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M'ysiKeä isäntä.
Miin, hän oli wankan talon ainoa poika. Hänen wonhcm-

pansa oliwat noita säästäwäisia, työteliäitä ja osaansa
tyytywaisiä, rehellisiä ihmisiä, joita ei ollut turmellut mikään
ulkoa päin tunkeentunut paha. Kunnioitettuna paikkakuntansa
jnrkewimuinä, esikumallisina ihmisinä, waikuttimat he hiljaisuu-
dessa kansalaistensa kesken, auttaen aineellisilla Maroillansa
hätääntyneitä ja jakaen hywiii nenwoja hakemille, niin paljon
tnin heidän woimansa kummassakin kohdassa riittiwät. Täm-
möisen clän'äntawan wallitessa tohosiwat he paikkakunnan ma-
rakkaimmiksi ihmisiksi ja eihän se kumma ollutkaan, maikka niin
käwikin, sillä „rehcllisyys maan perii". Ankaran Jumalan
pelon ohessa köyttiwät he itsensä alhaisesti, eiwätkä häwenneet
kaikissa tilaisuuksissa ja paremmissakin paikoissa Pitää koti-
tekoista wlllltetta. Tämän tähden ci heitä kuitenkaan kulaan
hlllwcksinut, eikä heitä mistään pukunsa wuotsi pois ajcltu;

kunnioitti moni ylhäinenkin heitä iuuri yksivk,r°
taisuutensa ja hurskaan mielenlaatunsa tähden, sillä kaikki !ä-
-sittiwät, että siinä on juuri Suomen kansan elämän ehto ja
Perustus.

Vankka talo oli hcillä, Kömäla nimeltänsä. Waltawan
ja »vuolaan wirran törmällä seisoi uhkea kartano aiwan liki
sywää ja lewcää suwonnetta. Tyyneinä kesäpäiwinä tuwnsteli
se tyyneesen meden kalmoon siwusoutajan mielestä niinkuin
Ahdin linra, mutta semmoiselta ei se hänen mielestä»''» to-
dellisuudessa tuntunut, kostopa hän tiesi tunnossaan, että tuon
mahtaman talon huoneissa oli lämminsydämisiä kansalaisia.



Niin tuo poika ainoa Gabriel poika. Kuta niu-
kempi luonto oli heille ollut, sitä suuremmalla rakkaudella he
tuota ainokaistansa rakastiwat. Vanhukset käsittiwät aiwan
hywin sen, että he owat welkapäät lapsensa eduksi uhraamaan
kaikki tarmonsa ja neronsa. Hartaasti katsoiwat he häneen ja
toiwoiwat niin paljon he kokiwatkin kaswattaa häntä kai-
kissa hywissä tawoissa ja totuttaa tuntemaan jo nuorena hy->
wän ja kelwolliscn kansalaisen welwollisuuksia.

Usein kästiwnt he hänet kamariinsa, sitten kuin hän oli
suuremmaksi tullut, joissa tilaisuuksissa he koettiwat ikäänkuin
koetella, oliwatko ne neuwot juurtuneet ja kaswaneet, joita he
oliwat hänelle opettaneet. Hywcihän siitä aina tuli, sillä eihän
poika koskaan loukannut wanhcmuiensa mieltä, scisoihan waan
toisen jalkansa nojalla toisella ronkallansa muurin nojalla,
nojaten horjumaa ruumistansa muuria wastcn ja tukien sen
puolen poskea kämmenellänsä. Näyttipä hän usein semmoisel-
takin kuin hän olisi ollut hywin liikutettuna, sillä hän loi usein
silmänsä maahan ja sanoi alakuloisesti: „niin isä, niin äiti"

Tällä tumalla riensi aita eteenpäin poika tasosi ja
wanhemmat wanheentuiwat . ,; jälkimmäiset toiwoiwat ja edel-
linen odotti; poika nyt jo alkoi olla täysi mies.

Viimeiseltä huomllsiwat wanhemmat, ettei heidän elä-
mänsä toiwolla ollut halua mihinkään työhön. Totta kyllä on,
ettei hän ewännyt menemistä koskaan niihin kewcihin toimiin,
mihin hänen talouden hoitoon tottunut ja poikaansa hellimä
isänsä hänet milloinkin määräsi. Mutta hän toimitti kaitli
hänelle uskotut toimet yhtäkaiwsesti ja weltosti, ikäänkuin hän
olisi tehnyt ne nukutsissaan, hywästi tai huonosti, samapa se
hänelle.

