle," kchoitti isäutä.

Wieras katsoi.
„No, mitä näitte?"
„Gnpä entistä cucmlää, ruusuja, risuja ja rapakkoa

maan.
„Ettekös myöskin luita?"
«Niitä kyllä."
«Tiedättekös mitä ne merkitsemät?"
„En suinkaan ymmärrä muuta wirkaa niillä oleman,

kuin että niistä on joskus ytimet laimettu ja pistetty suuhnn;
olisipa niitä moitu keittää käryyttäälin," koki wicms nrmoi-
tusta selittää.

«Niinkö halmasti . . . todcllatiuto ajattelette niin hal-
masti incistä? Onko tarkoituksenne suorastaan solmuista ja
loukata meitä? Wertaattcko meitä koiriin, sillä nehän lnita
kaluamat . .

? Luuthan osoittamat maan sitä, että täällä
syödään lihaakin," sanoi isäntä tuimasti.

„No, no, älkää nyt pikastuko, sillä enhän miuä mi-
tään semmoista tarkoittanut. Mutta kun en miuä näe mi-
tään astiaakaan, joita ruokaa käsitellessä tarwitaau," sanoi
matkustaja yhä epäillen.

„Mikä sittc mielestänne oli se, jolla akka mettä nouti?"
«Olipahan wanha paunuresu,"
„Eutäs se, jolla pannusta joitte?"
«Tuohilippi waan."
Ettekö sitten saaneet juuri mitä tahdoitte, nimittäin wettä

juodaksenne?"
„Sain, sain, mntta „

„Ia kuitenkin sanotte, ettei ole astioita; woimmehan me-
kin niillä tarpeemme tyydyttää ja siinähän on kullaksi . . .

Onhan kai ylöllisyys teidänkin mielestänne halweksittama,
wai?" selitteli isäntä.
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„Niin, sehän oli maan mettä, jota jnodakscni sain, mntta
entäs kcittoruoka, missäs sitä pidetään?"

„Kun sitä tanuitscmmc, pistämme pannun kiukaan pe-
sään ja keitämme ruokaa."

,Mutta eihäu näy minkäänlaisia knppcjn eikä lusikoita?"
„Mitäpä niillä tekisimme?"
„Kuinkas sitten syötte?
„Suuhun on manha ja tuttu tie, kyllä sinne osaa huo-

nommillakin aseilla."
„Millä tawalla?"
„Tikuissa pysywiä paloja pistelcmme tcräwillä tikuilla

suuhumme, liemen lipitämme tuohilipcillä; sopewissa paikoissa
omat sormetkin apuun. Ia kun on nälkä, takaan minä, että
ruoka maistuu yhtä makealta kuiu jos olisimme syöneet ho-
peisilta lautasilta hopeisilla lusikoilla, weitsillä ja kahmcleilla,"
selitti ja makuutti isäntä.

„Mutta eikö tule samua huonccsen, kun pesään pannaan
mnlkca ja pannu?"

„Kyllä kait, unitta mitä se haittaa, sillä tottahan me-
nee, jos tuleekin."

„KuinkaZ sawun aikana?"
„Silloin laskumme kaikin niin liki lattiaa kuin pää-

semme."
„Eiwätkö silmät tule tipeiksi?"
„Eiwätpä he ole tulleet."
„Ei lastenkaan?"
„Kcncnkään meidän silmissämme ci ole ikipäiminämmc

hikirupca ollut."
„Kummallista! Noiden lasten silmätkin näyttämät tosi-

aankin termeiltä," sanoi wieras ikäänkuin itseksensä.
se taitaa tuntua, mutta kuitenkin se on

tosi," sanoi isäntä, niinkuin olisi tahtonut sillä lukita wäi-
töksensä.
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„Onko tuossa purossa kaloja, joka aiwan tämän mökin
ohitse juoksee?" kysyi wieras.

„Saawathcm ne siitä näin kcwäisin wälistä hywinkin."
„Onko teillä siinä pyydyksiä?"
„Eikä ole .

. ; kuka niitä wiitsisi pyytää . . ; eikähän
niitä ole pyydyksiäkään."

„Mutta kun tekisi."
Mistäpä tässä wärkki tulee?"
„Ei se markki niin paljon maksaisi, koska tuommoiseen

puroon riittäisi maikka pajun wesoista tehdyt pyydykset," «mit-
teli wieras.

„Niiden hakemisesta olisi niin paljon waiwaa . . ; ja
muuten minä tahtoisin tietää: mitä hyötyä teidän mielestänne
meille olisi tuosta kalan pyynnistä?" tuumi isäntä melkein
loukattuna.

„Olisihan siitä se hyöty, että saisitte merestä ruokaa
perheellenne."

„Werestci . .
! Se on aiwan tarpeetonta, koska elämme

muutoinkin," makuutti isäntä.
„Onko teillä minkäänlaista macmwiljelystä?"
„Ei."
„Ei perunamaatakaan?"
„Vi mitään, ci enempää kuin tässä näkyy."
„No, mutta millä herran tähden te sitten todellakin

elätte? Se minulle wieläkin on arwoitus."
„Ruoalla tietysti niinkuin muutkin ihmiset."
„3lnnetaanko teille köyhäin apua?"
„Emme ikänä ole köyhäinhoidolta saaneet ainuttakaan

penniä eikä yhtään jywää, emmekä heidän apujansa tarwitse-
kaan, sillä me tulemme omistamme uiman hywin toimeen."

„Minii en ymmärrä teitä," sanoi matkustaja. „Minä
näen suurimman puutoksen ja kurjuuden wallitsewan täällä,
mitä ikinä olen maailmassa nähnyt. Teillä ei ole minkäiin-

2
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laista maanwiljelystä, ette wiitsi tehdä työtä, ansaituksenne
sillä tawoin elatustanne, ette saa löyhäin apua, ja yhtäkaikki
ylwästelette tulemanne omistanne toimeen."

„Mikäs on toimeen tullessa, sillä me ostamme enimmän
osan ruokaamme puhtaalla rahalla," sanoi isäntä warakknan
tawoin.

„Nahalla! Olette siis rikkaita saitoja," sanoi matkus-
taja hämmästyksissään.

,M, ei niin; älkää suinkaan minua määrin ymmär-
täkö," sanoi isäntä hätäisesti.

„KuinkaZ sitten?"
„Nsiassa on eräs salaisuus, jota te ette näy ymmär-

tämän."
„No, minkälainen? antakaapas kuulla."
„Meidän köyhyytemme on juuri meidän rikkautemme."
„Mitenkä se on ymmärrettäwä?"
„Minä selitän. Me olemme laajassa piirissä kuuluisia

ihmisiä, ja juuri laiskuutemme ja sitä seuranneen köyhyy-
temme wuoksi. MöNimme on lähellä kaupunkia, ja kaikki kau-
punkilaiset tuntemat tarkoin meidän tilamme. Ei ketään pa-
rempaa ihmistä käy kaupungissa, joka ei saisi tietoonsa kylän
laiskinta miestä, jonkalaisen nimen he minulle omat antaneet,
sillä kaupunkilaiset kertomat meistä heille liiaksikin tarkoin.
Tästä kaikesta on seurauksena, etteipä monta semmoista mat-
kustajaa tästä sium kulje, joka ei pistaysi meitä katsomassa;
tamasta käy niitä kaupungistakin suurissa parweissa. Mutta
nyt on niin, ettei yksikään heistä tule tyhjinkäsin, sillä aina
heillä on jotakin tuomista, jos ei rahaa niin ruokaa. Sii-
nähän se on koko, salaisuus," selitti isäntä toimessaan.

„Sanoitte liiaksikin selittämän teidän köyhyyttänne, mi-
nun mielestäni ei sitä moi koskaan kyltiksikään selittää," ar-
weli mieras.

„Kyllä, . . Tuskinpa on koko maailmassa olemassa sem-
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moista asiaa, johon ei moi lisiä panna. Liikana minä pidän
sen, kun on sanottu nkallaui oleman werkkoresusta kääräistyn
hameen päällä . . ; eihän sitä nyt sentään werkkoresusta" .

.

selitti isäntä loukatun tunnolla.
„Mutta eikö tule wälistä pitkä aterian wäli?"
„Tulee kyllä

siitä .
: kun sitten saamme tacisenkin ruokaa, niin syömme sitä

runsaammin."
„Kuinka niistä pitkistä pulista päästään?"
„Eipä hätää mitään. Kun aika rupeaa komin pitkäksi

käymään, eikä ketään satu taloon pistäymään, lähtee akka kä-
wnsemään kaupungissa. Kaikki hänet tuntemat ja rientäwcit
kilwan hänelle apua antamaan; pian on hän kotona, suuri
kontti ruokaw arkkia täynnä ja poissa omat silloin puutokset .

. . . Kyllä minulla on niin hymä ja toimellinen emäntä, että

. . .
." jatkoi isäntä selitystään.
„Kyllä te kuitenkin olette, mielestäni, walinneet hywin

huonon osan näyteltämäksenne," sanoi wieras awonaisesti.
„MahdolliZta kyllä, että monen mielestä niin on. Mutta

tässä maailmassa on monenkaltaisia elämän-osia näyteltciwinä
ja paljon huonompiakin kuin tämä meidän. Huonompi on
sekin, kuin kourastaan toisen miehen kukkaroa ja laaria, luu-
len ma," nrwcli isäntä.

„Tosi kyllä."
„Niin, todellapa se taitaa tuntua —. Ei mei-

dän papinkirjassamme ole mitään pahoja merkkejä," makuutti
isäntä.

„Mutta pitäisi sitä sentään senkään werran toimia, että
saisitte paremman huoneen, sillä kominhan tämä on kurja, sen-
hän myöntänette itsekin," intteli wieras, huolimatta isännän
selityksistä.

»Myönnän kyllä, mutta, jos paremman laittaisimme, em-
mehän sitten enään olisikaan laiskoja jaköyhiä. Kukaan ei meitä
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käwisi katsomassa, eikä tuomassa meille apua, ja niin olisimme
elinkeinomme kadottaneet. Mutta jos asiaa tarkemmin katso-
taan, ei mökkimme ole niinkään huono ja eduton kuin outo
luulisi. Rakennusaineet eimcit maksa mitään ja päälliseksi ne
eiiuät laho koskaan. Jos siinä jostakin kohdasta wyoryy seinä
liian ohkascksi, on ympärillä määrätön paljous Jumalan luo-
maa hiekkaa, jota saa »vikapaikkaan luoda niin paljon kuin ha-
luaa, eikä knkaan tule kieltämään, eikä maksua siitä maalimaan.
Ei laho multahirret, ci seinät eikä lattia. Ei mistään
tunge kylmä huoneesen, sillä wahwuutta on joka puolella. Ko-
milla talwipakkasilla omat wircämmät ja toimeliaammatkin
mökkyrit paleltua kuoliaaksi, mutta me waan nauramme kyl-
mällä ja makaamme mökissämme palawissa päin, niinkuin
karhu pesässään. Niin, eipä tämä ole niinkään huono,"
puolusti isäntä oikein polikoitsian lamalla.

„Kummallisia ihmisiä! Ettekö kertoisi minulle jotakin
entisestä elämästänne?" sanoi matkustaja.

„Mitäpä siinä lienee kertomista. Ketäpä he humitta-
nee, jos saa tietoonsa, että olemme molemmin köyhäin lapsia
ja että kymmenmuotisista pitäin olemme saaneet itse hankkia
leipämme, kuten parhaiten olemme moineet. Wieraan työllä
koetin minäkin elatustani hankkia, mutta palkkani ei riittänyt
siiwo waattecksikaan päälleni. Mieheksi tultuani koin raataa
yöt ja päiwät kuin orja ja säästää, mutta mitäpä siitä oli
hywää, sillä kaikki meni ruokaan ja waatteesen.

Wihdoin rupesin tuntemaan, ettei ihmisen ole yksinänsä
hywä olla. Silloin tapasin minä tämän waimoni ja niin
solmittiin ikuinen liitto.

Olimme nuoria, terweita ja työhön tottuneita . . . ;

toiwoimme uiin paljon. Saimme kylän rikkaimmalla mie-
heltä lupiin maata mökin paikaksi ja wiljeltäwäksi, mutta
minkäänlaista kirjallista liittoa ei tehty. Muistutin siitä usein
isännälle, mutta hän waan sanoi: „Ennätetäänhän tuo nyt"
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ja niin ci tullut kirjain teosta mitään. Hywällä luottamuk-
sella ryhdyimme niine kirjoineen innolla työhön. Ia kun ei
ollut wielä monta lasta saimme enncu pitkää taloutemme siiheu
kuntoon, että pari lihawaa lehmää mylwi nawetassamme ja
pellostamme saimme wuodcksi ruokaa; huoneet oliwat myös
aika sicwät.

Eräänä kertana pyysin minä taascnki isäntää kirjain
tekoon,

„En minä wielä tee kirjoja sinun kanssasi," sanoi hän
kylmästi.

Minä oikein säpsähdin tätä kuullessani, sillä ensimmäisen
kerran juolahti mieleeni ajatus, ettei hän kenties tee niitä kos-
kaan ja niin menee meidän työmme ja waiwamme ehkä ihan
polusta. Minä wapisiu tätä ajatellessani, entä kyennyt to-
ivun aikaan sanomaan mitään.

„Mutta mikä teillä oikeastaan on tarkoituksena, kun
ette te rupea kirjain tekoon?" sain minä mihdoin kysyneeksi ja
katsoin häntä filmiin.

„Ethän sinä ymmärrä; sehän on kaikki sinulle eduksi .

.
. ; panisiwat waan enemmän wcroa, kuu kirjat olisi . .

.

Kyllähän ne wielä keritään olenhan minä mies, tiedäthän
. . . eikähän ole kirjurinkacm .

.
. kyllähän ne wielä . . ."

sanoi hän hajanaisesti.
Tämä myönteleminen rauhoitti taas minua alussa, mutta

ei laumaksi. Jonkun ajan kuluttua hankin minä kirjurin ja
meuin sen kanssa häneu kotiinsa.

„Nyt on kirjuri talossa, tehdään nyt torpan kirjat,"
sanoin.

„Nyt sanon suoraan, etten tee ensinkään sinun kanssasi
mitään kirjoja," sanoi hän tuimasti.

„No, kuinkas sitten?" kysyin minä hämmästyneenä.
„Minä tarwitsen maani itse ja otan sen sinulta pois,"

sanoi hän nhtäkaikkisesti.
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„Mutta olettehan luwannect minun tähän mökkini ra-
kentaa ja maata wilselyksccn raataa," sanoin minä hätäyk-
sissäni.

„Kuka sen on kuullut," sanoi hän pirullisesti nauraa
wirnistcllen.

„Tottahan edes työwniwat maksatte?" utasin minä
kauhulla.

„En penniäkään."
„Minun täytyy koetella lain kautta," sanoin minä

cpätoiwosscmi ja sydämmeni jyskytti niin kowasti, että koko
ruumiini heilui.

„Koettcle wann," sanoi hän ja meni tiehensä.
Muutaman päiwän perästä sain minä wirallisen käsky,:

muuttaa pois mökistäni.
Epätoiwon wimmassa annoin minä hänelle haasteen työ-

waiwoista, toimocn siltä suunnalta apua. Kun asia oikeu-
dessa käsiteltiin, mäitti isäntä kiwcn lomaan, että minä
minkäänlaisetta hänen tumattaan olen ominlupini rakentanut
mökkini hänen maalleen ja rumennut mäkiwaltniscsti hänen
maataan wiljclcmään. Tämän johdosta pyysi hän, että mö-
kin tilukset tuomittaisiin hänelle takaisin ilman minkäänlaisitta
työwaimoittn. Kun ci minulla ollut kirjnulappua, eikä mie-
raitamiehiäkään, joilla olisin woiuut omistusoikeuteni toteen-
näyttää, tuomitsi oikeus asian isännän eduksi, ja niin olin
nyt mökitön mies. Huoneet oliwat kyllä wielä omat, mutta
tuomittuin käräjäkuluin maksuksi myötiiu ne huutokaupalla.
Huutokauppatilaisuudessa antoi hän tietää, että huoneet owat
mälttämättämättömästi wictnwät heti hänen maaltaan pois.
Kukaan ei uskaltanut tarjota niistä mitään, mutta wihdoin
isäntä tarjosi juuri sen wcrran, mitä hän oli saapa minulta
käräjäkuluja ja siihen ne meniwät.

Me jouduimme nyt surkeaan epätoiwoon. Koimme tehdä
työtä niin paljon kuin woimme, saadaksemme jotakin kokoon,
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aloittaaksemmc uudestaan. Mutta tiili useita katowuosia ja
työpalkat oliwat niin huonot, että saimme nähdä alituisesti
nälkää ja kaikenlaista kurjuutta. Meillä ci ollut wielä kuin
kaksi lasta ja hekin sauvat nälkää ja puutetta kärsiä, ja tämä
kaikki käwi komin sydämclleni.

Kun ci mistään näyttänyt apua oleman, heitin minä
kaikki hellolleen, sillä kuolemakin tuntui paremmalta kuin sem-
moinen elämä, joiika täytyi taistella olemisestaan knrjan wilpin
ja petoksen alaisena ja joka oli täynnä epätoiwoa jakurjuutta.

