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i.

Kanttilapset.

hiinhän se on. Sen aikasista asioista on paljon puhuttu ja
kirjoitettu, jolta tämäkin kertomus on. Mutta kenpä woisi siitä
koslaan kaikenni waijeta, joka omin silmin on nähnyt kaiken sen
kurjuuden ja ne kärsimykset, mitä kansa sai »vuosina 1862—1867
nähdä ja kokea. Olihan silloin peräkkäin wiisi katowuotta, joista
»vuosi 186? oli hirwein. Edelliset neljä oliwat ikäänkuin enna-
kolta kansalta imeneet kaiken »varallisuuden, mehun ja ytimen, »val-
mistaen siten tilaa »viimeisen, kowimman katowuoden hirmuille.

Kun ajattelen niitä aikoja ja muistelen niitä tapauksia mitä
silloin näin, pyrkii weri hyytymään suonissani ja kylmä wäre tä-
risyttää ruumistani. Kruunu riensi apuun, ulkomailta tuli lah-
joja ja yksityiset jakoiwat leipäpalasta niin kauan kuin heillä oli
jakamista, „mutta mitä se oli noin paljoille". Pian loppuiwat
kruunun warat, pian lakkasiwat ulkomaalaisten almut, pian chtyi-
wät yksityisen warat, ja pian olimme tasawäkiset woimissa ja »va-
rallisuudessa. Viimeinen wuosi ei ollut antanut rawinnoksemme
muuta luin olkia ja nämät sekä peuran jäkälät tuliwat nyt mel-
kein ainoaksi rawinnoksemme. Pian alkoi horjuwia haamuja kul-
kea pitkin teitä talosta taloon, etsien, jos jossakin löytyisi wielä
jotakin syötäwää. Joka päiwä tuli uusia tietoja uusista kuoleman
tapauksista. Niistä, joiden oli eilen wielä nähty horjuen ja hoi-
perrellen tiellä knlkewan, olioina joku johonkinkommeltunut ja sii-
hen henkensä heittänyt tahi jonkun huoneen nurkkaan kuolla kyt-
kähtänyt.

Hallitus ryhtyi »voimakkaammin asiaan. Kunnille annettiin
kowa käsky, että niiden pitää laittaa köyhäin huoneet, joissa kun-
tien tulee köyhille antaa työtä ja ruokaa, ja hoitaa heidät kaikin-
puoliu hywästi. Hallitus katsoi perään, että niimät määräykset
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kaikkialla kiireesti pantiin toimeen, ja walwoi jokapaikassaköyhäin
huoucittcu asioita. Tällä hywäätarloittawalla laitoksella oli kui-
tenkin tllikcuni toisenlaiset seuraukset kuin mitä oli toiwottn. Sillä
kaikki tämä Viheliäisyys ja kurjuus yksiiu paikkoihin koottuina,
synnytti ankaran kulkutaudin, ja kuolon-enkeli rupesi noideu ko-
loon-ahdattujen joukosta uiittämääu monin kerroin runsaamman
saaliin knin koslaan ennen.

Aikomukseni ei olekaan rnweta kirjoittamaan yleistä histo-
riaa kaikesta siitä, mitä maamme sai silloin kärsiä, mntta olkoon
tämä mainittuna kertomuksen alustawana pohjana.

On eräs sunnnntai-aamu kewät-talwella 1868. Läänin ln-
wernööri on köyhäin huoncttcntarkastnsmatkallaansaapnnntH—n
luntaan, jossa myös on köyhäin huone. Heti kun Kuvernööri on
päässyt lcstikiewarin pihalle, ohjaa hän askeleensa köyhäintaloa
kohden. Johtaja saa kiimaan käskyn, saapnmaau heti kuwernoörin
eteen, tekemään tiliä hallituksestaau; piau saapuukiu häu pelok-
kaan näköisenä.

„3to, kuinka täällä nyt asiat owat?" kysyi knwernööri.
„Huonosti, herra knwernööri", sanoi johtaja, ja hänen

äänensä wärähteli.
„Mitci, ja niin paljon kuin tänne on annettu apua", sa-

noi knwernööri tuimistuneen näköisenä.
Muutama markkakymmeninen ja muutama kymmen jau-

holeiwisköitä ei kanwaksi riitä, sillä hätä on niin yleinen, että
kaikki owat wailla", rohkeni johtaja sanoa.

„Onko paljon sairaita?"
„On . .

. paljon on".
„Onko kuollut wiimc aikoina?"
„Nelja wiime wuorokautena".
Kuwernoörin silmät iskiwät tulta. Samassa tuokiossa

tuli siihen horjuen eräs waimo kahden pienen tyttösensä kanssa.
Waimo oli walju ja kalpea. Hänessä ei näyttänyt olewcm
mnnta knin kourallinen luita ja niiden päällä kelmcttyuyt,
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näimcttyuyt ja sinertämä nahka, jonka alla puoleksi sammunut
henki kyti. Hänen silmänsä oliwat painuneet symällc kuopalle,
josta wcltostunut silmäpari tiiluwasti tirkisteli eteensä. Hän
näytti oleman komin yännnästytsissänsä, sillä hän ei ensinkään
tiennyt tuwcrnöörin oleman siellä. Molemmat lapset olimat
myös laihoja, kalpeita ja repaleisia.

„Onko tämä mainio lapsineen teidän hoioettawanannc?
Wastatkaa", sanoi kumernööri tuimasti.

„On, herra kumernööri", sanoi johtaja.
„Tc hoidatte köyhänne sangen huonosti, sanon minä, sen

näen tämän waimon ja näiden lasten surkeasta näöstä; ui-
manhan he owat pelkkiä luurankoja",.sanoi kumernööri.

„He omat olleet täällä masta muutamia ftäiwiä. Mutta
minä luulen, etteiwät he tule täällä suuresti kostumaan, sillä
olki ja jäkälä ei paljon monnia lisänne", selitti johtaja.

»Omatko he tältä kylältä kotoisin?"
„Eiwätkä ole .... he omat penikulman päästä sydän-

maalta, Kanttilll nimisestä uudistalosta. Minusta tuntuisi
parhaalta keinolta, kun menisiwät kotiansa, ja sinne annettai-
siin heille apua minkä woitaisiin .

.
. olisihan heillä siellä edes

lehmä, jolta snisimat maitotilkan . . . täällä ei näy kukaan
lauman henkeänsä pitämän", selitti johtaja.

«Sen minä sanon, että teidän pitää laittaa köyhille työtä

tänne ja hoitaa löyhänne paremmasti, muistakaa se; toimitta-
kaa niin, että he suurimmaksi osaksi itse ansaitsemat elatuksensa,
ctteimät he opi laiskoiksi", määräili kumernööri.

„Työtä on tehty niin paljon tuin on moitu, mutta ny-
kyinen köyhäin huoneen työ on supistunut siihen, että wiclä
kynnelle kykenewät tekemät ruumis-arkkuja niille, jolta owat
päässeet pois tästä kurjuudesta; työ tuskapa on ollut, jos on

saatu arkkuja niin paljon kuin on tarwittu. Mitä tätä ennen
on kokoon saatu, ne owat kaikki tuolla aitassa; tahtoisin tietää, kuka
niistä wähänkään maksaisi .

.
. kukaan ei nyt taiwitse muuta

tuin leipää", arweli johtaja.
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Kuwernöörin tyytymättömyys leimahti nyt ilmituleen.
Hän iski nyrkkinsä täydellä »voimalla lähellä olemaan pöy-
tään, niin että pöytä kohona hyppeli.

„Wai niin! Kyllä minä teidät tunnen. Te ette tee mi-
tään köyhienne hoitamiseksi. Täällä he owal »valjuja ja kal-
peita luin luurangot, mailla minä olen käskenyt heitä hywästi
hoitaa ja ruokkia. Mutta ininä sanon teille, että te olette ol-
leet niskurit ja huolimattomat teille uskotussa toimessanne
Te puhutte kuolleista ja ruumis-arkuista, siihen siaan kuin tei-
dän pitäisi puhua niiden apujen siunatuista »vaikutuksista, mitä
me olemme tänä ahdingon aitana teille hankkineet ja laittaneet.
Mutta koska minullakin on jotakin sanomista teidän tekemi-
siinne, niin ininä sanon aiwan yksinkertaisesti, että te ette saa
kiusata köyhiänne, ettekä saattaa heitä kuolemalle. Teidän täy-
tyy niin, teidän pitää »verottaa kuntaanne, ja määrätä mant-
taalin mukaan niin paljon annettawatsi, että se »nuiden apujen
kanssa riittää kuntanne köyhien elättämiseen", siiyhysi kuwer-
nööri.

Köyhäin huoneen johtaja oli tunnollinen mies. Hänen
mielensä oli ennenkin murruksissa, mutta luwernööm» »viimei-
sen puheen aikana särkyi se kaikenni. Hän tunsi ja tiesi olewai-
sct olot ja nykyisen kuntansa tilan niin tarkkaan, ett'ci kukaan
sen paremmin. Hän oli sälutetty kantamaan yhteiskunnallista
kuormaa, ja »vastaamaan luonnon oikullisista turmista; siinä
hän oli kaikkensa tehnyt, mutta ei ollut hywä niin eikä näin.
Sydämestään olisi hän tahtonut auttaa kansaansa, mutta »voi-
mat puutluiwat, sillä hänen »voin»ansa oli kansan »voimassa, ja
ne myös puuttuiwat. Wiljawat »veet nousi hänen silmiinsä, ja
sanan, »vastauksen lausumatta pökäisi hän ulos, salatakscnsa
kyyneliänsä. Siellä maantien »varrella seisoi hän, miettien ny-
kyisiä oloja, ja niitä syytöksiä, joita hän tunsi syyttömästi saa-
mansa kantaa. Koko nykyinen kurjuus, ja ne »väärät käsityk-
set, joita hallituksen miehet useinkin suurella pontewuudella esiin
toiwat nykyisistä oloista, oliivat awonaisena suurena kirjana
hänen edessään. Hän käsitti täydellisesti inistä laitti tämä oli
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tullut, ja tämä tunto ja tieto se oli, joka särki hänen sydä-
mensä.

Samalla tuli maantietä myöten wiisi hewosta ajajineen,
joilla näytti olewan raskaat kuormat. Johtaja pyyhkäisi takin
hihalla kyyneleet pois silmistänsä ja meni heidän luoksensa.

„Mitä teidän kuormissanne on, tun ne näyttämät niin
raskailta?" kysyi löyhäin huoneen johtaja malkamiehiltä.

..Lihoja."

..Miksi wiette pois ainoankin mehun ja wäen tänä ah-
distuksen ja hädän aikana?" kysyi johtaja.

»Täytyy toettua saada hiukankaan suurusta oljen sekaan,
niin kauwan tun on jotakin, jota wielä jollekin kelpaa; ilman
sitä kesäkin tulee, eitä ole tourallistalaan siementä peltoon",
sanoiwat matlamiehet.

Johtajan lyyneleet haihtuiwat. Niistä sanoista huoma-
si hän, että wielä on lansassa toiwoa ja luottamusta, ja että
heissä kuti tunne, että: „Wiel' uusi päiwä laitti muuttaa woi."
Hän hierusteli silmistänsä p«is wiimcisetkin lyyneliensä jäljet
sa palasi luwernöörin luo.

„Te ette wastannut minulle mitään; siihen siaan, että
teidän olisi pitänyt wastata, luistatte te pois minun kynsistä-
ni. Te ette woi päästä tästä muutoin luin selittämällä: kuin-
ka asiat woiwat näin huonosti olla", sanoi luwernööri yhä
tuimasti.

Pyylewänä ja ylewiinii seisoi johtaja tuwernöörin edessä.
Asiain nykyinen kanta oli hänellä selwillii ja hän ei tuntenut
aristelcwansa tässä asiassa mitään woimaa tässä maailmassa.

„Herra kuwernööri!" alkoi johtaja. „Tämä maatamme
kohdannut kurjuus ei ole minun, eikä kansamme tekoa; se on
korkeimman sallimuksesta tullut, ja siihen en tunne itseäni culä
muita wikapääksi. Wäärin on se, että minua ja kuntaa siitä
syytetään. On helppo sanoa ja määrätä, että laitti tämä wi-
heliäisyys on meidän poistcttawa, mutta sitä me emme wo i
tehdä. Te sanotte, että kuntaa pitää »verottaa ja koota näille
kaikille riiltäwä ruoka. Mitä tämä on? Kunta on tehnyt
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kaikki mitä on woinut, ja antanut niin kauwan kuin on ollut
antamista; nyt on kaikki lopussa ja annettu mitä on ollut an-
ncttawissa. Kaikin olemme samoissa »varoissa rawinnon suh-
teen. Tauti ja sairaus lewiiiä ympäriinsä ja moni talollinen
on tullut tänne kuolemaansa hakemaan, kun kotona ci ole enään
mitään ollut . . . ; jospa he raukat osaisiwat kolonansa pysyä,
olisihan siellä edes raitis ilma, mutta täältä puuttuu sitäkin ja
tuoleina on jokaisen kimpussa. . . . Kaikki mitä kunnasta »voi-
daan tänne saada, on muutama piimäkannu ja joku tilkka mai-
toa ja sillä ei kauwas mennä. Tässä ininä olen, enkä »voi
toisin sanoa; en itsekään tiedä, tämäkö »vai huominen päiwä
on »viimeiseni tehkää minulle mitä tahdotte."

Kuwernööri oli tunnokas mies. Kyyneleet kiilsimäl hä-
nen silmissään johtajan puhuessa. Kun tämä oli puheensa lo-
pettanut, pyyhkäsi kuwernööri salaa silmänsä ja sanoi michck-
käästi:

„Minä ymmärrän teitä. Wika ci ole tosiaankaan meis-
sä kenessäkään, mutta se on sallimuksessa. Tehkäämme mie-
hissä kuitenkin mitä woimme hädän liemcntämiseksi. Älkääm-
me siitä cnään puhuko. Minä haluan nyt nähdä sairaita;
olkaa hywä ja ohjatkaa minut sinne."

Toistakymmentä henkeä makasi kalpeana ja riutuneena
toisella puolen kartanoa olemassa awarassn tumassa. Raukei-
na ja moimattomina tmsteliwat he siinä Minneistä taisteluaan.
Heidän silmänsä kiiluimat kummallisesti, kolkoista ja symälle
painuneista silmäkuopista, ja melkein tyytywäisinä näyltimät he
odottaman '.viimeistä hetkeänsä.

~Humä Jumala! Täällähän on paljon sairaita ja niin
heikun näköisiä. Tässähän on lääkäri aiwan lähellä; olkaa
hymä ja kutsukaa hänet tänne'" sanoi kumernoöri johtajalle.

Johtaja lähti ja pian palasi hän lääkärin kanssa.
»Täällähän on paljon sairaita; oletteko käynyt näitä

katsomassa?" sanoi kuwcrnöori lääkärille.
„Kyllä on käyty, herra luwernöori", wastasi lääkäri.
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»Määrätkää näille sairaille kyllältä tehokkaita lääki-
tyksiä; kyllä minä toimitan niin, että ne tulemat aptcikkiin mak-
setuiksi", sanoi kuwernööri.

„Kyllä osattaisiin määrätä auttamia lääkkeitä, mutta mei-
dän rohtsloissa ci ole semmoisia rohtoja, joita nyt tarwittai-
siin", sanoi lääkäri.

»Mitäs tämä on? Pitäähän apteekeissa löytyä kaikkia
mitä tarwitnan. Sanokaa minulle mitä puuttuu, ja minä tah-
don pakottaa heidät welwollisuutensa täyttämään, elleiwät he
lääkäreitä tottele", sanoi kuwernööri.

»Herra Kuvernööri!" sanoi lääkäri ja oikaisi itsensä suo-
raksi. »Sairasten parantamiseksi ja taudin lcwenemisen estä-
miseksi karmittaisiin paljon rukiisia jauhoja, sillä mikään tääkin-
tä-oppi ei ole wielä tähän saakka keksinyt semmoista keinoa,
että ihmisiä »voitaisiin hengissä pitää oljilla ja jäkälillä."

„Minä ymmärrän, minä ymmärrän. Minä luulin scl-
winnccni jo johtajan puheesta, mutta niin ei ollut. Minä olen
määrin teitä tuominnut, antakaa se minulle anteeksi!" sanoi tu-
wcrnööri, kamelien johtajan luo ja puristaen hänen kättänsä.
Kirkas kyynel kiilsi kuwernöörin silmässä nytkin.

»Sairaille ci saa enään antaa olki» ja jäkäläleipää, sitä
syökööt tcrweet; minä laitan jauhoja tänne. Mistä saamme
tenvccllistä, moimakasta ruokaa näille jo puoliscksi?" jatkoi ku-
wernööri,

«Äskettäin ulkona käydessäni puhuttelin matkamichiä;
heillä oli wiisi kuormaa tuoreita lihoja, jotka he aikomat wicdä
kaupunkiin", ehätti johtaja sanomaan.

Sanan lausumatta pisti kuwernööri kätensä powccnsa, ja
wetäsi sieltä setelitukun esiin. Hän ojensi sen johtajalle ja sa-
noi: »Tässä on kuusisataa markkaa, ottakaa ne . . . Menkää
ja ostakaa kaikki ne lihat, ja laittakaa niin, että kaikki saawat
puelisctsi tuoretta »velliä. Hankkikaa jääneellä rahalla jauhoja,
mutta rahoista on teidän tekeminen tili ymmärrättehän
mutta ei sairaille muuta luin selwää leipää, muistakaa se; kyllä
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minäkin puolestani koetan tehdä laitti mitä woin", toimitti hän
sitten pontewasti.

Lähellä olewassa kirkossa soitettiin juuri aamukelloja.
Ryysyinen, kalpea ja horjuma joukko lähti köyhäin talosta sau-
moihinsa nojaten huojumaan kirkkoa kohden kuullaksensa elä-
män, toiwon ja lohdutuksen sanoja, sillä oliwathan ne niin
monta kertaa ennenkin wirkistäneet heitä »vaimoissa ja kärsimi-
sissä ja lohduttaneet murheessa. Sairaat lun luutimat kellojen
äänen, paniwat kätensä ristiin ja siunasimat.

„Hywä Jumala, kuinka suuri luottamuksen woima noilla
raukoilla onkaan Jumalaansa", sanoi kuwernööri, kääntyen sa-
massa akkunaan, salataksensa taasenkin kyyneliään.

Kuwernööri ja lääkäri tekiwät lähtöä. Istäwällisesti pu»
risti kuwernööri johtajan kättä, kehoittaen häntä edelleenkin pi-
tämään huolta hänen hallussaan olemista köyhistä ja sairaista.

„Wielä kerran muistutan, ettei sairaille muuta kuin sel-
wää leipää niin ja olinpa unhottaa sanoa: paraspa kyllä-
kin taitaa olla, että lähetätte kotiinsa kaikki semmoiset, joilla
on lehmä awonisin; saamathan edes siellä maitotilkan ja rai-
tista ilmaa. Antakaa heille kotiinsa apua minkä moitte, mutta
meidän moimamme ja »varamme eiwat riitä kaikkiin turpeisin

laittakaa tuo »vaimokin lastensa kanssa kotiinsa, hän, joka
on tuolta sydänmaalta", sanoi kuwernööri ja sitten hän lähti.

Suuren kiitollisuuden tunsi johtaja sydämessään kuwer-
nööriä kohtaan. Hän oli tunnustanut eryetylsensä niinkuin
mies ja rientänyt korjaamaan niitä. Monta epäkohtaa ja »vää«
rää käsitystä olcwaisista oloista oli nyt poistunut ja johtaja
tunsi sydäntänsä helpottaman. Keweällä mielellä riensi hän
nyt toimiinsa ja pian oli monessa isossa muuripadassa liehu-
massa tuoretta lihaa. Woi kuinka ahnaasti ahmi tuo riutunut
ja nälkäinen joukko tuota »voimakasta rawintoa, jonkalaista ei-
wät he moneen herran wuoteen olleet saaneet. He olisiwat syö-
neet itsensä kuoliaaksi, mutia heille täytyi antaa määrän pe-
rästä.
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Sairaille rumettiin nyt antamaan sclmästä »viljasta teh-
tyä ruokaa ja lääkitsemään heitä. Mutta tämä ei woinut pe-
lastaa heitä kuolemasta, sillä näljästä, taudista ja waiwoista
riutuneet ja »väsyneet elimistöt eimnt olleet cnään pelastetta-
missa. Woimakas ruoka, »vaikka niukemmastikin annettuna,
»vaikutti aiivan päinmastaisesti kuin oli otaksuttu. Sairaat tun-
siwat maan joutuisammasti heitkonewansa, kuin saiivat »voima-
kasta rawintoa, ja olipa useankin kanssa niin, että hän tunsi
»vastenmielisyyttä tätä uutta ruokajärjestelmiiä »vastaan.

»Antakaa meille jäkälälcipää. se on muriampaa!" pyy-
teli usea sairas epätoiwossacm.

Lääkärin luwalla annettiinkin säkäläleipää sitä yaluawai-
sille, mutta tämäkin oli waan hukkuman tarttumista oljeu kor-
teen. Usealla heillä oli kuolemaakin tehdessään pala suussa
minkä mitäkin ruokaa, jota he kokiwat pureksia siihen asti kuin
»veltostuneet leuwat uupuiwat, nioimatta cnään mitään toimit-
taa. Pian silloin kurkku korahteli wiimcisiä kertoja, ja silloin
oli lopussa heidän nälkimisensä sä kärsimisensä.

Menkää tekin lastenne kanssa kotiinne tästä surman ja
kauhun pesästä. Minä annan teille pari leiwiskää lauhoja, saat-
tehän siten joksikin ajaksi suurushiutkaa maitotilkan ja petäjäi-
sen sekaan ...Ei täälläkään lihawat päiwät ole; päälliseksi
on täällä kuolemalla paljon suurempi woima kuin missään muu-
alla, sillä tänne on paljon sairaita ahdattu yhteen kokoon, jonla
wuotsi ilmakin tuntuu myrkyttyneeltä ....olisihan siellä rai-
tis ilma edes", sanoi johtaja Kanttilan uudistalon »vaimolle
seuraamana maanantai aamuna.

»Kyllähän minä mielellänikin, mutta ", sanoi
waimo epäröiden.