Mielitarwaudella huomasiwat wanhemmat tuon halutto-
muuden ja Vastenmielisyyden, sillä he käsittiwät, että työnteossa
on niin hywin jokaisen yksityisen kuin koko kansankin elämän
ehto. Tämän tähden muistuttiwat he usein poikaansa tuosta
epäkohdasta. Näissä tilaisuuksissa puhkesi poika tawallisesti

6 Pöyhkec> isäntä.



waltawaan itkuun, sillä wanhempain moittimat muistutukset
louttllsiwat häntä kowasti. Hän tahtoi olla ja tiesi olemansa
wanhempiensll ainoa pelillinen ja semmoisena oikeutetun elä-
mään ja olemaan niinkuin hän itse tahtoi. Wanhemmat
eiwät kowan lujalle ottaneetkaan tuota asiaa, kun he näkiwät
sen niin kowasti koskeman; he luuliwat sen osaksi tulewan siitä,
että heidän puheensa oli hänessä waikuttanut wakaata paran-
nuksen aikomusta. Kun poika todellakin tämmöisten tapausten
jälkeen näytti tulewan ahkerammaksi, jäi hänen sisällinen luon-
teensa wanhemmilta tarkemmin tuntematta, sillä tuota hämärää
enensi wielä wanhempien luonnollinen rakkaus ainokaiseen.

Tämmöisenään kului aika edelleen. Ulkoa päin alkoi
tunkeutua uusia elämän tapoja kaikilla aloilla kansan sekaan.
Nämä oireet rupcsiwat ensimäiseksi näkymään pukineissa. Ou-
toja, tuntemattomia muoteja, kuoseja ja malleja rupesi siellä
täällä ilmestymään. Kaupungeissa nämät saiwat ensin innok-
kaita seuraajia ja sieltä ne wähitellen maakuntiinkin lewistwät.

Kotikutoinen waate hyljättiin ja' ostettiin tehdasten ja
ulkomaalaisten waatetawaroita. Näitä walitessa ei suinkaan
oltu hienoja tuntijoita, kunhan waan oli wierasta, siinä oli
kylläksi; niitä sitä ostettiin ja muoti-räätäleitä haettiin niitä
pukuja pynttäämään; kun ne ylle saatiin, sittenhän oltiin muka
„parempia ihmisia".

Tämmöisenä aikakautena kertomuksemme päähenkilö, Ka-
malan „Kaaperi" oli tullut yhdenkolmatta wuoden ikään. Erin-
omaista halua osoitti hän taipumaan siihen suuntaan, mitä
uutta aikakausi oli esiin tuonut. Kuitenkaan ei tämä käynyt
päinsä niin pian toimeen panna kuin hän olisi halunnut, sillä
wanhemmat eiwät sitä sallineet. Useat kerrat yritteli hän heille
esittelemään, että hän tarwitseist saada paremman puwun,
mutta wanhemmat sanomat maan lyhyesti: „sinulla on kyllä
säädyllesi arwolas ja kunniallinen puku ja mitä siihen lisätään,
se on turmiollista". Kun hän huomasi, ett'ei tämä keino lei-
mannut, alkoi hän omin neuwoin hankkia itsellensä jotakin
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„hicnompllll". Mutta wanhcmpim tarkka silmä huomasi kohta
mitä oli tekeillä ja he antoiwat hänelle niin matamia sanoja,
että Kllllperin täytyi luopua tuumastansa.