Silloin rakensin tämän kuopan ja tulimme tähän asu-
maan. Kauan saimme kärsiä kauheaa nälkää, ennenkuin ih-
misten huomio alkoi kääntyä puoleemme. Mitään muuta
clatukscu keinoa ei meillä kankaan aikaan ollut kuin se, mitä
akka sai kerjäämällä kokoon ja sitä ei ollut paljon. Wihdoin
riensi meidän Herramme apuun ja rupesi antamaan meille ti-
heästi pienokaisia. Niiden wuotsi täytyi ihmisien kasteelle kul-
jettamisenkin tähden käydä kuopassamme ja joka waan kerran
täällä käwi, eipä hän moinnt olla meitä säälimättä. Tällä
taivalla alkoi kurjuudestamme leivitä tieto miehestä mieheen,
talosta taloon ja kylästä kylään, ja pian alkoi apua tulla
monelta haaralta.

Semmoinen oi! lyhykäisesti kerrottuna meidän entinen
elämämme ja nyt elämme oikein herroiksi, ja annamme mei-
dän Herramme jn rikasten pitää huolta toimeentulostamme",
kertoili isäntä.

„Gntä jos nnmät teidän elättäjänne nntmsiwat joskus
tulla niin pitkän wälin awullensa, että nääntyisitte nälkään,"
anveli matkustaja.

„Sittepähän nyt toki . .
. mitähän waaraa meistä olisi,

jos kuolisimmekin . . —; sitä en pelkää ensinkään", sa-
noi isäntä yhtcikaikkisesti.

„Eiwätkö ihmiset soimaa teitä laiskoiksi?"
„Mitäpä se sitten haittaa, sillä laiskojahan me olemme-
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kin, ja koemme parhaan taitomme mukaan olla oikein laiskoja,
että olisimme nimemme arwoisct, sillä tno „laiska" sana on
tullut oikein kunnia-nimekscmme."

„No, minkälaisia rliokawarustliksia teillä nykyään on?"
utasi matkustaja.

„Ei minkäänlaisia."
, Kuinkas sitten nyt aiotte toimeen tulla?"
„Kylläpähän Herramme meistä huolen pitää."
„Milloin olette wiimcksi syöneet?"
„Eilen."
„Ia ruoan puutteessa olette niin kauan olleet syömättä?"
„Mitenkäs sitten?"
Matkustaja rupesi kaiwamaan taskujansa. Kaikkien, mai-

nion, lasten ja isännän katse kääntyi nyt wieraascn. Kun
wicras sai kukkaron käsiinsä, pisti hän isännän kouraan wä-
hän rahaa. Tämä ei noussut nytkään makuultansa ylös, piti
maan jo waraselta kättänsä ojennettuna, warmasti nähtyään,
että wieras ainakin pistää jotakin hänen kouraansa.

„Kas niin! Nylhän ymmärrätte täydellisesti millä me
elämme ja eltä syömme lihaakin, emmekä paljaita luita.
Laitapas, Pirjo, itsesi pian ruokaa ostamaan ja tuo lihaakin
.

.
. Niinhän se on: rahallahan me melkein aina ruokamme

ostamme", puheli isäntä iloissaan oikein werolaiskan taivalla.
Lapset lakkasiwat telmimästä ja tyytywäisyys loisti hei-

dän kaswoistnnsa. Heillä ei tnhän asti näyttänyt oleman mi-
tään waillinkia, eikä huolta syömisestä, mutta nyt kun täm-
möinen äkkinäinen käänne tuli heidän hetkelliseen elämäänsä,
waikutti se heissä taikawoiman taivalla, synnyttäen heihin uutta
toiwoa ja luottamusta, sillä saatiinhan nyt taasenkin jotakin
syötäwää. Hiljaisina ja tyyneinä istuiwat he nyt mikä mis-
säkin nurkassa, awosuin katsoa töllöttäen wicrasta.

Emäntä rupesi kiireesti toimittamaan itseänsä matkalle.
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Suuria warustuksia ei hänen näyttänyt tarwitscwan sitä war-
ten tehdä.

„Siitä on kuitenki hywä, kun minulla on niin hywä
akka. Ei wielä kertaakaan hän ole sanonut, että hänellä on
huono, laiska ja toimeton mies. Nöyränä ja nurkumatta tyy-
tyy hän kohtaloonsa ja ottaa wastaan niin pahat knin hywät-
kin päiwät se raukka", puheli isäntä oikein hellän awio-
michcn taivalla.

Waimo hymyili ja kiirehti matkaan.
Ennen emännän lähtöä kiirehti »vieraskin lähtemään.

Hän jättcli hywästi emännän ja lapset kättä puristaen. Isäntä
ei noussut nytkään ylös, pittaweteiscsti ojensi hän waan ma-
kuultaan kätensä wicraalle.

„Waikkcn minä hyivälsykään teidän elämäntapaanne,
on minun knitenki ollut hupainen olla hetkinen teidän paris-
sanne", sanoi wicras lähtiessään.

„Paras elämäni tapa, paras ....Ottakootpa nyt
wäciryydellä mitä meillä on", kumisi isännän ääni kancuuaan,
jota myöten wieras kömpi juuri ulos.
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ii

Ayliin wähäwäkisin mies.

Wieras ajeli eteenpäin ajatuksiinsa waipunecna.
„Osaawatko nnot kuopan asukkaat lukea?" kysyi hän

yht'äkkici kyytimichcltä, ikäänkuin unesta hawahtuen.
„Parhaita lukijoita pitäjnässci."
„Lapsetkin?"
„Wanhimpia lapsia, jotka siinä ijässä, omat, ci woita yk-

sikään. . . Kirjan saamat joka lukukinkcriltä", sanoi mies yh-
täkaikkisesti.

„Mikäs tuo tuolla on?' kysyi wieras äkkiä.
„Mikä niin?"
„Tuo, tuo, joka meidän edellämme kaukana menee.

Ettekö näe?"
„Niin. Hän näkyy olcwan Kättä-Nisto", sanoi mies.
„Kättä-Risto! Minkä wnoksi häntä Kättä-Nistolsi sa-

notaan?" ntnsi matkustaja.
„Häncllci ci ole oikeaa kättä ensinkään."
„Synnymmltäko hän oli jo käsitän?"
„Eikä ollut . . . . ; miehenä se on mennyt

Hän on kylän wähäwäkisinmics."
„No ihme! Kun ennen kylään tuloamme kysyin teiltä:

onko kylässänne mitään merkillistä, ette sanoneet mitään sem-
moista oleman. Kuitenkin on jo nähty kylän laiskin mies,
ja kenties kohta nähdään kylän wähäwäkisin mies", sanoi mat-
kustaja ihmeissään.

„Niin, mitäs noista tuommoisista . . .
. ; kyllähän niitä



semmoisia ", sanoi kyytimies, ny'äisten samassa He-
inostansa.

Edellä menemän miehen käynti näytti oudolta ja sepä
se juuri olikin joka matkustajan huomion häneen käänsi. Hän
kallisteli puolelta toiselle käwellessään, niin että hänen luuli
joka askeleella kaatuman kummalle puolelle tahansa. Oikea
puoli oli kolkosti aukea, kun ei siinä ollnt kättä heilumassa
ja käynnille tahtia pitämässä. Wasemmmassa kädessään
näytti hän kantaman jotakin raskasta esinettä. Tämmöisenä
näytti hän semmoiselta kuin myrskyn käsistä päässyt tuuli-
mylly, josta myrsky on toiset puolet siipcjä pois karsinut ja
joka wielä myrskyn jälkimainingin muolsi towasti heiluu.

„3iaukka niin kowasti heiluu kämellcssään", sanoi mat-
kustaja.

„Hanellä on jalkakin wialla .... Sooh, ruuna."
„Samallako sekin wikaantui kuin käsikin meni?"
„Samalla kah nyt siinä!"
„Hän näyttää kantaman masemmallci kädellänsä jotakin."
„Niin näkyy tekemän."
„Mitähän hänellä mahtaa olla kcmnettnwana"
„Eiköpä tuo kantane tans lantaa."
„Lantaa! Mitä hän sillä tekee?"
„Peltoa lannoittaa tietysti", sanoi kyytimies, ikäänkuin

ärähtämällä, katsoa moilauttncn samassa matkustajan silmiin,
kenties nähdäkseen, etteikö tuokaan wicln sen wcrtaa tiedä, et-
tei lantaa muualla tarwita kuin pellolla.

„Onko hänellä sitten peltoa?" kysyi matkustaja, eikä ol-
lut huomaawinaankaan kyytimiehen tyytymättömyyttä,

„On, ja wieläpä hywäsestäänkin."
„Tietysti hänellä on mökki myös,"
„On."
„Onko se kaukana tiestä?"
«Eikä ole . . > mwan tien meressä."
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„Käymmckö siellä?"
~ Tulee yö ennenkuin ehdimme kaupunkiin . . . ; mitä-

hän tuolla . . .
."

„Vtinä maksan mitä waan tahdotte siitä ajasta, minkä
siellä wiiwymmc. Piisaako kaksi markkaa?"

„Piiscm hywinkin ....Jos ma häntä ....Ilman
aikojaanhan minä waan sanoinkin . . ; kyllä kaiketi minä jou-
dan teidän kanssanne olemaan, maikka koko wiikon —; mihin-
käpä minulla kiire olisi", sanoi kyytimies hilpeästi ja hänen
turtyisyytcnsä haihtui siihen paikkaan kuin tuhka tuuleen.

„Kas tuossahan se Kättä-Risto meneekin jo mökkiinsä",
jatkoi kyytimies »vilkkaasti, osoittaen kädellänsä edellä mennä
weiwaawaa miestä, joka todellakin kääntyi tien ohessa ole-
maan mökkiin.

Kun matkustajat tuliwat mökin kohdalle, käänsiwät he
hewosensa sinne. Maantien ja mökin wälissä oli juuri sen
werran piha-maata, että hewoncn hädin-tustin sopi siihen ajo-
ncuwoinecn.

Asuinhuoneena oli pienen pieni neliseinäinen tupa ja
sen edessä parin sylen päässä samankokoinen aitta. Molem-
mat huoneet oliwat suin yhteen, ja näiden wäli oli katettu ja
laudoitettu, joten molemmat huoneet, wälinecn, näyttiwät yh-
deltä ja samalta rakennukselta. Wäli oli laudoittamalla jaettu
wielä kahteen osaan, joista etummainen toimitti porstuan
kan ja perimmäinen lienee ollut ruokien säilytyspaikka. Tä-
män rakennuksen takana oli wicln hywänkokoinen lato ja sii-
näpä ne sitten Kättä-Niston huoneet oliwat.

Ulkopuolella huoneita oli semmoinen puhtaus, ettei oljen
kortta eikä risuu kipenettä olisi löytänyt, maikka ueulau kanssa
olisi hakenut, tuntui siltä ettei mökissä olisi pariin wuoteen
asunut ristisiclua, niin puhtaat oliwat mökin tienoot; olipa
matkustajain oikein sääli siihen Heinostansa ajaa.

Tuwan toinen akkuna oli maantielle päin ja akkunan
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alla oli pieni, siewä kaswitarha, joka näytti olewan hywässä
»voimassa ja järjestyksessä, ja oli jo suurimmaksi osaksi kyl-
metty. Pcnsaskaswit oliwat jo suurimmaksi osaksi lehdelle puh-
jenneet ja ne lewittiwat hywnnhajuista tuoksua kauniisen ke-
wät-ilmacm. Kaswitarhan ympärillä oli punaiseksi maalattu
siewä pinna-aita ja kaikkineen oli tuo tarha eteläpuolella mök-
kiä, sillä mökki oli pohjapuolella maantietä.

Mökin ympäristöllä oli koko joukko peltoa. Pari sarkaa
rehoitti rehewässä rukiinlaihossa; pari oli myös pantu peru-
naan ja ohraa oli kylmetty useampia sarkoja. Pellot oliwat
hywässä järjestyksessä ja niin hywissä ojissa, että oikein ih-
meeksi knwi. Pyörtänöillä ei näkynyt ainuttakaan kimen nu-
puilla, ci yhtään multakokaretta; ne oliwat puhtaat kuin ker-
ran pyyhkäistyt ja niissä oli jo rehewä heinän alku. Useita
sarkoja näkyi olewan kedossakin.

Soma puro, joka eräästä metsälammesta kierrellen juoksi
kylän laiskimman miehenkin kurjan maaluolan siwutse, ohjasi
suuntansa mutkitellen tännekin ja aiwan Kättä-Riston mökin
tyköä meni se maantien poikki. Iloisesti solisten juoksi se ai-
wan aitan päitse erästä sywalle pistäwää merenlahtea kohden.
Pikkusen matkaa aitasta oli purossa koskipaikka ja siihen oli
Risto laittanut tokeita ja piti siinä kalanpyydyksiä.

Kun matkustajat tuliwat mökille, oli tuo wähawäkinen
mies jo ehtinyt mennä pyydyksiänsä kokemaan; matkustajatkin
menimät uteliaisuudesta sinne. Kamalalta näytti, kun toiskä-
tinen ja muutenkin ruhjountunut mies seisoi kuohuisessa kos-
kessa yhden ainoan heikon pukin päällä, ja toisella kädellään
koki kiskoa meriojaan wäkewästä wirrasta. Wälistä näytti
siltä kuin wirta weisi hänet mertoineen painimeen, mutta ei,
aina paasi Risto kuitenkin wihdoin woitolle, wetäen merran
toisensa perästä ylös. Ensimältä tarjosiwat matkustajat hä-
nelle apuansa, mutta hän ei ottanut sitä wastaan.

„Ei, ei. Ei tarwitse . . ; kyllä minä nämät . . .

29Kylän wähciw ulisin mies.



. Onpa pitänyt ennenkin saada .
. . : mistäpä se aina apu

tulisi", sanoi häu maan itseensä luottamasti.
Kun hän sai pyydyksen ylös, hinasi hän sen maalle.

Ensimmäistä mertaa tuodessaan, terwehti hän kyytimicstä,
mutta matkustajaa näytti hän oudoksuman ja kummeksuman.
Lieneekö siihen ollut se syynä, kun hän tunsi kynämiehen, mutta
matkustaja oli hänelle outo. Salawihkaa katsoa wilahutti hän
tumasta matkustajaa, nyysäyttäcn samassa nokkaansa ja pyy-
haisten sitä terween kätensä hihalla.

Niissä kolmessa merrassa, mitkä hänellä oli, oli kussa-
kin hywä joukko kaloja. Enimmäkseen oliwat ne särkiä, mutta
olipa seassa lahnaa ja jäynästäkin. Saatuansa kalat pyydyk-
sistä pois ja pyydykset puhdistetuksi, pani hän ne taas toisia
kaloja pyytämään. Waimaloiselta näytti työ, maan pannuksi
ne kumminkin tulimat.

„Saammeko me tulla teidän huoncesenne?" kysyi mat-
kustaja, kun he oliwat tulleet mökin eteen.

„Kyllä kaiketi, main .
.

." sanoi Nisto, nyysäten nok-
kaansa ja pyyhäisten takkinsa hihalla, katsoa millaisten mat-
kustajaa.

„Mitä wain?"
„Wain onhan se niin huono . . . eihän sinne wiitsisi

wieraita wiedä . .
. Jos kuitenkin haluatte, niin aika ker-

naasti", sanoi Nisto.
Sitten mentiin tupaan. Pieni oli asunto, mutta siisti

kuin puhdas astia. Ei rikan kipenettä lattialla ja päälliseksi
oli se walkea kuin kika. Somasti laitettu kcmkelitakka oli owi-
nurkllssa sa siihen oli sowitettu yksireikäinen hällä, jossa moi
keittää. Perällä oli oikein koottawa nmode ja se oli koottu
niin siewästi kuin sen olisi tehnyt siistein nainen. Akkunan
alla oli pieni pöytä ja seinänwierillä neljä tuolia. Jos ei
oteta lukuun takkanurkassa olemaa pientä hyllyä, jossa oli
muutamia kuppeja ja muita pieniä astioita sekä samassa nur-
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kassa olemaa pienen pientä maalattua pata arkkua, missä keit-
to-astioita säilytettiin, niin owat kaikki huonekalut luetellut.

Talon isäntä kehoitti mierasta istumaan, istui itsekin,
katsoa wilauttcli wierasta, nyysäili ja pyyhki nokkaansa.

„Msinännckö te asutte tässä?" kysyi wieras, ikäänkuin
puheen-aluksi.

„Mincini . . kukapa tähän tämmöiseen kumppaniksi pyr-
kisi; cikähän tässä olisi useammalle tilaakaan," sanoi Nisto.

„Kuinka te woitte näin hywän siiwon pitää?" sanoi
matkustaja ihmetellen.

„Minun ci hallita liassa asua. — Ia eihän se
paljoa maksa, sillä onhan tuota kyllä köyhälläkin mettä," ma-
kuutti isäntä.

,Mkö tule waikcaksi elää ja toimia noin raajarikkoi-
sena?" kysyi matkustaja.

«Tietystihän olisi parempi, kun olisi aiman tenve. Mutta
kun nyt kerran olen tämmöinen kuin olen, niin on paras tyy-
tyä kohtaloonsa ja tehdä työtä »vointinsa mukaan. Monen on
huonommnstikin asiat, sillä olenhan. Jumalan kiitos, muutoin
aiwan terwe," selitti Nisto tyytywäiscnä.