„Eiko se teille olisikaan mieluista . .
.? Olisitteko täällä

kuoleman keskellä mieluummin?" kysyi johtaja.
„Een en .

. kyllä minä menen, kun waan moisin »viedä-
ne jauhot ...ci sitä sielläkään " sanoi »vaimo katko»
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naiscsti, ja hcikko »voimaton huokaus puhkesi hänen rinnas-
tansa.

„Minä hankin kelkan . .
. kyllä te »vetämällä ne jaksatte

micdä ....onhan nyt hywä ilma ja tiet oivat hywiisti auki",
ehdotteli johtaja.

„Kyllä minä koetan lasteni kanssa wuomata, kun »vaan
kelkan saan" sanoi »vaimo.

Jauhot punnittiin ja sälytettiin kelkkaan, ja niin lähti
»vaimo horjuen lahden pienen tyttönsä kanssa, wuowaamaan
kotiansa kohden.

Kanttilan uudistalon asukasten sisätlistä elämää ci ylei-
sesti tunnettu todellisuudessa, sillä »vaimo salasi sen huolelli-
scsti. Kotitarpeen miinan poltto oli silloin jo lakkautettu, mutta
salapolttiinoilla koki useakin »vireillä pitää mielii tuota monelle
niin mieluisaa ja heidän mielestään »välttämätöntä ammattia.
Waitka oli niin komat nälkäwuodet, että laumoltain kuoli ih-
misiä rawinnon puutteesen, eipä kuitenkaan salapolttajat kaikcnni
häminneet, »vaikka heitä »vielä päälliseksi ahkerasti saatettiin
la'in rangaistawiksi.

Ranttilan Antti ci tosin ollut salapolttaja, mutta hän
oli liitossa heidän kanssaan. Joka ikisen suurushiukan, mitä
näinä lomina aikoina saatiin, kantoi hän likimäiscllc salapoltta-
jalle ja kcitätti miinaksi, ryöstäen siten ainoankin rawitscman
palan mainionsa ja lastensa suusta. Hänellä oli niin suuri
tottumuksen woima, että hänellä piti aina taskussa olla »viina-
pullo, waitf'ei mitään muuta hänellä olisi ollut. Erin-omaiseksi
juopoksikaan ei häntä woitn sanoa, sillä kukaan ci koskaan uäh-
nyt hänen oleman perin juowulsissa. Lieneekö se sitten tullut
siitä, että hän oli niin koirin tottu >ut wäkemiin, ctt'eiwät nc
hänessä »vaikuttaneet, wai »varoiko hän todellakin niidcn liial-
lista nauttimista, sitä ci ole sclwillc saatu. Summa »vanu oli
se, että nina oli hänellä taskumatti powcssa ja usein nähtiin
hänen siitä maisteleman.

Tämmöisiä keinoja käytti Kmittilan Antti koko katowuot-
ten ajankin ja semmoista elämää mietti hän, pitämättä »vii-
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hääkäan lukua kaikesta siitä köyhyydestä, näljästä ja kurjuu-
desta, mitä perhe, ja hän itsekin, sai kärsiä. Waimo usein it-
kien rukoili ja pyyteli, ett'ei hän, Jumalan tähden, weisi sala-
polttimoon niitä ainoita suuruksia, mitä milloinkin oli yhdellä
tai toisella tawalla woitu joskus saada. Kuitenkaan ei tämä
mitään auttanut, sillä mies selitti yksinkertaisesti, ett'ei hän
woinut muutoin elää ja loimeen tulla. Tämän tähden se oli,
kim hän oli waimonsa ja lapsensa häätänyt köyhäin huoneescn.

Kun waimo lastensa ja jauholeiwistäinsä kanssa tuli ko-
tiinsa, ällistyi mies pahanpäiwäisesti. Hän oli toiwonut pää-
selvänsä heistä, lähettämällä heidät köyhäin huoneescn, ja saa-
mansa elätellä waan omaa henkeänsä, kuten parhaiten taisi,
mutta nyt näki hän toiwonsa pettäneen, ja siitä tuo ällistymi-
nen. Häntä ei woinut sanoa pahaksikaan perhettänsä kohtaan,
jospa ei hywäksilään, sillä silloin luin oli hywät wuodet ja
leipää kyllitellen, ei hän kieltänyt heiltä leipää, eikä kohdellut
heitä muutoinkaan pahasti, kunhan hänellä waan oli taskuma-
tissa olemista, ja sai siitä mielinmäiirin maistella. Niin,
hän oli noita kylmiä, yhtäkaikkisia luonteita, joille taikti ulko-
puolella itseänsä olewa maailman meno ja ihmisten elämä ja
toimeentulo oli saman tekemä, olipa se sitten hywästi tai huo-
nosti —; semmoisista huoli hän wiisi.

„No mitsi herran tähden te kotiin tulitte . . ? Millä
lamalla luulette minun woiwan teidät elättää?" sanoi hän «ai-
monsa ja lapsensa nähtyään.

»Meillä on jauhoja pari leiwiskäii kelkassa tuolla ulko-
na", sanoi waimo huohottaen ja istuen samassa woimattoma-
na penkille.

„Hoo! Sepä sitten hywii on. Saanhan taasenkin
pullooni jotakin; se onkin jo wiikon päiwät kuiwillaan ollut",
sanoi mies kylmästi.

,Mä, hywä ihminen, wie niitä salapolttimoon ... o»
wathan ne ainoat suuruksemme, mitä olemme pitkään aikaan
saaneet", pyyteli waimo hengästyksensä seasta.

~M>ks'ette pysyneet siellä?"
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„Ei sielläkään paistetut pyyt suuhun lennä . .
. Nälkää

ja tautia on sielläkin kurja aika ....Jumala meitä
kaikkia armahtakoon . .

! Mitä sanoisiwat ihmiset, jos weisit
jauhot .

.
. owathan ne annettu meidän henkemme hengissä

pysymiseksi ....Ällä wie niitä salapolttimoon . . . minä ru-
loilen sinua älä wie", koetti waimo pyydellä.

»Nouda toisia jauhoja sieltä; ne saatte sitten syödä", sa-
noi mies kuiwasti.

„Ei sielläkään jauhot hyljyksi jouda . . määrän perästä
hekin saamat ja antamat. Mitä sanoisiwat he, jos nyt heti meni-
sin toisia tahtomaan ...Ei, ei se käy .... älä wie niitä
jauhoja . . . ! Luulet sinä minun hywinkin wäkewän oleman,
kun niin main käsket olipa se niin ja näin, jos ma jaksoin
tulla kotiin jauhojen ja lasten kanssa . Hlä, älä wie . . .

."

„Mitä parempi se sitten on, että minä kuolen puutok-
siin! ja joku toinen jääpi elämään? Ei, niin sen täytyy olla
kuin sanottu on", sanoi mies j» wäänsi jauhopussin olallensa,
jonka hän oli sillä wälin tupaan noutanut.

»Tingihän edes rankkikaan takaisin, että saisin sotakaan
sidettä olkien sekaan", sanoi waimo tukahtuneella äänellä.

»Saatanpa tuosta tuumailla", sanoi mies ja lähti.
Miehensä mentyä purskahti waimo katkeraan itkuun. Ko-

ko elämän kurjuus kaikkine kowuuksinecn ja tylmyylsinren aukesi
yhdellä haawaa hänen silmiensä eteen. Kolkkona, mustana,
ammottaman» hautana oli tulewaisuus hänen edessänsä, mal-
miona nielemään samaan kauheaan kitaansa hänetkin lapsineen,
johon hän oli jo niin paljon ennen ihmisiä niellyt, tulematta
sen täydemmätsi. Hän tunsi itsensä peräti pieneksi ja wähäwii-
kiseksi, »vastustamaan tuota woimaa, joka laitti muserti ja murs-
lasi, huolimatta näljästä, kärsimisistä ja kyyneleistä; tuntuisia
siltä kuin olisi hän ollut jo haudassa, johon multaa wyöryi
hitaasti, mutta warmasti, likistäen häntä niin raskaasti, että
oikein henkeä ahdisti.

Hän tunsi ankaran itkemisen ja surun heilontawan wähiä
woimiansa; hän koki pidättää sitä hän ei olisi itkenyt eikä
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surrut, mutta hän ei woinul toisin tehdä, sillä apua, turmaa,
neuwoa ja lohdutusta ei kuulunut kustaan. Nälkä kalusi ja
jäyti hänen ennestäänkin jo nääntynyttä sydäntänsä, mutta mis»
täpci tuli ylsi ainoakaan pala semmoistarawintoa, jolla sammut-
taa »vaateliaan ja aina kintereillä oleman ahnaan welkojcm waati-
muksia. Lapset oliwat yhtyneet itkemään äidin kanssa; heillä-
kin oli heidän syynsä: oma nälkä ja wäsy setä äidin suru ja
kärsimiset; tämä näky ja tunto lisäsi wielä kiwiä kuorman päälle
murheelliselle äidille.

Tämmöisessä tilassa oli Kcmttilan kotimäki, kun isäntä
palasi salapolttimosta. Hän oli saanut salapolttajalta jo etu-
käteen pullonsa täyteen mielijuomaansa. Siitä oli hän mais-
tellut kotiin tullessaan ja oli nyt erinomaisen hywällä tuulella.
Kädessä oli hänellä tiulu, joka oli täynnä sakeaa rankkia, oi-
kein parasta tamaraa, mitä semmoisista paikoista woipi näl-
käisen rawinnoksi saada.

„Ältää nyt itkekö . .
. Kyllähän tässä eletään ...Mi-

nä toin rankkiakin sieltä oikein sakeaa. . . Kyllähän tässä
. . . . Maistakaa tästä pullosta pikkusen . .

. ; se wirkistiiä",
puheli mies, näytellen rcmktikiuluaan, ja tarjotellen pullostansa
itlewille «aimolleen ju lapsilleen.

Waimo oli niin kiintynyt itkuunsa, ett'ei hän ollut woida
siitä lakata. kuinkakin hän olisi koettanut pidättää, re-
wäisi se kuitenkin sydämen pohjasta, ja silloin pääsi itku aina
uuteen wllltaan. Wihdoin kuitenkin alkoi hän »vähitellen tyyn-
tyä, mutta lauman se kuitenkin rcwäisi sydämestä, sillä olihanse nääntymäisillään ja särkymäisillään.

Kun wllimo oli tyyntynyt, muisti hän todellakin miehen-
sä pullosta sen »verran, että nielulle meni; lapsille annettiin
muutamia tippoja weden seassa. Sen wertainen tilkka meni
waimon nääntyneesen ruumiisen niin, että hän raukesi heimot-
lomaksi luin lanlawyhti, ja hänet täytyi toimittaa wuotecsen
maata. Kylmärä, wirkistäwänä wirtana tuntui se ensin kier-
tclewän heikossa sydän-alassa, mutta sitten se lämmitti ja wah-
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wisti. Kanwan ei kuitenkaan tuon hänelle oudon ja uuden
elämän lähteen wirwoituspisara woinut wirkistää hänen wel-
tostuneita elimiään, sillä kaksikertaa weltommaksi ja raukenm-
maksi tunsi hän itsensä ensi huumauksen siwu mentyä.

Kun waimo tointui niin paljon, että hän woi puhua,
alkoi hän huolehtia taloudellisista asioista.

„Pan pankaa uuni lämpiämään ja ja sotkekaa
olkijauhoja rankkiin, et että saisin jotalaan sydämeeni. Mi

minä aiwan näännyn . . . ; paistakaa sit sitten ....
Kun minä moisin käydä lehmän lyp lypsämässä", mciäräili
hän katkonaisesti.

Mies ja wanhempi tyttö rupesiwat heti touhuun. Isä
kaasi wähän rankkia kuppiin ja sitten alkoi tyttö sotkea olkijau-
hoja sen sekaan, mitä kiuluun oli jäänyt; silläwälin pani isä
uunin lämpiämään.

Horjuen kontturoitsi waimo ylös. Hänen pulwenfa ei-
wät tahtoneet kannattaa warjontapaista painoansa, mutta yh-
täkaikki meni hän hoiperrellen nawettaan lehmää lypsämään.

Nawetasta palattuansa kaasi hän maitotilikään monta»
wertaa enemmän wettä kuin maitoa oli, ja pani sen pataan
suolan kanssa liehumaan.

Kun illallinen oli kaikin tawoin saatu walmiiksi, rupesi
perhe atrioitsemaan. Isännällekin oli emäntä pannut kuppiin
maitokeitos-sinuklaa, mutta tämä ei huolinut siitä. Hän otti
tuon kupin, johon hän oli kiulusta rankkia kaatanut, sekoitti
siihen suolan, ja rupesi siltaan syömään, sitä ennen otti hän
toki taskumatistansa. Semmoinen oli hänen elämänsä keino
ollut jo pitkät ajat; siinä hänen suuruksensa. Eihän se hänel-
läkään hääwiä ja lihawaa tuo elämä ollut, paha wann, kun
waimo ja lapset saiwat hänen wiinan himonsa tähden kärsiä.

»Syökää nyt maan kaikki .
. ; en minä tahdo maitokei-

tosta . . . ; syökää te waan kaikki . . . kyllä minä aina elän"
puheli perhem-isä, appaessaan suolattua rankkia suuhunsa.

Niin. Olihan isännän taskumatissa nyt olemista.
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Niinkin »vähän rawinnon saaminen »vaikutti nälkäiseen
äitiin ja lapsiin herwaisewasti. Tämän tuntiessaan toimitti-
»vat he itsensä maata, Lapset lukiwat iltarukouksensa ristissä
käsin ja äiti liitteli Jumalaa sydämestänsä, kun asiat olvat
näinkin hymästi.

Niin sitä Ranttilassa elää kilkuteltiin eteen päin. Isäntä
oli suostunut mainionsa wiimeiseen pyyntöön; hiin oli salapolt-
tajalta tinkinyt rankin takaisin, ja uskollisesti kantoi hän sen
kotiin. Olihan sekin tyhjää parempi. Tuota ainoaa elä-
män lähdettä pidettiin tarkasti kuin kultaa kämmenellä, sillä
eipä ollut tiedossa, milloin semmoinen hywyys taas saataisiin.

Mutta näillekin »varoille tuli wiimein loppu. Loppunut
oli rankki ja ehtynyt oli isännän taskumatti. Paha puute ja
hätä tuli hänellekin, maikka hän oli imenyt ytimen köyhäinhoi-
don antamista ja »vaimonsa tuomista jauhoista, ja yhtäkaikki
ollut osallisena rankin syönnissä »vaimonsa ja lastensa kanssa.
Ehtimiseen pyyteli hän waimoaan, että tämä menisi köyhäin-
hoidolta »vielä jauhoja pyytämään.

„En minä jaksa käwellä kylään", sanoi »vaimo miehensä
pyytelemisiin.

nlaksoitpahan miimeskin", wiittaili mies.
„Niin, wiimes . .

. silloin olin wielä paljon wankempi,
mutta nyt Mitähän yywää niistä sitten olisi, jos
jauhojakin saataisiin . .

. ? Weisithän ne kuitenkin salapoltti-
moon", sanoi waimo surullisesti.

„Wähäkö niistä olisi yywää: saisinhan minä miinaa ja
te rantkia; sillä lamoinhan sitä nykyäänkin on eletty, maitotil-
lan apuna ollessa", selitti mies kylmästi.

„Wiina ei ole ruokaa, eikä moi ihmistä nälkäkuolemasta
«arjella .

.
. Wäärä lähde sinulla on, usko minua ....Sinä

imet waimosi ja lastesi merta", sanoi waimo.
„Mntta jos menisit hewosella", sanoi mies, ikäänkuin ei

hän olisi kuullutkaan mainionsa »viimeistä puhetta.
»Minussa ei ole hewosen ajajaa, eikä muuta menijää . . .

mene itse, jos haluat, mutta minä en mene", sanoi waimo lujasti.
H
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Mies ei olisi suurin surmin mennyt köyhäin hoidolta
apua pyytämään. Häntä mainiasi häpeän tunne, että men-
nä suorastansa apua anomaan, sillä olipa hän oppinut
luottamaan omaan kykyynsä ja toimeentuloonsa. Hyminä ai-
koina olikin hän nurkumatta elättänyt perheensä moitteettomasti,
turwaamatta keneenkään muuhun kuin omaan itseensä, maikka
kohtakin hän ahkerasti suuteli taskumattiaan. Lieneepä hänellä
ollut sekin pelko, että on kenties tiedoksi tullut, ettei hän ole
woinut taskumatistansa luopua näinä lominakaan aikoina. Täm-
möisethän ne syyt oliwat, jotka tuon matkan tekimät hänelle
niin waslahakoiseksi ja jonka wuoksi hän niin hartaasti pyyteli
waimoansll sinne menemään.

Kun waimo teki niin jyrkän wastukscn, alkoi mies hank-
kia lähtöä, sillä eipä muuta neuwoa ollut ja hätä kapisi kanta-
päillä, paruttaen ja kuristaen suolia hirweästi.

„los sattuisit jonkun jauhohiulan saamaan, niin älä
suinkaan wie niitä salapolttimoon, silla tämä on miimeinen toi-
womme ....minä toimon nyt sinusta . . .

." sanoi maimo,
kun näki, että mies itseänsä matkaan hankki.

»Kaikkea häntä " sanoi mies ja lähti.
Se oli aamu, kun hän lähti hewosella kotoa. Kaiken

päiwän odottiwat waimo ja lapset isäntää kotiin tulemaksi,
mutta häntä ei näkynyt ei kuulunut. Pitkäksi käwi odottami-
nen, sillä kowin kaiweli nälkä sydäntä ja joku »vaistomainen
toiwo kyti kuitenkin mielessä, että ehkä kylämies toisi jotakin
syötäwää.

Illalla myöhään tuli mies kotiin.
„Saitko mitään?" kysyi waimo pelokkaasti.
»Sainhan tuota wähäisen".
„Minkä werran?"
„Ei muuta kuin leiwiskän jauhoja ....ei heillä-

kään ole".
„Missä ne owat . . . ? Tuo, Jumalan tähden, ne

tänne, että saadaan keittää puuroa ....me hiuleamme tuo-
hon paikkaan", hätäili waimo.
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„Ei ne ole täällä, minä ne mein —".

~Weit, mihin weit .
.

.
? Ethän, lesuksen tähden, sala-

polttimoon?" sanoi wnimo ja hän rupesi kauheasti »vapisemaan.
»Mihinkäs sitten?" sanoi mies niin yhtäkaittisesii ja kyl-

mästi, että olisi luullut jäitä putoileman hänen suustansa,
Waimo parahti kipeällä, sydäntä särkemällä äänellä. Se

«li »viimeisen toiwon pettynyt epätoiwoinen parahdus, jonka
olisi luullut kiwetkin pehmittämän. Hän ei itkenyt enään, silla
elämän kowa koulu, knlwaawn, kuluttama nälkä ja pettyneet
elämän toimot, oliwat tyhjentäneet hänen sydämensä. Hän
meni horjuen wuoteesen ja pani maata; siinä hän sitten ras-
kaasti hengittää huohotti.

„Koma, kylmä, jumalaton ihminen ja llwiokumppani! Ei
sinua liikuta yhtään wähää waimosi ja lastesi nälkäkuolema,
kunhan maan itse saat tuota kirottua lientä", sanoi waimo mii-
mein heitolla ja marisemalla äänellä.

„Knllii se niin . . . kyllä se parasta taitaa olla, ett»
huomenna löyhäinhuoneesen ....eihän tuota täälläkään . .

.
. . enkä minä tule miinatta aikaan ....olisihan siellä teille

kuitenkin parempi kuin täällä . . . Kuinka kauwaksi se yhden
jauholeiwiskän rantki kestää . . . parasta on, että menet»

te", esitteli mies niin lewollisesti ja kylmästi kuin ci mitään
olisi tapahtunut.

Waimo ei mustannut mitään, sillä hän tiesi, että se on
turhaa työtä, sanoipa hänelle mielii mitä sanoikin. Hänen sy-
dämensä tykytti towasti ja kylmä hiki walui hänen kalpealta ot-

saltansa. Ajatukset lcnsiwiit yhtenä myrskynä sinne tänne, et-
sien jotakin turmaa, jotakin tukea ja lohdutusta, mutta sitä ci
tuntunut mistään löytymän ja kaikkien wähimmän omasta elä-
mänkumppanista.

Näitä mietti ja tunsi häu, eikä unta tullut silmiin. Hän
tunsi itsensä sangen »voimattomaksi, näljän heikontamaksi, kur-
jaksi olennoksi »nihinkään lähteinään apua etsimään. Itsestään,
ei hän suurin lukua pitänyt, mutta lapset: mikä kohtalo oli:
heidän osaksensa tulema, oliko nälkäkuolema heidätkin pyyhkäi-
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selvä pois elämien joukosta jo noin nuorina? Tämä ajatus
lvaiwasi häntä komin kauheasti ja hän jo luuli näkemänsä las-
tensa kelmettyneillä kaswoilla makaaman ruumispaarien päällä.

Waikka kuinkakin hän olisi koettanut ajatella jotakin pe-
lastuksen keinoa, ei hän kuitenkaan löytänyt sen parempaa, kuiu
että koettaa mennä taasenkin köyhäin huoncesen ja jos heitä
sieltä toimitettaisiin kotiin takaisin, tunnustaa silloin totuus,
niin wllslenmielistii kuin se wielä hänelle olikin. Hän »ver-
taili »voimiaan matkan pituuteen ja tunsi, ctl'ei hän jaksaisi sen
päähän päästä, mutta eihän muuta neumoa ollut, täytyi yrit-
tää, maikka siHen nääntyisi niin, mutta hemosella on-
han hemoncn ....Kuupa nyt maan jaksaisin niin,
kunpa

Kun aamulla ylös noustiin, laitteli mainio suolan kanssa
maitopisareesta lastensa tyhjiin sydämiin jotakin ryyppimistci,
että he olisimat jaksaneet kulkea taipaleen poikki; itse otti hän
heikkoon ja mapiscwaan sydämeensä maan muutamia nicluuksia.

»Mitä olet tuuminut? Eikö olisi parasta mennä, mai
kuinka?" kysyi mies.

»Mikäpä muu lienee »eumona ....Kun jaksaisin", sa-
noi waimo heikosti.