Waikka hän jotenkin kunnioitti ja rakastikin waichem-
piansa, heräsi hänen mieleensä kuitenkin se ajatus, että he
omat hänen tiellänsä. Ei tämä kuitenkaan kuskaan puhjennut
julki, sillä olipa hänellä kuitenkin siksi hämeliäisyyttä, että jc

häntä siitä esti. Mutta tämä mielipide wakaantui hänessä
wähitellen niin, että hän rupesi odottamaan aikaansa. Siitä
hetkestä pitäin hawailtiin hänessä tapahtuneen suuri muutos.
Waikkei hän uskaltanutkaan hankkia itsellensä mitään keikari-
maisia »aatteita, alettiin kuitenkin huomata, että hän oli san-
gen arka kaikesta, mikä hänen mielestänsä oli niin rikkaan po-
jan armoa alentawaistll. Jokainen rikka ja tahra, mikä maan-
miehen likaisessa työssä sattui takertumaan hänen nuttuihinsa,
oli hänen mielestänsä koko häpeäpilkku ja huolellisesti koki hän
sitä kaikilla mahdollisilla keinoilla poistaa. Tämähän ei olisi-
kaan ollut häpeäksi hänelle itsellensä, eikä muille, jos maan ei
hänellä olisi ollut määrä perustus, sillä sitähän hän maan
mietti, että hänen rikkaan talon poikana tulisi olla parempi
kuin muut.

Wiimein wanhcmmat tuoliwat. Kaaperista tämä tapaus
tosin tuntui wähiin itämältä, mutta kun hän asiaa oikein ajat-
teli, ei se tuntunut kuitenkaan oiteen pahaltakaan; wäikähtelipä
mieleen tuolta menneeltä ajalta liikaa orjuutta ja nykyinen
lupasi warmempllll wapautta.

Niin latvoin Vaihteli suru ja toimo sekaisin ensiaikoina
Kauperin sydämissä, mutta pian suru haihtui ja toiwo pääsi
ylsin moitollc. Olihan hän »yt todellakin tämän »ankan ta-
lon omistaja kaikkine waroineen. Sydämestään kiitteli Kaa-
P.-ri wanhcmpiaan siitä, kuin he kaikessa yssinkertaisuudessaan
oliwat maineet hankkia hänelle, uuden ajan miehelle, niin pal-
jon muroja, että hän woi ryhtyä aikaansa edustamaan. Mutta
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samassa hän muisteli heitä kuin jonkunlaisia wanhankansan
ihmisiä, jotka eiwät ymmärrä nykyajan waatimuksia.

Ensitöikseen kosi hän pitäjään armoktainta, rikkainta ja
kauneinta impeä. Hänen wanhempansa oliwat myös noita
wanhankansan ihmisiä, jotka jo aikaisin koettiwat lapsiinsa is-
tuttaa Jumalan peltoa; hekin oliwat paikkakunnan arwokknimpia
ja kunnioitcttawimpill ihmisiä. He eiwät olleet mitään tuom-
moisia lipilaarcja, jotka tuulta picksäiu puhumat kaikenmaailman
asioista, tictamättä niistä kuitenkaan niin mitään; ei, waan
he lausuiwat ajatuksensa harmaan ja wakawasti, mutta ne oli-
wat täsmällisiä ja opettawaisia. Tämäu tähdcn oliwat heidän
kaksi tytärtänsäkiu oppineet kunnioittamaan Jumalaansa wan-
hempiansa ja ihmisweljiänsä.

Semmoinen se sisarpari oli, joista Kaaperi toista tosi.
Näillä lärlcllln isäntäwäki olikin niin tristillismieliueu, ei
kuitenkaan tuntunut heille tekemän pahaa se, jos heidän wanhin
tyttärensä, Mallu, tulisi Kämälän emännäksi. Olihan armo
ja yhdenwertaisuus niin hywässä sopusoinnussa, ja olihan

Kämälän wanhll isäntäwäki ollut lärlclän parhaita ystäwiä.
Tyttökään ei tiennyt asialle mitään estettä ja kun se ensi-
maisen kuulutuksen kautta pitäjäläisten tietoon tuli, oli se hei-
dänkin mielestänsä ihan luonnollinen. Pitemmittä mutkitta
pidettiin häät, joiden loistawia yksityiskohtia en huoli erikseen
rumeta kertomaan.

Kaikkein kansalaisten silmät ja mielet olimat nyt käänty-
neet Kamalaan päin, sillä oliwathan paikkutunnan suurimmat
armot ja tamarat yhtyneet yhteen. Olihan ikäänkuin koko
pitäjän armo olisi ollut jakaantuneena tähän asti kahteen ryh'
maan, nyt ne oliwat yhdistyneet; eikö ollut syytä yleisöllä
muutoksia odottaa? Ia muutoksia tulikin, waikkei semmoisia,
joita he oliwat aamistancet.