«Oletteko syntymästä saakka olleet raajarikkoincn?" kysyi
matkustaja, ikäänkuin ei hän sitä tietäisi.

»Enkä ole ollut. . . . Olin jo kohta kolmenkymmenen,
kuin tämmöiseksi tulin."

„Kuiuka ja missä se tapahtui, senpä Munisin tietää?"
„Kaupungissa, laiman työssä se onnettomuus tapahtui,"

sanoi Risto ja pyyhkäsi nokkaansa.
„Kuinka se tapahtui? kertokaapa se oikein seikkaperäi-

sesti," kehoitti matkustaja.
„Mitäpä erin-omaisia seikkoja siinä lienee. Silloin ra-

kennettiin kaupungissa joka wuosi useita laiwoja. Monta wuotta
perätysten olin minä melkein myötäänsä laiwan työssä. Mi-
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nua sanottiin hywäksi kirwcsmicheksi, ja minulle maksettiin hy-
wiä palkkoja.

Se oli kewät-talwi, kun eräänä kertana nostettiin pit-
kää ja paksua hirttä pystyyn korkealle kohonneen rakennetta-
man laiwan kupeelle telincpiitaksi. Hirren latwaan oli kiinni-
tetty kolme köyttä. Ne jaettiin kolmella eri suunnalla, ja »vä-
kipyöräin awulla rumettiin kahdella köydellä wctämään hirren
päätä ylös ja kolmannella holttailiiin sen kulkua. Kun hirsi oli
noussut noin pnoliwäliin, katkesi toinen wedcttäwistä köysistä.
Hirsi riepsahti heti täydellä woimallaan ainoan pidettäwän köy-
den nojaan; sekin katkesi ja hirsi putosi maahan. Pudotessaan
wippasi sen tywi minua oikealle siwulle. Mitä sitten tapah-
tui en tiedä, sillä minä olin pyörtynyt. Tunnottomana oli-
wat he minut kantaneet smrashuoncesen, ja ensimmäisen ker-
ran kuin toinnuin, huomasin, ettei minulla ollutkaan oikeaa
kättä. Siinä kaikki seikat," selitteli Risto.

„Se oli surullinen tapahtuma," sanoi matkustaja.
„Oli se, sen myönnän itsekin. Naimani, waimoni! huu-

dahdin minä tuskissani, kun huomasin miten asiani oliwat.
Niinkuin puukon pistos käwi sydämelleni se ajatus, että mi-
tenkä nyt tulisimme toimeen ja mitenkä woin rakkaan wai-
moni toimeentulon turwata niin, ettei hänen tarwitseisi puu-
tosta kärsiä. Tuntui siltä kuin tuo huutoni olisi tullut sul-
jetusta haudasta, joka ei enään mitään toiwoa jäljelle jätä,"
sanoi Risto, nyysäten ja pyyhkäisten taascnkin nokkaansa.

„Mitä! Onko teillä waimokin?" huudahti matkustaja
kummastellen.

„Minulla on ollut, mutta ei ole enään, sillä Herra
katsoi hywäksi ottaa hänet minulta pois. Muutoin ei mieles-
täni ole yhtään kummempi asia, jos minulla silloin oli maimo,
kuin että se olisi kenellä tahansa," sanoi Risto, ikäänkuin wä-
hän loukkautuneena.

„No, no. Eipä silti . . ; mutta kun minä luulin.
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ettei teillä koskaan ole waimoa ollut.
olitte sairashuoneessa?" sanoi matkustaja wähän hämillään.

„Neljä kuukautta .
.

.
. ; eipä sieltä sen wähemmnllä

päässyt, sillä poisleikatun käteni sia ei pikemmin parannut.
Paitsi sitä, oli oikea reisiluu myös mennyt poikki samassa
kaupassa; sekin tarwitsi aikansa kiinni luutuakscen. Paljon
huonommasti olisi ollut asiani, jos jalkani olisi mennyt yhtä
murskaksi kuin kätcnikin, sillä silloinhan olisi sekin ollut poik-
kileikattama ja nyt olisin aiwan amuton —; onhan se kui-
tenkin näin paljon parempi," tuumaili Risto.

„Lääkäri teitä hoiti?"
„Läakäri ja waimoni."
„Oliko waimonne myös siellä?"
„Kuinkas hän muutoin olisi minua hoitanut, ellei hän

siellä olisi ollut?" sanoi Risto ja hänen suunsa wetäysi wähän
hymyyn.

„Tuota noin —. Olen niin kiintynyt asiaan, etten
huomaa mitä sanankaan . Suokaa anteeksi ja sallikaa
minun kysyä: Oliko waimonne teitä alusta aikain hoitamassa,"
sanoi matkustaja.

„Ei ollut. Kun hän tuon onnettoman tapauksen sai
kuulla, säikähti hän niin pahoin, että oli henkensä heittää. Pa-
riksi unikoksi pani se hänen muoteelle, mutta kun hän sen wer-
ran toipui, tuli hän heti luokseni, eikä lähtenyt wuotceni wie-
restä yöllä eikä paunalla, ennenkuin minäkin pääsin sairas-
huoneesta pois. Silloin itkin minä monta säälin ja epätoi-
won itkua, katsoissani hauen uhraawaisuuttansa ja ajatelles-
sani hänen tulemaa toimeentuloansa. Hän heltyi myös useasti
itkuun, mntta hän itki säälitellessään minua. Hän koki lohdut-
taa minua minkä woi ja aikoi tehdä työtä yöt päiwät, niin
kyllä kaiketi sitten muka eläisimme. Ei hän ensinkään huoman-
nut, kuinka heikko ja huono hän itsekin oli se raukka."

„Ia sitten te lähditte pois sairashuoneesta?"
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„Niin, sitten me lähdimme molemmat, horjumina jakal-
peina kuin kuolema, sillä waimonikin oli sairautensa ja paljon
walwomisen tähden niin heikonnut, että hän oikein horjui."

„Kuinkas sitten woitte elää, annettiinko köyhäin apua?^,
„Köyhäin apua! Mitäs sillä olisimme tehneet . . . ?

Eihän toki, eihän toki ....Olihan meillä ahkeralla työllä
koottua säästöä niin paljon, että woimme hywän-aikaa tulla
toimeen muiden awuttakin . . . Olisipa sekin, kun heti ensi-
mäisen wastukscn tultua turwaantuisi köyhäin apuun," sanoi
Nisto, ikäänkuin ihmetellen, kun heistä niin halwasti ajatellaan.

„Milloin sitten waimonnc kuoli?"
„Kohtn jälkeen kuin tulimme sairashuoneesta. Hän oli

raskaana ja jonkun wiikon kuluttua sieltä tulomme jälkeen syn-
nytti hän terween tyttären. Tuon minun tapaturmani täh-
den tullut sairastus oli hänet niin heikontunut, ettei hän enään
kestänyt tuota hengen määrällistä rynnäkköä ja muutaman
päiwän perästä, lapsen syntymisen jälkeen, heitti hän henkensä.
Silloin en tiennyt, olinko elämä tahi kuollut. Minä itkin niin
paljon, että olin medeksi sulata, enkä woinut moneen wuoro-
kauteen ottaa minkäänlaista ruokaa suuhuni, Herra Jumala!

ajatelkaas olla käsitönnä ja jalatonna, kimun ja mur-
heen kalwaamiscstll heikontuneena ja horjumana kuin haamu,
yksinään rakkaan ja osanottawan waimonsa jättämänä olla
semmoisen wastasyntyneen heikon lapsen tukena ja turmana

ajatelkaas miltä se tuntuu", selitti Risto kiihkeästi ja taas
pyyhkcisi hän takkinsa hihalla, mutta ei tällä erällä nokkaansa,
maan silmiänsä.

„No, onko teillä ollut lapsikin?" kysyi matkustaja ih-
metellen.

„On ollut ja on imeläkin", sanoiRisto nokkaansa nyysäten.
„Wieläkin! Missä hän nyt on?"
„Seminaarissa."

lNiinkö?"
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„Niin . . ; eikä siinä mielestäni ole mitään kummaile-
misen syytä", sanoi Risto.

„Eipä, eipä . » Kuka hänet sinne on kustantanut?"
„Kukapa häntä sen likeiscmpi ja welwollisempi on kus-

tantamaan kuin minä", sanoi Risto isän welwollisuudella.
„Eikö kukaan ole teitä auttanut.?"
„Ei pennilläkään."
„Ihmccllistä! Joko hän kauankin on ollut semi-

naarissa?"
„Wiisi wuotta. Hän pääsee nyt sieltä pois ja joka

hetki odotan häntä kotiin tulemaksi ....Hän on hyiuä tyttö
ja oikea äitinsä kuwa . Woi jos te näkisitte, kuinka
hän rakastaa minua", sanoi Risto ja hänen silmänsä oikein
loistiwat ilosta.

„Kaupungissako olette syntyneet ja mieheksi kasonneet?"
„En ole. Tässä kylässä olen syntynyt ja kaiken ikäni

ollut."
„Entä waimo wllinajanne?"
„Täällä hänkin."
„Se jäi äsken kesken: millä tawalla sitten rupcsitte hen-

keänne elättämään ja lastanne hoitamaan, kun waimonne
kuoli?" kysyi matkustaja, ikäänkuin tarkoin perustellakseen asiaa.

„Meillä oli huwä torppa. Siitä tuli wiljaa wähän
myötäwäksikin ja muitakin waroja oli wähän säästössä. Paitsi
näitä oli meillä kolme lehmää ja hewonen. Täytyi ottaa renki
ja piika, hoitamaan taloutta ja tekemään työtä. Itse hoidin
lasta minkä woin, sittenkuin piika oli tärkeimmät tehtäwät
tehnyt. Niin sitä mennä retuutettiin eteenpäin, waikkei se
hääwiä ollut", selitti Risto.

„Tämäkö torppa teillä silloin jo oli?"
„Ei tämä se ole . . ; mitäs tämä on sen rinnalla, kurja

pieni mökki maan. Jospa sen olisikin saanut pitää, niin
toista se olisi ollut," sanoi Risto surumielisesti.
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„Teidän kait täytyi myödci torppa pois, kun ette woi-
neet sitä menestyksellä hoitaa, saadaksenne maroja eteenpäin
elätiksenne?" arweli matkustaja.

„Ei niinkään . .
. Kyllä olisi woitu hoitaa . . . Asia

ei ole sinne päinkään. Minä ostin tuon torpan jo ennen
naimistani ja sittemmin paransimme sitä paljon. Kaupanteon
aikana en minä saanut mitään muita kirjoja kuin ainoastaan
sen kauppakirjan, jolla minä torpan ostin. Muut torppaan
kuulumat kirjat sanoi myöjä oleman maan-omistajan hallussa.
Useat kerrat waadein minä häneltä noita mielestäni tärkeitä
papereita, mutta hän waan naurellcn wastasi:

„Mitäpä sinä niillä teet? Paremmassa tallessahan ne
owat minun takanani. Tee sinä maan työtä ja laita torppa
hywaän moimaan, sehän on oma hywäsi, ja kyllähän sinä saat
torppasi pitää."

Niin sanoi hän, kun olimme kahden kesken, mutta kun
puhuin hänelle asiasta muiden kuullen, ei hän ottanut puhu-
akseen koko kirjoista ja torpasta luutuista sanaa: meni maan
muihin asioihin tahi puitsi kaikenni sääriinsä.

Kun hän oli kylän rikkain mies, uskoin "

„Malttakaapas mähäisen! Onko hän sama mies, joka
noilta hiekkakummun asukkailtakin otti torpan pois?" kysyi
matkustaja.

„Aiwan sama. Monelle on hän saman kepposen tehnyt
ja saattanut monta perhettä onnettomaksi. Usea on koettanut
lain kauttakin oikeuksiansa walwoa, mutta mitä mutkia hänellä
milloinkin lienee, waan aina hän on woittanut. Kuopan Ta-
neli on wiimeinen hänen uhrinsa. Mutta mistä te tiedätte,
että kylän rikkain mies on häneltäkin torpan ilman mitatkin
riistänyt?" sanoi Risto.

„Minä käwin hänen mökissään ja hän kertoi minulle
koko jutun", sanoi matkustaja.
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„Tulittckos tietämään, että he owat tosilaiskaa mäkeä?"
kysyi Risto ja hänen suupielensä wetäysi hieman weitikkamai-
seen hymyyn.

„Kyllä minä tulin tuntemaan heidät perinpohjin."
„tzän, tuo Taneli, on kyllästynyt tämän maailman ka-

maluuksiin, ja tehnyt niistä semmoisia kummallisia johtopää-
töksiä, joita minä en moi hywäksyä. Mitä se nyt on, että en-

simaisen wastoinkäymisen kohdatessa nuoret ja terwcet ihmiset
heittääntywät oikein kruunun laiskoiksi ja antamat muiden ih-
niisien itseänsä elättää. Minä en ainakaan niin möisi tehdä.
Heidän laiskuutensa wuoksi käypi paljon ihmisiä heitä katso-
massa ja scntähdcn en ensinkään pidä kummana sitä, kun te-
kin olette siellä käynyt. Mutta se minua kummastuttaa, kun
te minuakin, kaikkein wiheliäisintä ihmistä, puhuttelette!" tuu-
maili Risto.

„Älkäci nyt toki joutawia puhuko! Te olette kaikessa
raajarikkoisuudessanne parempi monta muuta terwecmpää ih-
mistä. Mutta kuinka sen entisen torppanne kciwikään
se jäi äskettäin kesken", muistutti matkustaja.

„Niin. Kun hän oli kylän rikkain ja arwossapidetyin
mies, uskoin minä häntä ja tein työtä torpassa minkä woi-
mat ja warat suinkin myöden antoiwat, saadakseni sen hywään
kuntoon. Tosin olin minä paljon kaupungissa työssä laiwa-
wcistämöllä, mutta minä sain paljon isompia päiwäpalkkoja
kuin tawllllisct työmiehet. Sen wuoksi katsoin minä parhaaksi
teettää kaikki työt urakalla ja itse ansaita.

Sitten kuin minä nain, käwi paljon paremmasti, sillä
waikka olinkin paljon poissa kotoa, oli kotona talouden hoitaja
ja kaiken perään katsoja. Waimoni oli siisti, puhtautta ra-
kastama ja työtelijäs ihminen ja hänkin teki työtä minkä moi.
Me ennätimme olla yhdessä wiisi wuotta ja sillä ajalla pa-
rani ja waurastui taloutemme paljon. Woi kuinka hywä oli
tulla llliwantyöstäkin kotiin, kun lempeä waimo tuli iloisesti
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wastaan-ottamaan ja kun kodissa wallitsi kaikkialla hywä jär-
jestys ja puhtaus. Ne olinmt ainoat onnen-ajat minun syn-
kässä elämässäni ja minä en woi olla niitä iknwällä muiste-
lematta. Ensimäinen lapsemme kuoli aiwan pienenä ja ai-
noastaan tämä tytär, mikä minulla on, on ainoa muisto ja
perintö rakkaalta waimoltani.

Kun pari wuotta oli kulunut maimoni kuolemasta, tuli
maan-omistaja minun luokseni. Tämä oudoksutti minua ko-
wasti, sillä sitä ei ollut tapahtunut wielä koskaan minun ai-
kanani. Minä tehoilin häntä istumaan, mutta hän ci istu-
nut, käweli waan paikasta toiseen, molemmat kädet seljan ta-
kana. Minä aawistin pahaa ja sydämeni pamppaili loivasti."

„Minä tahdon tämän torpan sinulta pois", sanoi hän
äkkiä, pyörähtäen minun eteeni.

„No, herrantähden .. .
! Minkä wuoksi?" sanoin minä

hämmästyksissäni.
„Sen wuoksi, että minä tarwitsen tämän torpan tiluk-

set karjanlaitumiksi", sanoi hän poiskääntyen, ja hän nauroi
niin kamalaa naurua.

„Onhan torpasta tehty päiwätyöt täydellisesti, kuten en-
nenkin", koin sanoa,

„Waikka."
„Eihän määrä-aika ole wielä lopussa; onhan wielä jä-

lellä useampia kymmeniä wuosia", puolustelin yhä.
„Minä en ole tehnyt sinun kanssasi minkäänlaisia kaup-

poja ja jos joku on sinulle torpan myönyt, ei hänellä ole ol-
lut siihen mitään oikeutta", sanoi isäntä perään-cmtamatto-
masti.

„No mutta hywä Jumala! . . Nythän tarwit-
sen torppani kaikkein parhaiten kuin koskaan ennen. . . Olen-
han raajarikkoinen, työhön kykenemätön mies, pieni lapsi hoi-
dettawana, ilman waimoa, äitiä ja mitään muuta turmaa

- ajatelkaas", sanoin.
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„Minä olen sen jo aikaa ajatellut. Senpä tähden juuri
. . ; minä en anna tuommoisen työhönkykencmättömän wni-
waisen asua maallani", sanoi hän kylmästi.

„Mutta olettehan luwanncet minulle aina, että saan
asua tässä", sanoin taas.

„Noh, etkö sitten ole saanut asua tähän saakka, mutta
tästä eteenpäin et saa", sanoi hän waan päättäwästi.

„Waikkllko, aikaa wielä on? Maikkako päiwätyöt omat
tunnollisesti ja määreilleen tehdyt, ja maikkako olette monta-
kertaa juhlallisesti sanoneet torpan kirjat oleman inkananne
sekä makuuttaneet minua saamani asua ilman niittäkin mää-
rä-aikaan asti?" sanoin minä wähän tuimasti.