Mies »veti taskustaan pullon; hän oli sen täyden nyt-
kin saanut etukäteen salapolttajalta,

„Otas tästä, niin jaksat", sanoi mies, tarjoten »vaimolle
pullostansa.

„Wie pois sinun kamala mahmistajasi . ...se on »vie-
nyt minulta hengen", sanoi »vaimo murtunein mielin.

Sillä »välin laitti »vapisema äiti »vaateriepuja lastensa
päälle.

„Lähde sinä hewosella meitä »viemään", sanoi »vainio
miehellensä.

»Menkää jalkaisin".
„Minä en jaksa mennä tämän penikulmasen taipaleen

poikki sen tunnen selwästi . . . sinä et tiedä kuinka heitto ja
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nääntynyt minä olen ....ja entä lapset, kuinka heidän woi-
mansa riittäwät?" selitti waimo.

»Hewonen ei jouda", wastasi mies.
„Lahdehän edes puolimatkaankaan asti saattamaan",

pyyteli waimo.
„En; minä tarwiiscn hcwostn; menkää jalkasin", sanoi

mies kylmästi.
lapset, pois kowan isän kodista. Hänen ei

käy yhtään sääliksi, maikka näkisi meidät paikalle nääntymän
.

. . Kowa on aita, mutta kowempi on hän, jota minun mie-
hekseni ja teidän isäksenne kutsutaan . . . Jumala meitä ar«
mahtakoon, sillä ei suinkaan isästä ole apua", sanoi waimo wa-
pisewallll äänellä, ja samassa lähtiwät he horjuen käwcllä hi-
tustelemaan kylää kohden.

Mies seisoi porrasten edessä ja katsoa ällötti heidän jäl-
keensä niin tauwan kuin he peiittyiwät metsän warjoon.

Nyt oli jo niin kewät, että sulia pälwiä oli tiheimmissä
metsissä puitten juurilla, semminkin kuusien. Suojaisimpiua
päiwinä oli lumi mätänä ja silloin oli metsäteillä huono kulku.
Mutta wäliin tuli wiittokausia kestäwiä pakkasia, »vieläpä lu-
mipyryjäkin.

Nytkin oli ollut suojaisin ilmoja useampia wuorokausia,
mutta yöllä oli ollut kowa pakkanen ja sentähden oli nyt
hywä jalan tultillinkin keli.

Hitaasti käwi hcilkoin ja näljästä nääntymäisillään ole-
mien kulkijain matka. Lapset olisiwat woin?et tiiremmäslikin
kulkea, waan äidin woimat eiwät sitä sallineet. Tien marsilla
olewilla sulilla mättäillä lemahdeltiin ehtimiseen, että »voitaisiin
ja jaksettaisiin tansenk n mennä palanen matkaa eteenpäin. Äiti
oli kotoa lähteissä ottanut mntkaewäiksi suolnnrakeita; niitä hän
imeskeli lcwähdellcssään, päimitcllen woimattomuuttansa ja sy-
dän-alaansa.

Näin tamoin oli inimalta kuljettu kolme neljättä-osaa pe-
nikulmaa. Siinn oli kolme tienhaaraa, joista yksi wei yh-
teen, toinen toiseen kyläkuntaan. Tiheän kuusimetsän wuolsi
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oli siinä paljon sulia paikkoja. Siihen istui matkue taaskin
lewähtäinään. Äiti pani nytkin snolarakeita suuhunsa ja lui-
kahti mättäälle maata.

„Woi kuinka kipeästi ja oudosti sydäntäni hiukaisee; en
koskaan ole semmoista ennen tuntenut", päiwitteli hän.

Kun luultiin tarpeeksi lemahtaneensa, alettiin hankkia mat»
kaan lähtöä. Mutta kun äidin piti nousta mättäältä, ei hän
woinutkaan. Lapset koettilvat nostaa häntä ylös, mutta hänen
polwensa oliwat wcltot ja hermottomat, ne eiwät kannattaneet
häntä, ja raukeana waipui hän takasin mättäälle.

Lapset käsittiwät, ettei äidin asiat ole oikein. He rupesi-
wat yhteen ääneen itkemään ja itkun seasta kuului yhtenään:
„Ä,li, äiti!"

»Mene sinä, Eema, kylään apua hakemaan ...en minä
enään woi tästä päästä mihinkään . . . käy niin pian, kun
»voit .

. . sano, että tulemat hcwosella Sydämeni on
niin kipeä . .

." sanoi mainio wanhimmalle, kaksitoista muoti-
nalle tyttärellensä.

Itkussa suin lähti tyttö menemään kylää kohden, niin kii-
reesti kuin suinkin moi. Siitä oli mielä matkaa kylään neljäs-
osa penikulmaa. Se ei ollut mähäwäkiseltä ja näljän-
näännyttämällä tytöltä juuri niin pian kuljettu. Kun hän »vih-
doinkin pääsi perille, oli hän itkusta ja uupumuksesta niin tu-
lehduksissaan, etl'ci hän ollut moida sanaa suustansa saada.

„Äi—äiti jäi tu—tuonne teitten haaroihin. Hän ei jak-
sanut kä—kämellä ....kyllä kai hän ku—kuolee ....Äiti
käski minun tu—tulla a—apua pyy—pyytämään", sai tyttö
itkunsa seasta miimein änkytetyksi, mustaukseksi ihmisien ahke-
roitiin utclemisiin ja kyselemisiin.

Kiireen kynttä pantiin hemonen aisoihin. Peitteitä otettiin
mukaan, mieläpä pullollinen maitoakin, että moitaisiin uupu-
neelle antaa jotakin mirmotusta. Näin »varustettuina lähti
pari miestä rientämään paikalle niin paljon kuin »vaan eteensä
pääsiwät, Eema-tyttö oli niin uupunut ja rauwrnuut, ett'ei
hän woinut silmiään raottaa; hän ei siis kyennyt mukaan läh-



temään, eikäpä häntä tarwittukaan, sillä olihan äidin uupumi-
sen paikka jokaiselle tuttu.

Kun apuun rientäjät pääsiwät paikalle, oli waimo mät-
täällä pilkallaan. Äitinsä luo jäänyt, kahdeksan wuotias, Lee-
na niminen tyttö oli polwillaan äitinsä »vieressä, halailemassa
ja syleilemiissä häntä.

„Woi, woi, äiti! Älkää kuolko äiti ....ältää
fuolko hywä äiti ....rakas äiti! älkää kuolko .

..." sai
hän kauhean itkunsa seasta wälistä sanotuksi.

Kun hän hawaitsi apuun tulijat, sanoi hän: „Woi, woi,
tulkaa pian, äiti kuolee, äiti kuolee."

Miehet tuliwat. He koettiwat nostaa uupuneen ylös,
mutia hän oli kankea kuin puu. Niin . . . Kalwaawa ja
hiukaiscwa nälkäkuoleman kauhea enkeli oli ennättänyt ennen
heitä.

Surumielin nostiwat miehet kangistuneen ruumiin re-
keensä ja peiltiwät sen siihen. Tytön asettiwat he istualleen
äitinsä wiereen peitettynä.

„Woi! Onko äiti kuollut . .
? sanokaa . . .

! Hän sanoi
kohta kuolewansa .

.
. .

" sanoi tyttö itkunsa seasta.
„Walitettawasti ei sinulla ole enään äitiä", sanoi toinen

miehistä, tarjoten tytölle maitoa pullostansa.
Kilwan ricnsiwät ihmiset hoitaman orwoiksi jääneitä tyt-

töjä, j» tarjoamaan heille suojaa, ruokaa ja »vaatetta, mutta he
surilvcit niin kowin äitiänsä, etteiwät he pariin »vuorokauteen
»voineet paljon muuta tehdä kuin itkeä; ainoastaan silloin täl-
löin woiwat he nielaista jonkun suullisen maitoa.

Seuraamana pyhänä haudattiin Kanltilan emäntä muiden
nälkään ja näljästä syntynecsen tautiin kuoleitten kanssa. H—n
hautausmaalla oli silloin paljon wäkeä, sillä tieto tuosta lo-
masta kuolemasta oli leminnyt ympäri pitäjästä. Paljon oli
ympärillä kurjmtta ia »viheliäisyyttä, paljon sentähden kuolleita
ruumiita haudattalvana, multa ei kenenkään kown kohtalo he-
rättänyt semmoista huomiota kuin Kanttilan emännän, sillä
olipa selwille saatu, että suurimpana syynä tähän ajattomaan
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kuolemaan oli miehensä oman elämänkumppaninsa kylmyys,
tylyys ja miinan himo. Niin olihan siinä paljon mäkeä,
osanottawaa mäkeä, mutta Ranttilan Anttia, »vainajan omaa
miestä ei siinä ollut. Hänen mielestään oli saman tekemä, kuin-
ka hänen waimonsa kuoli ja milloin ja miten tämä haudataan,
kylmänä, yhtäkailkisena oli hän maan, kuullessansa niistä asi-
oista puhuttaman.

Köyhäin huoneen johtajakin oli myös> saapumilla. Ei ku-
kaan tiennyt paremmin kuin hän wainajan kärsimisiä, sillä hän
oli kaikki lapsilta saanut tietää. Hän tahtoi nähdä hänet mie-
lä wiimcisen kerran, ja arkku aukastiin. Wainajan kelmetiyneet
ja lakastuneet kaswot tuliwat näkymiin. Hänen silmänsä oli-
wat auki ja lasittuneen näköisinä näyttiwät ne tuijottaen tun-
keman katseen loman ajan ja ihmissydänten lämitse. Kyyne-
leet wyörähteliwät johtajan silmistä, sillä hän ymmärsi mitä tuo
hänen mielikuwituksessaan syntynyt wainajan katse merkitsi.
Hänestä tuntui siltä kuin »vainajan kokoon puristuneet huulet
olisiwat liikkuneet ja sanoneet: „Älä mie niitä salapolttimoon
.

. . miuä rukoilen sinua älä mie niitä jauhoja .
.

. luu-
let sinä minun hymintin mäkemän oleman .

. . ; tingihän edes
rankkikaan lakaisin, että saisin sotakaan sidettä olkien sekaan

koskaan ole semmoisia ennen tuntenut " Johtajan sy-
dän murtui kokonaan näitä tuntiessaan, ja kyyneleitään sala-
takseen poistui hän muiden taa.

Ruumiit kannettiin hautaan ja pavpi luki heille tnmalli- <

sen hautaussiunautsen. Hautaa peittäessä jyrähteliwät kylmet-
tyneet multapaakut arkkujen kansiin. Siitä syntynyt kolina ko-
hosi epämääräisenä rominana ja kohinana tyyneescn aamu-il-
maan; olipa niinkuin se olisi ollut sortuneiden «viimeinen huo-
kaus.

Wainajan lapset ciwät olleet äitinsä haudalla; he eimät
kyenneet, sillä molemmat oliwet kaatuneet tautiwuoteelle. Kii-
man hoitiwat ihmiset heitä ja antoimat heille osansa siitä mä-
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hästä mitä heillä itsellään oli. Heitä ci miety töyhäinhuonee-
sen sillä ihmisien omatunto ei sitä sallinut.

Konttilan Antti eli entisellä lamallansa. IoS hän sai
jonkun naulan jauhoja jollakin tawalla, wci hän ne, kuten en-
nenkin salapolttimoon, saadntscnsa siten taskumattiinsa mieli-
juomaansa. Waimonsa kuolemasta ja lastensa sairaudesta ei
hän näyttänyt pitämän yhtään mitään, ei hymää eikä pahaa,
eitä hän heistä puhunut milloinkaan mitään. Kun hänellä oli
maan taskumatissa maistelemista, näytti hänen elämänsä ole-
man yhtä hywä kuin ennenkin, ei parempi eikä pahempi. Sc
muutos hänen elämäänsä maan oli tullut, että hän oli Harma--
puheisempi kuin ennen ja että hän oli ottanut mökkiinsä huone-
miehitsi erään lapsittomcm, manhanpuoleisen parikunnan.

Wähillcen kuukausi on kulunut Kanttilnn Antin mainion-
kuolemasta. Kylistä oli jo rekikeli loppunut joku aika takape-
rin, mutta sydänmailla oli se mielii joniumoinen.

Eräänä aamuna lahti Antti hewosella pois kotoa; hän
peitti loimi resulla jotakin listeille työ reessä.

..Mihin te nyt menette?" kysyi huonemies.
„Käymmähän mähän . . . ."

Ia sitten hän meni.
»Onkohan Antti saanut taas jauhoja, koska meni?" ky-

syi waimo miehcltänsä Antin mentyä,
„Eitöpä se lie saanut .

.
. eihän se muutoin niin umpi»

kuljuinen . . . ."

Tuli jo iltahämärä. Huonemiehet alkoiwat odottaa Anttia,
kotiin tulemaksi, mutta häntä ci tullut. Tuli pimeä, ei sit-
tenkään. He nikoiwat jo maata, mutta samassa tuli
hewonen kartanolle. Kauwan odottiwat he Anttia huoneesen
tulemaksi, multa hänpä ci tulluttaan. Wihdoin lähti mies ulos,
katsastamaan mitenkä asiat omat. Hemonen seisoi siinä aisa-
päällä, riippumilla korioilla ja huulilla, hoikkana tuin lauta,
mutta sen perillistä ei näkynyt missään. Mies koetti huhuilla.
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ja hakea isäntää, mutta turhaan; häntä ci löytynyt mistään.
Mies riisui hewosen, »vei sen tällilöksään, laittoi sille »vettä ja
heinän tamppuja eteen.

Huonemiehet luuliwat, että Antti on jäänyt salapoltti-
moon ja laittanut hewosen siellä itseksensä totiin tulemaan.
Aamulla meni mies sieltä häntä tiedustelemaan, mutta siellä
sanottiin, ett'ei Anttia eilä hewosta ollut siellä käynyt koko ei-
lisenä päiwänä.

Kanttilcm Anttia niwettiin nyt etsimään jokapaikasta.
Häntä tiedusteltiin joka sydänmaan'talosta ja mökistä, kysel-
tiin kylältä ja haettiin joka ikiseltä metsätieltä, mutta aina waan
turhaan. Kuuluteltiin pitäjän wäki kokoon kadonnutta hake-
maan. Monta »vuorokautta samosi pitäjän wäki ristirasliin
metsiä ja saloja, mutta e>wät hekään löytäneet haettawacmsa.
Ainoa hyöty pitäjän wäen hakemisesta oli se, että he löysiwät
tuon kirotun snlapolttimon, joka oli monta kyyneltä kylwänyt,
monta sydäntä kuiwiin imenyt, ja lewittänyt kauhua ja tur-
melusta ympärillensä näinä komina aikoinakin. Salapolttimo
häwiletliin perinpohjin ja sen omistaja saatettiin oikeuden käsiin.

Niin oli Kanttillln Antti kadonnut kuin kaste maahan.
Häntä ci ollut kukaan milloinkaan missään, sitten katoamisensa,
nähnyt. Oli jo sulat maat. Salapolttajalta oli kuollut hc-
wosluusla. Hän oli haudannut sen korpisuohon. Huhuja al-
koi kuulua, että salapolttaja on murhannut Kanttilcm Antin,
tcitketellyt hänen ruumistansa ja haudannut sen sitten koninsa
alle. Huhu tuli wiimein niin yleiseksi, että siitä täytyi asian-
omaisten ottaa waari. Mentiin siis ja laimettiin tuo konin
raato ylös. Turha waiwa. Kanttilcm Anttia ei löytynyt
sieltäkään.

Monenlaisia huhuja kulki hänen katoamisestansa. Mikä
wäittcli, että hän omantunnon tuskissaan lopetti itsensä niin
salaisessa paikassa, ettei häntä woitn löytää. Toiset eiwcit »voi-
neet uskoa sitä, koska ei semmoista paikkaa muka »voisi löytyä,
josta ei häntä jolloinkin olisi löydetty. He inttiwcit, että hän
«li kenenkään näkemättä ja tietämättä, omantunnon waiwaa-
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mana, karannut teille tietämättömille. Kumpi pnolue noista
oli oikeassa, ei ole selwille tullut, sillä hänestä

«i ole sen erän perästä kuulunut luunsujelmaa.

Kesä tuli w. 1868 aikasin. Marian päiwän aikana oli
jo rekikeli kaikki, ja Pohjanmaan mahtawat wirrat loiwat jää-
peitteensä huhtikuun kahdeksannentoista päiwän tienoilla. Ilma
oli tyyni ja lämmin, ja aikaisimmat kaswit ftistäysiwät wihe-
riäisinä esiin; olipa niinkuin luonto olisi monesta edellisestä
tcwäimestä tehnyt poikkeuksen ja wirwonnut sekin uuteen eloon.

Nyt on jo toukokuu, ja kuwernööri on taaskin tarkasta-
massa H—n köyhäinhoitolaitosla. Tuimasti silmäili hän ym-
pärillensä ja tyytymättömyyden rypyt oliwat kokoontuneet hä-
nen otsallensa. Kiireesti kutsutti hän johtajan eteensä.

»Kuinka te hoidatte nykyään köyhiänne ja sairaitanne
täällä?" kysyi kuwernööri johtajalta tuimasti.

»Niinkuin parhaiten taidamme", sanoi johtaja lewollisesti.
„Minä näen, että sairashuoneesta on akkunain puolis-

kolta otettu pois .
. . kenen luwulla se on tehty ja kuka on

sen tehnyt?" kysyi kuwernööri, katsoen tuimasti johtajaasilmiin.
„Minä sen olen tehnyt", sanoi johtaja kylmästi.

»Sairaat eiwät kestä niin towaa ilman wetoa. Olette
tehnyt kowin pahoin; te tulette »vastaamaan työstänne", sanoi
kuwernööri.

»Meillä ei ole kuin kolme sairasta".
»Mitä? Muut kaikki owat kuolleet; se on seuraus ajat-

telemattomasta teostanne Jumalani! Mitä minä saan
nähdä ja kuulla!" sanoi kuwernööri, lyöden kädellänsä otsaansa.

»Onhan nkkunoita oteltu pois tästäkin huoneesta", sanoi
johtaja totisesti.

»Kunniani kautta! Sitä en ole kiiwaudesscmi huomannut.
Selittäkää tämä käytöksenne, minä waadin sen", sanoi kuwer-
nööri.
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„Ia kuitenkin woiwat sairaat ja köyhät paremmasti luin
koskaan ennen näinä kowina aikoina", »vakuutti johtaja.

„Mitä? Oletteko saaneet tietämättömiä apuja, wai onko
kuntanne tullut auliimmaksi? Minä en ymmärrä teitä se«
liitäkää".

„Ei, herra kuwernööli", alkoi johtaja, „Scn suureinpa»
apua emme ole saaneet ihmisiltä kuin mitä herra kuwernööri
on tänne lähettänyt, ja se ci ole tämmöisenä aitana suinkaan
liian suureksi arwattawa. Kunta ei ole myös woinut sen an»
teliaamnksi tulla, sillä se on oman elämisensä uhalla antanut
köyhäin hoidon awuksi kaiken sen, mitä sillä anncttawissa on
ollut. Jumalalta on tämä rangaistus kansallemme tullut ja
Häneltä se apukin tulee. Ennenkuin altunat awnttiin terweit-
ten ja sairasten huoneista, oli silloin wielä kolmetoista sai-
rasta. Terweiden osastossa tuli yhä uusia sairaita, jotka täy-
tyi muuttaa sairasten puolelle ja toisia kuoli ehtimiseen. Kun
Jumala antoi lämpymät ilmat, aukasin minä akkunat ja sen
erän perästä ei ole täällä kuollut ainoatakaan henkilöä. Kol-
mestatoista sairaasta on kymmenen parannut ja noussut ylös.
Horjumia ja kalpeita he tosin kyllä mielä owal, mutta kuiten-
kin owllt he jo useana päiwänä kyenneet käymään ulkona hen-
gittämässä wielä puhtaampaa ja raittiimpaa ilmaa, ju täm»
näyttää tekemän heille hywää. ....Niin, ja sittemmin ei
ole yhtään sairasta ilmestynyt tcrweittcn puolella. .

.
. Kolme

sairasta on wielä entisestään, mutta hekin owllt paranemaan

Päin ....
wiikkoon, ja jäipä meille »oita työhuoneemme tuotteita seitsemän
kappaletta liikaakin; ne cimät saaneet enään sisällensa mitään
näljän ja taudin kalwamna luurankoa, ja nyt ne owat meillä
tarpeettomina lorukaluina. la ilman sitä, onh "

„Suokaa anteeksi, multa enhän minä näe monta henkeä-
kään teidän köyhäin huoneessanne; omatko he jo niin supi niel-
leet, kysyi kuwernööri keskeyttäen.

»Kylläpä niitä on kuollutkin, mutta onpa toisia aina yl»
lin kyllin tullut siaan; eipä heistä puutetta, ja ei heitä
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ole talossamme nykyään »vähempää kuin ennenkään", selitti
johtaja.

»Missä he sitten omat, tun ei heitä täällä näy?".
»Silmätkää tuonne, herra kuweruööri", sanoi johtaja,

»viitaten kädellänsä awonaiseen akkunaan.
Awara näköala oli siitä nähtäwäna. Silmän kantama

oli siinä muhewaa peltoa, mikä osa sänkenä, mikä rukiin lai>
hona ja mahona. Nuoria ja wanhoja horjumia haamuja käys-
kenteli siellä täällä awaraUa mainiolla, taivasta kyykistyen tahi
istuen johonkin paillaan tai pellonpientareelle; he näyttiwät
kainalossaan kantaman jotakin, jota ci etäisyyden »vuoksi »voi-
nut croittllll.

„Minä ymmärrän mitä he tuolla tekewät?" sa-
noi kuwernööri.

„Niin ....Mitäkö he tetelvät .
. .