Kamalan Kaaperi oli ny! itse isäntä, waraklls isäntä;
sen tiesiwät muutkin, mutta hän mielii paremmin. Tämän ar-
monsa tunnossa luuli hän käsittiiwänsä, ett'ei hänen ulkonainen
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elämänsä ollut hänen itsensä wcroinen. Pienuudesta pitciin
hänessä ilmestynyt halu pääsi hänessä nyt täyteen maltaan.
Ennen oliwat wanhemmat häntä hillinneet tämmöisistä mieli-
piteistä, mutta nythän hän oli wapaa, itsenäinen mies, jonka
ei tarwinnut kenenkään käskyistä tahi kielloista laskea mitään
lukua. Hänestä alkoi tuntua siltä tuin se olisi hirmuisen
määrin, että hänen niin waratkaan ja armottaan miehen pitäisi
olla, elää ja asua niin yksinkertaisissa oloissa kuin Paikkakun-nassa tapana oli. Kaikki nuot ulkoa päin tulemat muodit ja
elämän tawat miellyttiwät häntä ja niitä mietti hän yöt ja
päiwät. Näin tawoin rupesi karkea sartanuttu tuntumaan
hänestä liian törkeällä ja epäkäytännölliseltä hänen armoonsa
ja waroihinsa katsoen.

Hän oli katsastanut ja tarkastanut jo lauman herras-
säädyn hienompaa elämää ja heidän pukujansa. Ia kun hänen
luonteensa oli siihen suuntaan taipuwainen, rupesi hän heidän
elämänsä tapoja pitämään csikuwanansa, lukuun ottamatta ma-
haakaan sitä, mikä oli wäliuä heidän ja hänen sisällisen ihmi-sen kehityksellä. Päälliseksi oli hänen omien siiätyläisiensäkin
joukkoon ilmestynyt semmoisia, mitkä oliwat toteen-näyttänen,
että hekin woiwat elää herroiksi, niinkuin ennen on jo mai-
nittu.

Tämä tunto juurtui Kämälän Kaapelissa uiman pian
täydelliseksi pyrinnöksi. Hänen nuori, siweii ja siiwoluontoincn
waimonsa koetti häntä Hiljoilleen muistuttaa ja hillitä tuom-
moisista turhista mielipiteistä, mutta mitäpä se autti, koska
Kaaperi itse oli isäntä ja tunsi itsensä arwon alentuman näin
wanhanllikllisissll oloissa. Ensimmältä tyytyi hän siihen, wai-
monsa kehoituksesta, että kuljetti sarkansa kaupungin wanutus-
laitotsiin, siellä karwattawaksi, painettawaksi, stlitettäwätsi ja
kiilloitettawaksi. Ensi aikoina tyydyttikin tämä hänen kunnian-
himoansa ja hienouden haluansa, mutta lauwan ei sekään riit-
tänyt, sillä maitta kotimainen, kotitekoinen waate olikin näin
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siistitty ja liilloiteltu, tuntui se kuitenkin hänen mielestänsä
karkealta ja arwoa alentamalta.

Eräänä päiwänä nähtiin Kaaperin seisoman erään maa-
kauppiaan puodissa. Siinä hän tarkasti kailki waatewarastot,
waliten itsellensä mieluistansa maatettu uudeksi pukineeksi. Oli
niin hullusti, ett'ei kauppiaan waatepankoisfa ollut mitään wer-
koja eikä trikoita, sillä kuin ei niitä paikkakunnassa paljon ky-
sytty, ei hän niitä nrwannut hankkia. Kuitenkin koki hän ah-
kerasti mättää Kaaperin eteen niitä waatctawaroita, mitä hä-
nellä oli; niiden muassa oli talikoo nimistä «aatettakin eräs
pankko.

„Mitäs tämä maksaa kyynärältä, tämähän kiiltää niin
wiinisti?" kysyi Kaaperi.

Kauppias sanoi hinnan.
„Tätä minä ostan sepä nyt helppoa on . . .