„Waikka . . . Nimittele mitä nimittelet, mutta kyllä
sen wielä näet" sanoi hän nhkaawasti.

„No, kun maksatte mitä torppa minullekin maksaa, niin
samahan se, silla olenhan siihen pannut paljon työtä ja ra-
hankin," sanoin tuskissani.

„En penniäkään", äyhkäsi hän ja lähti mihoissnnn pois.
Jonkun miikon kuluttua sain minä kirjallisen haasteen

käräjiin, jobsa sanottiin talon isännän, Olli Ponarin, tahto-
man takaisin saada hänen tilallaan olemaa ja minulta hallit-
tawaa torppaa.

Käräjäpäiwä tuli ja me astuimme esiin. Ponari toi
nyt sen syyksi, etten minä ole kiinnittänyt torppaa tilaan ja'
sen wuoksi tahtoi hän torpan takaisin. Tuomari kysyi, olenko
minä kiinnittänyt torpan kantatilaan.

„En minä ole sitä tiennyt kiinnittää, kun Ponari on
aina makuuttanut, että minä saan wapaasti asua torpassa
määrä-ajan loppuun osti ja kun minulla ei ole muita kirjoja
kuin tämä kauppakirja," minä sanoin ja «ein kirjani esiin.

Kun tuomari oli kauppakirjan lukenut, intti Ponari, ettei
hän ole koskaan antanut minkäänlaista lupaa, ei suullisesti
M kirjallisesti, että minä saisin torpassa asua; ei myös sa-
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nonut piittaamansa koko minun kauppakirjastani niin mitään,
koska myöjällä ci ole ollut oikeutta hänen suostumuksettaan
torppaa myödä.

Oikeus julisti semmoisen päätöksen, että koska minä en ole
torppaa kantatilaan kiinnittänyt, enkä tilan-omistajan kanssa
mitään sopimusta tehnyt, niin tuomitaan torppa pois ilman
mitään maksutta.

„Ia niin jouduitte puille paljaille?" kysyi matkustaja.
,Min jouduin" sanoi Risto ja pyyhkäsi nokkaansa.
„Kylläpä tuo Ponari on kowasydämincn mies", arwcli

matkustaja.
„Kyllä hän on. Sillä lamalla on hän suurimman osan

rikkauttaan kiskonutkin, nimittäin suurella wääryydcllä. Kuinka
lauman Jumala sallinee hänen imeä köyhäin merta, hikeä ja
mäkeä?" sanoi Risto.

„Paniko hän sitten tuon teidän torppanne karjanlaitu-
meksi?"

„Eikö mitä. Hän möi sen jollekin toiselle isosta hin-
nasta."

„Ia sinne meniwät rahanne ja mannanne?"
„Sinne meniwät, sinne mcnimät."
„Silloin täit jouduitte pahaan hätään ja awuttomaan

tilaan . . ; annettiin kait silloin teille köyhäin apua", edel-
lytti matkustaja.

„Köyhain apua! Ei, sitä ei annettu ja maikka olisi an-
nettukin, en olisi ottanut sitä kuitenkaan mustaan", sanoi Risto
lujasti,

„Minä en moi mitenkään käsittää, kuinka te noin raa-
jarikkona, wähäwäkisenä ja paljaaksi riistettynä woitte pienen
lapsen kanssa toimeen tulla muiden awutta", sanoi matkustaja.

„Minä en sittenkään tullut niin tyhjäksi kuin luul-
tiin. Minulla oli mielii tallessa pieni säästö wanhoilta hy-
miltä ajoilta. Paitsi sitä oliwat huoneet minun omani tuossa
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minulta riistetyssä torpassa ja ne olin laittanut kaikin puo-
lin hywään kuntoon. Ponari kyllä tiuskui, että minun pi-
tää mökkini kiireesti laittaa pois hänen maaltaan. Jos niin
olisi täytynyt tehdä, olisiwat ne menneet aiwan polusta. Mutta
minun onnekseni sai Pornari torpalle warnkkaan ja särke-
män ostajan. Hän ei pannutkaan rahojansa koiran hännän
nenään, sillä ci hän tyytynytkään kureisiin suullisiin ja kah-
denkeskisiin lupauksiin, maan tahtoi lomat kirjat hänen ja
Ponarin mälillc torpasta; wicläpä hän tahtoi takansa tilan
kiinnekirjankin, hakeakseen kiinnityksen torpalle ensimmäisissä
käröjissä. Sitten masta maksoi ostaja rahat. Waitta
Ponari terjui kowasti wastaan, ettei torpan unsi isäntä saa
ostaa minulta huoneita, ei hän näin warustcttuna ollut koko
Ponarista taallaankaan, waan rupesi minun kanssani kaup-
poja hieromaan, sillä hän älysi, että tulee paljon kalliim-
maksi, jos rupeaa uudesta huoneita laittamaan. Näin tawoin
sain minä huoneillani paremman hinnan kuin jos ne olisi pi-
tänyt myödä maalta pois wietäwänä."

„Entci sitten?"
„Nuot torpan ostajat oliwat niin hywici ihmisiä, että

antoiwat minun wuokratta asua entisissä huoneissani pari
wuotta. Sillä wälin hankin minä eräällä talolta tämän maa-
palasen, joka minulla nyt on. Sillä miehellä ei ollut mi-
tään mutkia ja empimättä antoi hän kiinnittää tämän kanta-
tilaan ja niin ei minulla ole mitään pelkäämistä.

Kun olin kykenemätön mihinkään rakennustyöhön, teetin
urakalla nämät mökit. Itse rupesin purastamaan peltoa ..

."

„Itse peltoa! Kuinka herran tähden te toiskätisenä
woitte peltoa tehdä?" huudahti matkustaja.

„Sitä täytyi tehdä sen mukaan kuin woi; wähä päi-
wässä, paljon unikossa. Onhan ollut siitä hywä, ettei pelto-
maalla ole ollut kiiviä. Täytyi teettää semmoinen pikkunen
kuokka, jolla moin toisella kädellä kuokkia. Sillä sitten nyhdm
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kipeneen kipencen perästä maanpinnasta irti. Pahimman »vas-
tuksen tekiwät ctccnsattuwnt kannot ja pehkot. Mutta kun
minä niitäkin hellittämättä nykin, nytkytin ja kaiwclin puo-
lelta ja toiselta, helliwät ne wiimein kuitenkin, sillä tckcehän
ahkera wesitippakin wihdoin kolon kiwcenkin. Nohki ci tosin
tällä tawalla peltoa tullut, multa kun olin koko kesän ahkerasti
työni kimpussa, oli sitä kuitenkin talwentullen näkymiin asti."

„No, mutta ojia ette kyenneet ainakaan kaiwamaan",
sanoi matkustaja.

„Ia kuitenkaan ei ole pellossani ainuttakaan kyynärää
muiden kaiwamaa ojaa", makuutti Risto.

«Kuinka se on mahdollista, että toisella kädellään ojaa
kaimaa?"

«Hätä neuwon keksii. Minulla on erilainen lapio kuin
muilla ihmisillä. Seu warrcnjuurclla on aspilla kiinnilyöty
rengas. Kun minä lähden ojaa kaiwamaan, pujotan minä
rcnkaasen nahkahihnan, jonka päät pistän soljella kiinni, niin
että sekin on nyt suurena renkaana. Tämän hihnan mutkan
panen minä oikean olkapääni kautta hartiuini yli ja nyt on
ojamies walmis. Lapiomvarsi pitää myös olla niskasta tu-
mallista määrempi. Kun minä rupean ojaa kaiwamaan, woin
wasemmalla kädelläni warren ponnesta hoitaa lapion mihin
asemaan tahansa. Jalallani poljen lapion maahan, kädelläni
käännän lapion niin, että maa jnäpi lapiolle ja siihen fiaan
kuin muut uostawat sen lasimoimalla ylös, teen minä saman
tempun hartiowoimalla. Siinä työssä täytyy minun olla ta-
wallista köykymmässä, mutta istun lemahtamaan, kun komin
selkä puuttuu. Totta kyllä, ettei ojaa niin röhki tule, mutta
sitä tulee kuitenkin", selitteli Risto.

„Itsekö olette kaikin tuon pellon tehneet?"
„loka kapan-alan. Suurimman osan tein sitä niinä

kahtena wuotena, jolloin wielä asuin entisen torpan huoneissa.
Olipa pelto sen ajan kuluttua tarpeesen, sillä warat oliwat
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melkoisesti kuluneet mokin rakentamisessa ja noitten kahden tu-
lottoman wuoden elämisen tarpeissa.

Kun lapsen kanssa muutin tähän mökkiin, oli minulla
jo perunaa ja ohraa kylmössä. Siitä saimme ne wcihät tar-
peet, mitä elämiseksemme tarwitsimmetm. Pahin puute oli
maidosta, jota lapsi malttamattomasti tarwitsi. Kuitenkin
koin waihdella sitä oljilla, ruumenilla ja perunoilla, niin ettei
siitäkään komin pahaa puutteita tullut.

Peltoa purastin wointini mukaan lisää ja entisen koetin
saada hywään kaswuwoimacm. Se rupesi antamaan yhä pa-
rempia satoja ja niin ci ole ollut hätäpäiwää.

Kuta enemmän aika kului, sitä paremmaksi knwi elämä.
Lapsi kaswoi wuosi-wuodelta ja se toi sekä hupia että hyötyä.
Hän loi paljon matoa minun murrettuun ja synkkään elä«
määni. Lapsellisella lepertelemisellään ja wiattomalla iloisuu-
deltansa sai hän ankarimmatkin suruni haihtumaan ja samassa
oli hän minun oikea käteni."

„Mutta kuinka te moittc saada lantaa noinkin paljolle
pellolle, kun teillä ei ole eläimiä?"

„Siitäkin olen kokenut pitää huolta. Ruumenet, oljet,
pyörtänöistä ja kedoista kerääntyneet nurmet annan minä joka
wuosi tässä lähellä asumille, eläimiä pitämille, mutta pellotta
mille mötkyreille. Heidän kanssaan olen tehnyt semmoiset kau-
pat, että heistä kahden tulee wuoropäiwinänsä antaa minulle
tuoppi maitoa päiwässä ja kaikki lanta, mitä heille muoden-
pitkäcin karttuu; heidän on myös wedätettäwä se walmiiksi
pellolle. Itse pidän huolta lisä-ainetten hankkimisesta heidän
tunkioihinsa ja siitä, ettei heiltä mitään lantawaroja hukkaan
mene. Näin tawoin saan lehmän-antia tarpeekseni ja pal-
jon lantaa. Muutoin pidän siitä täällä kotonakin huolta.
Tuolla ladossa on minulla melkoiset lantawarat. Sinne ke-
räilen karisseita lehtiä, turpeita, hakkailen hawuja, kantelen
muuraispesiä ja muuta semmoista törkyä. Joka päiwä ko-
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koilen tieltä parin wirstan päästä, ja muilta lähiseudun ul-
kopiirteiltä, kaikki mitä eläimet omat sinne jättäneet ja wien
latooni. Kaikki likawedct kannan sinne ja usealta mökkyriltä
saan hywiä lisiä sitäkin laatua. Kun en milloinkaan lyö
laimin sitä tchtäwääni, kertyy wuodcn pitkään melkoinen kasa.
Lato on jaettu kahteen osaan. Toinen puoli on aina muhi-
massa yli wuodcn ja sitten on se awullista lantaa.

Tällä tawalla saan pcltowähäni pidetyksi hywässä lan-
nassa ja kaswuwoimassa, jonka wuoksi saan siitä wiljaa maan-
täydeltä. Mitäs, eihän se paljokaan pelto auta mitään,
ellei se ole hywässä kunnossa", tuumaili Risto.

„Mutta minun mieleeni muistuu jotakin. Tuon Kuop-
pa-Tanelin kuopan cdcssähän on kelpo läjä kaikenmoista tör-
kyä ja roskaa. Kun se siinä on ollut, ties kuinka lauman,
luulisin sen jo tekeynecn uunilliseksi pellon lannaksi. Knmma
kun ette ole tuota joutilasta tunkion wedcittäneet pellollenne",
arweli matkustaja.

„Asia ei ole aiwan niin kuin te luulette. Kyllä minä
sen olen aikaakin huomannut, mutta sitä ei ole niin helppo
saada kuin outo luulisi. Minä käwin sitä kerran pyytämäs-
säkin ja olisin siitä hänelle maksanut, mutta hän maan ei sitä
antanut. Taneli selitti, että jos hän tunkionsa möisi, menet-
täisi hän elinkeinonsa. Sillä jos niin käwisi, eiwcit ihmiset
pitäisi heidän asuntoansa niin wihcliäisenä ja omituisena kuin
ennen, eiwätkä tulisi heitä cnään katsomaan, eikä tuomaan
heille mitään", selitteli Risto.

,M ole turhaan sepitetty tätä sananlaskua: „AhkeruuZ
koman-onnen woittaa" ja mielestäni sopii se aiwan hywin tei-
hin. Mutta onko tuo kylän rikkain mies yhtä rikas wielä
tuin ennenkin, senpä tahtoisin nyt tietää?" kysyi matkustaja.

„Eiköpä se liene .
. ; en ainakaan minä ole kuullut,

että hän sen köyhtyneempi olisi. Ia mikäpäs hänen olisi ri-
kassa pysyessä, sillä onhan hänelle aina wääryys onnistunut.
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Muuta en tiedä kuin ainoastaan sen, että sanotaan hänen
ryuppinecn ja pelanneen usimnpana wuotcna", sanoi Risto.

„Eikö teille tule kuitenkin itämäksi ainainen yksinäinen
elämä?"

„Totta kyllä. Silloin kuin teen jotakin työtä, tahi as'
tartelen muuta, kuluu aika rattosasti. Mutta pyhinä, lepo-
ja yönnikoina käy aika sangen ikäwäksi ja pitkäksi. Silloin
koetan lueskelemalla aikaani kuluttaa, mutta ei sitäkään jaksa
aina tehdä. Woi kuinka hauska oli silloin kuin Hanna oli
wielä kotona. Waikea oli minun häntä päästää tyköäni pois,
mutta hänellä oli niin loma halu päästä opin teille, etten
woinut häntä wastustaa. Itsekin hän älysi, kuinka suureen
laipioon hän minut jättää ja suri sitä, mutta meidän täytyi
uhrata molemmin toistemme eduksi, sillä eihän muutoin olisi
mitään tullut. Hän on niin hywäsydaminen ja rakastaa mi>
nuo. niin paljon mutta mikä sieltä nyt ajaa?" sanoi
hän sitten ja katsoi akkunasta maantielle.

Kun tulijat lähemmät mökkiä, hiljensimät he hewosen
kulkua ja katseliwat mökkiä kohden. Kohdalle tultua seisotti-
wat he hewosen ja kärryistä hyppäsi maahan pitkänsolakka
hento nainen.

„Woi taiwastcn tekijä Hanna!" huudahti Risto
ja syöksähti ylös.

Samassa tuokiossa syöksähti nuori, kaunis impi sisälle
huoneesen. Hätäisesti ja hieman oudoksuen silmäsi hän huo-neessa olemia wieraita. Mutta siitä huolimatta ryöpsähti hän
isänsä taulaan.

„Woi, woi kuinka ikäwä minulla on ollut teitä, isä.
Kyllä kaiketi teilläkin on täällä ollut komin ikäwä, isä raukkani.
Mutta nytpä olenkin päässyt myötyriksi pois seminaarista ja
moin nyt jonkun ajan olla teidän luonanne. Jos Jumala
suopi, niin teidän ei enään tarmitse olla yksin, sillä minulla
on jo opettajattaren paikka ja minä koetan toimia niin, että
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tekin tulette sinne kanssani asumaan .
Woi, woi, rakas

isäni!" puheli tyttö ja halaili innokkaasti isäänsä.
„Hanna, Hanna, rakas lapseni!" hoki maan lapsensa ta-

mannut isä. Hän kiersi tuon terween kätensä tyttärensä ym-
pärille niin hywin kuin taisi ja katkenneen käden lyhyt tynkkä
nytkähteli ja tärähteli ehtimiseen; sekin oli sydämeltä saanut
käskyn tarttua kiinni ainoaan lapseen, mutta sen woimat ei-
wät sen etemmäksi ylettyneet.

Matkustaja silmäsi kummankin kaswoihin. Kirkkaat kyy-
neleet kiilsiwät sekä isän eltä tyttären silmissä. Matkustaja
winkkasi kyytimiehclle, että lähdettäisiin pois; hywästit sanot-
tuaan meniwät he, sillä he älysiwät, ettei heitä enään tarmita.

46 P. Päiwärintll.



m

Kylän tsimellisin ihminen.
Kun he olimat hcwoscnsa ajaneet maantielle tuosta pie-

nestä mökin pihasta, käänsi Hannan kyytimies heti hewosensa
siihen, sillä siinä ei ollut tilaa kahdelle hewoselle.

Matkustaja oli niin ajatuksiinsa waipuneena, ettei hän
näyttänyt huomaaman mitään. Kyyditsijäkin herkesi hiljaiseksi
ja rupesi wiimcin torkkumaan. Tämän tähden sai hewonen
käwellä jurpotella mielensä mukaan, sillä eipä sillä ollut nyt
kiirehtijää. Kauwan aikaa oliwat he näin mennä lötöstelleet,
ennenkuin matkustaja wihdoinkin hawahtui.