? Sitäpä ininä
äsken yritin tekemään, että selittämään . . Onpa Jumala meille
muutakin hywää jo antanut, ei »vaan lämpymän ilmansa. Kai-
kenlaiset kaswit jo piltistelcwät esiin ja niissä on suurin elä-
män toiwommc. Wiikon päilvät on jo poimittu noita pikkusia
ruohoja, ja niitä owat he nytkin kokoilemassa. Nokkosen ja
suolaheinän taimet pidetään parhaimpina, mutta onpa pitänyt
»välisti ottaa muitakin ruohoja lisäksi; on koetettu ottaa rukiin
laihoakin, mutta niitä pidämme liian imelinä. Ne hakkaamme
hienoksi ja panemme pataan kiehumaan. Kun siihen on sekaan
panna lihan kipene, laikkapa Ivaan särjetyltä luita, maito- tahi
piimätilkka ja hitunen suurusta, tahi niin näin miten »varat
»villoinkin myöten antamat, niin siitä saamme yywän ja »voi-
makkaan ruo'an onpa se toista tuin olki- ja peuran-
sammal-welli sittenhän ne sairaatkin rupesiwat »virkisty-
mään ....eihän se ilma yksistänsä olisi »voinut niitä hen-
gissä pitää. Herra kuwernööri! Kyllä me nyt jo hen-
gissä pysymme Niin ja näin olen tehnyt nyt
saatte rangaista minua miten tahdotte. . . minä olen paljon
kärsinyt ja olen »valmis kärsimään kaikkea", selitti johtaja ja hä-
nen äänensä »värähteli.
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Osan-ottawasti oli kuwernööri kuunnellut johtajan pu-
hetta ja selityksiä. Totisena, wakaisenu asteli hän johtajan
ja otti hänen kädestänsä kiinni.

..Istäwiini!" sanoi hän. „Teillä on paljon enemmän
elämänkokemusta kuin minulla. Ehtimiseen pakkaudun minä
nurkumaan teidän töitänne ja toimianne, waikka ymmärrän
niitä waan pintapuolisesti; suokaa se minulle anteeksi. Tehkää
ja toimikaa tässä lipeässä asiassa kuten parhaiten taidatte, eikä

kukaan tule teitä enään koskaan moittimaan. Mutta
mitä näen minä nyt? Olettehan itsekin laiha ja kalpea tuin
marjo; ette yhtään härewämpi luin hoidettawnnnekaan nyt
wasta huomaan sen; mistä tämä?

„Eipä kummakaan, jos olenkin laiha ja walju. Seitse-
män wiikkoa olen maannut tautiwuotcella, taistellen elämän ja
kuoleman watilla! ei ole pitkä aika siitä, kun jätin tautiwuo-
teen", sanoi johtaja murtunein mielin.

„Sepä on ikäwä asia, mutta kuka oli sairautenne aikana
johtamassa köyhäin hoitoa täällä?" kysyi kuwernööri » iihkeästi.

»Minulla oli kahdenkymmenen kahden wuode n ikäinen
poika, hartewa ja rotewa. Hän oli ainoa wanhuuteni tuki ja
turma; hänestä toiwoin paljon. Hän se tuli minun siaani,,
kun minä sairastuin. Wiisi wiikkoa hoiti hän toimella tätä
wiheliäistä pesää, mutta kuudennen lopulla sairastui hänkin»
Hänen kuuma, nuori werensä ei kestänyt taudin rautaista woi-
maa, ja ei ollut wielä kulunut hänen sairastumisestansa täy-
teen kahta wiikkoa, kun hän jo makasi kylmänä laudalla. Se
oli juuri silloin kuin minä nousin sairaswuoteeltani, ja ensi-
maisena työnäni oli, että saattaa ainoa tukeni, turmani ja toi-
woni maan mustiin multiin . . . Kowalta tuntui, herra ku-
wernööri. Uskoni on se, että hän eläisi tänäkin päiwänä,.
ellei hän olisi joutunut tähän surman pesään . . . itsestäni en
pidä lukua", selitti johtaja.

Kyyneleet nousiwat hänen silmiinsä ja hän kääntyi selin
luwernööriin, salatuksensa niitä. Samoinpa käwi Kuvernöö-
rinkin, sillä hänkin pyyhki ehtimiseen silmiänsä.
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„Minä surkuttelen teidän kowaa onneanne. Mutta äl-
läämme niin ajatelko, että tämä on ainoa surman paikka; kuo-
lema saattaa meidät tawata missä tahansa", sanoi wihdoin ku-
»vernööri.

„Kullä niinkin on, herra luwernööri ....Me olemme
aina Jumalan kädessä, ja Häneltä se kaikki tulee. Mutta wai-
kuttuapa tilaisuuskin usein nrwaamattoman paljon ....M—n
kunnassa ei ole kuollut puoltakaan »vertaa ihmisiä kuin muu-
alla, mutta he oliwalkin uppiniskaisia, ciwälla perustaneet mi-
tään köyhäin huonetta ....Haluaako herra luwernööri läh-
teä meidän »viimeisiä sairaita katsomaan?" puheli johtaja.

Kuwcrnööri ymmärsi johtajan wiittaukscn. Ei ollut hä-
neltä salassa, ett'ei M—n kunta ollut totellut käskyä, eikä lait-
tanut köyhäin huonetta. Köyhänsä oliwat he jakaneet piireihin
ja taloihin, ja siellä kokeneet hoitaa heila parhaan toitonsa mu-
kaan. Heidän köyhistänsä ei kuollut luin hywin pieni määrä,,
jota »vastaan hallituksen toimesta asetetut löyhäin huoneet tuli-
wat kauheiksi kalmistoiksi, niihin kun laitti sairaat ja nälkää
kärsimät ahdattiin yhteen kokoon.

»Älkäämme siitä enään puhuko. Ihmisen parasta tar-
koittamatkin toimet woiwat wälistä käydä päimvastoin kuin
tarkoitus oli. Minä en tahdo nähdä sairaitanne, sillä mi-
nä uston, että te hoidatte niitä paremmasti tuin minä moisin-
kaan. Koettakaamme wielä miehissä pyrkiä eteen päin, ja
toiwokaamme aikain paraneman, sillä Jumala ei ole meitä wie-
lä kaikenni hyljännyt. Minulle tulee toiset tuumat ja yuo-
let. Maa alkaa tulla »valmiiksi kylwöllc ja siementä ei ole . .;

»uinun pitää niitä hankkia Oletteko mitään mailla—?
niin, olettehan paljonkin. Tässä on »vähän rahaa
.

. . Ostakaa sillä lihaa wiheriä-ruokanne höystöksi.
Hywästi! Minun täytyy mennä .

. kiireiset toimet kutsuivat
minua", sanoi kuwernööri, ja pisti parisataa markkaa johtajan
kouraan.

Juuri samassa tuokiossa tuli ruohojen keruussa olleet
köyhäin huoneen hoidossa olewat suinaan huoneesen, missä lu<^



Mcrnööri ja johtaja olimat. Jokaisella heistä oli pieni kori,
iohon itsekukin oli saaliinsa koonnut. Ujostelle» ja hämmäs-
tellen seisahtuiwnt he omcnpuoleen, ja laskiwat korinsa lattialle.

„No, tuinka nyt on, onko wähän paremmasli, wai kuin-
ko?" kysyi kumernööri, astellen heidän luokseen.

Kaikki näyltiwät olcwan hämmästyksissään, eikä kenellä-
kään näyttänyt oleman sanaa suuhun tulemaa. Wihdoin kömpi
Ivanha harmaapää ukko saumansa kanssa esiin, ia lausui:

„Herra tumernyori! Monta olen nähnyt ja kokenut,
mutta en mointa koskaan. Usein olen pureksinut pettua ja ol-
tin, mutta useinpa myös selwää leipääkin. Työtä on tehty ja
»raiwaa nähty, ja aina on työ lotakin hedelmää tuonut, mut-
ta nyt ei auta mikään, sillä Herran wiha makaa meidän pääl-
lämme. Puolen weron isäntä olin minä ennen näitä aikoja,
«mrakkllllna pidetty, ja »vaimon ja kuuden lapsen ympäröimä,
onnellinen perheen isä. Maat ja mannut ownt nyt menneet,
mainioni on surun sortamana waipunnt hautaan ja lapseni o-
wat mieron tiellä; minä itse olen täällä, ja kenelläkään meillä

>ei ole nyt enempää kuin laiwaan linnuilla, kurja henki waan.
Kummalliselta useinkin tuntuu: kuinka minä lapsineni olen säi-
lynyt kuolemalta, maikka niin moni parempi on sortunut tuo-
nen tumille. Monta minua parempaa on täälläkin kuollut,
mutta minä, kanto, olen maan jäänyt tänne, näkemään koko wi°
cheliäisyyden mitnn suuruuden. Kuitenkin kiitän Jumalaa, että
näinkin on, sillä olisipa woinut huonommastikin olla. Jumala
«n antanut aikuisen kewäimen ja minä toiwon, että kansamme
kärsimys on nyt lopussa. Kun ilmat lämpeniwät ja akkunat
amattiin, alkoi taudin rautainen koura heltiä, ja ruumisarkut,
jotka ammottimat meitä nielläkseen, jäiwitt wirattomiksi. Maas-
ta nousee nyt jo parempia ruoka-aineita kuin olki ja jäkälä, ja
me ioiwomme taas ....kunhan maan olisi siementä ..."

Uudestaan kiilsi kyyneleet kmvernöorin silmissä ukon pu-
huessa. „Oikein puhutte —; minä ymmärrän teitä. Toimo-
tamnme, että tämä »vitsaus on lopussa. Olen jo koettanut
4>itiiä siitä huolta, että maa saavi siementä, minun täytyy tii-

32
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rehtiä niitä toimimaan. Luottakaa ja toimokaa wielä . . . toi-
voa ja yrittää meidän kaikkien täytyy
lloi tuiuernöori ja lähti.

Hallitus oli nyt, kuten ennenkin, pitänyt huolta sieme-
nestä, maikka se oli niin monasti pettänyt. Oman maan sie-
meniä ci ollut ensinkään säätämissä, sillä useat, katomuodet ol>-
avllt tyhjentäneet kruunun »varastotkin; yksityiset warat eiwcit
tullcct kysymykseenkään, sillä niitä ci ennän ollut. Oli ennen»
tin nähty aikoja semmoisia, että oli hankittu siemeniä ulko-
mailta, mutta etelässä kypsyneiden siemenien ci oltu usein nähty
täällä antaman semmoista tulosta, että kylwö olisi tuleentunut
ennen meidän aikaisia syyshalloin. Hallitus oli nytkin tilan-
nut ton'on siementä Saksnn ja Tanskan mnnltn, ja niistä enin
«s» oli kaksiriwistä ohrna. Tämän oli nähty meillä anihnr-
woin menestymän, ja sentähden ottimat horjumat ja kalpeat ti-
lain omistajat cpätoiwolla mnstnan noita tarjotulta, cpämar-
uioja siemeniä, mutta eihän muuta neumoa ollut.

Oli somn nähdä, kuinkn horjuma ja toimoma knnsa teki
toukojaan. Kalpeina ja heikkoina he hcrjuiluat auransa perässä,
kaatuen ja nousten, mutta loimoa täynnä. Horjuen he siristi-
wät siemenen wnkoon, mutta toiwoen ja uskoen.

Jumala oli nähnyt kansansa ahdistuksen, ja kesä tuli mitä
ihanin. Kullankeltaisina »valmistui ulkomailta tullut kaksirimi-
nentin ohra; näyttipä siltä todellakin, että askeleet tiukluuvat
lihamuudestn.

Kun uutinen joutui käsiteltämäksi, ja syötämäksi mnlmis-
tettawatsi, ilti moni perheen isä seu ihmeen nähtyänsä. En
unhota koskaan sitä hetkeä, jolloin olin eräässä talossa, kun
Lmäntn alnsti taikinaa 1868 muoden sadosta. Wenywänä, wal-
koiscua, sitkeänä ja purscan pouhennn menyi se hänen kalpeissa
ja woimllttomissa käsissään; näyttipä siltä kuin ei hän olisi
saanut moitton uudesta elon lähteestä,
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Talon tärsiwä isäntä, hän, joka oli laillensa
laillensa yrittänyt perheensä toimeentulon cdutsi, istui taikina-
purtilon »vieressä, emäntänsä sitä wsnuttaessa. Molemmat
oliwat talpeat, molemmat oliwat tehneet tehtäwänsä, molem'
mal oliwat tärsineet ja toiwoncet, ja nyt oli heidän toiwonsa-
toteutunut; he oliwat woittanM heidän toiwonsa ja luottamuk-
sensa ei ollut turhaan rauweiOut, ja lokonainen elämä ja tule-
maisuus oli nyt heidän käsissänsä. Molemmat illiwät siinc?
hiljaisina, »vuodattaen sydämestä nousseita kyyneleitä; kumvitiw
heistä tunsi menneen turjan ajan ja tuleman elämän toiwon.

Kaiten tämän tunsi tansa, wuodattain sydämensä. Eihän»
sitä jokainen itsepuolestansa »voinut loistawasti esiin tuoda>.
sillä lansllmmc on hidas ja juro, mutta olipa joukossamme
semmoisia, jotka woiwal kansan tunteet sanoiksi tulkita. Niinpw
eräs runoilija*) saman »vuoden lopulla «vuodatti sydämensä,
seuraawaisissa säkeissä:

„Io ijäisytzdcn aaltohin
On »vuosi mielinyt,
Ia murheen on se muislohin
Kansamme piirtänyt:
Nyt moni meistä huolailec,

Kun sitä wiclä muistelee.

Kun alkoi se, ci iloa
Meill' ollut ollenkaan,
Ci elämisen toiwoa.-
Kansamme kuria »vaan
Huokaili näljän käsissä,
Kun puuttui meillä syöläwä.

Me saimme paljon apua,
Se puuttui kuitenkin
Me pureksimme pettua

Ia ollee selaisin;
') H. Wincmcn.
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Waan taswot meiltä kalpeni
Ia rooimat wahwat wiehteni.

Ei moni meistä wälttänyr
Tautia surtiaa,
Ei tuolo koskaan säästänyt
Nuortakaan kultina;
Ei armahtanut ketään ci,
Waan lapsillakin äidin imi.

Niin, neito suri sulhonan
Ia wanhin lastansa,
Ia Poika laipas kultoaan,
Mies puolisoansa:
Ia kuolon kellot yhtenään
Soitteli heidän lähtöään.

Waan kului aita tewäimeen
Ia Herra armon soi
Ia luonio meille aikaiseen
Ihanan kesän toi;
Nyt tansa wirlos Mehen
Kuin tamnolsistll perhonen.

Ia tuolla kynti peltoaan
Mies nuori horjuen,
Hän kalwas oli kaswoiltaan
Ia heitto woimanen;
Hän waloon kaatui aurastaan,
Waan nousi, lähti uudestaan.

Näin heitoin »voimin tyotäns»
Tää kansa toimitti
Ia siunauksen myötänsä
Herralta saawutti;
Nyt meill' on leipä makoisa,
Kun tuli wuosi roiljawa.
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Ia tyytywäisnci toiwoen
Tää kansa wlllciwa,
Nyt Ilnnalaansa kiittäen
Alkaapi aikansa;
Ia taaskin häneen tnrwctten
Työtänsä tekee iloitsen.

n.

Klmttillm Wtiirot.
Niin. Mennyt oli nyt Kanttilan tyttäriltä sekä isä että

äiti. Outoa, kummallista ja harwinaista tietä oliwat he kum-
pikin menneet, mutta erilaisista syistä, »laikutuksista ja erilai-
sissa pyrinnöissä. Hellänä, lastensa tulcwnisuutta huolchtiwai-
scnll äitinä oli äiti, kumppaninsa kylmyyden ja näljän sorta-
mana, heittona ja tarsnvänä laskenut päänsä wiimeisccn le-
poon; kylmänä, jurona, yhtälaiktiscna, wiimeiseen asti himo-
jensa orjana, oli isä poistunut tältä surulliselta näytelmäpai-
kalla, jättämättä jälteensä edes tietoa hautansa paikastakaan.

Orpoina, isättöminä, äidittömmä, tuettomina ja turmat-
töminä oliwat nyt Ranttilan molemmat pikkn tyttäret. Men-
neen »viimeisen ajan myrslyaallot oliwat heidät luiskanneet
hylkytawarana maailman rannalle tässä maamme hirwcässä
haaksirikossa. Tässä myrskyn jciltihöltkä tai maininki heitä
wielä huljntti elämän ja kuoleman wälillä, temmaten heidät
wälisti ulommaksi ulapalle ja luiskaten jälleen maalle.

Kauwan mnkasiwat lapset tauliwuoteellansa ja yleinen
mielipide oli, etteiwät he jää elämään. Mutta ihmisien hellä
hoita jo lämmin kesäinen ilma waitntti wihdoin sen, eitä he
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laitkicu ihmisien snnrcksi ihmeeksi jäiwätknin jäiwätkin elämään.
He oliwat »väliaikaisesti sioitetut hywään taloon, jossa ihmiset
hoitiwat heitä kaikella huolella ja hclleyocllä niiukuiu omia lap-
siaan. Ia kuu cusimäinen uutinen joutui syötäwäksi, woimis-
tuiwat lapset ja tuliwat niwau tcrweiksi.

Tywiä ja kaukaiseen tnlcwaisnutecu ulottuwia nukkoja ja
haawoja oliwat wiimciset kowat tatowuodet iskcueet kansaan.
Paljou oli jääuyt turwattomia orwoja, joilta kowa aika oli
»vienyt joko isän tahi äidin, taikka molemmat. Mouta turwa-
touta leskeä oliwat uc jälteensä jättäneet, joilta tuonen kylmä
koura oli heidän miehensä, ainoan tukeusa ja turwausa pois
tcmumuuut, ja usea heistä seisoi nyt lapsilauman kanssa neu-
ivotouua ja tnrwatonna, näljän ja knolon tyhjentämällä maalla,
niiukuiu jollatiu kulowalkcau polttamalla aukealla kankaalla.
Moni äsken wielä niin wantka mies, woimaa ja toiwoa täyn-
nä, waiuwusa ja lastensa ympäröimänä horjui nyt sauwausa no-
jassa murtuneena ja musertuneena knin salaman istuu kohdan-
nut salon hanka, sillä hänen waimonsa ja lapsensa oliwat hänet
jättäneet, sortncssaan kownn ajan kohtalon uhriksi, ja woima-
touua, murtuneena, tcrweytcnsä menettäneenä ja toiwotouno. sil-
mäili häu uyt kolkasti tulewaisuuteen.

Olisipa luullut niiu hywäu wnodcntnlon perästä, kuin
cnsimäincn wuosi oli katownotten jälkeeu, kaikki töyhäinhoidon-
kiu huolet loppuueeu, mutta niiu ci käynyt edellämainituista
sclwistä syistä. Kititcntin lakkautettiin köyhäin huone
tnnnasta paremman ajan tultua, ja kaikki uuot orwot, lesket
ja raajarikot sioitettiiu taloihiu ja ruotuihin.

Paljon oli siitä waiwaa ja puuhaa, paljon kulutusta ja
huolta, mutta ilolla kantoi nyt jokainen yhteistä ijeötä ja kuor-
maa, sillä olihan nyt antamista ja syömistä ja tämä loi jokai-
seen uutta elämän toiwoa.

Kauttilau nuori sisarpari sioitcttii» erääscu warakkaaseu
taloon ruodulle koliueksi wuodeksi, sillä eiwätpä he wielä ty-
cuucet itse henkeänsä elättämään. Talo, jonka asukkaiksi Kant-
tilan tytöt nyt tutuvat, oli wauhastaa» tunnettu erin-omai-
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sesta siisteydestään ja puhtaudcstanu. Sm asukkaat oliwat
Jumalaa pelkääwäisiä ihmisiä, ja heidän hywää järjestystään ja
tätewynttään mainittiin useassa pitäjässä. Minä kolvina ai-
koinakin oli tämän järjestystä pitäwän Kaaralan talon asukkaat
neuwotcllcct itsensä niin hywästi läivitse kaikkien »vastusten,
ettei heille tullut kuolemankaan tantta pään »vahinkoa.

Tämmöisiä ihmisiä ne oliwat, jotka tnliwat Kanttilan
tyttösten altu-tas»uattajitsi. Tuskinpa olisi mnunlta parempia
löytynyt ja onneksi heille oli se seikka, että he joutuiwat sem-
moisien ihmisien pariin, sillä sc sattumus tuli »vaikuttamaa»
sangen paljon heidän »vastaiseen elämäänsä.

Heti taloon tultuansa, huomasiwat lapset, että he oliwat
jontuncct hywäin ihmisten pariin. Heti laitettiin heille eheät
ja puhtaat waattcct, ja tämä teli jo lapsiiu sangen hywän »vai-
kutuksen, sillä eipä heillä tostnau ennen ollut semmoisia ollut.
Alusta alkaen totutettiin heitä hywään järjcstytsccu ja puhtau-
teen. Ensimältä katsottiin perään, että lapset pesiwät taswonsa
ja lampasiwat päänsä joka namuna. Heidän »vaatteissaan ci
saanut olla niunttakaau tahrapiltlna, eikä rikkinäistä paikkaa,
sillä jos jotakin semmoista ilmestyi, muistutti emäntä kohta
heitä siitä, ja toimitti heidät itsensä »vikapaikat korjaamaan.
Heidän tirjanlumstansa pidettiin mhös hyivä hnoli, sillä eipä
se ollut heidän taloon tullessaan junri lchuttawalla kannalla,
se tnn oli yksistään ollut heidän äitiwaiuajansa tehtäwänii, eitä
tämä »viimeiseltä kolvan elämäntaistclun »unoksi ollnt woinnt
heidän lnkemisestansa tarpeellista huolta pitää

Puutoksissa ja kaikessa elämän kurjuudessa taswaneet
lapset oliwat niinkuiu puusta pudonneita tässä uudessa elämän
käänteessä. He oliwat käsittäneet elämän olewantin waau tuom-
moista taistelua wilun, näljän ja niistä seuranneen kuoleman
kanssa, ja olewan satunnaista ouueukauppaa, jos joku noiden
hirmnisien »vihollisien käsistä elämänä pääsi, alkamaan tans
uutta toiwotonta taistelua. Eipä kummakaan, jos he pillu ym-
märrylsillänsä elämän semmoiseksi lnrjnudcksi käsittiwät, sillä
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Hlihan heidän elämänsä annin, siitä saakka kuiu he muistiwat,
-.ollut kurjuuden, elämän ja kuoleman kanssa taistelemista.