Paljonkohan tätä waatteisin menee . .
.? Jopa se on helppoa.

Herrat sanomat «aatteensa maksaman niin paljon, eiwätkä ne
ole Helikään näin wiiniä; pankaa minulle tätä, minä maksan
ja jaksan", sanoi Kaaperi.

»Senhän minä kyllä tiedän", sanoi kauppias, mitata hut-
kien kalilootansa.

Seuraamana pyhänä nähtiin Kaapelin seisoman kirkko'
mäellä uudessa kalikoopuwussaan. Erillään muista käänteli
ja wäänteli hän itseään puolelle ja toiselle, ikäänkuin hän olisi
tahtonut itseänsä näyttää jokaiselle jota puolelta, sillä olihan
hän nyt „miinimpi" kuin kukaan muu kansalaisensa Totta
kyllä on, että kaikki ihmiset nätiwättin hänet ja huomasiwat
hänen tarkoituksensa, mutta jos he toisin ajattcliwat tuin Kaa-
peri, siihen ei woi kukaan mitään.

Joku Kaapelin ystäwä ilmoitti hänelle, että nuot hänen
hienot »vaatteensa oliwattin waan haimasta wuoriwaatteesta
tehdyt ja että ihmiset niillä nauramat. Tästä ilmoituksesta
säikähti Kaaperi niinkuin käärmeen pistolta. Hän ei suinkaan
ollut tuolla uudcllll purrullansa tarkoittanut sitä, että ihmiset
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hänellä nlluraisimat, maan että he kunnioiltaisimat ja antaisi-
wat hänelle armoa. Oitis kääntyi hän Mamiinsa puoleen
kysymyksellä, mitä hänen olisi tchtäwä?

„Sinun tulee laittaa arwolkaammat waattect, kuin nuot
kalikootaset owat, semmoiset, joille eiwät he woi nauraa", ohjasi
ystäwll.

Muuta ei tarwinnut. Kaaperi lähti heti ajamaan kau-
punkiin. Sinne päästyänsä haki hau erään tauppapalwelijan,
joka oli ennestään hänelle tuttu. Tätä hän pyysi awutseusa,
waliisemaan hänelle kelwollista waatetta. Tiettyhän se, että
kutsuttu ilolla suostui esitykseen. Ihdcssä sitten lähdettiin
muotimllkllsiiniiu ja sieltä walittiin hienon hienointa werka»
Kaapcrille waatteutscksi.

Hänen kanssaan joutuiwat nyt waatturil ja kcnkurit Pa-
hempaan kuin Pulaan. Hänen maatuissaan ja kengissään ei
saanut tästälähin olla ainuttakaan ryppyä eikä Minua; yhtään
tilkkua ei myös saanut missään »aatteessa olla. Tämän täh-
den saiwat wlllltturit ratkoa työnsä sentin seitsemään kertaan,
sämpätä työnsä ja maalleen, sillä täytyipä heidän leikata usein-
kin kielustansa täydestä pictimestä, huolimatta siitä, mitä siitä
jäljelle jäi. Kengät ne taasen tutuvat milloin liian suuria tahi
pieniä; milloin niissä oli liian korkeat, kulloin liian matalat
kannat; milloin ne oliwat liian suorat tai määrät ja herra
ties mitä Mikoja waalteissa ja kengissä milloinkin oli, mutta
Mikoja niissä maan oli.

T.illä tumalla paasi Kaaperi siihen tilaan, johon ei wielä
yksikään paikkakuntalainen ollut päässyt. Hän oli nyt parhai-
ten pyntatty mieö, mitä itinä niillä seuduin oli nähty; edellä
pappia, nimismiestä ja lukkaria. Wilpiton ja yksinkertainen
kansa katseli kummastuksella tuota wiiatointa herraa ...no,
olihan hänellä Maroja senhän kaikki tiesiwät mutta
minkä wuoksi hänen juuri noin piti olla, koskapa monclla muul-
lakin oli heidän säädyssään rikkauksia, eikä wielä oltu tuoin-
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moista nähty? Kummitus ei kuin arwoitus jäi
heiltä selittämättä.