„Wähäwäkinen oli mies, mutta ahkera ja sydäntä täynnä"
sanoi matkustaja hawahduttuaan.

„Älkää muuta sano ....ja säästäwä myös", sanoi
kyytiinies haukotellen.

„Onko hänellä jotakin säästössäkin?"
„Onpa mainen. Hänellä on pankissa monta tuhatta

markkaa kuinka paljon lieneekään", arweli kyytimies.
„Ia hän on tietysti niitä noin wcriwaisena koonnut?"
„Aiwan niin. Mutta hän onkin niin säästäwäinen,

että jos hänellä on penniäkään liikaa, jota ei hän malttamat-
tomasti tarwitse, toimittaa hän heti sen pankkiin", selitti kyy-
timies.

„Teillähän on täällä ihme ihmeen perästä. Tämä tai-
taa olla oikein onnellinen paikkakunta: onko täällä yhtä ai-
noata, joka köyhäin apua tarwitseisi?" sanoi matkustaja kump-
panilleen.



„Eipä niistä puutetta ole. Kyllä niitä on niin paljon,
etteiwät tilalliset ole moida mitenkään kaikkia elättää ja hoi-
taa ..

. Älkää luulko, että niistä puutetta .....Mutta
kun nyt huomaan, että teistä on ihmeitä tuommoiset aiwan
wahäpätöiset asiat, niin woin minä teille wielä erään ihmeen
näyttää,"

„Missä se on?"
„Täällä edessä päin."
„Mikä se sitten on?"
„Eräs akka maan, mutta hän on toimellisin ihminen

mitä koskaan olen nähnyt", makuutti kyytimies.
No, mutta toimellinenhan on tuo käsitön mieskin."
„Totta kyllä, mutta hän on kumminkin mies, jos koh-

takin raajarikko, maan tämä on waimo", inttcli kyytimies.
„Käymmekö hänen luonaan?"
„Käymmepä tietenkin. Olisihan wäaryys mennä hänen

ohitsensa, kun te kerran senlaisiin haluatte tutustua", tuu-
maili kyytimies kehkaantuneena.

Päiwä oli käynyt jo hywin illalle heidän näin paljon
wiiwytellessään. Ilma oli lammin ja tyyni; ei puunlehti-
kään liikahtanut. Matkustaja ei kiirehtinyt nytkään kulkuansa,
sillä koko luonto oli niin kaunis, raitis ja wirkistäwä.

Wastaan rupesi nyt tulemaan paksua samia, joka lähti
jostakin kydöstä (suopellosta).

„Nyt se kohta tulee," sanoi kyytimies.
„Mikä tulee kohta?"
„Se akka."
„Mutta eihän täällä edessä päin näytä oleman minkään-

laista ihmis-asuntoa."
„Ei se akka näinä aikoina huoneessa asustelekaan."
Kun he oliwat wielä kappaleen matkaa eteenpäin ajel-

leet, lewisi heidän eteensä awara ja kaunis peltowainio. Toi-
sella puolella wainioa oli ketoja heinän kaswussa; yksi osa kyl-
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wetty rukiisen ja rehoitti nyt kauniissa laihossa; ohraa jakau-
raa oli myös kylmetty iso palsta. Kewätkylwöt oliwat pöl-
lytyt sileiksi kuin pöytä ja orasnenät tunkiwat yleensä it-
seänsä esiin. Pcltosarat oliwat hywässä järjestyksessä ja ojat
oliwat siewiä ja suoria kuin jouhia.

Toisella puolen wainioa oli sekä manhoja että uusia
kuokoksia; nähtäwästi nuot wanhemmat oliwat wiimekesäisiä
ja uudemmat tämänkesäisiä.

Noilla wanhcmmilla kuokoffilla puuhaili ahkerasti yksi-
näinen waimo-ihmincn. Hän oli kokoillnt knokoksclla olewat
risut, rydöt ja kannot kokoihin ja poltteli niitä nyt parhaal-
laan. Siitä tuo sawu. Mikä »vähänkin oli polttopuuksi kel-
paaman, ne oliwat karsittuina ojien päällä läjissä.

„Tuossa se nyt ou", sanoi kyytimies, osoittaen waimoa
kädellänsä.

„Kuinka me woimme tuonne mainiolle päästä häntä
puhuttelemaan?" kysyi matkustaja.

«Kyllä. Täällä tulee weräjä, käännämme hewosen siitä
mainioon, panemme sen kiinni weräjän pieleen ja menemme
sitten mainion luo", tuumaili kyytimies.

Tuumasta toimeen. Kun he oliwat saaneet hcwoscnsa
kiinni pannuksi ja ruokaa eteen, lähtiwät he astelemaan wai-
moa kohden. Tämä näytti oudoksuman tätä kohtausta, sillä
hän hiljensi työtänsä ja silmäili taivasta tulijoita, samassa
salawihkaa pyyhiskellen esiliinallansa hikisiä kasinojansa.

Hän oli näöltään noin neljänkymmenen nmoden ikäinen
rotcwa nainen. Pitkänsolakkana seisoi hän siinä, ja maikka
hän oli nokisessa työssään jotenkin siintynyt, loisti hänen
kaswoissaan kuitenkin täydellinen naisellisuus. Hänen kaswonsa
ja koko ruumiinsa oli täyteläinen, ja hänen olentonsa osoitti
terweytta, hywinwointia ja mielenmalttia.

„Hywää iltaa! Suokaa anteeksi, kun tulemme häirit-

4
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semään teitä työssänne", sanoi matkustaja waimon luo tul-
tuansa.

„Iltan, iltaa! Tahtoisitte kait kysyä jotakin?" sanoi
waimo.

«Oikeastaan ei meillä ole teiltä mitään asiallista ky-
syttäwciä ja kuitenkin woisi semmoista olla paljonkin —.

Tahtoisin puhutella teitä, kun wacm nikanne myöten antaisi",
sanoi matkustaja.

„Kyllähcin, mutta missä tässä istuisikaan", myönsi
waimo.

„Kyllä tässä . .
." sanoi matkustaja ja asetteli karsi-

tulta puita istuimiksi.
Siihen sitä sitten istuttiin kolmikulmaan.
„Mitä puhumista teillä minulle olisi?" kysyi waimo

matkustajalta ja katsoi häntä silmiin; hän tunsi kyytimiehen,
eikä siis luullut hänellä mitään kysyttämän oleman.

„Niin tuota. Huomasin että waimo-ihminen ypö
yksinään on tämänlaatuisessa työssä ja se herätti uteliaisuut-
tani. Tottahan teillä muulloin on muitakin työkumppaneita?"
sanoi matkustaja wähän hämillään.

„Minullako Ei minulla koskaan ole mitään työ-
kumppania", sanoi waimo oudoksuen.

„Ei koskaan! Ainako sitten olette uksinanne työssä?"
„Aina."
„Ia tämmöisessäkin työssä!?"
„Mitäs huonompaa tämä sitten olisi kuin muukaan työ?

Eihän mikään kunniallinen työ ole armoa alentawaista", sa-
noi waimo, ikäänkuin wähän kummastellen.

„No, no, eipä silti. Minun mielestän tuntuisi waan
tämmöiset tuot paremmin soweltuwan miehille tuin waimoille",
sanoi matkustaja, puolustaen itseään.

„Waimonpuolikin woisi tehdä mitä työtä tahansa, kun
ivaan on halua", sanoi waimo.
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«Minä en ymmärrä teitä. Te työskentelette yksinänne
näin suurella työpaikalla: mikä on pakottanut teidät tämmöi-
seen yksinäiseen työhön? Se on minulle arwoitus."

„Syy on uiman selwä: minulla ei ole semmoista, jota
moisin waatia kanssani työhön", wastasi waimo.

«Kenen on tämä mainio ja palkan cdcstcttö teette tässä
työtä?" kysyi matkustaja.

«Onhan tämä laillaan oma mainioni ja teen siis omaa
työtäni."

«Oletteko nainut?"
«Olen."
«No, miks'ei miehenne sitten ole tässä teidän kanssanne

työssä?"
«Hän on kuollut."
«Sitä en huomannut ottaa lukuun. Olette siis leski?"

sanoi matkustaja.
„Niin olen."
«Joko miehenne on kaumanlin ollut kuollnnna?"
«Kymmenen wuotta."
«Jäikö lapsia?"
«Kuusi."
«Eiwätkö wanhimmat lapsenne jo möisi auttaa teitä

mähin työssä?"
«Eiwätpä ne moi. Wanhiu lapsistani on poika. Hä-

nestä möisi olla jo hywäkin apu, mutta hän on waiwainen,
eikä pääse sängystä ylös se raukka. Wanhimmista tyt-
täristä ei olisi paljon apua tämmöisessä työssä ja heillä on
kyllä työtä wmwaisen weljensä ja toisien nuorempien lapsien
hoitamisesta."

«Teillä on siis talo?"
«Onhan tuota toki kattoa pään päällä."
«Ia maata?"
«Ia maata myös."

4»
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„Oikein wcrotalo?"
„Ei, ei werotalo mitäs ....Urakkamaata wnin."
«Omatko huoneenne tässä likellä?"
„Eiwät ole aiwan likellä."
„No, tottahan olette tästä kylästä kotoisin?"
„Enkä ole."
„Mistäs sitten?"
»Kaupungista."
„Kaupungista! Ia täällä kuljette työssä!?
„Niin teen."
«Kaupungissako talonnckin on?"
«Kaupungissa."
«Kaupungistako miehcnnckin oli?"
„Niin oli."
„Mitä miehiä hän oli?"
«Merimies maan."
«Mitäpäs siitä. Kelpo merimies on mies niinkuin kaikki

muutkin miehet —. Kuoliko hän kotona?"
«Eikä kuollut; hän hukkui."
«Merelle?"
„Niin. Hän otti kotikaupungista hyyryn kolmen wuo-

den reissulle, mutta mennessä jo joutui laiwa haaksirikkoon
Englannin kanawassa ja siinä hukkui koko laiwan wäti, paitsi
yhtä perämiestä, joka onnistui itseänsä jonkun puuu awulla
pysyttelemään niin lauman meden päällä, että jonkun toisen
laiwan mäki ehti hänet'pelastaa. Siinä meni minuutin mie-
heni", selitti waimo ja kyyneleet tippuiwat hänen silmistään.

„Kyllä teille sitten tuli kowat ajat," sanoi matkustaja
säälien.

«Kyllä ue tuliwat", sanoi waimo nyyhkimisensä seasta.
„läikö waroja, että woitte lapsenne hoitaa ja elättää?"

kysyi matkustaja.
„Naimifiin mennessämme olimme molemmat yhtä tyh-
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jät kuin taiwnan linnut. Silloin ci ollut mieheni käynyt me-
rellä kuin pari pientä reissua. Hänestä tuli pian kunnolli-
nen merimies ja hän alkoi saada hnwici palkkoja. Ensimäi-
sinä »vuosina asuimme toisen huoneissa, sillä eihän meillä
mistä omia ollut. Tämä tuntui hywin hankalalta ja omat
huoneet pyöriwät aina mielessämme. Knn saatiin wähän wa-
roja kokoon, rupesimme laittamaan omaa kartanoa. Erkki
oli jo pari reissua käynyt timpcristä merellä, mutta hän päätti
nyt jäädä kotiin huoucttcn rakeunukseu ajaksi. Hän oli aina
käsinä työssä ja itse hän pani lattiat, katot ja nikkaroitsi owct
ja akkunat. Paljon oli työtä, huolta ja puuhaa, mutta kun
oli pari wuotta ponnisteltu, oli meillä pieni, mutta sicwä kar-
tano walmiina.

Waikka itsekin puuhasimme miukä woimme, ciwät kui-
tenkaan wähät warammc riittäneet kaikkiin kulutuksiin, mitä
huoncttcn rakennuksissa karmittiin. Seuraus siitä oli se, että
täytyi ottaa wclkaa enemmän kuin olisimme tahtoneetkaan.

Hywältä tuntui asua omissa huoneissa, mutta tuo welka
huoletti meitä. Minä, joka olin hätäisempi luontoinen kuin
Erkki, hätäilin paremmin kuin hän, ja yöt ja päiwät paittosi
se minua. Erkki koki minua lohduttaa ja sanom „Älä tnota
nyt, Heta, noin kowin huolehdi, kyllä me wielä siitä pääsemme
Jumalan awulla. Pari kolme kunnollista reissua kuu wnan
teen, niin on welka maksettu. Kelpaa meidän sitten elää."

Tämä kyllä hetkeksi rauhoitti minua, mutta kaikenni ei
se rauhoittanut mieltäni; oli niin kuin joku salainen aawistus
olisi rasittanut minua.

Kesä tuli ja laiwa lähti. Emme woincet nukkua wiime
yönä silmän täyttä, niin muikealta tuntui tuo kolmen wuodcn
ero. Aamulla lähdin minä saattamaan häntä rantaan, ja
siellä wielä puristimme hellästi toisiamme ennen eroamme.
Knn siinä kyynelsilmin toisiamme hywästi Mielimme, annet-
tiin lähtömerM ja Erkin täytyi rientää pois. Lcnwa lähti
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liikkeelle. Erkki seisoi laiwan perässä, huiskutti hattuaan ja
huusi: „Hymasti, Heta!" Minä seisoin rannalla ja katselin
niin lauman kuin laiwaa mahankin näkyi. Kaukaa näin minä
mielii, kuinka Erkki seisoi perällä ja heilutti hattuaan. Wih-
doin teki laiwa käänteen ja katosi näkymistä jonkun nie-
men taa.

Kun minä lähdin kotiin menemään, olin niin woima-
ton, etten monnitkaan kciwella ja joka jäsenessäni tuntui kum-
mallinen wcnuislus. Minun täytyi istua lähellä oleman hir-
ren tywelle miettimään tilaani. Joku käsittämätön kaiho ja
surumielisyys waiwasi niin mieltäni, etten woinut kaulaan ai-
kaan yrittääkään kotiin lähtemään, maikka moimanikin olisiwat
jo riittäneet. Ennen oli welka ollut suurimpana surunani ja
kuinka sen saisimme maksetuksi, mutta nyt haihtui koko melka-
suru kuin tuhka tuuleen, ja eron ja ikäwän kaiho otti nyt
mallan sydämessäni.

Wihdoin lähdin mennä horjumaan kotiin.
Kotiin päästyäni oliwat kaikki kynnelle kykenewät lap'

seni wastassnni. „Mihinkä isä meni .
.

? Äiti, kuulittcko!
Mihinkä isä meni?" uteli heistä yksi ja toinen, riippuen mi-
nun waattcitteui liepeissä.

„Isä meni kauas noutamaan teille makeisia ja kauniita
kaluja", koin heille sanoa, tyydyttäätseni heidän utclijaisuuttnusa.

Lapset pitiwät isästänsä paljon, sillä hän rakasti suu-
resti heitä. Kun hän raskaan päimittyön päätyttyä tuli ilta-
silla kotiin, oliwat lapset oitis hänen kintereillään. Waikka
kuinka wäsyksissä hän olisi ollut, kiikutteli ja hypittcli hän
heitä, syötti, riisui ja toimitti maata —. Kummako se on,
jos lapset rakastuvat ja Mwöitsimät isäänsä, sillä enpä luule
monta niin hywää ja sydämellistä isää löutywän.

Elämän wclmollisuudet kutsuimat minut taloudellisiin toi-
miin ja puuhiin. Minä näin lapsipnrwcn ympärilläni, jotka
kaipasiwat apua ja hoitoa, ja minä tunsin itseni welwollisekfi
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uhraamaan kaikki woimani ja tarmoni heidän edukseen. In-
nolla ryhdyin minä työhön ja toimeen, ja tässä jokapäiwäisen
elämän hyörinässä haihtui enin itämäni, mutta tuo hywästi-
jättö-hetki ei maan haihtunut mielestäni. Semmoisena ou-
tona kajastuksena tuwasteli se mielessäni ja tämä raskautti
elämääni.

Noin kolme kuukautta oli kulunut siitä, kun Erkki lähti.
Silloin tuli tieto tuosta onnettomasta haaksirikosta ja sen su-
rullisista seurauksista. Niinkuin ukkonen olisi pilwcttömältä
taiwaalta odottamatta iskenyt ruumiini läwitse, niin ankaran
waikntuksen teki tämä sanoma minuun. Minä en itkenyt
minä huusin niin kuuman kun woimani riittiwat. Sen pe-
rästä tulin niin woimattomaksi, etten kättäni woinut liikuttaa.
En kyennyt hoitamaan lapsia, enkä mitään toimittamaan. Hy-
mät ihmiset näkiwät toiwottoman tilani ja he auttoiwat minua
paljon cnsiaikoinll.

«Onnettomuus ei tule yksin" sanotaan ja sen tulin to-
deksi huomaamaan. Minä en ollut koko suruni ajalla edes
muistanutkaan metkaa, joka nyt oli hartioilleni tullut. Mutta
tuskin olin kynsilleni toipunut, kun jo senkin sain muistooni
entisen suruni ja huoleni lisäksi.