Kuinka paljon toisenlaiseksi oli heidän elämänsä nyt muut-
tunut. Heillä oli nyt hywää, maukasta ja »voimalasta ruokaa
yllin kyllin, eikä heidän tarwinnut peljätä seu loppumista.
Puhtaat, terwect, lämpymät waatteet, ehyet jalkineet, lämmin
'huone ja pehmeä, siisti wuode täydensi wielä heidän elämänsä mn-
lawuutta, ja tämä oli heistä nii» kummallista, ctteiwät he luul-
lleet semmoista mukawuutta maailmassa löytywänkänn.

Kaaralan talon isäutäwäcllä ei ollut kuin kolme lasta,
-yksi poika ja kaksi tytärtä. Tyttäret, Kaisa ja Maija, oliwat
saman-ikäisiä kuin Kanttilan tyttäretkin, mntta Antti poika oli
Vähän nuorempi heitä. Talou isäutäwäki piti noita orpoja
vuotilaisia niinkuin omina lapsinnan. 3?mat lapsensa oliwat
He kaswattaneet Inmalan pclwossa ja opettaneet heitä täyttä-
maan itsensä siweästi ja rehellisesti kaikkia ihmisiä kohtaan.
Tämän, ja osaksi hiljaisen ja siiwon luontonsakin wnoksi, oli-
.watkin Kaaralan lapset aina mainitut paikkakunnassa hywän-
ffäwyisyydestänsä.

Heti kun Kauttilan tyttäret oliwat taloon tulleet, ueu-
moiivat isäntä ja emäntä lapsiaan, että heidän tulee pitää noita
Myhiä ja orpoja tyttöraukkoja uiinknin omia sisariaan, eikä
niissään tapauksessa sättiä ja sortaa heitä köyhyydellä tahi
Vilulla sopimattomalla lamalla raskauttaa heidän mieltänsä.
Noita hymäntapaisia lapsia ci tarminnut kahdesti kehoittan,
sillä kaikissa kohdissa kohteliwat he Eemaa ja Leenaa kaikella
ystamyydellä ja weljellisyydellä, eikä heidän »välissään kuulu-
nut koskaan harlkasanaa.

Tela talon tytöille että noille uusille sisaruksille laitettiin
samankaltaiset pnkimet ja »vaatteet, niin ettei heistä siinäkään
suhteessa ollut toinen toistaan knmmemfti. Vanhemmat katse-
limat lasten hywää sopua sydämellisellä ilolla. He toimitti-
wllt tytöille kulloinkin yhtäläistä työtä ja emäntä opetti ja »ien-

woi heitä itsekussakin työlaadussa. Tämä waikutti tyttöihin
Fllngen ter»veellisesti, sillä sentautta tnli työ ikäänkuin kilpaillen
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tehdyksi. Tällä tawcilla tottuiwat he jo aikaisin teleinään kaikki
työnsä ja askareensa kunnollisesti ja joutuisasti.

Kcmttilan tyttäret rakastiwat
niinkuin lapset hywiä »vanhempiaan rakastamat. He oliwat
kuuliaisia ja nöyriä, ja kokiwat kaikissa askareissaan, toimis-
saa ja töissään noudattaa heidän mieltäusä. Tämä lujenst
yhä wlllln niitä rakkauden siteitä, mitkä alkupäästä oliwat kas-
watuswanhempia ja lapsia yhteen sitoneet. Kaikkien noiden
snotuisien olojen tähden eiwät lapset ensinkään huomainieet syö-
mänsä armoleipää.

Näin hywän hoidon ja kohtelun muoksi kasosiwat ja hyii-
tyiwät Kanttilan tyttäret ihmeellisen rohkeasti. Werewinä j«
täyteläisinä kasosiwat he ja jo aikaisin huomattiin, että heisi»
ajan pitkään muodostuu paikkakunnan ihanimmat immet. Olip«
niinkuin kaksi metsäruusua olisi poimittu karulta kankahalta j»
sitten istutettu multamaan, wahwaan ja woimalliseen
jossa ne sitten hyötyneinä olisiwat kaikki muut »voittaneet kau-
neudessa.

Kaarala oli wieraswarainen talo ja sentähden käwi siinci
paljon wieraita. Olipa wieras, outo, eusikertalaiuen tahi ta-
lon wanha tuttawa, herätti hänen huomiotaan noiden orposisa-
rusten. kaino, hiljainen ja kumminkin ujostelematon käytös sek»
heidän aikaisin kehittynyt kauneutensa. Vieraina käwi usein
herraswäkeäkin ja ondoille sai talon waki tehdä selityksiä tyttö-
jen synty- ja sukuperästä ja antaa wastauksia senkin seitsemän-
laisiin kysymyksiin ja nielemisiin, joita wieraat noiden tyttöjen
wuoksi heille tekiwät, sillä yleiseen oli tietona, että he oliwat
orpoja. Elatuswanhemmat antoiwat ilolla noita selityksiä, sillit
oliwatpll he mielessään hieman ylpeitä siitä, kun heidän kas-
Wattinsa herättävät niin yleistä huomiota, joteu heidän huo-
lellinen kaswatukseusa tuli myös samassa huomatuksi.

Tällä tciwlllla oli aika kulunut niin, että nuot kolme
wuotta oliwat kuluneet, joksi ajaksi Kanttilan sisarukset oliwat
Kaaralaau sioitctut. Tytöt tunsiwat sydämessään sanomatont»surua ja kaihoa, tietäessään, että heidän on nyt eroaminen pcr-
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hccstä, jonka jokainen jäsen on heitä niin suurella rakkaudella
ja ihmisyydellä kohdellut. Monta itkua ittiwät sisarukset muil-
ta salaa emien tuota peljättyä eropäiwää.

Olipa niin, että Prnustiuua tuli käymään Kaaralassa
ennen cropäiwää. Hän tuli tiedustelemaan, saisiko hän Kant-
tilan wanhimman tyttären sisuftii'aksccn, sillä hän oli juuri sem-
moista wailla ja hän oli mieltynyt Ecwann hänen hiljaisen,
lnontonsa, siisteytensä, tatewyytcnsä ja soman täytöksensä täh-
den. Hän kyseli talon emännältä sisarusten sisällistä luonnetta
jokapäiwäisessä elämässä, heidän kotitapojcmsa ja
hän tahtoi saada heistä tarkat tiedot, koska ulkonaiset merkit
useinkin pcttäwät. Emäntä, ollen rehellinen ihminen, ci ollut
löytää kyllin sanoja ylistääkseen kaswatticnsa rehellisyyttä, hy-
wäsäwyisyyttä, lempcämiclisyyttä ja altista palwelewnisnntta.
Pruustinna oli hywin tyytywäinen cniännän selityksiin, sillä
hän uskoi hänen totta puhuwcm.

Pruustinna kutsutti sisarukset luoksensa ja he tuliwnt
molemmin. He oliwnt jotenkin ujou ja hätääutyncen
sillä eipä he wielä koskaau eunen olleet kutsutut yhdenkään hcr-
rassäätyisen eteen.

„Lapsi rukat! Olette turwattomat, isältömat, äidiltömät.
Teidäu 010-aikanne tässä talossa nyt loppuu ja teidän tulee
tästä edespäin hankkia itse leipänne. Tarwitscn sisupiikaa ja.
semmoiseksi ottaisiu sinut, Eewa, jos wacm suostut meille tule-
maan", sanoi pruustiuua.

Pruustimian puhe waikutti sisaruksiin kuin salahmnn isku.
He oliwllt kyllä tienneet, että heidän 010-aikansa Kaaralassa on
nyt loppuun kulunut ja oliwat sureueet sitä. Tuo tunto ja
tieto oli heillä ollut ikäänkuin waistomaisena aawistntsena,
mutta nyt oli se todellisuutena heidän eteensä julli tuotu. Woi
kuinka turwattomia ja onnetomia he nyt tunsiwat olcwansa.
Heidän täytyi erota siitä, jota he oliwat oppineet lotinansa
pitämään, erota niistä, jotka heillä oliwat wauhempicn siassa
olleet ja jotka heitä oliwat kaikella isällisellä ja äidillisellä tem-
mellä ja huolella laswatlancet. Erota kaswin sisaristaan ja
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weljestään, jotka owat niin werrallisesti heitä kohdelleet, eiwät-
tä ole ainuttakaan kertaa heitä sättineet köyhyydellä ja halwal-

rla sukuperällä.
Näitä ajatellessnau ja tuuticssaau, eiwät he woineet sa-

noa ainuttakaan sauna pruustiunalle wnstaukscksi; korwia myö-
den pnnastuneina seisoiwat he waan wapiscwin polwin myk-
kinä hänen edessään.

„No, mitä Eewa arwelee asiasta? Wastaa nyt minulle",
kehoitti pruustinua.

Eewa sioitieli jalkojaan, koti ysknhdellä ja ruweta jota-
kin sanomaan, mntta ei waan saannt sanaa suustansa.

„Minä en woi erota Eewasta", änkytti nuorempi sisar
wastaukseksi, sillä hän oli saanut senwerrcm rohkeutta.

„No mntta ymmärrättehäu sen, ettei woi olla mahdol-
lista koko elämänne aika yhdessä Pysyä; monenhan täytyy ero-
ta jo aikaisin weljistänsä, sisaristansa jn imusta omaisistaan",
sanoi heidän kaswatti-äitinsä.

muilla on aina jotakin turmaa, meillä waan
toisemme. Mihin minä joutuisiu, kuu Eewa saisi paikan ja
ininä jäisin ylsin turwattomatsi awaraan maailmaan?" sanoi
Leena ja pillahti itkemään.

„Älä nyt kowau sure. Mc ymmärräniuic wielä toisiam-
me »väärin. Me olemme aikoneetkin toisen teistä pitää edel-
leenkin tykönämme, mutta molempia emme tarwitse. Eewa
saisi nyt hywän palweluspaikau ja sinä saisit jäädä meille; eikä
sinun nyt cnään tarwitse ilman palkatta olla, sillä me maksam-
me palkan kohtuudeu mukaan. Aiwan litellehän tulisitte toisi-
anne ja olisitte tilaisuudessa tapaamaan toisianne, milloin waan
haluaisitte. Mitäs tästä ajattelet, Leena?" sanoi emäntä.

„Kyllä minä sitten . . . ." sanoi tyttö itkunsa seasta.
Sitten käwcli hän emännän luo antamaan kättä, sillä hän tunsi
sydämessään, kninka suurta äidillistä huolta emäntä taasenkin
«li heistä pitänyt.

„Nyihän Eewatin woipi antaa wastaukseu minulle", sa-
noi pruustinua.
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„Kyllähän minä muutoin . . . mutta mitä minä siellä
osaisin tehdä? Enhän minä ole tottunut herrastapoihin", sa-
noi tyttö.

„Sen asian saat jättää minnn huolekseni. Minä ohjaan
ja opetan sinua missä näytät sitä wrwitscwan; paitsi sitä on
minulla samlln-itäiueu tytär kniu sinäkin olet, hänen kanssaan
saat opetella yhtärintcia kaikenlaisiin talondellisiin toimiin. Mi-
tä tähän »vastaat?" sanoi pniustiuna,

„Kyllä kaiketi minä ....pruustiuua on niin hywä",
sanoi Eewa ujosti ja niin oli se asia päätetly.

On kuluuut joku muosi usecunpikiu. Suuresti on ai-
ka muutninnt wiimeisistä aijoista. Hywät wuodet owat pa-
rantaneet latownotten islemät haawat umpeen. Ihmiset hyö-
riwät ja pyöriwät termeinä ja iloisina, elämisen halua ja toi-
moa täynnä. Usea ci heistä enään muislnkaau niitä komia
kärsimyksiä ja sitä mihcliäistä kurjuutta, joita katonmosieu ai-
kana saatiin niin runsaassa määrässä maistaa; kuitenkin löy-
tyi yhden ja toisen sydämessä sywä arpi, jota ei mikään pa-
remman ajan iloisuuskaan woiuut tuntumattomaksi parantaa.

Muuttunut oli Knnttilan tytärtenkin asema. He eiwät
olleet euään muiden annoilla elämässä eiwätkä syömässä armo-
leipää, maan he oliwat nyt aikaisia, itsetoimiwia ja omatakei-
sia ihmisia, jos kohtakin wiclä muiden palwcluksessa olemia.
Maailma alkoi awata heille uusia näkö-aloja ja he maailmalle.
Entiset pikln ajatukset ja toiminnat alkoiwnt haihtua mielestä
ja tosi elämä alkoi sieltä täältä kangastella heidän silmiinsä
yhdessä ja toisessa muodossa. Kumpikin heistä oli nyt siinä
ijiissn, että heillä oli kokonsa ja näkönsä kädessään ja ehkäpä
tapcmsalin. Luonto olikin antanut heille runsaassa määrässä
kokoa ja näköä, niin et!ä he nyt täydellisesti kehittyneinä to-
dellakin oliwat paikkakunnan kauneimmat neitoset; tapoja oli
heidän siiwon ja nöyrän luontonsa lisäksi hywä ja huolellinen
taswatus hywällä lailla lisäillyt.



44

Paljon oliwat sisarukset jo elämältä oppineet, mntta pal-
jon »vielä oli opittawaalin. Kumpikin heistä oli »vielä samas-
sa paikassa, mihin he erotessani» joutuiwat, nimittäin Ecwa
pappilassa ja Leena Kaaralassn.

Waikka he oliwattin molemmat paikkakunnan kauneimmat
immet, oliwat he kuitenkin critawalla kehittyneet. Eewa oli
wiimciscn kehityksensä ajan ollut hcrraswäcu parissa, jonka
wnoksi hänen herkkään oppiwaisec» lnontecscnsa oli juurtunut
ja istunut hienoja hcrrastapoja. Hän kyllä itse ci luullut niin
olcwan, mutta jokainen kuitenkin sen huomasi puheesta, waat-
teukscsta ja kaikesta käytöksestä ja clamäntawoista. Lccua
taas oli kaswannt kaiten aikansa raittiin ja teeskentelemättö-
män kansan parissa. Koko parhaan laswamisensa ja oppimi-
sensa ajan oli hän ollut siistissä, »varakkaassa ja työteliäässä
talossa, jossa jokapäiwnincn wirkistäwä ruumiillinen työ ja
»voimakas rawiuto sekä hywä järjestys oliwat hauen tcrwcy-
tensä karaisseet ja kehittäneet säätynsä kauneimmaksi helmeksi.
Niin kääutyipä heidän uransa »vähän erisnunnille ja siihen
oli heidät ajcmwirta »vienyt.

Eipä kummakaan että näin oli, sillä olihan knmpitin heis-
tä crinkaltaisissa oloissa. Pappilan prunstinna ohjasi Ecwna
hywyydcllä ja helleydellä, niin kauwan knin tarpeellista oli,
kaikenlaisissa talouden askareissa. Kahdesti ci hänelle tarwin-
nutkaan yhtä asiaa neu»voa, sillä ahkeruuteusa ja hywän ym-
märryksensä wnoksi käsitti hän aiwan pian kaikki asiat. Näiden
ja muiden awnjcnsa tähden tuli Ecwa niin »välttämättömäksi
pappilan perheelle, että heistä tuntui peräti mahdottomalta hä-
neltä toimeen tulla. Tämän tähden tuli Eewa heille niin mie-
luiseksi kuin oma perhceu jäsen ja hän oli osallinen jokaisessa
perheen ilossa ja surussa. Talou Hilja neidin kanssa oli hänsamassa suhteessa kuin sisareensa. Ahtcnä he askaroimat, tcki-
wät ja toimimat. Wcili-ajat käyttiwät he henkiseksi wirkistyk-
sckscen joko lukemalla taikka jotakin muutoin oppimalla. Siitä
seurasi se, että Eewa omasi aikaa woittain melkein kaikki ne
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tiedot mitä Hiljallakin oli; muutamiosa wuosissa oppi hän
wälttäwästi puhumaan ruotsinkieltäkin.

Waikkll sisarukset oliwattiu uoin erinlaltaisissa oloissa ja
eri suuntaa kulkemassa elämänsä suhteen, oli heidän wälinsä
yhtäkaikki sisarcllisesti sydämellinen. Knn aikaa waan wähän-
lään siihen riitti, käwi Eewa sisartansa Kaaralassa terwehti-
mässä ja usein oli hänellä pappilan Hilja neiti mukana. Kuu
Leenaa pidettiin niinkuin talon tytärtä, oli hänellä ja lalon
tyttärillä yhteinen kamari. Tämän pitiwät he siistinä ja puh-
taana, että se oli kuin porsliini muki ja muutoiukiu oli se hy-
wästi järjestetty ja kalustettu. Tähäu wciwät talon tytöt jn
Lceua Hiljan ja Ecwan aina kuu he tuliwat. Mouta lystiä kas-
kua siellä juteltiin ja monta iloista nanrna naurettiin. Käwi-
wätpä Kaaralllu tyttäretkin wälisti pappilassa, mutta harwcm-
min se tapahtui, sillä heitä haittasi ujous, eikä siellä ollut heillä
täydellista wapcmtta.

Niin, Mailina alkoi kääntää huomiotaan tuohon kau-
niiseen Kanttilan sisarpariin. Eri tahoilta ja en tmunlla tuota
huomiota tehtiin. Nuoret herrasmiehet loiwat salaa halukkaita
ja tutkimia silmäyksiä tuohon kauniiseen ja siweään pappilan
Eewaan, joksi häntä nyt sanottiin, tehden samassa ajatuksissaan
»vertauksia ja arwostcluita, että mitenkä tnon asian kanssa oi-
keastaan olisi. Mi ja toinen heistä alkoi keksiä sitä ja tätä
teko-asiaa, jonka nojalla he sniwat syytä käydä pappilassa, saa-
duksensa edes »vilaukseltakaan nähdä tuota miellyttäivää Eewaa.
Tämän tähden nähtiin pappilassa paljon cncmmcin »vieraita
kuin koslaan ennen, jopa semmoisiakin, jotka ciwät milloinkaan
ennen olleet siellä käyneet. Kun useinkin suuri joukko nuoru-
kaisia ja neitejä kokoontui pappilaan, pitiwät he kaikenlaisia
nuorten leikkejä ja kisoja, joihin osaa ottamaan Eewatin tawal-
liscsti kutsuttiin, milloin »vaan hänellä oli »vähänkään aikaa
muilta toimilta. Luonnollistahan on, että noissa leikeissä kas-
tuttiin ja imarreltiin ja koetettiin seuraa saada niiu iloiseksi
tuin mahdollista. Noita imarruksia sai Ecwa niin ruusaasti
osaksensa, että hän alkoi njostcllcn hälvetä niitä. Eräs nuori
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herra oli sukkela keksimään kaikenlaista lystiä, mutta hän lau-
leli ja teki niitä temppujansa yhtä paljon talon Hilja neidille
tuin Ecwallekiu, samassa ollen yhtä kohtclijas niin toiselle kuin
tummallekin. Tämä oli talon ainaisia »vieraita ja kaiken ilon
aine ja toimeen panija.

Toinen alituinen wicras oli wähäpuheiuen, melkeinpä jö-
römäiscltii wiwahtawa, rotcwa nuori herra. Hän ci imarrel-
lut ketään, ci ottanut monasti osaa toisien nuorten leikkeihin ja
kisoihin, ci puhellut eikä seurustellut kenenkään kanssa erikseen,
puhui ainoastaan harwoin, mutta jos hän jotakin sanoi, oli
niissä aina hawaittawana tarkka micttiwciisyys ja päättäwäi-
syys. Hän näytti waan syrjästä katsoman asiain menoja ja te-
kemän niistä johtopäätöksiään.

Mmät kaksi eiwät olleet koskaan poissa pappilasta silloin
tu» waan siellä oli muitakin »vieraita, oliwatpa he siellä jos-
kus kahdenkin wicraina. Heillä oli kai siellä jotakin tähtäilc-
mistä ja mielitiettyä, joka heitä niin usein pappilaan weti.

Minä en huoli sanoa heidän säätyänsä, koska kukaan ei
kärsisi säätyläisistänsä mitään mainitlawan, marsinkaan jos tul-
laan jotakin mainitsemaau heidän warjopuolistansa; mainitsen
waan siwumenncn, että puhelijaammau nimi oli Risto ja ju-
romman Otto ja että he molemmat oliwat aikaisia naimatto-
mia miehiä ja oman wirkansa hoitajia.

Samalla laillapa oli Kamalassakin asiat, waikka wähän
critawlllla. Kylän nuoret miehet käwiwät siellä ahkerasti, sillä
olipa siellä kolme neitoa, joihin sopi nuoren miehen silmänsä
luoda. Talossa oli kaksi hywästi kaswatettua, siweää ja hy-
wän-näköistä tytärtä, joiden tiettiin saawan runsaat myötäjäi-
set talosta lähtiessään, ja kolmantena oli tuo talon piika tahi
oikeammin kaswattitytär. Hänellä ei tosiu ollut rikkautta,
mutta sitä runsaammin kauneutta ja mielen jaloutta, jotka usein-
kin owat niissä asioissa suuremmasta armosta kuin rikkaus.
Kuitenkaan eiwiit talon tyttäretkään olleet miclenjaloutta wailla.

Niinhän se meni kuin maailman meno tawallisesti me-
nee. Kaaralan molemmat tyttäret oliwat kihloissa. Leenalle
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oli tehty muidcu mielestä monta edullista tarjousta, mutta hän
aina ne hyljäsi, Tämä oli monenkin mielestä hywiu outoa ja
ihmiset ciwät tienneet mitä ajatella. Wihdoiu teki pitäjäu
taimmau talon, Kallolan, ainoa, Mcmuo niminen poika Lee-
Nalle tarjouksen, mutta yhtä huonolla menestyksellä kuin muut-
kin. Poika parta oli korwia myöten rakastunut tyttöön ja jou-
tui scutähdcn lowan surun ivaltaan. Sen wuoksi wetosi hän
tytön taswatuswanhcmpiin ja pyysi heidän apuansa.

Eräänä kertana kutsuttiin Leena kaswatnswanhcmpi-
cnsll luo.

„Tinä tiedät ja tunnustat tai scu, että olemme kykymme
mukaan koettaneet katsoa kaikissa sinun parassasi?" sanoi isäntä.