Kun Kaaperi oli näin taivuin saanut mainetta waattcuk-
scnsa puolesta, alkoi hiin luoda silmäyksiä taloudenkin Puoleen.
Eitä heidän talonsa oli paikkakunnan uljaimpia, sen hän kyllä
tiesi, mutta se ei ollut kuitenkaan hänen mielestänsä semmoinen
kuin sen olla olisi pitänyt, noin tuommoinen ajan waatima . . .

ei ainakaan kartano.
Talossa oli pari jykenM asuinhuone-rimiä, niinkuin

paikkakunnan tvankuisja taloissa oli tapana rakentaa. Toisessa
asui perhe kaikkine palkollisilleen ja watineen, multa toiuen oli
rakennettu suulta, tarpeetta, noin maan talon ja kartanon kau-
nistukseksi. Tämän tähden ci siinä ollut mitään tulisijoja, eikä
sitä käytetty mihinkään asumukseen; ainoastaan kesäisinä aikoina
makasi noissa lämmittämättömissä suojissa talon palwelus- ja
palttlllaiswäki.

Huomattuaan siinä yhdenkaliaisuuden muiden kanssa, ru-
pesi Kaapeli siitä huolestumaan. Olihan hän muussakin suh-
teessa etewämpi muita säätyläisiänsä, miks'ei hän woisi asu-
muksensllkiu puolesta niin olla. Tämän aatteen waiwaamana
käweli hän usein kartanonsa ympäristöllä, miettien, mitä tässä
suhteessa olisi tchläwä.

Niinkuin tietty, sijaitsi Kamalan kartano waltawan wirran
töyräällä. Suuri ja mahlawa maakunta piti talwikaudcn talwi-
tietä tuota wuolaau wirran uomaa myöden. Useinkin yhtä-
mittaisena jonona kutti siinä matkustajia, monet tunnit Pcräl-
täiu, tmeden kaupunkiin wiljaa, tcrwoja, puita, woita, parlkeja,
ja tuoden sieltä tullessaan suolaa, terästä, rautaa ja minkä
mitalin wälttämättömiä maanmiehen tarpeita. Onhan tiettyä,
etteiwät nuot matkustajat malttaneet olla kulkiessaan tuppisuina,
sillä Pitkän matkan waiwat opettiwat heidät hakemaan ilon
itsestänsä. Tämän wuolsi ottiwat he tarktaan määriin kaikki
esineet ja etenkin huomattawat epäkohdat; nepä tuliwat useinkin
heidän waiwainsa liewennykscksi ja ilonsa aineeksi.
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Tämmöisellä hetkellä eräänä warhaisena talwisena aa-
muna oli Kaaperi taasenkin ulkona tarkastamassa karta-
noansa ja miettimässä mitä olisi tehtäwä. Pitkä matkus-
tajaroikka kulki juuri nytkin siitä siwuitsc. Tyyni pakkais-
aamu oli raikea ja läpäisemä. Rekien rotina ja kaikenlainen
touhu mcitkustlljain kesken waitutti sen, ettei heidän leskensä
pientä puhetta tuultu. Sentähden koetti itsekukin reestä rekeen,
kuormasta kuormaan sanoa sanottamansa niin korkealla äänen-
painolla, että se kuuluisi koko matkuen yli, ja sittenkin pelläsi-
wät he, ettei se kuuluisi mihinkään.

»Kuuleppa, Risto ..! Katsopas! Tuossa talossa ei
toisen pytingin katolla ole torneja ensinkään", huudahti muudan
matkamies tomerilleen, osoittaen kädellänsä Kämälää kohden.

„Cipähän, näemmä, ole, mikä hänessä syynäkin lienee?"
sanoi huomautettu.

„M!käto syynä? selwähän se asia on", puutui kolmas
puheesen.

„No mikä .
.? Annas luulla", sanoiwat toiset uteliaat.

»Talossa on siksi pieni asunto, etteiwät he tarwitse tuota
toista rakennusta asuakseen; se on tyhjänä turskana waau. .;

siinähän se on koko asia", sanoi selittäjä.
„No, on sitä ylpeyttä jos jonkinlaista", arweli joku.
„Älä muuta, äläkä toista", sanoi siihen eräs wanhan-

puoleinen mattatoweri.
Niin sitä mentiin kylän läpi, tehden arwosteluita kaikesta,

mitä maan silmään pisti.
Kämälän arwostelijat eiwät luulleet puheensa kuuluneen

kenellekään muille kuin heille itselleen, mutta niin ei kuitenkaan
ollut, sillä Kaaperi kuuli jokaisen sanan.