Tuon lainan, minkä olimme tarwinncct huoneita raken-
taisimme, olimme saaneet tämän kylän rikkaimmalla mie-
heltä, ja oli se parintuhannen markan suuruinen. Heti kuu
tieto saapui mieheni tapaturmaisesta kuolemasta, pani hän
saatawnnsa hakemukseen. Kyllä sen arwaatte, miltä tämä tun-
tui, tullessaan entisen murheeni lisäksi. Tuntui siltä kuin
maa olisi rewennyt allani ja nyt ivasta tunsin kaikessa kau-
heudessaan, kuinka turmattomalsi ja onnettomaksi olin joutu-
nut. Minä itkin ja rukoili» welkojaa niin paljon, että olisi
luullut kiwenkin siitä heltymän. Minä pyysin hänlä, ettei
hän saattaisi minua lapsineni mierontielle näin suuren surun
ja ahdistuksen aikana ja lupasin tehdä työtä yöt ja päiwät
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ja maksaa hänelle wclkani. Kuitenkaan ei tämä mitään aut-
tanut; hän sanoi wnan:

„Mitenkäpä sinä, knudcn lapsen äiti, moit työlläsi niin
paljon ansaita, että woisit metkasi maksaa. Pois minun täy-
tyy omani saada, silloin kuin sinulla on wielä jotakin otta-
mista."

lälestäpäin huomasin, että hauen mäitökseusä oli oikea,
sillä enpä itsekään tiennyt, mitenkä olisin woinut ainoankaan
pennin työlläni ansaita, mutta tarttuuhau hukkuma oljenkor-
teenkin ja: „hätäisellä on monta ääntä."

Minä koetin hädissäni yritellä sinne ja tänne, hain
uutta lainaa monestakin paikasta, mutta turhaan, sillä kukapa
minulle uskalsi lainaa antaa.

Se katkera huutokauppa-päiwä tuli, jollointalo piti myödä.
Minä en ymmärtänyt paljon mitään, niin huumaantuneena
olin tuon ankaran ja monipuolisen surnn käsissä. Kaiken tuon
paksun hämärän läwitse huomasin kuitenkin wnistomaisesti,
että mclkojalla oli tarkoituksena saada talo itselleen siitä hin-
nasta, minkä olin hänelle welkaa, maikka se maksoi meille
wiisituhatta markkaa, omaa työtämme lukuun-ottamatta.

Kun toimituksen piti alkaa, oli minulla kuitenkin sen
werran älliä ja kykyä, että rupesin pyytelemään, ettei irtainta
ensinnä myötäisi, sillä toiwoin kartanon ainakin siihen mää-
rään nouseman, jotta welka tulisi maksetuksi. Metkoja mas-
tusti kowasti tätä pyyntöäni, wäittäeu, ettei muka sitä hul-
lua löytyisi, joka tämmöisestä Wariksen pesästä maksaisi niin
paljon kuin hänen saamisensa oli, ja sentähdeu olisi irtain en-
sinnä myötäwä.

„Woihan irtaimen sittenkin Mesta päin myödä, jos ei
kartano nouse siihen määrään asti, että se riittäisi wclan
maksuksi", sanoi joku joukosta.

„Niinpci kylläkin. Myödään talo ensin; sittepähän näh-
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däcin", sanoi toimitusmies, eikä ollut tanllnankaan welkojnn
wäittclyistn.

Toimitus alkoi. Kymmenen kymmeneltä, markka mnr-
knlta nosti wclkoja hintnn muiden huutojen päälle. Hitaasti
nousi hinta, sillä rikkaat ciwät tarwiuncet niin pientä taloa
jn jotka sitä oliwat tarwinncct, niillä ci ollut warojn.

Näin tnwoin oli talon hinta nousta kilkutellut tuhan-
teen yhdeksäänsataan wiitecnkymmeneen markkaan, eikä se siitä
tuntunut nouscwnu. Erää» kaupungin työmiehen hunto oli
wiimcincn. Wclkoja oli wihnssa että oikein wnpisi. Wihnstn
wapisewalla äänellä tenäsi hän, ettei hän nosta cnään pen-
ninkään jn antoi tiedoksi, että hänelle pitää heti paikalla mak-
saa huutosumma wiimcisecn penniin sankka.

Toimitusmies ei hätäillyt niasaraansa pudottamaan.
Hän kehoitti imelä nostamaan hintaa ja sanoi talon kyllä kan-
nattaman enemmänkin maksaa. Kun ci mitään kuitenkaan
kuulunut, tarentcli hän lyömään wasaransa pöytään.

„Kaksituhatta markkaa ummcllcen, nostakoon siitä sitten
ken uskaltaa", kuului silloin welkojnn nuhainen ääni.

Toimitusmies ci kiirehtinyt nytkään lyömään, kchoitti
maan wielä hintaa nostamaan. Kukaan ei uskaltanut enään
hiiskun mitään ja niin jäi welkojnn tarjous wiimciseksi. Toi-
mitusmies rupesi päättelemään huudntustn, kertoen monikcr-
tnnn tarjotun hinnan.

„Ensimäinen, toinen ja kolmas kerta", wiimesteli toi-
mitusmies, heilutellen wasnrnansa, pudottnaksceu sen pöytään.

„Seis! Paljoonko talo on noussut?" kuului silloin wä-
kijoukon takan.

Kaikki kääntyiwät sinne päin, josta ääni tuli ja silloin
huomattiin, että tuon äänen päästäjä oli Kättä-Risto,
eräs kasit .

. .
."

„Minä tunnen hänet tarkoin jatkakaa!" sanoi mat-
kustaja keskeyttäen.
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„Sen parempihan sitten on, ettei minun tarwitse hä-
nestä erikseen kertoa. Mutta missä te olette hänet tulleet
tuntemaan, koska luullakseni ette ole tästä paikkakunnasta
kotoisin?" sanoi waimo.

„Minii olen häntä tänään puhutellut omassa mökissään.
Mutta älkäämme nyt sekoittako asiaa. Kuinka sitten käwi?"
sanoi matkustaja.

„Niin. Kaksituhatta on wasta tarjottu talosta", ivas-
tasi toimitusmies Riston kysymykseen.

„Mikolmatta sataa", äyhkcisi Risto.
„Mitä se tuo Kättänenkin .

.
? Ei hänestä tnrwitsc

pitää mitään lukua kerjäläisestä. Päättäkää main huu-
datus äsköiselle minun huudolleni", sanoi meltoja wihasta kii-
luwin silmin.

„En minä .
.

. Kyllä minun täytyy ottaa lukuun kaikki
tarjoukset,.

. ; ehkä hän maksaa", sanoi toimitusmies ja al-
koi kertoa Riston tarjousta.

„Waikkapa wann Kättänenkin —. Huono ja kelwoton
mies tosin olen, mutta kerjännyt en ole toki koskaan", sanoi
Risto wähcin loukkaantuneena.

„Kyllä se tuo Risto", kuului silloin useampi mutiseman.
„No, olkoon sitten kaksi tuhatta, sata ja yksi markka,

mutta nyt en cnään nosta", sanoi wclkoja kähisten.
„Wiisi tuhatta", sanoi Risto ja minä näin, kuinka hä-

nen katkenneen kätensä tynkkä wawnhteli.
„Tuhanneu piruako tämä on? Millä luulet, kerjäläi-

nen, maksamasi huutosi?" sanoi metkoja ja hypähti pystyyn
istualtaan, niinkuin käärmeen pistämänä.

„Rcchalla tietysti", sanoi Risto kylmästi.
„Paljoonko hänen saamisensa leskeltä nousee?" kysyi hän

sitteu lcwolliscsti, kääntyen toimitusmichcn puoleen, joka oli
päättänyt huudattamisen, lyömällä talon Ristolle.
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Kahteentuhanteen, kahteensataan markkaan, kaswujen ja
kalujen kanssa", selitti toimitusmics.

„Hitaasti asteli Risto pöydän luo jn alkoi kaimaa tcr-
wccllä kädellänsä poweann. Wiimein saatuaan lompakkonsa
esille, luki hän siitä pöydälle kaksikymmentä kaksi sadan mar-
kan seteliä.

„Woipi se kerjäläinenkin joskus olla tiellä, ettei wähci-
wäkisien hikeä aina saada syödä", mutisi Risto rahoja lu-
kiessaan.

Wihasta hehkuen tuli kylän rikkain mies rahojaan pöy-
dän nurkalta kokoilemaan. Hänellä oli ollut hywä apaja taas
heitettynä, ja hän iloitsi jo siitä, mutta tällä kerralla oli se
ilo lyhyt.

,M se huuto ole näillä rahoilla maksettu", sanoi mel-
toja Ristolle ylwnstcllen.

„Kunhan olette saaneet mitä teille tulee, niin woittc olla
waiti —. Lopputili on minun tchtäwä leskelle, eikä teille

—. Kyllä aina muiden ihmisten kanssa sopii", sanoi
Risto.

Huutokauppa loppui siihen ja mäki alkoi hajaantua.
Nisto ci puhunut minulle sen enempää, maan lähti mennä
mciwaamaan pois. Hän oli ehättänyt joutuakseen ajoissa pe-
rille mutta huonon kulkunsa tähden oli hän wähällä myöhäs-
tyä. Hän astui huoneeseen muiden taa juuri siinä tuokiossa,
jolloin toimitusmics oli talon lyömäisillään welkojalle, ja niin

kerkesi hän kuitenkin parhaaseen aikaan.
Minä en tiennyt, oliko se hywä wai paha, kun tuon

huutokaupan noin käwi, niin oliwat ajatukseni hasallaan. Wih-
doin käsitin kuitenkin sen wcrran, että tuo rikas mies sai nyt
omansa sn ettei hän woi cnään mitään mahinkoa minulle tehdä,
eikä ajaa minua lapsineni pois huoneestani. Sen myös äly'
sin, että irtain säi myömättä ja se lohdutti minua
sillä tiesinhän sen olewan omaani, jota paitsi en woisi M-
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wääkään toimeen tulla. Riston suhteista en ymmärtänyt yh-
tään mitään. Olinko hänelle maksamisessa, waiko häneltä
saamisessa, se maan ci mahtunut päähäni; sen maan tiesin,
että hän se talon huusi ja maksoi rikkaan miehen saatawan.

Olin kowin uuwuksissa ja wäsyuyt sekä sielun että ruu-
miin puolesta. Ankarat miclcnliikutnksct ja päiwän ponnis-
tukset oliwat kaiken tämän waikuttancct. Illan tultua las-
keusin polwillcni ja kiitin Jumalaa, että Hän oli asiat niin
toimittanut, että wiclä tämän yötä sain lapsineni maata oman
katon alla. Minä rukoilin Häncltä woimaa ja apua kanta-
maan raskasta kuormaani ja uskoin kaikki huoleni ja suruni
Hänen haltuunsa: Tämä keweusi paljon sydäntäni; minä sul-
jin owct ja panin lastcni kanssa maata, enkä ole koskaan le-
wolliscmpaa yötä nukkunut kuin silloin.

Parin päiwän perästä tuli Risto meille. Istuttuaan
alkoi hän puhun.

„Te olitte huutokauppapäiwäuä niin kowin rasitettu,
etten »voinut rumeta kanssanne mitään puhelemaan", aloit-
teli hän.

„Se on hywinkin totta", wastasin minä.
„Sen kyllä huomasi», mutta woifitteko nyt keskustella?"
„Kyllä," koin sanoa.
„Minun käwi komin säälikseni, kun tuon nylkyrin käsiin

jouduitte. Minä kyllä kokemuksestani tiedän, minkälainen hä-
nen käsissänsä on olla. Tämän wuoksi tulin huutokauppaan,
ettei hän saisi kaikkea omaisuuttanne nylkeä.

Mutta asialla on toinenkin puoli. Tämä talo on nyt
minun ja minä olisin tästä teille wiclä maksama liki kolme
tuhatta markkaa. Mutta sekin on liian wähä, enkä minä tah-
toisi teidän wahinkoanne. Minä olen huomannut, että te
olette työtelijäs ja toimellinen ihminen. Sen wuoksi ci olisi
mikään mahdoton, että woisitte wähitellen maksella minulle
welkaanne, sillä kyllä semmoista on tapahtunut. Minä an-
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nan teille semmoisen ehdon, että saatte sillä lamalla lunastaa
talonne takaisin.

Mutta minulla on wielä toinenkin ehto, joka on kowcm-
paa laatua. Teidän täytyy hankkia itsellenne toinen, halwempi
majapaikka, ja minä otan tämän talon haltuuni. Rahoja en
kuitenkaan teille maksa, sillä ahdistuksessanne woisitte kuluttaa
niitä. Suostutteko näihin ehtoihin?" selitteli Nisto.

„Woi kuinka hywä te olette —. Minä suostun maikka
mihin", koin sanoa.

„No, sitten on hywä", sanoi Nisto ja lähti pois.
Heti huomenna lahdin minä hakemaan toista, pienem-

pää ja halwcmpaa majapaikkaa. Semmoisen löysinkin wih-
doin ja muokrasin sen haimasta maksusta. Huone oli pieni
ja jotenkin rapistunut, mutta lämmin se oli ja sen pidin suu-
rena etuna.

Niin pian kuin suinkin kerkesin, muutin lapsineni tuo-
hon pieneen, aiwan kaupungin takalaidassa olemaan majaan.
Wmkealta tuntui erkaneminen omista uusista, siisteistä ja »väl-
jistä huoneista ja meneminen pieneen lahohökkeliin aiwan kau-
pungin laidassa, mutta mikäpä muu keino autti, kun Risto
niin tahtoi, ja sen tiesin, että hän tarkoitti minun hywääni,
maitten kaikkia hänen tarkoituksicmsa ymmärtänyt.

Heti kun olimme huoneistamme muuttaneet pois, otti
Nisto niihin kaksi perhettä wuokralle asumaan, sillä niissä oli
kyllin tilaa molemmille.

Ei ollut helpot hetket tuossa toisessa asumuksessa elä-
mää lllotcllcssakaan. Wanhimman lapsemme selkään oli jo
kauwan kaswattanut kuppaa ja se paheni pahenemistaan, maikka
se oli myötäcinsä lääkärin hoidossa. Nyt ilmestyi poikaan
toinenkin yhtä paha ja auttamaton tauti, rupesi, näette, oi-
keaa ronkkaa ajamaan ja särkemään. Ainoilla penneilläni
koin hankkia nytkin lääkärin apua, mutta eipä siitä ollut mi-
tään apua, sillä ronkka yhä maan paheni ja wiimein puhkesi
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se märkiä juoksemaan. Mä wielä nytkin on se auki, ja jalka
on kuimcttunut hienoksi kuin niisiwarpa ja on paljon lyhempi
toista. Rankka ci pääse selkänsä tiestä mihinkään
rankka.

Niin. Woi mitä tuskia hän onkaan saanut kärsiä, poika
raiska. Woi kuinka mielelläni olisin antanut puolen henges-
täni, jos maan olisin sillä woiuut hänen tuskiansa licwittää,
mutta eipä siitä olisi mitään apua ollut.

Tämmöiseen kurjuuteen ja ahdinkoon joutuneena, lisäsi
tämä paljon ensimältä minun kuormaani. Monasti sain har-
taasti ajatella, millä tawnlla moisin päiwän päähän päästä.
Entisiä waroja ei ollut ja työni ei riittänyt mähäisiinkään
tarpeisiimme, maikka koin ansaita minkä moimani mahankin
myöten antoimat. Ei ollut yöllä ci päiwällä lepoa, sillä päi-
wät koin tehdä työtä ja yöt hoitaa sairasta poikaani ja muita
lapsiani. Usein olin niin uuwuksissa että päätä huimasi ja
korwat suhisi niin kummallisesti; semmoisissa tilaisuuksissa en
ollut moida pystyssä pysyä, maan menin yhtenä tollona sei-
nästä seinään. Olen uneuttanut mainita, että olin am uk-
seni ottanut keskenkaswuisen tyttösen, päästäkseni paremmin
työhön.

Kummalta tuntui elämä. Usein muistui mieleeni Ris-
ton sanat, että saisin lunastaa talomme takaisin, jos maan
moisin. Tämä oli ainoa hywä tieto silloisessa elämässäni,
mutta kuinka minä moisin? Mistä ja mitenkä moisin ansaita
ja saada yhdenkään markan, joka liikcneisi talomme takaisin
lunastamiseen? Siinä olimat kysymykset, mitkä antoiwat pal-
jon työtä ja usein mietin niitä niin paljon, että päätäni al-
koi pyörtää. Jospa olisi edes semmoista pysywäistä työtä,
josta saisi rahan päästyään, möisi silloin jotakin toiwoa, mutta
sitäkään ei ollut kuin silloin tällöin, mietin minä itsekseni.

Eräänä kertana waiwasin itseäni taasenkin näillä miet-
teillä ja ajatuksilla. Silloin juohtui mieleeni, että meillä oli
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paljon miesmainajani hywiä waatteita, joita emme koskaan
moi hymäksemme käyttää muutoin kuin myömcillä. Tämä oli
mielestäni onnellinen keksintö, ja heti rupesin myöskentelcmään
tuota meille tarpeetonta kalua. Ia kun hywiä waatteita oli
runsaasti, sain minä niillä kokoon nätin rahasumman.