„„Ticdä'n . . . tunnustan", sanoi Leena punastellen.
„Me olemme koettaneet kaswattaa sinut kunnon ihmiseksi

ja luulomme on, ettemme siinä ole pettyneeltään. Lopuksi kat-
somme wclwollisuudekscmmc katsoa, että saisit kelpo elämän,
kumppanin ja että iulcwaisuutesi olisi turwattu. Molemmat
owat sinulla nyt tarjona Kailotan Maunossa; ota ivastaan
oiwa mies ja kelpo omaisuus . . . kaikille ei tehdä semmoista:
tarjousta", pitkitti isäntä.

„Minä en «oi ottaa ivastaan sitä tarjousta", sanoi Leena,
wapiscwalla äänellä.

Vanhukset hämmästyiwät^
«Mitä? Et woi! Mikä siinä on syynä?" sanot emäntä.
„Minä en tiedä mitään syytä ja kuitenkaan en woi",.

sanoi Leena.
~Et siis suostu ensinkään?"
..En".
„Tdotat kai mielestäsi parempia tarjouksia? Niitä eu

tule".
„Minci en odota mitään", änkytti Leena.
„Aiot siis olla naimatonna?"
„Aion".
„Emmc suinkaan aio sinulle mitään Väkipakkoa tehdä .

.
..

tee kuinka itse tahdot", sanoiwat wanhemmat.
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siitoksia siitä!" sanoi ja poistui.
.Lummallinen tuo tyttö! Luuleeko hän parempia tarjouk-

sia saamansa?" sanoi emäntä Leenan mentyä.
Mnntnman päiwän kuluttua tuli emäntä isännän kama-

riin hywin hätääutyuceu näköisenä.
ikäpäiwänä hullumpaa kuullut?" sauoi häu hen-

gästytsiösääu.
mitä nyt on?"

„Minä tiedän syyn, minkä wnotsi Leena ci snostunut Val-
tolan Maunon tarjoukseen".

„Aunas tuulla!"
„Hän mielii saadakseen meidän Anttia. Kyllä se sen-

tään on liika paljon uskallettu . . . Eikö siinä kyllä, kun olem-
me hänet ihmiseksi tasmattannt ja laittanut, kuu wielä tohtii
. . . . eihän sitä toki Anttia , . . ."

„Mistci niitä tietoja olet saanut?"
„Antti itse tuli minun luokseni ja sanoi, että on marsin

paha asia hänen mielestänsä, kun Leenalle tyrkytetään yhtä jn
toista sulhaseksi, sillä hän on itse aikaa sitten jo walinnut hä-
net elämän kumppanikseen ja Pyysi nyt saada aikeensa to-
teuttaa".

„No, mntta Anttihan se sitten mieliitin Leenaa, eitä Vee-

na Anttia".
„Niin, niin, jummin lnmmin . . . tietystihän heillä on

yhteiset tuumat . . . sehän nyt ou tietty, mutta pitäisihän hä-
nen toki tietämän, että tulokashan hän on taloon waikka
cu minä suinkaan moiti ihmistä, mutta kuitenkin . . . ."

„3iuä et puhu nyt järkewästi. Kuu Leeua. on terran
mielestäsi hywä ihminen, niin miksi sitten cstelet? Minä
tiedän myös, eitä hän on tunnon ihmiucu ja olen jo aikaa sa-
laisesti toiwouut noin käymän . . . hywä waan oli, knu löy-
siwät toisensa. Rikkaus woipi pian kadota, mutta hywät
amut eimät katoa; ne kestäwät towimmissatin elämän inyrs-
tyissä", sanoi isäntä, emännän suureksi kummastukseksi.
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~l>nhän minä tahdo kieltää, ettei Leena ole kelpo ihini-
nm, mutta eihän nyt toti Anttia .

.
. ." koki emäntä hädis-

-sään änkyttää.
„Hnomansta nyt, kuinka »väärät mielipiteet sinulla on.

Minä tiedän »varmasti, että sinä olet mielissäsi siitä, kun olet
köyhäu, orwon tytön ottanut knswattaaksesi, etkä ole kertaakaan
halmcisinnt häntä, maan olet kaswattanut ja holhonut häntä,
niinkuin omaa lastasi. Nyt sinä iloitset, kun olet pyrinnössäsi
onnistunut ja tahdot siitä niittää kunnian. Mutta kun asia
koskee niin liki omaa itseäsi, että oma kaSwattisi pitäisi ottaa
miniäksesi, silloin nousee ylpeyden synti mieleesi, ettei hän kel-
paisikaan sinulle, maikka itse jn kaikki ihmiset kunnioittamat
häntä, Tämä ei ole oikein; ajattclcuas tätä!" puheli isäntä.

„No, enhän minä nyt häntä niin todesta . . . ." koki
emäntä sopertaa häpeissään.

ScuranS tuosta keskustelusta oli se, cltä Antti ja Leena
kutsuttiin isännän kamariin. Ujostellen tuliwnt he ja Leena
wapisi niin, ettei ollut pystyssä pysyä.

„i7lcn kuullut, että haluaisitte keskenänne solmita awio-
liiton. Siihen ei meillä ole mitään »vastaan sanomista, ja
yhdistämme nyt teidät. Jumala teitä siunatkoon!" sanoi isänlä
juhlallisesti, yhdistäen Antin ja Leenan kädet.

Nuoret komin hämmästyiwät näin odottamattomasta asi-
an käänteestä. Marsinkin Leena oli peljännyt pahinta Antin
ja hänen wälillä tehdyn liiton ilmitulcmisestn ja silti hän ma-

misi niin kowin huoneescn tullessansa, Matta nyt, tun hän wi-
,han ja lomien sanojen sijaan sai knulla lempeyttä ja odotetun
tiukun siaan loiwoteltawan Jumalan siunausta, saawutti hänet
semmoinen hämmästys, ettei hän ollut pystyssä pysyä. Hän
ci moinut sanoa mitään noille hywille »vanhuksille, menihän
»vaan ja laski »vapiseman kätensä tummankin käteen, kokien sa-
massa snlntn ilontyyneliänsä.

Jonkun ajan takaa oli Kaarnlassa isot häät. Kolme
pitäjän uljainta morsiusparia »vihittiin niissä, sillä niin oli so-
ivilta tulemien talon wäwyjcnlin kanssa, että hekin »vihitään

4
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samassa luin Antti ja Leenakin. Noin isoihin häihin oli kut-
suttu pitäjän herraswäkikin; kaikki pnpftilaisetkin oliwat kutsut-
tnjen joukossa Eetuakin no sepä nyt tietty morsia-
men sisarena. Herrnswäki nouoattilin tarkkaan kutsua, sillä
oliwatpa he muulloinkin mielellään wieraina tuossa
siistissä ja »vicraswaraisessa talossa; muiden muassa oli siellä
Risto ja Ottokin.

Syyspuoli kesää oli ja ilma oli mitä kauniimpi. Iloi-
sena hyöri lukuisa hääjoukko. Vanhemmat ihmiset »viettiwät
aikaansa istumalla ryhmissä, joko ulkona tahi huoneissa, wilk--
laasti kaskuten ja jutellen kaikenlaisista asioista. Wäliin naut-
timat he niitä wirwuituksia, joita lenkkarit heille tantoiwct j»
pistipä ylsi ja toinen ukoista piippuunkin ajan ratoksi. Nuo-
ret paniwat toimeen wihcriäiscllä nurmikentällä kaikenlaisia ki-
soja ja leikkejä: tanssitt,in laulun mukaan monenlaisia rinki-
tansseja, juostiin leskiä, kätkettiin sormusta n, m. s. Nuoret
herrat ja neidit ottiwat innolla osaa kansan leikkeihin ja Risto»
oli kaikissa johtamana henkilönä. Kaikkialla oli hän hyöri-
mässä, johtamassa ja ucuivoinassa, ja hänen johtaminaan käwr
leikit kuin itsestään. Miellyttämällä käytöksellään moitti hän
kaikkien suosion. Otto oli nyt, kuten ennenkin, »vähäpuheinen
ja synkän näköinen. Hän pyrki olemaan pappilan Hiljan j»
Ecman parissa, mitta kaikissa huweissa oliwat aina rinnakkain
ja jos »vähänkään tuli loma-aikaa, iötuiwat he aina rinnatus-
ten johonkin syrjäiseen paikkaan, niinkuin sisarpari, ja Ott»
meni siihen kohta kolmanneksi. Muutoin seurasi hän leikkejä,,
niinkuin juku kone, sillä ne eiwät näyttäneet liikuttaman häntä
»vähän »vähääkään. Risto seurasi heitä salaisilla katseillaan,
»vaikkei hän ollut heitä nälewinäänkään.

Waikka jokainen morsins-pari oli kylläkin uljas ja kun-
nialla täytti paikkansa, oli Leena kuitenkin päimän sankari.
Waikkei hänellä ollit mitään rikkauksiakaan, oli kaikki niin hä-
neen mieltyneet, ettei hänellä ollut yhtään kadehtiaakaan, lom-
moisia useinkin tahtto olla, kun »vaan rikas ja siilvo poika nai
köyhän tytön. Iloisena sa kauniina hyöri hän hääwäen seassa,.
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suodcu aina jonkun hywan sanan itse kulienkin. Emäntäkin oli
unhottanut kaikenni entisen »vastenmielisyytensä jn hän häpesi,
kun hän oli ensinkään antanut niin halpamaisten ajatusten
mieleensäköän astua.

»Oletko nyt onnellinen?" kysyi emäntä, miclihywällä
katsellen miniänsä alkua.

»Sainpa minä parempiakin tarjouksia", sanoi morsian
iloisesti ja kiersi kätensä anoppinsa kaulaan.

Anoppi taputti häntä poskelle.
Omatpa tämmöiset tapaukset todellakin harwinaisia rik-

taan ja orwossapidetyn emännän ja ruolitntön wälillä.
Alkoi hämärtää. Risto jo Otto katosiwat muiden jou-

kosta. He olimat wetäöntyneet huonettcn tan yksinäisyyteen;
Risto oli Ottoa sinne »vaatinut.

»Minä pelkään, että meillä molemmilla on samanlaiset tar-
koitukset", sanoi Risto Otolle, tultnansa kahdenkesken.

»Missä asiassa?"
»Minä luulen, että sinä . . .

."

„Etiä minä mitä?"
.Minä puhun suoraan: luuloni on, että sinä tähtäilct

pappilan Ecwllll".
»Siinä erehdyt, weitkonen. Totta kyllä on, että minci

tähtäilen, mutta minä tuhlailen Hiljaa", sanoi Otto ujos-
telematta.

»Tuskinpa Eewll sinulle kelpaisikaan?" kysyi Risto on-
gitellen.

»Kelpaisiko? Minä lnulen, että hän kelpaisi maikka ke-
nelle. Minä olen kauwan mieltymyksellä katsellut häntä, mutta
tarkemmin mietittyäni olen tullut huomaamaan, ettei hän tulisi
onnelliseksi minun kanssani, minä kun olen niin juro luonteel-
tani. Hän tarwitsce awonaisempna ja irtanaiscmpaa elämä!»
kumppania kuin minä olen. Hilja minulle paremmin sopisi.
Muutoin en ensinkään tiedä, jos ma woittnisinkaan Eewan sy-
däntä", tunnusti Otto.
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„Kiitos siitä!" sanoi Risto ja sitten he lähtiwät hää-
taloon.

Eewa oli welääntyuyt sillä aikaa ulos wilmoittclemaan.
Hksinään käweli hän maantielle talosta mcnewää lehtokuja. Il-
lan wilponen hämärä siimes tuntui hänestä niin mieluiselta ja
hän waipui sywiin mietteisin. Kun Risto palasi Oton kanssa
tuolta puheluretkeltään, huomasi hänen etsimä silmänsä, että
Eewa on yksin kaivelemassa. Varrottuansa sen ajan, ettei ku-
kaan sitä huomannut, meni hän Eewan jälkeen.

Kun hän saawutti Eewnu, säikähti tämä niin, että ääni
Pääsi, eikä hän »voinut paikalta liikkua.

„Älä nyt noin kotvin pelkää, kaunis impi!" sanoiRisto
imarrellen.

„lätä minut rauhaan!" sanoi Eewa »väriscmin äänin jn
pyrki plllausm.atkalle.

„lZi, ei .
. . Älä nyt ole noin hätäinen ja epäkohtelias

.
.

. Kuule nyt toki minua, minulla on tarketa sanottamaa",
sanoi Risto ja esteli häntä lähtemästä.

»Päästä minut, Risto, mitä ne ihmiset . . .
?" hä-

täili Eemci.
»Hellinen maan . . . kuule nyt minua ...minä rakas-

tan sinua, rakastan kuollakseni .
.

. olen jo kauwan rakasta-
nut", sanoi Risto kiihkoisesti.

„Älä pilkkaa köyhää orpoa ...on orpo raukallakin kun-
niantuntoa", sanoi Eewll hämmästyksissään.

„Minä en pilkkaa, minä puhun täyttä totta .
.

. Tah-
dotkos tulla omakseni?"

»Semmoisia saat puhua »vertaisillesi .
. ; orpo, köyhä ja

oppimaton tyttö ei sowi sinun rinnallesi", sanoi Eewa ujosti.
„Oi älä niin sano, sillä minä olen maknutetlu, että sinä

tulisit olemaan asemasi, tuleman säätysi ja kumppanisi wertai-
nen", sanoi Risto innostuksissaan ja tarttui kiinni lyttöcn, jota
hiljalleen weläysi hänestä edemmäksi.

Cpätoiwon »vimmalla riuhtasi Eewa itsensä irti ja lähti
juoksemaan häätnloa kohden. Hän juoksi niin paljon tuin jak-
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soi ja se kauhistus, miutä hän tunsi sydämessään, antoi hänelle
woimna. Tuliko Risto hänen perässään tahi ci, sitä ci hän
joutauut katsomaan; hän juoksi »vaan niinkuin tappaja olisi
ollut takana, Risto ei lähtenyt hänen jälkeensä, eikä hän olisi
siihen kyennytkään, sillä kauhea hämmästys oli hauet snnwut-
tcmut.

Häätalossa oli walkcat jo joka huoneessa. Ecwa koetti
päästä kenenkään huomaamatta sisarensa kamariin. Se onnis-
tuikin, sillä sinne mentiin porstuasta, eikä siinä ollut walkcaa.

Kuten hän oli toiwonutkin, ci kamarissa ollut ketään muita
kuin Leena. Ecwa oli niiu hätääntyneen ja peljästyneen nä»
kuinen huoneescn tulinansa, että Leena sen heti huomasi.

„Hcrra Jumala! Mikä sinulla nyt on? Olethan kalpea
kuin kuollut jn wapiset kuin kahila wirrassa", sanoi morsian
sisarelleen.

„Woi rakas sisareni! Minua on kownsti loukattu ja pil-
kattu", sanoi Ecwa ja kiersi molemmat kätensä sisarensa kau-
lnan, purskahtaen samassa waltawaan itkuun.

„Ru tyynny nyt . .
. Herran tähden, kuule nyt .

.
.

Kuka on loukannut ja pilkannut . . .
? sanohan nyt toki jota-

kin!" hätäili sisar.
Kanwan sai häu hätäillä ja uudella, ennenkun Eewa ky-

keni itkultansa mitään mustaamaan.
„Minä en moi nyt mitään selittää . . sydämeni on niin

. . . siitä puhummc toisella kerralla", sai Eewa wiimein sanotuksi.

Aitaa on taas kulunut. Pappilassa oli nyt häät. Ne
oliwat kaksoishäät nekin, sillä Otto ja Hilja sekä Risto ja Eewa
oliwat solmittawnt nyt ikuiseen nwioliittoon. Niin. Risto on
näyttänyt toteen, ctt'ei hän silloin Kaaralan häissä loukannut
eitä pilkannut Eewaa, waan puhui täyttä totta. Hän oli sit-
tcimnin nseaininat kerrat wakawnsti tunnustanut rakkautensa
Eewallc jc> hän oli woittanut tarkoituksensa, sillä Eewa oli wii-
mcin uskonut, ett'ei se ollutkaan pilkkaa ja häwnistystä, waan
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puhtaasta rakkaudesta syntyneen sydämen halun wilpitön tun-
nustus. Hehkumana, nuoruuden kukoistuksesta humertamann,
lempeänä morsiamena seisoi nyt Eewa Riston rinnalla, palki-
tuksensa sulhonsa rehellistä rakkautta, sillä olihan hän nyt näyt-
tänyt toteen, että Eewa on ollut asemansa, tuleman säätynsä
ja kumppaninsa »vertainen. Onpa Risto pitänyt sanansa, on
ollut mies on.

Melkein poikkeuksetta oli pappilassa samat lMwicraat
kuin KnaralaSsllkin silloin. Ilsestänsäkinhän on armattawa,
että kaikki Kaarakaisetkin oliwnt häämicrnstcn joukossa, niinpä
nuori emäntä, Leenakin. Ileinen rauha ja rakkaus »vallitsi
kaikkien kesken noissa häissä, sillä kaikki asiat oliwnt sopusoin»
nussn ja kenelläkään ci ollut mitään kadehtimista toisiltaan eikä
mitään mielikannetta toisiaan »vastaan; kaikki oli niinkuin ol-
lakin piti. Molemmat morsiusparitkin oliwat niin iloiset ja
tyytywäisct, ei ainoastaan omiin tulemiin eläiuänkumppcmci-
yinsa, mutta kaikkiin ihmisiin; miksikäpä eiwät he olisi niin ol-
leet, sillä oliwathau he nyt löytäneet ja saaneet toisensa, eikä
heillä ollut yhtään »vihamiestä, ciwätkä he myös »vihanneet ke-
tään. Nuoruuden innosta hehkuiwat he ja uhkarohkeasti tat-
soiwat he tulewaisuutta silmiin.

Leenakin oli onnellinen, nähdessään, että tuo Eewan an-
tarci peljästyminen hänen häissään niinkin hywän lopun sai.
Hän seurasi silmillään hennon ja kauniin sisarensa liikkeitä kaik-
kialla, kun tämä ilosta loistamin kuswoin notkeana ja keweänä
häilyi uimsiuswlllltteissaan hääwäen seassa. Nuorien leikkiessä
rinkitanssia, istuuntui Risto palawoiwana ja wäsyncenä syr-
jemmaksi ja »reti polwellensa istumaan morsiamensa, joka hä-
nellä leikissä oli »viimeisenä parina ollut.

„Kas niin, kaunis kultaseni! Nyt et enään lähdekään mi-
min luotani hyppyyn, ihmisiä kuoliaaksi pcljättämään .

.
. nyt

pysytkin koreasti luonani", sanoi sulho morsiamelleen, taputel-
len häntä poskelle ja kiertäen kätensä hänen kaulaansa.

Leena sisar hymyili tuon nähtyänsä jakuultuansa, ja mor-
sian hymyili . . . knmmako se, sillä olihan hän nyt niin onnellinen.
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Niinhän se on: häät omat ja Harmoin niissä mitään
erin-omaisia tapahtuu, Marsinkaan jos kailki asiat owat luo-
nmllaan; näissä häissä ne ainakin niin oli»uat, eikä niistä siis
ole mitään erinäistä kerrottaman. ?yytywäisinä maan »vie-
raat erkanimnt häiden loputtua toisistaan, kiitellen ja kostellen
ruonecn kertaan sekä isnntäwäen että sulhot ja morsiamet. Mutta
cnneutun häälväli lähti talosta, pyysi kirkkoherra heitä hetkeksi
seisahtumaan, Kun se oli tapahtunut, piti hän sydäniä liikut-
taman puheen, jossa hän kchoitti kaikkia rakastamaan toinen
toistansa ja anteeksi antamaan, jos joku toistansa mastacm rik-
koo, ja niin rakkauden lakia täyttämään, Erittäinkin nuoria
parikuntia kchoitti hän toinen loisensa kuorman kantamaan, eikä
pyrkimään toistensa herraksi ja yksin-omnisctsi »valtiaaksi ja
iljätsi. Hän kchoitti heitä rakastamaan toinen toistansa jaknu-
nioittninaan kumppaniaan enemmän luin itseään, eitä hakemaan
»vitoja toisesta, »vaan enemmän oinasta itsestään, simeyden hen-
gellä nnhtelcmaan ja muistnitllmaan, jos toinen johonkin »vi-
kaan tulisi, eikä »vihalla ja kiukulla, kuten usein tapana on.
Monta uinuta ncumoa ja johdantoa lausui kirkkoherra jn pii-

lleen loputtua mmi itsekukin kotiinsa, tyytywäisinä sekä häihin,
ctlä kirkkoherran puhccsen.

Onnellisina cliwät nyt Risto ja Eewn omassa kodissaan.
Heillä talvi usein tuttawia wicraina ju silloin pidettiin haus-
kaa >a iloista elämää, Kun talon isäntä sa emäntä oliwat nuo-
ria, ja miettimät lcmpi-nikaansn, oliwat he aina molemmin
»vierasten kanssa scuruHtelemassa, Risto pin paljon kauniista
waimostansa, jopa niin paljon, että se nautti monen mielestä
liitcmniselta, Hän olisi tahtonut waimonsa aina istumaan Pal-
mellansa tahi «linnaan »vierellänsä, jossa hän alituisesti näppi,
taputteli, halaili ja suuteli häntä. Waimo ollen kaino, siweä
ja häweliäs, ei näyttänyt hywäksywän niin julkeaa käytöstä ja
nscintin näytti hän selwää »vastenmielisyyttä semmoisissa ta-
pauksissa. Waikka joukossa oli niitäkin, jotka pitiwät tarpeet-
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lomana Riston julkiset rakkauden osoitukset »vaimoansa
ihmetteliwät loiset sitä rakkauden woimaa, mikä Ristossa 01l
joka aika nähtciwänä; näyttipä siltä kuin eihän olisi tullut het-
keäkään aikaan, ellei hänen mainionsa ollut aina näköisällä.

Semmoisenaan kului aika. Elämä toi hitaasti, mutta
warmasti heidäu eleensä uusia näkökohtia, uusia welwollisuutsia
ja ne waatiwat uusia elämän tapoja. Nämät luliwat niin hil-
jalleen ja »vähitellen, että he tuskin huomasiwat niiden
mutta ne tuliwnt kuitenkin, Lempi-ajan suruton, murhecton,
riehahtelcwa, lemmestä hehkuma ja lehahtclewa elämä ci
enään sopinut, sillä elämä oli kääntynyt sille kannalle, että ie
waati ryhtymään tositoimiin.