„Wai niin! Wai on niin pieni asunto, ettei tarwitse
molempia huoneriwejä asumukseen . . .; semmoisiako ihmiset
meidän talosta ajattelemat? Odottakaapas, kyllä minä korjaan
tämän epäkohdan, sillä minä en salli, että minusta ja minun
talostani huonosti ajatellaan, koska kylläkin käsitän tehtäwäni
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ju olen paljon etewämpi kuin moni muu", mutisi Kamaliin
nuori isäntä itseksensä.

Jotenkin tyytymättömänä, kärtyisenä ja käskemänä palasi
hän tuolta tarkustusretkeltänsä kotiinsa. Oli siksi wielä »var-
hainen, ettei wäki ollut kerinnyt mennä töihinsä.

„Renki Matti sawea nostamaan, Kalle noutamaan hiek-
kaa ja pikku Mikko menköön käskemään muurari-Lean tänne. .
oletteko kaikki ymmärtäneet?" määräili nuori isäntä,

„Kyllä, kyllä, isäntä, mutta mitä nyt muurausaineilla
ja muurarilla tehdään?" sanoi renki Matti wiattomuudessaan
ja astui lähemmäksi isäntää.

„Sinun asiasi ei ole sitä tietää . .; tee sinä waan, mitä
käsketty on", sanoi Kaapeli jotenkin tylysti.

„Kyllä, isäntä", sanoi Matti; hän lähti ja samoin muut-
kin käsketyt.

Ne työmiehet, jotta eiwät wielä olleet saaneet määräyksiä
päiwän tehtäwistään, saiwat nyt käskyn ruweta rakentamaan
rantapytingin wuolien päälle lamoja (telineitä) tornien perus-
tamista warten. Mitäpä siinä oli: käydähän käsketyn pitää.

Tuota pahaa ja itämää tornitonta asiaa oli nyt autta-
massa kaikki talon työwoimat. Telineitä salwettiin, sawea,
hiekkaa ja tiiliä wedettiin, ainetten kylmettymisen estämiseksi
kiehui kodan muuripata piikojen loimesta myötäänsä, muurari
muurasi niin että talwi-ilmallakin hiki päältä lahti mi-
täs, kyllähän wäkewällä waltaa on ja: „saahan ruoka syöpiä,
helisewä hyppaäwia." Pian olikin rantapytingin katollakin
kolme komeaa tornia walhetornia.

Kun nämät oliwat walmiina korkean rakennuksen harjalla
töröttämässä, meni taasenkin isäntä aamuhämärässä kuuntele-
maan, mitä matkustawaisilla olisi nyt sanomista. Juuri kuin
hän oli paikoillensa asettunut, tulikin samassa pitkä matkus-
iajajono.

»Tuossahan taloa on . . . katsopas, Jussi, tuonne tor-
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mällc päin", kajahti raikkaan aamu-ilman halki eräs raikas
ääni matkuStlljlljoukosta.

„Onpahan, näemmä. Semmoisia ei kaswa joka mättään
s uurella", wastasi huomautettu.

„Kaksi tuommoista asuinriwiä!"
„Kunhan ei waan kumpikin olisi eri talo."
„Eikä ole, kosta ei ole rannassa muuta kuin yksi awan»

non wiitta."
„Mutta jaksaakin pahuukset."
„Eiköpä ne jaksane . . . Minä olen kauwan kuullut,

että Kämälä on rikas talo"
Fämäliikös tuo on?"
„Kämäläpä tietenkin . .; kyllä minä kaikki tiedän", sanoi

toinen itseluottamuksella.
Tyytywäisenä palasi nuori isäntä tarkastusrctkeltäiin.

Hän oli päässyt tarkoituksensa perille, sillä eihän nyt siwukul-
kijat olleet taloa arwostelleet soisikin picnetsi taloksi.