Tällä ci wielä pitkälle päästy, mutta yksi keksintö syn-
nyttää toisen. Meillä oli paljon hywiä huonekaluja, jotka
micswainnjani oli tehnyt. Me emme tarminneet niitä nykyi-
sessä pienessä asunnossamme kuin wähäisen osan, ja kaikki
liiat kalut oliwat entisen kotimme ylisillä joutilaina ja mitään
hyödyttämättä. Miks'en möisi näitä myödä, niinkuin maat-
teitäkin, sillä omathan nämät meille nykyään aiman tarpeetto-
mia ja jos niitä wielä joskus tarwitseisikin, moimmehan niitä
saada, jos marat riittäwät, ajattelin minä. Oitis rupesin
niitäkin kaupittelemaan ja kun ne oliwat hymiä kalnja, tämi-
wät ne pian kaupaksi.

Tällä lamalla sain kokoon useampia satoja markkoja ja
tämä oli minusta paljon. Tarjosin niitä Ristolle talon lu-
nastuksen lyhennykseksi, mutta ei hän ottanut niitä wastaan.

„Pitäkää näitä rahoja pääomananne ja koettakaa kar-
tuttaa niitä. Jos nyt nämät antaisitte pois, niin ei teille
jäisi mitään mahdollisuutta saada waroja, sillä työllänne an-
saitsemat rowot tarwitsette kyllä elätiksenne", sanoi hän.

„Mitenkäpä minä niitä kartuttaisin?" sanoin minä.
„Woisittehan ostaa wiljaa, käytättää jauhoiksi, leipoa

ja myödä; sopisi myös tehdä maltaita, panna olutta ja sitä-
kin myödä", opasti hän.

Tämä ncuwo tuntui mielestäni marsin särkemällä ja
paikalla ryhdyin minä puuhaan. Minä ostin wiljaa, jau-
hatin, leimoin, tein maltaita, panin olutta ja rupesin niitä
myömänn. Kun ihmiset oppimat saamaan hywää leipää ja
sahtia, käwi kauppa hywin. Taloudellinen tilamme parani
silminnähtämästi, mutta kun wuoden päästä tein tiliä tu-
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loista ja menoista, oli kaikki wuoden waimat menneet elämi-
seen ja huoneen wuokraan, eikä melan eteen jäänyt penniäkään.

Tämä keino ei kelpaa, sillä tällä tumalla en koskaan
san omaa kattoa päämme päälle, täytyy keksiä joku muu keino
lisäksi, mietin minä.

Minä olin pienuudesta pitäin tottunut maantyöhön.
Kun olisi oma pelto, josta saisi miljaa, ettei kaikki olisi os-
tossa, niin ehkä sitten saisin jotakin säästöön, mutta mistä ja
millä saisin oman pellon, aprikoitsin minä yhä edelleen.

Kulkiessani olin huomannut, että kaupungin maalla on
hywää, lihawaa ja kiwetöntä peltomaata, ja tähän kiintyi nyt
ajatukseni. Minä rupesiin pyytelemään, että kaupunki antaisi
sitä minun wiljeltämäkseni. Ensin naurettiin ja pilkattiin
minun puuhiani. „Akka rupeaisi maata raimaamaan ja wil-
jelemään. Kaikkea sitä kuulee!" sanottiin, mutta minä en
heittänyt toiwoani enkä puuhaani. Wihdoin antoi Maistraati
minulle koetteeksi palasen maata misseillä ehdoilla.

Nyt tuli toiset tuumat. Koko ensimciisen kesän olin
kuokka ja lapio kädessä, ja syksyllä oli minulla hywä pala-
nen kylmettynä rukiisen. Wuosi elettiin tuolla pienellä kan-
pankitkuttamisella, johon minulla oli taimella kyllin aikaa.
Seuraaman kesän olin taascnkin pellon teossa, mutta syksyllä
sain pellostani jo kymmenen tynnyriä rukiita kuin herneitä.
Woi kuinka rikas olin nyt mielestäni. Wilja oli seuraamana
wuonna hywissä hinnoissa, niin että ruistynnyri maksoi kak-
sikymmentä wiisi markkaa. Kun nyt wuodeu päästä tarkas-
telin, oliko mitään wuoden tarpeista säästöön jäänyt, huoma-
sin, että säästöä oli kaksisataa Viisikymmentä markkaa.

Tämä hawainto loi minuun toiwoa ja luottamuksella
aloin minä tehdä työtä, eikä se ole hukkaan mennyt. Sillä
tumalla olen jatkanut aina näihin aikoihin saakka", kertoeli
wmmo.
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„Ia kaikkiko tämä pelto on teidän tckemäännc?" kysyi
matkustaja.

„loka kipcne mitä tässä aidan sisälläkin on, mutta mi-
nun tekemiäni ketoja on paljon tuolla aidan takanakin," sanoi
waimo.

„Tuollat'o, missä eläimet käwclewät laitumella?"
„Niin."
„Kuinka te ketojanne olette aidan taa heittäneet, eiwätkö

kaswa enään?"
„Kyllä, mutta minä olen maan saanut wiljelläkseni sillä

ehdolla, että saan ottaa siitä neljä wiljaa ja sitten jääpi se
kaupungin karjanlllitumekst", selitti waimo.

„Eikö se ole liian lyhyt wiljclys-aika?" kysyi mat-
kustaja.

„Ei se ole. Maa on lihawaa, wäkewä mnha päällä
ja hywä sawi ojanpohjissa; kaswaa ilman lannoittamatta wil-
jaa maan täydeltä —; eikähän ole mitään muuta menoa",
tuumaili waimo.

„Olctteko kaupungissa syntynytkin?"
„En ole; olen kotoisin K—n pitäjästä Suupohjan

maalta."
„Suupohjan maalta! Kuinka sitten olette tänne jou-

tuneet?"
„Niinkuin moni muukin joutuu pois kotipaikoiltansa. .

. . Satuin käymään tässä kaupungissa, näimme toisemme ja
menimme imimisiin. Siinä se sitten oli."

„Ia niin le yksinäisenä waimoihmisenä elätätte semmoi-sen lapsijoukon muiden muutta?"
„Niinhän tuota toki."
„Ettekö saaneet silloinkaan köyhäin apua, kun oli kaik-

kian ahtaimmat ajat?" kysyi matkustaja.
„Köyhäin apuako?" sanoi waimo säikähtäen. „Eihän

toki. Jumalan tähden. Ennen olisin tehnyt työtä henkeen
3
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asti, ennenkuin olisin alennut niin kurjaksi, että olisin tahto-
nut köyhäin apua ——. Ei toki, ei toki", jatkoi hän sit-
ten itseensä luottawasti.

„Ia teillä on oma talo nyt, niinhän muistelen teidän
äsken sanoneen?"

„Onhan se ...; oma entinen talo."
„Myös Ristolle maksettu, eikö niin?"
„Kyllä se totta on; hän ei enään welo mitään."
„Kuinka se käwi miten oli lopputili?"
„Sitätehden kuin sain peltoa raiwatuksi, sitätchden kart-

tui »varallisuuskin wuofi wuodelta. Kun sain kokoon puoli-
toista tuhatta markkaa, wein ne Ristolle. Hän hämmästyi
niin, ettei towiin aikaan woinut puhua mitään.

„Minä en olisi woinut uskoa, että te näin pian sai-
sitte näin paljon rahoja kokoon. Luottamusta kyllä on mi-
nulla teihin ollut, mutta tämä menee mahdottomiin. Minun
käytökseni teitä kohtaan tuntui mielestänne ehkä kowalta, kun
ajoin teidät pois omista huoneistanne, mutta teidän hywäännc
kuitenkin tarkoitin, nyt woin sen tarkemmin selittää. Minä
olen saanut huoneistanne wuokraa wuosittain kaksisataa mark-
kaa ja minun welkani kaswu wiiden jälkeen sadalla ei tee
enempää kuiu sata kymmenen markkaa. Pää-oman lyhennyk-
seksi on siis huonetten muokrasta joka wuosi jäänyt yhdeksän-
kymmentä markkaa. Kun pää-oma on jokawuosi lyhennyt, un
kaswukin lyhennyt ja nyt ette ole minulle enään näinkään
paljun welkaa. Te saatte tuomista rahoistanne takaisin nel-
jäkymmentä markkaa ja sitten olemme kuitit. Alkujaan olikin
tarkoitukseni semmoinen, että tällä tumalla kuoletan wähitellen
koko melan ja annan sitten talon teille takaisin. Kumminkin
olisi se keino wetänyt pitkälle, mutta nythän on hywä, kuin
asia näin sukkelaan käwi. Nyt ymmärrätte, minkä wuoksi tei-
dät talostanne pois häädin ja toiwon että sen minulle anteeksi
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annatte. Talo on nyt teidän ja parin wiikon päästä saatte
siihen muuttaa asumaan, sillä silloin on muutto-aika."

Niin puheli Risto.
Nyt tuli minun muoroni hämmästyä. Olin otaksunut,

että wclka oli jo wähintääu kasunnut kolmeentuhanteen mark-
kaan. Rehellisenä miehenä olin kyllä Ristoa aina pitänyt,
mutta en osannut nawistaakann, että hän un niin jalosti mei-
dän eduksemme toimiuut. Sen kyllä tiesi», että hän huoneet
wuokrasi, mutta sitä en tiennyt, paljonko hän niistä sai »vuok-
raa, ja maikkapa paljonkin olisi saanut, mitäpä minun siihen
tuli, sillä olihan hänellä oikeus ne hywcikseen käyttää.-,

Kyynel silmissä kiittelin ja kostelin minä häntä ja nyt
wasta täydellisesti tunsin, kuinka hywcin työn hän meille oli
tehnyt.

„Minun sydamelleni käwi teidän moninkertainen surunne,
hätänne ja ahdistuksenne. Minä itse kyllitellen olen saanut
kokea samanlaista ja tiedän miltä se maistaa", sanoi hän wä-
rähtelemällä äänellä ja hänen katkenneen kätensä tynkkä taa-
senkin märähteli; niin se tekee aina, kun häntä kohtaa joku asia,
joka koskee hänen sydämcllensä", selitteli waimo.

Näin haastellessa oli aika paljon kulunut. Aurinko oli
jo laskenut ja wieraat hankkimat lähtemään.

»Ettekö tekin lähde pois, pääsette meidän kyydillämme
kaupunkiin?" sanoi matkustaja mainiolle.

„En minä wielä lähde minä en malta . . . Nyt
un niin tyyni ilma polttaa noita kanto- ja risukokoja; maakin
un siksi tuore wiimeiseu sateen ja kemäimenkin tuoreuden wnoksi,
ettei ole pelkoa maan palamisesta", sanoi waimo.

„Ettctö ensinkään polta peltojanne?"
„En »vähääkään; sehän olisikin ajattelemnttomasti tehty,

sillä silloinhan polttaisin malmista omaisuuttani", arweli maimo.
„Antakaa anteeksi, kun olemme kuluttaneet teidän ai-

kaanne! Nyt saatte meidän wuoksemme tehdä työtänne koko
3,
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yön", sanoi matkustaja.
>,Ei se tee mitäkin. Jolla on parempi polttaa kuin päi-

wällä; lepään sitten huomenna eikäpnhän Nyt pimeä
haittaa. On ollut niin hupainen kanssanne keskustella, sillä
entinen elämäni aukesi eteeni kuin elämä kirja", sanoi waimm

Sydämelliset hymastit sanottuansa lähtiwät matkusta-
jat pois.
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iv

Memmillä asteilla.

„Nyt meillä ci ole yhtään kiirettä, annetaan hewoscn
maan käwcllä", sanoi matkustaja kyytimiehelle, hewosen kä-
wellä jurpotellessll

„Tulee komin yö, ennenkuin ehdimme kaupunkiin", ivas-

tasi kyytimies.
„Mhän nytkin on ja yhtähän se meille on, tulemmeko

sinne tuntia waremmin tai myöhemmin. Minä tahtoisin
ihailla näitä Pohjolan maloista öitä", sanoi matkustaja.

„No, samanpa tuo tekee", sanoi kyytimies ja alkoi wi-
hcllellä jotakin mielilauluaan.

Seurasi towi äänettömyyttä.
„Mitä te piditte tuosta waimosta?" kysyi kyytimies

äkkiä.
„Ihmeen paljon. Häntä kannattaa siweellinen ja us?

konnollinen woima, ja tämä woima on kohottanut hänet monta
muuta korkeammalle. Hän kelpaisi esikuwaksi monelle ihmi-
selle, sekä miehille että waimoille", sanoi matkustaja.

„Älkää muuta älkääkä toista . . . Eikö sitten kelpaisi
. . .

? Ajatelkaas! Waimo-ihminen elättää kuusi lasta, joista
manhin ei ijässään ole wuoteesta päässyt ylös ...ja komi-
astipa elättääkin. Siihen sitten mielä päälliseksi maksaa sem-
moisen melan —. Se on jo jotakin. Hänellä on nyt komea
talo, ei kenellekään pennin metkaa; miljaa on säästössä mo-
neksi wuodeksi mitäs puuttuu, maikkei ole kuin waimoincn
henki? Tiesinhän minä, että te pidätte hänestä".



puhisi kyytim es puhumaan; tuutuipa siltä kuin koko waimon
hymyys olisi ollut hauen ansionsa.

„Oikcnssa olette", sanoi matkustaja ja waipui taas mict-
tcisinsn.

Kyytimies rupesi taascnkin wiheltelemään, mutta toiuin
päästä rupesi hän nuokkumaan ja nukkui wiimcin.

Minään mietiskeli nyt matkustaja yön hiljaisuudessa.
Ei kuulunut muuta kun kamelia lötöstelcwän hewoscn kamioi-
den lapse ja kärrynratastcn ritinä hiekoitetulla tiellä, sillä lin-
nutkin pitimät yösydäntä ja oliwat lakanneet laulamasta; ai-
noastaan jonkun juokseman pnron sorina säesti silloin tällöin
noita yksitoikkoisia säwcleitä.

„Kaupunki näkyy jo", scmoi matkustaja ja nyhjäsi kyy-
timicstä.

„lopahnn, näen mä", sanoi kyytimies oikaisten itsensä,
kohentaen lattiansa ja pyyhkien takkinsa hihalla kuorsaamisesta
wnahtoontuucita suupieltään.

„En ole tullut kysyneeksi kotipaikkaanne?" sanoi mat-
kustaja.

Taältähän tuota olen kaupuugista", sanoi kyytimies hau-
kotellen.

„Kestikiewarista?"
„Ei kuin pikku talosta."
„Sittehän te tiedätte mihin täällä on paras mennä?"
„Tiedän Eiköhän sitä kestikiemarissa

Haaih."
Kello oli kaksi yöllä, kun he tulimat kaupunkiin. 3!iin-

kuin pikkukaupuugeissa tamallisesti on, ci laitakaupungissa nä-
kynyt hcngenhuokua, sillä ihnusct uukkuiwnt parhaaltansa ma-
keinta aamu-untnnsa. Mutta keskemmällä kaupunkia tnlla tcp'
pasi rannasta päin heitä wastaan jalkasin melkoinen parwi
herrasmiehiä. Useat heistä kameli käsikädessä ja heidän as-

70 P. Päiwnrinta.



tuntansa oli jotensakin warma. He meniwät matkustajan: ohi
mitään sanomatta, katsoa wilkasiwat maan heihin.

Tuskin olimat nämät näkymättömiin menneet, poiketen
toiselle kadulle, kun matkustajia mustaan alkoi tulla toista
maata. Heitä kohden ajaa wiiletti nyt täyttä wauhtia hewo-
selin tulijoita. Hewoncn hyppäsi niin rajusti, että oikein hir-
witti, semminkin näin yösenä nilana, jolloin kuitenkin on jon-
kunmoista hämärää, maikka yöt omatkin waloisat. Tuli ki-
pinöitsi hcwosen kawioista, lyödessään kengitettyjä jalkojaan
katnkimiä mastaan ja kicssien rattaistakin tuiskahteli silloin
tällöin säkeniä. Kicssien taka-istuimella istui ajaja, ohjaten
wirmaa hewosta. Kaksi herrasmiestä istui ruman kiesseissä,
rctkahdellen, milloin toisiansa mastaan, kulloin taas päinwas-
toin. Tumasta rötkcihtimät he niin symälle eteenpäin, että
luuli heidät putoaman nurin-niskoin kiessicn keulan ylitse hc-
moscn jalkoihin. Wäliin taas saimat he taapciin semmoisen
suonenmedon tapaisen ponnahduksen, että pelkäsi heidät, sääret
mirweliä huutaen, takaperoista häränpyllyä heittäen lentämän
kyytimiehen ylitse päälleen kimikatuun. Oli miehissä notkeutta,
ja jospa lienee ollut lämpöäkin.

Matkustajat lokiwat maistaa heitä ja niin päästiin on-
nellisesti toistensa ohitse.