Oltiin jo niin pitkällä, että Ristolle ja Eewalle oli syn-
tynyt terwe, kaunis poika, pikku Anton. Tämä tapaus muuttt
elämän aiwcm toiselle kannalle. Pikku Anlon maati niin pal
jon huolta ja hoitoa. Hän kahlehti ja walloitli kaikki äidin työt
ja toimet, niin ettei hän paljon mihinkään muualle joutanut.
Wieläpä pikku Anton anasti suurimman osan äidin lemmestä-
kin, sillä hän oli hwin waatclijas. Jos ei hän mielin mää-
rin sitä saan»!, itkeä rämnsti hän niin että seinät tärisiwälv
Tämä häiritsi isän työtä ja unta, niin ettei hän saanut ta-

luasla moneen yöhön peräkkäin lewollisesti nukkua, kärkäs kun
oli wähimmästäkin rapsauksesta heräämään. Työnteosta kir-
joituspöydän ääressä ei tullut mitään, sillä lapsen pieninkin ti-
rahteliminen ja äännähtelemincn häiritsi häntä ja ajntuöwoima
tuntui mellolta ja wäsyneeltä.

Kaiken tämän tähden rupesi hänestä clnmä wähitellcn
tuntumaan hywin ilottomalta. Noita alin-omaisia wicraskäyn-
tcjäkääu ja hupaisia iltamia ei woinut nyt loimeen panna ku-
ten ennen ja siilienkin oli pikku Auton syypää, kostavahan hän
oli anastanut kaiken wallcw, eikä suinkaan hyluätsynyt minkään-
laista melua olipa se sitten kuinka hywää, iloista ja hupaist»
muiden mielestä tahansa.

Awioliittoa rupesi Risto tästcipuoleen katsomaan kaikenni
toiselta kaunalta tuin ennen. Kewntmielincn ja huikcntelcwainn
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luonteeltaan ollen, oli hän käsittänyt nwioliiton intoisten aja-
tustensa kannalta, cikä ottanut ensinkään lukuun scn watawict
puolia, ja niitä »vclivollisuutsin, jotka awioliitton seuraa. Tä-
män tähden rupesi hän wähitellen tuntemaan, että hän on nyt
entisen richnkan »vapautensa menettänyt ja antanut itsensä kah-
lehtia sangen itämään asemaan, josta ei ollut mitään mahdol-
lista poispääsöä. Hän kuwitteli mielessään omia »vaimojaan,
oman rauhaNomunttaan, lcwottomuuttaan ja »vankeuttaan, kuinka
sietämätön ja tuskaloincn se nyt jo oli. Mutta »vaimonsa uh-
raamaisla lewottomuutta, »vallvomista ja »uaiivoja ci hän huo-
mannut minkään armoisiksi omansa rinnalla, »vaikka tämä yöt
ja päiivät melkein läpeensä sai »valivon pikku Antonin kätkyen
»vieressä, hoitelemassa ja »vaalimassa häntä; lcwolliscstn unesta
ci ollut monesti käsymyötätäan; tun hän sai joskus »vä-
hänkään uinahtaa niinkuin lintu oksalla, oli siinä jo kullaksi.

Kun »vaimo näin yhtenään oli lasiansa hoitamassa, ci
häncllä ollutkaan aikaa paljon muihin toimiin; ainoastaan kil»
pakiirccltä toimitteli hän joskus tärkeimpiä taloudellisia asioita.
Tämän tähden ei hän joutanut miehcnsäkään parissa oleskele-
maan, semminkään kun ei tämän ensinkään haluttanut läpsitä-
märissä oleskella; ainoastaan joskus pistäysi hän siellä niin-
tuin kissa kuumassa uunissa. Tainakin seikka oli omiansa syn-
tietyltämääu Riston nykyistä mielentilaa. Waimo hnoniusi
tämän kyllä, »uutta hän otnlsui miehensä wähäpuhcisuudcn ja
syukcmmän elämän tcnuan tuleman siitä, kun heille yhteisesti
oli tullut uusia huolia, jolka heidän eläniänsä oliwat kääntä-
neet loiselle lannalle.

Pikku Anton »vaurastui niin paljon, ettei äidin tarwin-
nut cnään olla myötäänsä lapsikamarissa. Innolla käytti hän
kaiken aikansa, minkä hän sai lapsen tyköä poissa olla, talou-
dellisiin.pnuhiin ja järjestelemisiin, jotka hänen mielestänsä el-
ivät olleet niinkuin niiden olla olisi pitänyt; hän tahtoi, näette,
saada elämän yhtä hupaiseksi kuin ennenkin, poistaaksensa mie-
hensä synkkämielisyyden. Kaikissa toki hän olla miehellensä mie-
liksi ja saalnansn häneltä piencmmäukään »vihjauksen, riensi hän
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kohta hänen tahtoansa täyttämään. Usein otti hän lapsen su-
liinsa ja meni sen kanssa miehensä wierecn istumaan. Siina
näytteli ia esitteli hän tuota kaunista ja terwcttä lasta isällensä,
puheli heille molemmille wiatointn lemmen kieltä, sanoaksensa
lapsen wiihdytetyksi ja isän ilahntetutsi.

Näennäisesti rupcsikin mies uudesti elpymään ja elämä
näytti tuleman entiselleen. Wieraitn kutsuttiin tansentin taloon
tulen ennenkin ja seuraelämää koetettiin saada elpymään niin
hauskaksi kuin ennenkin. Kuitenkin näki waimon tarkka silmä,
ettei hänen miehcnsäole entisen lainen, wann hän koettaa jo-
takin peittää jonkunmoisen teeskennellyn naamarin alle.

„Kuule nyt, Risto! Mikä sinua waiwna?
nyt toki kerrankaan wapnasti ja awomicliscsti . . . sinä et ole
niinkuin ennen , . iläwäksihän nain ollen niku tulee", sanoi
waimo eräänä kertana, kun hän Riston kanssa oli kahdenkesken.

.Mintnlnincn minä sit'eu mielestäsi olen?" kysyi Risto
synkästi.

„Sinä et ole enään semmoinen luin ennen, niin nwosy-
dämincn ja iloinen. Sinä olet tullut wähäpuhcisetsi ja syn-
käksi kuin hauta . . ; oikein minun pcljättää .... woithan
sanoa minulle, mitä sinua waiwna", sanoi waimo.

„Eihän minua mitnäu waiwna". sanoiRivlo tceslcuncllcn
„Niin, kuinpa sinä olisit nwosydämisempi, että puhuisit

minulle huolesi, niin minä koettaisin kaikkeni tehdä sinun hy>
wätsesi jn ehkä siten saisin sinun snruji poistetuksi, jota nyt tur-
haan koetat peitellä ja salata", sanoi waimo.

„los minun joku waiwaisi, niin se ci ole sinun autctta-
wannsi, muttn eihän minua mikään waimaakann; sinä luuloitte-
let waan", sanoi mies.

„lospa se niin olisi, mutta niin ci se ole; sinä koetat
waan minua pettää", sanoi waimo huo'aten.

Semmoisena ulkokullattuna jn teeskenneltynä pysyi elämä
jonkun aikaa, eikä se näyttänyt paraneman eikä pahcncwnn.
Wnitkn semmoinen näennäinen lcwollisuus wnllitsi awiopuoli-
«iden kesken, ettei wicraan silmätään heidän wälillänsä mi-
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tään erinomllisemftna huomannut, oli kuitenkin heidän keski-
näisessä elämässään semmoinen raskas ja painama tunne, jota
oli niinkuin joku ennustus myrskyn edellä. Tämä teli wnimon
elämän tuiki raskaaksi ja sietämättömäksi ja tätä lisäsi wielä
paljon se salaperäisyys, kun ei hän tiennyt tämän tukaluuden
syytä ja juuria.

Eräänä kertana oli taas talossa wicraita. Niiden jou-
kossa oli eräs rouwa, joka wicraasta paikkakunnasta oli tul-
lut tcrwehtimäcri pitäjässä olcwia sukulaisiansa ja nyt muiden
kanssa tullut heille. Hän ei ensinkään tiennyt talon rouwnn
nuoruuden aikaisia elämän wniheita, eikä hänen sukuperäänsä,
ihmetteli wann hänen sicwyyttänsä ja kauneuttansa.

Ristolla oli perimänsä piano. Tämä oli aina hänen
huoneessansa, waikkei talossa ollut ketään, iola olisi woinut
sillä soittaa. Mutta kun semmoisia wicraita oli talossa, jotka
siihen kykeuiwät, soitettiin sillä ajan ratoksi ja seura-elämän
wirtistykscksi.

Pappilan entinen Hilja oli hywä pinnan soittaja ja hän
se useinkin sai hauskuttaa seuraa laitollansa. Joku pyysi häntä
nytkin istumaan pianon ääreen ja soittamaan joitakaan kap-
paleita. Kuten ennenkin, myöntyi hän pyyntöön jn pian kai-
kuikuiwat iloiset säwelet ympäri salia. Siellä istui talon nuori
rouwakin, pitäen sylissänsä terwettä ja kaunista pikku Antonia

kuinkas muutoin, sillä olihan hän talon kaunis, »uori ja
kaikilta kunnioitettu rouwa olihan hänellä oikeus ja wel-
wollisuuskin olla »vierasten parissa, hupina ja rattona heille.

Kun Hilja oli lakannut soittamasta ja noussut ylös pia-
non äärestä, sanoi wieras rouwa:

»Minä pyytäisin, että talon rouwakin soittaisi jonkun
kappaleen, sitä olisi niin hausta kuunnella!"

Risto wanleni walkcaksi tuin palttina ja Ecwa punastui
torwia myöden; muutkin wieraat hämmaStyiwat, sillä jokainen
tiesi, ettei Eewa ollnt mikään soittoniekka, eitä kukaan sitä hä-
neltä taiwannultaan.
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kytti Risto.
„En minä ole tottunut pianoa soittamaan; tässä on mi-

nun pianoni", sanoi Eewa, kohottaen pillu Antonia ja suu-
dellen häntä.

Sen jälkeen poistui hän kamariinsa lapsen kanssa.
„Wai niin! Sepä on jotenkin hanvinnista tähän maail-

man aikaan. Minunkin aikanani pidettiin jo kaswatukscsta
niin paljon huolta, Mä parcmpnin ihmisten tyttäret opetettiin
pianoa soittamaan. Soitanto on kaunis taide", sanoi rouwa
Eewan mentyä.

Hywä oli, ettei Ecwa kuullut tuota lauselman, mutta sen
kuuli Risto.

Tämän ylimyswaltlliscn puheensa päälle istui rouwa
itse juhlallisesti pianon ääreen, näyttämään tuota jaloa tai-
dettunsa. Hilja hyppän hänelle nuotteja hakemaan, mutta rou-
wa sanoi: „En toki ole niin huono soittaja, että nuotteja tar-
witseisiu, minä soitan aina muististani".

Sitten siiristi hän sormensa molemmissa käsissään niin
leweällc, että ne oliwat kuin rautaharawan piit. Riitä hän
sitten mahtipontiscsti ja scltäkcnossa rupesi keikuttelemaan ja
kallistelemaan pianon näppäimistöllä, topustellen sieltä täältä
niitä, »vähääkään kuskaan soukentnmatta sormiensa asemaa.
Monen turhan rynnäkön perästä sai hän wiimein jotakin kuk-
kuu, kukkuu ja ukko Noan tapasta.

Olisipa ollut paras, ettei semmoisen taidenautinnon edellä
olisi ensinkään mokoman puhetta pidetty.

Jotenkin hämmentyneinä lähtiwät wieraat pois.
Talon isäntä lähti wieraita saattamaan. Hän meni Oton

kanssa aina hänen kotiinsa sankka. Hän ei palannutkaan ko-
tiinsa, waan meni sieltä erään wclikullan luo, mikä tunnettiin
ankaraksi ryyppymiehcksi. Hänen tuttawansa ihastut towin
Riston tulosta ja osoittaaksensa oikein tuntuwalln tawalla tuota
iloansa, laitti hän heti totia. Wnittei Risto olluttaan halul-
linen wätewillc juomille, huwitti häntä kuitenkin totipöydcin ää-
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ressä istuminen tällätcrrnlln; sen ääressä kului hänen nikansa
hnpaisanunasti kuin kotona. Lasi lasin perästä tehtiin ja siinä
kaskntcssa kului aika melkein huomaamatta likelle namua.

Kotiiu tultuansa nakkausi Risto pnkupäällä sohwnn knn-
nclle maata, eikä herännyt enuenkuu likellä puolin päiwää.

oli häu wähäpuhcisuutcusa lisäksi wielä nrcäkin.
Jos hänen wnimonsn hänelle mitä puhui jn toimitti, sni hän
töutcitii jn kärsimättömiä wnölnuksin; oli niinkuin mainio olisi,
hänen mielestään, tehnyt suuren ja nutcclsinutnmattomnn ri-
koksen.

Wnimo ci puhnnutknnu miehcllcusä yhtään mitään koko
hänen poissn-olostansa, koska häu piti sitä sattumuksena. Sen-
tähden koetti hän hywyyoellä ja lempeydellä lauhduttaa ja woit-
tan miehensä uirppnn jn tönkeää luouucttn, mutta huouostipn
hän siinä onnistui.

Se nsin meni sinänsä, muttn tästäpuoleeu oli Riston pa-
rempi olla kylässä kuiu kotoun. Häneu knuuintsccn täytyy kni-
tentin mninitn, ettei hän kylään hnluunut wäkcwien juomien
mnoksi, sillä juoppon ci hänestä tullut kosknnu, ei, wnan hänellä
«li toiset syyt kylähnluunsn. Tämä käwikin »viimein niin nn-
knrnksi, että kuin hän wähänkin sai lomaa wirtausa toimilta,
oli hän aina kylässä, josta hän useinkin tuli kotiin wnstn
nnmnlln.

Arwnttnwn on, miltä tämä wnimollc mnistui. Niontn
nnetontn yötä hän wictti jn monta itkun itki. Kun häu huo-
mnsi, ettei hän hywyydellään woiuut mitään waituttna, päätti
hän jollakin tawnlln ottaa selwän tuosta hämärästä ja ikä-
wästä tilasta.

»Kuinka sinä woit noin kotisi, wnimosi ja lapsesi unhot-
taa, knn et sinä eniiän yhtään pysy kotona?" sanoi waimo
eräänä kertana miehellensä, kun tämä oli tullut taascutin na-
mulla kotiinsa yölliseltä rctleltänsä.

„Woiu minä, sillä minulla on kylässä hupaiscmpi knin
kotona ....Nyt sen sait tietää, jo!a aina olet kärkkynyt.

nyt lysti?" snnoi mies.
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„Woi rakas Risto! Mitä niinä olcn sinulle tehnyt, kun
sinä noin saatat puhua?" sauoi »vaimo surumielin.

„Minä cu jaksa kuulla siuun alin-omaisia kärkkymisiäsi
ja tilintccttämisiäsi".

,Mä niin sano, jos sinulla wähänkiu ou omaatuntoa.
Enhän minä ole koskaan sinnllc osoittanut muuta kuin rakkautta
ja kunnioitusta. Ainoastaan synkkämielisyytesi syytä olcn ko-
kenut sclwillc saada kaikella hywyydcllä, mutta sinä käyt waan
yhä kummallisemmaksi, kylmemmäksi ja umpimiclisennnälsi. Jos
et minun wuokscni woisi olla kotona, niin muistahan toki omaa
lastasi, lisko waan, rakas Risto, sinun käytöksesi ei ole so-
pima Jumalan eikä ihmisien edessä", sanoi waimo wawisten.

„Eukö minä sitä sanonut, ettei sinulla ole muuta kuin
noita alin-omaisia kantturasaarnoja, mntta eihän parempaa ole
odottamistakaan semmoiselta, joka on kolme wuotta ollut
ruodulla", sanoi Risto kamalasti.

Waiino kalpeni kuolon kalpeaksi. Häntä puistatti sem-
moinen wawistus, ettei hän woinut pysyä scisallaan, waan hä-
nen täytyi horjuen peräytyä tuolille istumaan. Siinä hän sit-
ten huohotti ja hengitti niin raskaasti, että olisi luullut sydä-
men rinnasta ylös hyppäämän. Kankaan aikaan ci hän woi-
nut puhua ainuttakaan sanaa.

Niin. Nuoli oli ammuttu ja se nuoli musersi ihmissy-
dämen. Se oli kcmwan piilenyt salassa ja »varttunut, wcm-
rastuuut. Wicraan rouwan musiikillinen kaswntuösaarna oli
wnsamaan takonut terän ja päättänyt sen walmistuksen. Hui-
kentelemalla intohimolla oli hän alussa rakastanut kaunista, al-
haista, mutta siweää naista ja tämä oli uskonut häntä ja an-
tautunut kaikkinensa hänelle, yksin hänelle. Mutta kun ensimäi-
ncn hehku oli kylmennyt, ja elämän welwollisuus ja wakawuus
astunut siaan, rupesi hän halweksimaan siweää waimoansa, al-
haisen kciswatnksen ja sukuperän tähden, yhtä suurella kylmyy-
dellä, millä tulisuudella hän ensin häntä rakasti. Nyt sai »vai-
mo tietää syyn miehensä kylmään nyreämielisyyteen ja kotoa
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poissa olemiseen, jota hän niin huonolla onnella oli tähän astr
kokenut peitellä.

„Zinä siis halwcksit minua?" sanoi »vaimo »viimein ma-
talalla »väriscwällä äänellä.

„Niin teen . . ininä halwcksin sinua, enkä »voi toisin teh-
dä", sanoi Risto mnrhaawnsti.

„Silloin et niin sanonut kuin »uinua oiuakscsi Pyysit;
silloin »vannoit rakastamasi minna enemmän knin mitään mnuta
maailmassa. Mikä sinun mielesi nyt on muuttanut?" muis-
tutii »vaimo.

„Minä olen tullut kappaletta »viisaammaksi".
„Woi Risto! Tina olet ko»vasydä»uiuen, tunnoton mies,,

joka »voit rikki polkea sydämen, mikä on sykkinyt yksin sinelle
ja un ylsin sinua rakastanut eikä ketään muuta. Miksi sinä
saatit minut tähän hirmuiseen »vniwaan? Olisit minun anta-
nut olla halivassa ja yloukatsotussa tilassani, se olisi ollnt tu-
hatta kertaa parempi kuin tämä myrkyllä sekoitettu ultokullainen
loisto", sanoi »vaimo.

„Niin, miksi minä olin niin hnllu, sano jos waan woit?
Minun luullakseni se oli clämäni snurin erehdys", sanoi Risto
»vähääkään pehmenemättä.

Waaleana ja wcipiseniana nousi waimo tuolilta. Hän ei
»vastannut mitään miehensä »viimeisiin sanoihin, sillä hän tnnsi,
ettei tässä ole sian millekään järjelliselle ja tunnolliselle puheelle.
Tuolin nojasta kiinni pitäen seisoi hän siinä tuokion, tunnus-
tcllaksensa, »voisiko hän siitä mennä kamariinsa. Hän katsocr
tliijotti yhteen paikkaan ja rinta aaltoili niinkuin hyrskywä me-
ren pinta. Wihdoin lähti hän horjuin ja seinistä kiinnipidel-
len hiipimään kamariinsa.

Pikku Anton heräsi samassa tuokiossa kuin äiti huonee-
sen astui. Poika tätisi tyytymättömänä ja oikoi pikku käsiään
luottawaöti äidilleen. Äiti horjui lapsen luo ja suurella wai-
wallll sai hän hänen nostetuksi syliinsä, sillä hän oli sangen
»voimaton.
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~Woi, rakas lapseni! Tnlecto sinustakin huiteittclewa, ko-
mies, joka tunnottomasti woi nnirskalsi pollea

uskollisen, rakasta»vau ja lempimän sydämen?
teenhän »väärin sinnsta, »viattomasta olennosta tämmöistä ar-
wellcssani", sanoi äiti kniskutellen lapsellensa ja suudellen häntä,

Hän istui lapsc» kanssa »vuoteen laidalle. Kolo eutiucu
clämäusä nukeni hänen eteensä niinkuin selwä kirja. Hän muisti
lapsuutensa kurjat kärsimiset ja äitinsä hirweän nälkäkuoleman.
Hän muisteli ihmisien ja crin-omaltain kaswatuswcmhcmpicnsa
hyluyyttä, joiden awnlla hän wältti nälkäknolcman ja tuli ih-
miseksi. Pappilaan joutuminen tnntni hänestä suurimmalta ou«
ncttomuuteusa syyltä, »vaikka he oliwatkiu hänelle osoittaneet
,pclkkää ihmisyyttä, ysläwyytiä ja rakkautta setä kaswattauect
häntä kuin omaa lastansa. Mutta junri tämän täydenpä hiiu
oli joutuuutkin siihen asemaan, että oli woiuut cm!aa elämän
ylhäisyyden ja tnrhau loiston kiillon nojalla tehtyin pcttäwäiu
lupausten houkutella itsensä pois säädystään, maistamaan täy-
dellä mitalla sitä ulkokultaista sydämcttömyyttä, jota niiu run-
saasti nscinkin loistaman kuoren alla piilee. Kuinka onnelli-
nen olisi hän, jos hän olisi säädyssään pysynyt, missä tailti
ihmiset olisiwat »vertaisia, joita woisi rakastaa wcljiuääu ja si-
sarinaan, Nyt hän oli hyljättynä, halwctsittuua michcltäusä
ja teulicsi muutkin katsoiwnt häntä ylöu; ja »vaikka ciwät he
sitä tekisilääu, un hän kuitcukiu lurjiu ja onuettomiu ihmiueu
minkä maa päällään kantaa. Miksi antoi hän itsensä pettää
ja narrata? Aliksi uskoi hän Riston intohimoisia rattaudcn-
tunuuslutsia ja lupauksia, ja häucu ulkokullatutta wakuutuisiaau

niin, miksi?
Näitä kaikkia muistellessaan muisteli häu wiattomin lap-

suutensa aikoja niinkuin kadotettua paratiisia. Waitta se olikin
ulkonaisesti kurjaa ja »viheliäistä, oli sydäu kuitenkin iloinen
ja wapna, eitä kukaan autauut hauelle miu pahoja ja solwai-
scwia sanoja tuin hän ny' omalta tnmppaniltaau sai tuulla.
Woi tuiitta mielellään hän olisi uyt waihtauut uykyiseu elä-
mänsä lapsuutensa »viheliäiseen, mutta onnelliseen nilaan ja
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syöksynyt alas tältä snnrimman onuettomuudcu onnen tuttn-
lalta; niin sen hän olisi tehnyt, jos waan olisi woinnt.

„Noi äiti! Miksi minä en saanut kuolla sinnn kanssasi?"
sanoi hän wiimcin pnoli-äänecn ja purskahti katkeraan itkuun.

Tiina itki hän niin kauwan, että kyynelten lähteet tni-
wniwat ja sydän tuli murheen pätsissä ikäänkuin hiiltyneeksi.

Sinä päiwänä ci waimo woinnt liikkuakamaristansa, eikä
hänelle maistunut ruoka cikä juoma.

Kauheassa syukkyydcssä kului nila eteen päin. Kumpi-
kaan ci puhnnut toisellensa luotuista sanaa, sillä mies ei tah-
tonut ja waimo ci uskaltauut. Tämän tähden täwi clämä niin
rasittawaksi, synkäksi ja kolkoksi, että se oli suljetun haudan
kaltaista.

Eräänä päiwänä tuli Nisto waimonsa kamariin. Tämä
knmmnstntti waimoa suuresti, sillä semmoista ci ollnt tapah-
tunut kaulnisiiu aikoihin. Mies istnuntni synkän näköisenä tuo-
lille ja waimo odotti tykyttäwiu sydämin mitä hän sanoisi.

„'Sinci et saa cnään kertaakaan tulla näköisälle silloin
knin wieraita on", sanoi Nisto lolkosti.

„Minkätnhdcn en?" kysyi waimo.
~Sen tähden tnin minnn pitää häwctä sinnn käytöstäsi",

selitti mies.
„Mita erin-omnisia rikoksia ininä sitten olen säädyllisyyttä

wastaan tehnyt?"
„3innssa pistää joka aika esiin tnlonpoikamaisnns".
„Minä en siis olekaan cnään mielestäsi säätysi ja knmp-

Panini wcrtainc». jommoiseu minnn kerran makuutit olcwan",
sanoi waimo hiljaisesti.

„Et, senhän olet jo ennenkin saanut tietää", sanoi Nisto.
„Tinu» ci tarwitsc koskaan cnään häwctä minna wicras-

tcsi cdcssä", sanoi waimo ja hnokasi raskaasti,

„Minnlla olisi wielä mnntakin sanottamaa", sanoi Nisto
edelleen.

,1
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»Sano kaikki mitä sinulla sanottamaa on, sillä minnu sy-
dämeni on jo mnrtnnnt siihen määrään asti, että woiu knun-
nella mitä tahansa", sanoi waimo,

„Poila olisi paremmasti kaswateltawa, sillä sc imce si-
nusta talonpoikamnisnutta", selitti Risto,

»Poika! . , . Mitä, kninka?" . .
. sanoi waimo ikään-

kuin säpsähtäen, sillä hän oli niin ajatuksiinsa waipunecna, cttci
hän käsittänyt täydellisesti michcnsä sanoja.

»Sitä sanon, cttci poika tarwitscc paremman kaswatukscu
kuin sinä woit antaa , . , nyt ymmärrät?" sanoi Risto
säälimättömästi.

„Mitä sitten oikeastaan tarkoitat? pnhn!" sanoi wai-
mo ja näytti kiinnittämän kaiken hnomionsa oikein kuullakseen
ja käsittääkseen mitä nyt tulisi.

»Tarkoitan sitä, että poika pitää laittaa munalle kas-
watcttamalsi".

Waimo käsitti nyt täydellisesti miehensä tarkoituksen.
Elon woima ja luja päättäwäisyys palasi hänen hcikontnnccscn
runmiisensa ja murheelliseen mieleensä. Wieno puna lcwisi hä-
nen kalpeille knswoillcnsa ja silmänsä säkcuöitsiwät.

»Tahdotko ryöstää minulta ainoan rakkauteni csiuccu,
mitä minulla on wiclä jäljellä tässä mailmassa? Eikö siiuä ole
wielä kyllä, kun olet ryöstänyt elämäni rauhan ja riktirunncl-
lut sydämeni, knn tahdot wiclä päälliseksi ryöstää lapseni?
Mutta scu sanon sinulle, ettei se tule tapahtumaan koslaan,
sillä ritkirnuueltuuatin on miunlla woiniaa suojelemaan las-
tani . . . «ta henkeni, rcwi rnnncltn sydämeni ulos rinnastani,
mutta lastani et saa", sanoi waimo kauhis>ukseu waltaamana.

ci ollut heikolta mainioltansa odottanut tämmöistä
mielen lnjnnttn ja päättäwäisyyttä. Hän joutui jotenkin hä-
milleen mainionsa lujasta puheesta, eikä woiuut muuta tehdä
luin katsoa waimoansa, joka litisti lasta rintaansa wastcn ja
snnteli häntä innokkaasti, siihen sc asia jäi,

Risto pitkitti tylässäläyntinän kntcn cnncntiu ja wiipyi
siellä poitlculsetta aamuun asti, mutta siitä ci mainittu lum-
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maltataau puolelta pnolcllntaan sanalla milään, clctnin waan
»lyttää, synkkää ja kuollutta elämää. Vieraita kämi talossa
nytkin tumasta uiiukuiu ennenkin, mutta talou nuoria emän-
tää ei näkynyt cnään milloinkaan heidän seurassansa, mailla
moni wicras häntä nscin kaipasikin, mitäpä hän olisi-
kaan sinne mennyt, sillä olihan hänen miehensä kieltänyt hänet
esiintymästä wicrastcn seurassa, ettei hän muka siwistymättö-
myydcllänsa olisi loukannut heidän hienoja tapojansa.

Eräänä iltana meni taascutiu kylään. Eihän siinä
mitään onton ollut, sillä olihan hän nscin ennenkin niin teh-
nyt, mutta outoa oli se, knn ei hän tulluttaan kotiin, ci aa-
mulla eikä milloinkaan. Hän oli jäänyt olemaan crciän ys-
täwänsä lnokse ja jäi sinne ainaisesti asumaan. Joulun ajan
kuluttua rupesi hau wirtaausa kuulumia kapineita ja papereita
muidcu kantta uuteen asuntoonsa toimittclemaau.

Tällä lamalla oli Risto eronnut kärsimästä ja simcästä
mainiostansa, hänestä, jonka mcrtan ei hän yhteen aitaan luul-
lut koko maailmassakaan oleman. Hänellä oli nyt kyllä sy-
däntä hyljätä hänet ja lapsensa jn heittää heidät oman onnensa
nojaan. Totta kyllä on, että mainiolle jäi koko talous, mutta
tutin kyllä nrmaa, minkälaiselta tämä talons luutui hyljätylle
mainio rankalle, «nollcclta ja kylmältä tuntui tumppaniton
toti ja kymmentä kertaa onnellisempi olisi hän ollut metsäpir-
tissäkin asuessaan, luu hänellä maan olisi ollnt uskollinen ja
lämmin sydän knmppauina.

Tuo keskinäinen kylmyys, mitä amiopnolisoide» Malilla
wallitsi, oli tähän asti Pysynyt kaikilta ihmisiltä salassa, sillä
kumpikin loki huolellisesti salata tukalaa tilaansa. Nyt täytyi
sen kuitenkin julki tulla tuon jnltisen eron muotsi. Kaitti ih-
miset säälittcliwät Ecman tukalaa tilaa, sillä he oimalsimatkohta
asian ilmitultnll, että wika un Ristossa, jonka elämänlaatu oli
tuuucttu huilcutclcwaisetsi ja kotinsa pitämättömäksi pitkin ikäänsä.
Moni koetti wnikuttaa Ristoon, että hän olisi malttanut mie-
lensä ja yhlynyt suosiolliseen yhdys-clämään kärsimän ja lem-
peän waimousa kanssa, mnlta se ci mitään auttanut. Ryt
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masta paltolliscttin saimat tietää, että heidän isäutämätcnsä
kesken on ollut lnommoista hirmcää onncttuniuntta. Sydämes-
tään osaa ottacu hymäu emäntänsä komann kohtaloon, totiwat hc
licmitcllä hänen suruansa minkä woiwat.

Eräänä päiwäuä nähtiin nnorcn, hcuuon ja kalpcan nai-
sen lapsi sylissä pyrkimän horjucu tictä myödcu ctccuftäiu. Hä-
ucu woimausa uäyttimät oleman wähissä, sillä tuon tnostatiu
istahti hän ticuwicrcc» lcwähtäälscnsä ja saawuttaatscusa ta-
saisempaa hengitystä, silla häncn hcnkcäusä kowin ahdisti. Hä-
nen katsantonsa oli raukea ja synkkä ja hänellä näytti olcwau
kowa sisällinen taistelu. Ticnwiercssä isluissacm katsoa tui-
jotti hän yhä wacm sylissään olemaan lapseen, wälisti surul-
liscsti hymyillcu. Zc oli Ecma, joka pikku Autoni sylissä koti
wnowata Kaaralaa kohden, saamaan sieltä suojaa itsellensä ja
lapscllcusa. Hän ci woinut olla enää» siinä kodissa, jossa hä-
ucn onnensa oli ryöstetty ja sydämensä rikki ruuucltu. Hänen
elämänsä käwi niin tukalaksi siellä, että lattiakin tuntui poltta-
man jalkoja, ja häucu ruumiinsa luutui kutistuman kokoon ja tule-
man pieneksi kuin knimcttnnut kuusen käpy. Joka paikka ja csiuc
mnistutii häutä, että häu on halmctsittu, ylönkatsottu ja hyl-
jätty olculo, joka ou Moimaton haltia tässä toma-onncn kodissa
ja pois, pois piti tästä päästä maillapa mielii mihin, tnn-
han maan pois pääscc. Tänä lomana hädän ja tuskan aitana
muisini häncn miclccnsä cntiset kaswatusmanhcmpansa, hc, jotta
häncn tnrmattominna orpona ja mihcliäisimmässä tnrjuudcssa
ollessaankin olimat hänestä niin isällistä ja hellää huolta pi
täncet, cimätlä ollcel häntä koskaan köyhyydellä ja halmnndclla
sortaneet ja sättineet. Tällä turmalla koti hän puoha'a Kaa-
ralaa kohden.

Kaaralasta oli huomattu Eewan maimaloiueu tulo ja
isäntä sckä cmäutä kiirchtimät häutä mastaan kartanolle.

„Autakaa turmaa ja suojan hylj älylle, turmattmnallc ja
kodittomalle, murtuneelle naiselle . . . Älkää, humalan tähden,
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hyljättö onnettoman pyyntöä, minä rntoilcn teitä . . . itchän
olette olleet cnncnlin minnllc niin hywät, Minä toe» tehdä
työtä itseni ja lapseni elatukseksi", sanoi Ecma, ja hän wapisi
tniu haawan lehti.

„Nauhoittnkaa nyt toki ....älkää noin kuwiu hätäilkö

han tuota nyt toki kattoa ja suojaa, Jumalan kiitos, teidänkin
päänne päälle käykääpäs nyt waan huonccscn", sanoiwat
wanhuksct melkein yhteen ääneen. He hätäiliwät towasti ja
emäntä otti lapsen wapiscwan äidin sylistä; ukko otti äitiä
käsipuolesta kiinni, ja niin lähtiwät he hnonccscn.

Huoneessa oli Leena häntä »vastaanottamassa.
„Woi rakas sisareni! Kuinka onnellinen sinä toki olet al-

haisnndcssasi ja usealta halpana pidetyssä säädyssäsi. Vämmin,
uskollinen sydän on rinnallasi ja rakkaat, rehelliset ihmiset ym-
päröimät sinua. Tisar raukkasi joutui wäärääu paikkaan; kc-
wytmiclisyyden uhrina joutui häu halpuutensa mnotsi ylönkat-
sotntsi, halmctsitnksi ja hyljätyksi. Moni ehkä tnmmastcli mi-
nun ouueaui, mutta ulkokullatun elämän loistama kiilto ci ole
ihmiscn elämän onni, sen minä, poloinen, liiankin sunressa mää-
rässä todeksi tiedän", sanoi Eewa sisarelleen.

Tainassa otti hän sisareensa syliksi kiinni ja pnrstahti
tatteraan ittnun.

Komaiu ponnistusten, murhctten ja miclcnliitntnstcn täh-
den taatni Eewa kowaan tautiwnotcesen, jossa hän malasi monta
miittoa elämiin ja tnolcman mälillä. Vccna ei luopnnut hct-
kctsitään sisarensa tautimuotccn äärestä, mutta istui siiuä yöt
ja päimät, hoitaen ja maalien heikkoa, taudin kanssa kamppai-
lemaa sisartansa. Usein tarjottiin hänelle apna, että hän olisi
saanut mähäntään jollointaan lewätä, mutta hau ci Moiuut uiiu
lanmau sitä tehdä kuiu hauen kärsimä sisarensa taisteli taudin
kanssa. Usein honraili sairas. Zilloin hän säpsähti jostakin
unen horroksesta ja sanoi: „Woi, moi, Risto, minkälainen sinä
tnitcntin olit

. . . pcttnri unhotit lupankscsi pikln An-
ton ...Ci sinnota toti semmoista . . . ."
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Hywäu hoidon awulla rupesi sairao wihdoiu parnncniaan,
mutta sangen hitaasti se lciwi. Ensimäiscnä huolena toiutu-
miscnsa jälkeen oli hänellä lapsensa kyseleminen, »vieläkö hän
elää ja onko hän terwc. Sisar rauhoitti häntä ja selitti, eitä
wanha emäntä oli kaiken aitaa hoitanut pillu Antonia ja että
poika oli tcrwe ja »virkku. Zen luultuausa rcmhottui sairas.

Tuo tautiwuodc oli Ecwalle ilääukuiu uuden elämän ja-
ma, Sillä kun hän tcmtnuuotcclta nousi, jaksoi hän tyyuccm-
inällä mielellä lantaa kowaa kohtaloansa ja asettaa itsensä was-
taau-ottamaau sitä uutta elämän suuntaa, jota uyt oli häueu
ctccnsä astnnnt. niiclcllä päätti häu alistua loivan
kohtalonsa alle ja wastaan-ottaa mitä aita hauelle tuopi.

Risto asui wielä samassa paikassa, mihin hän oli men-
nyt »vaimoansa pakoon. Hän ci ollut seu loocmmiu täyuyt wau-
hassa kodissansa, eikä kysellyt mainiostansa mitään: lieneekö
tämä tnllnt häpeästä wai ylunkatsccsta, scn ties taiwlls. Hän
oli harwapnheincn ja synkkä, eikä kärsinyt muidenkaan pnhna
mitään hänen ja »vaimonsa »välisistä asioista.

Heti kun Ecwa taudiltansa kykcui, kirjoitti häu Ristolle
scuraawaiscsti.-

„Entincn awiokumppanini!
Palaja omaan kotiisi, sillä siellä ci ole nyt cnääu tc-

tään, jota siunn tarwitscisi ihmisten cdcssä hälvetä. Jumala
sen ytsin tietää, kuinka paljon niinä olen saanut siuu» to>uau
ja tnnuottomau sydämesi tähden kärsiä, mutta nyt se on jo suu-
rimmaksi osaksi ohitse mennyt. Minä woiu nyt jo jotakuinkin
tyytyä ouncttomaan kohtalooni, enkä kadu mitääu hartaammin
tnin sitä, tnn annoin petollisten lichatoimisicsi »vietellä puhtaan
ja wiattoman sydämeni, Kuitcukacm en toiwota sinulle kostoa,
entä mitään pahaa, sen waan soisin, että koettaisit »vakaannut-
taa kowin huilcutelcwaa ja häilywää mielenlaatuasi. Muuta
mitään en sinulta pyydä. Elä ouuelliscua!

Eewa".

Häu ci saanut mitään wastanöta kirjeellensä, mntta sctö
wai joku nmu seikka lienee »vaikuttamat sen, että Risto muntti
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kun mnnttikiu asumaan omaau kotiinsa. Olisipa luullut häucu nyt
hywiutiu hywän olla, sillä olihan hän täydellisesti »voittanut mitä
oli tarkoittanutkin, nimittäin: päässyt erilleen halweksitnstn
»vaimostaan. Riin ei kuitenkaan ollut asiau laita, sillä itämä
ja Paha oli häucu olla. Häucu kcmuis ja lempeä »vaimonsa
oli »vanu aina hänen miclcssänsä ja elämä tuntni hänestä sa-
nomattomau autiolta ja tyhjältä. Unissacmkin näki häu usein-
kiu »vaimonsa edessään, ja silloin näytti hän hänestä kärsimättä
enkeliltä. Tämä tieto ja tnnto teki hänen elämänsä sanomat-
toman itämäksi ja synkäksi, ja tuo ennen niin iloinen mies pai-
nui yhä harmapuheiscinmalsi, synkkamieliscmmäksi ja uärkkääm-
miiksi ja »viimein tnli hän kaikilta kummniltnwaksi jöröksi. Ei
häntä hnmittauect »vieraat, ci seurustelut muiden kanssa, eikä
mitkään. Hän oli monta kertaa tnunnstamaisillansa suurimman
erehdyksensä, mutta häpeä ja ylpeys cstiwät häntä siitä.

Eema oli tottunut hymäksi käsityön tekiäksi. Hänellä oli
työtä yllin kyllin ja hän teki sitä hallilla ja ahkerasti. Näin
tawoin ansaitsi hän riittämän toimeentulon itsellensä ja lap-
sellensa, »vieläpä sai mähän säästöönkin; näitä säästöjä aitoi
hän panna talteen sillä maralla, että woisi pikku Autoina kou-
luttaa, kuu sc aika tulee. Hänellä oli siemä huone asntlamana,
johon talo antoi wiclä lämpymänkin, eimätkä Knaralaisct kos-
kaan suostuneet olainaan niistä minkäänlaista wnokraa tahi
maksua. Pikku Anton oli jo jalaujuokscwa ketterä poika, ja oli
kaikkein lemmikki ja suositti, mutta kaikkein enimmän häntä toki
äitinsä rakasti, uhraten elämänsä ja kaikki woimansa hänen
hywäkseen.

Eräänä päiwänä nähtiin sc knmma, että Risto asteli
Kaaralaa kohden, Ecwcm sydän tykytti kowasti ja hän kiirehti
kamariinsa, meni Ristoa wastnan ja ohjasi hänet suo-
rastaan Eewan kamariin, Viielenliitntnksen tähden oli wieno
pnna nonssnt Eemau taswoille ja semmoisena oli hän sangen
miellyttämän näköinen. Pitkn Anton telmi hyötyisänä ja >vc-
rewänä lattialla, äänncllen ehtimiseen kaikenlaisia lapsellisia
sanoja.
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'Alatulmscua ja ujona astui Risto huouccscu. Hä,i lui-
unstcli jakatseli sinnc tänne, mutta häu ci ottanut katsoakseusa
suorastaan wniiuoausa silmiin.

„Tulc tänuc peremmäksi istumaan", kchoitti Eewa, kuu
uäki miehensä ncuwottomuudcn.

„Kylläpähän tässä ..." sanoi Risto, haapnroidcn samassa
litinuä olcwaa tuolia, jonka hän wcti aiwan owipiclccn ja is-
tuuntni siihen.

Seurasi tuskallisen pitkä äänettömyys.
»Eiköhän olisi parasta, että taasen yhtyisimme", sauoi
wihooin.
~Ettäkö kuinka?"
„Tnrkoitau että unhottaisimme entiset ja yhdistyisimme

jälleen . . . ikäwähäu on näinkin", pitkitti Risto.
„Sc ei tapahdu euääu loskaan. Minä olen sinulle ker-

ran llnlannt sydämeni, mntta sinä olet sen halwcksieu hyljän-
nyt ja kauhealla kylmyydellä murskannut. Woi, Risto! Vöy-
hät oliwat sinun lupauksesi ja lyhyt oli rakkautesi, joilla siuä
minun petit! Minulla ci ole cnään toista sydäntä sinulle antaa,
sillä sc mitä minulla uyt ou, se ou pyhitetty lapseni kaswatnt-
sccn. Mitäpä hywää siitä olisikaan, jos uyt, kun sydämeni
haawat owat wähän paremmat, antaisin itseni toistamisccn pet-
tää, sillä olenhan waau ruoiilaiucu ja semmoisena olisin sinulle
haittana wicrastcsi aikana, jota paitsi talonpoikamaisuus pistäisi
minusta esim jota piiiwä. Ei, Risto, paras ou uäiu, sillä
miuä woin nyt jo joihinkin määriiu lautaa kowau kohtaloni",
sanoi Eewa wäriscwin äänin, ja kirkkaat kyyneleet kiilsiwät hä-
nen silmissänsä.

„Hywästi".
„Hywästi, hywästi! Jumala sinulle anteeksi antakoon!"
Risto meni ja häuculiu silmissään kiilsi kyynel.





Jaakko Hiss&n kuit&nnukislla
on ilmestynyt;

P. Paivarinnaita, kertomus garjaa »JALKIPOIMINTOJA»
I vihko, jossa on kertomus »Wolmari.* Hinta 85 p.

P. Paivarinnaita, »JALKIPOIMINTOJA II. OMISTAAN
ELlJIA*, jossa on kertomukset »Kyla'n laiskin mies,»
>Kyla'n vahsivakisin mies> ja >Kylfn toimellisin ihmi-
nen.-» Hinta 85 p:nia.

P. Paivarinnaita, »,1ALKIP0IMINT0.TA III vihko>, jossa
on kertomuksel >Kanttilaiset ja Kanttilan tytt8ret.«
Muistelmia katovuosilta. Hinta 85 p:nia.
Seuraavia vihkoja ilmestyy tulevana vuonna. —

Kukin vihko myydaan erikseen.
P. Paivarinnaltfi ilmestyy "piakkoin eras suurempi

kertomus kansan elamasta »Oukk«ri.>
Nimetfin, Sampoiselta. Kokoelma runoja. Hinta 85 p:nia\

> Wainuii kaiiuel, Suomalaisia kansanlauluja Etela-
Pohjanmaalta. > Koonnut ja saveltiinyt neliaani-
sesti mies-, nais- ja sekakooria varten J. Passi-
nen. Hinta 2 Sink.