Samassa tuli mastaan jalkamies-pari. He käweliwät
niin tarkkaan koko tuon leweän kadun, että tuskin siihen jäi
ainuttakaan neliöjalkaa, jota he eiwät olisi tallustelleet. Eipä
kadun lemeysknän kenties olisi heidän kulkeakseen riittänyt, jol-
leiwat rakennukset katuwicrellä olisi heitä estäneet lameampaa
alaa tieksensä ottamasta. Tähän armeluun tuli siitä, kun ystä-
mykset yhtenään törmcisiwät rakennusten seiniin kopiksi, milloin
yhdellä, kulloin toisella puolella katua. Tuossa rynnäkössä käwi
matista niin nolosti, että seinä potkasi heitä niin lujasti ivas-
taan, jotta he kiuwahtiwat seljallensa kuin torakat, niin että
tallukat wiuhahtiwat tuimasta kohden. Toinen heistä ol;
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pitkä ja hicnosäärinen, hännystakissa olewa hcrra. Hän lie-
nee pitänyt katukuvista parempaa huolta kuin tukewampi kump-
paninsa, koska hnn yht'äkkiä rupesi niitä suutelemaan. Tämä
käwi niin kiireesti ja suurella mauhdilla, että hän huilasi sen
moimnsta hywan matkan watsastann eteen päin. Siitä ylös-
noustuansa oli hywä palanen poissa hänen nenänsä päästä.
Tämä ci taannut olla mikään surcttawa mahinko, sillä sitä ennen
oli hnncn nokkansa tawattoman pystö sn tcräwä, mutta nyt oli
se tasaantunut jotenkin suhteelliseksi. Kuitenkaan ei hän tain-
nut pitää koko nokan lyhennyksestä, sillä hän kiroili julmasti
ja tapaili nokkaa kouraansa, mutta se riiwattu heilui niin hir-
muisesti, ettei hän saanut sitä kuuni.

Kyytimies ci woinut olla seisauttamatta hcwosta katso-
akseen noiden herrojen maimnloista matkaa.

te mou^mon—kat ka—ka katse-
lette ihmisiä?" sommcrteli tuo nenänsä tasannut.

„Aja pois!" sanoi matkustaja kärsimättömästi.
He lähtiwät.
„Knikki ihmisetkö tässä kaupuugissa oiuat suomuksissa?"

kysyi matkustaja.
„Ei toki kaikki. Eiwnthnn nuot ensimmäisetkään kowin

pahasti ....Eilen tuli ensimäkien höyrylniwa tänä kesänä
kaupunkiin ja herrat omat olleet siellä juomassa; sieltä ne mää-
rit nyt palailemat kas taas tuolla!" sauoi kyytimies, osoit-
taen erästä katua kohden.

Sieltä tuli toinen pan jalkamiehiä. He oliwat liha-
win ja parrakkaita miehiä, niin toinen knin kumpainenkin,
Käsikaulassa tulla lötösteliwät he ja kummallakin oli keppi
kädessä. Tainasta heistä toinen lotkahti piikeillensä kadulle ja
wälistä he taasen molemmin lytkähtiwät yhteen nippuun; olipa
siinä silloin kokonainen läjä. Kun kaaduttiin yhdessä nipussa,
mängittiin miestuumasta ylös, mutta sortuiko heistä maan toi-
nen, oli aina pystöön jääuyt Mlmis kowaonnista auttamaan.
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Selwcisti näki, että hc työssä ja totuudessa kokimat toinen
toisensa kuormaa kantaa.

Nyt tuli juuri kadunristeys, johon heidän piti kääntyä.
Siinä oli pytinki korkealla kiwijalalla ja kiwijalka oli wasta
rapattu hywin karkeaksi, niinkuin kaupungeissa on usein ta-
pana tehdä. Tämän siwua lähliwät ystäwyksct astelemaan.
Nyt sattui niin, että toiselta putosi keppi kiwijalan wicrccn.
Mikäpä muu siinä oli neuwona knin täytyi rumeta sitä ylös
wuowaamaan. Mutta sepä ci ollutkaan niin helppo tehtäwä
kuin puustakatsoja luulisi. Sillä kun hän suuren wa!snnsa
päälle koetti sujuttaa itseänsä, niinkuin paininpuulle, teki wntsa
pahaa wastusta ja pääkin lienee ollut liian raskas. Siinä
hän kiikkui kuin puutariu nenässä ja käsi ei wann ylöttynyt
keppiin, maikka kuinkakii: olisi kurkoittanut. Wihdoin teki hän
wäkiponnistukscn, mutta sillä pahalla seurauksella, että pään-
puoli moitti, jalat kirposiwat maasta ja samassa pukkasi hän
paljaan päälakensa kiwijnlknan semmoisella woimalla, että luuli
tiiuijalan puhkcuwan sisään.

Woi kowa-onni sentään! Tuon munkkimoisen päälaen
repi karkea rappinki niin ristirastiin, että se oli melkein yhtä
monessa kairassa kuin nahkiaismertn ja meri kähisi siitä sota-
palkasta kuin siiwilcistn. Kuitenkaan ei sitä komin paljon
merta tullut, mutta yleensä sitä maan walui. Koetettiin ha-
kea haawaa, mutta sitä ci löytynyt missään ja kuitenkin oli
se kaikkialla, sillä päälaki oli yhtenä mömmönä.

Keppi se makasi rauhallisesti kiwijalan wierustalla ja
ikäänkuin ilkkuen oli se oleminaan aiwan tietämätön, koko omis-
tajansa ja muiden hädästä. Ia sen omistaja se laskeutui tyy-
ncesti kepin wicrcen rauhallisesti lepäämään. Oli niinkuin hän
olisi halunnut kepin luo, kun keppi ei tullut hänen luoksensa,
ja niin he olimnt taasenkin hywät ystäwät, kuten ennenkin.

Dstämä koetti tomeriaan ylös auttaa, mutta se oli
doton, Hän koetti häntä nostaa, wenyttää ja wanuttaa, mutta
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siinä pysyi toweri, ruikuttaen surkeasti. Matkustajat ciwät
woineet olla säälimättä tuota loman onnen saanutta. He as-
tuiwat kärryistä alas ja sitten koetettiin miehissä määntää
ylös pulman kohtaamaa, mutta kaikki oli turhaa, sillä hän py-
syi kun pysyikin siinä; eipä mikään ihmiswoima näkynyt woi-
nmn häntä auttaa, sillä hän ei waan ottanut jalwoillensa.

„Kylle teiden teyty auttan teme herran. Ottan hewo-
nen ja wiian kotia; mine maksa teile hywä juomaraha", sa-
noi sortuneen armelias ystawä matkustajille.

Waikka tämä olikin wastenmielistä, täytyi matkustajan:
kuitenkin, samaritanukscn kannalta katsoen, tämä pyyntö täyt-
tää, waikkeiwat he sitä herran sanojen mukaan ymmärtäneet.

Matkustajat nouiiwat hewosen ja sitten he kolmikannassa
wäänfiwat kowa-onnisen sauwoinensa kärryihin.

Kun tuo seinään päänsä pukannut herra oli kotiin saa-
tettu ja „sisälle" miety, aukaisi hänen jalomielinen ystäwänsä
pörssinsä, tirkisteli kauwan sen sisälle, walikoitsi ja haeskeli
sieltä. Wihdoin löysi hän etsittmuänsä.

„Tuossll sine saa", sanoi hän sitten ja ojensi kyytimie-
helle kymmenenpennin lantin.

Kyytimies ei ottanut sitä.
„Mite? Tahtoko sine hewyttömempi wielä enempi? Se

on liikapaljo sekin; wiisi pennin olisiwat rekkenyt, sillä eipe
matkat ollu pitemmet", sanoi tuo lähimmäisensä eduksi uhraa-
wainen herra.

„Eipä taida wielä konkurssi ciiwcm lähellä olla, koska
pn noin kitsas . Senkin häwyttömät", mutisi kyy-
timies.

Kun he tästä lähtiwcit, tulla kopitti satamasta päin
eräs herra, jolla oli puujalka. Hänen jalkansa oli aikoinaan
reidestä poikki leikattu, jonka wuoksi tuo paksu reiden tynkkä
bli pistetty puujalan yläpäässä olewnan kiulmnoiseen torween;
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muutoin oli se hihnoilla kiinnitetty miehen runkoon, jonka
wuotsi ci sitä tarwinnut käsin kiinni pidellä.

Hän oli ehkä paras kuwelijä kaikista noista edellisistä
höyrylmwalta tulijoista. Hän tulla tapitti aika kyytiä, mutta
oli kuitenkin sen wcrmn uunossa, että tarwitsi koko käytäwän
(trotoaariu) lcwcydeu käwcllessään.

Nyt oli sattunut niin, että saman kadun wnrrclla oli
eräs katulyhdyu tolppa lahouut ja kantuuut kumoon. Eili-
senä päiwänä oli tolppa korjattu pois ja maahan jäänyt tywi
nostettu maasta ylös. Täten jäi siihen sywä ja kaltainen
reikä. Tämä oli yöksi jäänyt peittämättä, siinä uskossa kai,
ettei suinkaan kukaan siihen yöllä astuisi, semminkään kuin
tawallinen jalka ci siihen mahtuisiknan.

„Hän on kauppamies Korppeliiui, joka tuolta tulee",
sanoi kyytimies.

Samassa tuokiossa kaatua mäksästi puujalka herra ylön-
kuppuraisiansa ja ilkeä rusahdus kuului. Hän oli astua pöt-
kännyt puujalkansa tuohon tolpan reikään ja siitä tuo kuper-
keikka. Siinä rymäkässä meni hänen puujnlknnsa poikki ja
hän ei päässyt paikalta pMhtämään.

Matkustajat, jotka euuät tienneet koko tolpan reiästä
niin mitään, hämmästyiwät kowin ja ricnsiwät apuun.

„Kuule sinä Melkkele (Mälkkälä)! Mene sinä minun
rouwani tykö ja keske hcne auta minulle töine jalka, ette mine
pesse teste pois", sanoi Korppeliini kyytimiehille, sillä hän
tlinsi hänet.

„Minä olen kyytissn, niinkuin näette; sitä paitsi on mi-
nun hankala mennä sinne yöllä kolistelemaan", sanoi kyy-
timies.

„No otta sine sitte minu kärry ja wie koti", pyyteli
hän wielä.

„Taitaisitte antaa kymmenen penniä, niinkuin Härkäm
terikin kun hänetkin kotiinsa raijasin, ja mihinkäs sitten kyyti
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joutuu?" sanoi kyytimies, nähtmvästi tuskaantuneena cisköi-
sestä huonosta tienestistään.

„No mmc anta markka sinulle, kun sine wie minun",
sanoi Korppeliini.

„Mitä tuo toinen herra sanonee?" sanoi kyytimies ja
katsoi kysywästi matkustajaa silmiin.

„Minä odotan tnssä niin kauwan", sanoi matkustaja.
Kyytimies lähti wicmäcin.
Kestikicwarin pihalla oli tyhjät kicssit. Niissä oli is-

tumassa eräs herra. Hänellä ei ollut lakkia päässä ja toi-
sessa kädessä maan oli hansitta.

Kun matklistajnt ajoiwat kartanoon, istui hän pää rii-
puksissa, eikä näyttänyt tietämän mistään; matkustnjain liik-
keestä tulleesta kolinasta hawahtui hän ja rupesi töllistele-
mään ympärillensä.

«Hcwonen aisoihin! Kuulctteko te senkin kulmurit",
äyhkyi herra matkustajat huomattuaan.

„Mitä herra sanoo?" kysyi kyytimies.
„Mitcikö sanoo? Wai niin! Hemonen aisoihin sa-

non minä, ja heti —. Kuinka kauwan minun täytyy
tässä huutaa ja odottaa? taikka mi —minä ma—litan
. . . . kyllä, kyllä minä näytän >. No tämähän ny—nyt
testikiewari on!" höpisi ja tiustui herra.

„Mihin herra sitten matkustaa?" kysyi kyytimies.
«Mihinkäkö? Häh? Ko—kotia minä menen .

. .

o —omaan kaupunkiin ; e-cn rupea olemaan tu—tun-
tiakaan tässä wi—'viheliäisessä kaupunki-rähjässä. Ni—niin
teen -—. Kuulitko hcwoncn ja sukkelaan!" toimitti herra.

„No mutta kotikaupungissahan te nyt olette, kcstikiewa-
rin kartanolla ja totinne on aiwan lähellä, kolmas portti
tästä", sanoi kyytimies, joka tunsi tuon kyytiä halucnuaiscn
herran.

„W—minä, minä, minä e—en tietäisi, minä. Tä-

76 P. Päiwärintll.



—tämä ei o—ole ko—koti kaupunki, eikä tämä ole m—niin
päinkään, ja—ja kuinka hiton la—lailla minä tänne o—olen
joutunutkin, si—sitä en saa pci . Hc-
wosta, he—hcwosta", höpisi tuo mielestään toisesta kaupun-
gista olewa herra.

Wiimciseltci sai hän waan heikolla äänellä sanansa sa-
notuksi, sillä silmin-nähtäwästi uni ja uupumus saiwat hä-
nessä yhä suurempaa maltaa. Wiimeiset sanat änkytettyänsä
nojaantui hän istumen selkämystä wasten ja alkoi, wiimeinen
sana suussa, kuorsaamaan.

Samassa sattui kestikiemarin renki tulemaan pihalle-
„Wiedään tuo Rysändcr kotiinsa", ehdoittcli kyytimies,
„Se akka saakeli", sanoi renki ja raapi kormallisiaan.
,Mitäpä me hänestä . . . itkeähän tuota tuossakin .

. . . ; sopikoot keskenänsä", armeli kyytimies.
„Kuinka se kämisi päinsä?"
„Tämäpä nyt toki asia . . . otamme kärryn aisoista

kiinni ja medämme herran kotiinsa. Siinä kaikki", sanoi kyy-
timies.

„No."
Miehet alkoiwat mctää kärryjä pitkin kiwillä laskettua

pihaa.
„Noo, noo jojoko wihdoinkin! A—ajaka, aja-

kaa, että et—et " örisi herra, joka rytinästä oli sen
werran tointunut, että luuli nyt hewosen oleman edessänsä ja
ajettawan luultua kotikaupunkia kohden.

Porrasten eteen päästyänsä alkoiwat he kantaa herraa
huoneesen ja silloin ei hän tiennyt mitään tästä maailmasta.

Porstuaan päästyänsä rupesi kyytimies kolkuttamaan
salin owca.

„Mitä sinä siellä . . .
? Pysy nyt siellä, missä yönkin

olet mieltänyt", kuului wihdoin sisältä waimonpuolcn äreä ääni.
Kyytimies kolkutti sitä kowemmasti, hiiskumatta mitään.
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„Kyllä minä sinun . . . ." kuului silloin ja samassa
aukesi omi.

Kyytimies tarttui owen laitaan ja wctäsi sen seljalleen.
„Hyi! Mitä roistoja tc olette, jotka tunkceunutte ih-

misten asunnoihin", sanoi rouwa säikähtyen ja wctäysi takaisin.
„Ei hätää, rouwa . . ; on täällä talon herrakin", sa-

noi kyytimies jn samassa wanuiwat he ohjattnwaansa, kantaak-
sensa hänet hnonccsen.

Kcstikicwarin renki otti wähän waromattomasti pään-
puolcsta kiinni, niin että se kirposi hänen käsistään ja pää
kolahti jotenkin kowasti lattiaan.

„Noo, noo, ma—mamma! Mi—mitä sinä sii—siinä
nyt ta—taas", ärisi herra.<

„Eikö se wictä taas tuo sika .
. . mutta kyllä minä

. . . Mitä sitä nyt makuu-aikana tänne meditte, mahdoitte
antaa hänen aamuun asti olla siellä, missä hän on tuommoi-
seksi tullutkin?" äystäsi rouwa.

„Meidän syytämme ei siihen ole, että hänen laitansa
on nyt tuommoinen, ja luulenpa hänen oleman yhtä oikeute-
tun täällä olemaan kuin mullallakin", sanoi kyytimies ja he
imitoimat herran sohivalle.

Sitten lähtiwät herran kyyditsicit pois.
Sen ajan kuin he siellä wiipyiwät, odotti matkustaja

heitä kcstikiewarin kartanolla.
„Omistaan eläjiä kait nuot höyrylaivasta palaajatkin

lienewät, jotka me satuimme näkemään, sillä tuskinpa hekään
tarwitsewat köyhäin apua —. Monenlaista on tässä maail-
massa", sanoi matkustaja heidän tultuaan.

Sitten suoritti hän kyytimiehensä tämän suureksi tyyty-
wäisyydeksi, ja lähti muutamaksi tunniksi etsimään leposicm
kestikiewarista.
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Kun matkustaja aamulla heräsi, oli kello jo yhdeksän.
Kiiruusti puki hän päällensä ja lähti kaupungille. Kun hän
oli jonkun tunnin käwellyt, tuli hän muutaman huoneen edus-
talle, jossa oli tmvllllista enemmän wäkcä. Ntelijaisuudesta
seisahtui hän muiden joukkoon.

„Kuka siellä nyt on raastuwan päällä?" kysyi eräs
wllsta tullut.

„Eihän tuolla näy mitään", sanoi eräs koiran silmä ja
alkoi töllistellä katolle.

Samassa huomasi matkustaja Kättä-Riston «väkijoukossa
ja meni häntä terwchtimään.

„Nythän se jo alkaa rumeta wctelcmään", sanoi Risto
hyimyillen.

„Mikä alkaa rnweta wetelemciän?" kysyi matkustaja.
„Kylän rikkaimman miehen asiat".
«Kuinka niin?"
„Hän on Parhaallaan tutkittawana raastuwassa."
„No mistä asiasta?" kysyi matkustaja hämmästyneenä."
„Wekselin wäcirennyksestci."
„Niinkö lyhyeen loppuikin oikein ja määrin kokoonkää-

ritty rikkaus?" sanoi matkustaja kummastellen.
>,Niin; wääryys ei menesty", sanoi Risto ja hänen kä-

tensä tyuM taasenkin wärähteli.
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