Jotkut kyläläiset oliwat huomanneet tuon Kamalan nuo-
ren isännän ulkokullaiset hankkeet, waitka hän olikin koettanut
niitä panna toimeen muiden huomaamatta. Uskaliaammat
heistä koettiwat warowasli muistuttaa, kuinka turhaa ja arw>>
luttawllll toki tuommoinen luulotteleminen on, mutta mitäpä
niistä oli, sillä semmoiset saiwat tuolta ylewältä ja aitansa
edellä olemalta nuorelta isännältä tuhman nimen, jos ei aina
edestä, niin ainakin takaa.

Tämän jälkeen alkoi nuori isäntä kääntää huomiotansa
kotinsa sisällisiin oloihinkin. Ne eiwät olleet hänen mielestänsä
semmoiset kuin niiden olla olisi pitänyt, sillä olihan hän näh-
nyt herroilla parempiakin. Puhdas huone, puhtaat Pöydät,
penkit, lawitsat ja tuolit rupesiwat hänestä näyttämään kowin
talonpoikllmaisilta ja jokapäimaisilta. Scntähden rupesi hän
miettimään, kuinka saisi huoneensa „wiinimmatsi" ja mikäpä oli
saadessa; olihan tahtoa ja waroja. Muotimaalarit ja tapi-
sicraajllt haettiin heti kaupungista. He tietysti tckiwat rahan
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ja hywän saran edestä työtä, joka täit kelpasi Kämälän Kaa-
pelillekin, mitä sitten muille. Kuin he oliwat työnsä tehneet
ja palkkansa saaneet, eipä paikkakunnassa oltu moista huonetta
ennen nähty. Kauniit tapectit rantuisina ja kunnollisina las-
keentuiwat laesta lattiaan saakka Kämälän isossa tumassa ja
moni, joka sinne sisälle astui, ei woinut käsittää, kuiuka sau-
mat oliwat niin mestarillisesti yhtcenliitttyt, ettei niitä ensin-
kään croittanut; näytti siltä kuin yhtämittainen taiwaallinen
pulu olisi laskeeutuimi Kämälän ison tuman mustune lle sei-
nille. Nokinen katto oli myöskin saanut uuden werhon; siihen
oli, näette, pinnoitettu walkoinen paperi, niin sileä ja rypytön,
jotta olisi luullut sen kerralla pyyhäistyfsi. Entinen tiilitatka
oli saanut poistua ja scn sijalla seisoi kikawalkea faakelitotto.
Uusia, muodinmukaisia huonekaluja oli ilmestynyt huoneen sei-
nänwierustoille, semmoisia, joita ei oltu ennen nähty. Ne
oliwat kiilloitetut niin kiiltäwiksi ja jokaisen esineen etusiwulla
kiilsi kullatuilla kirjaimilla Kämälän isännän ja emännän nimi;
huoneen sisustuksen täydensi wielä katosta riippuma tristallincn
kynttiläkruunu —. Kummako se Kämäläisille oli, jos tupa
oli muuttunut ihanaksi saliksi?

Hellänä puolisona ja perustuen hänessä wallitsewaan
uskonnolliseen käsitteescn, toki emäntä nylkin usein muistuttaa
isäntää tuosta turhasta kiiltopyrinnöstä, sillä hän oli koti>
taswlltukscssa saanut aiwan toisenlaiset käsitteet ihmisen elämän
tarkoituksesta. Mutta Kaapcrin mielestä oli hänen waimonsa
muka paljon jäljellä hänestä itsestänsä, tuommoisia wanhnn-
aiknisia ihnusiä, jotka cimät nhfyaikana cnäcin kelpaa. Tämän
tähden katsoi Kanpcri ylön siweän emäntänsä oikeutetut muis-
tutukset ja wastasi niihin waan ku'wakiskoisesti: „cthän sinä
niitä ymmärrä."

Nyt ei isäntä ennä ollut tumallisten säätyläistensä kanssa
waan rupesi ahkerasti etsimään hcrrasmäen seuraa. Kutsu-
matta tunteusi hän heidän piiriinsä, katsomatta sitä, oliko hiin
tcrwetullut wai ci. Useinkin tuntui Kanpcri siellä liialta otuk-
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selta, mutta siitä huoli hau wiisi; hän oli kylläkin tyytymäincn
ja kiitollinen, kun sai siellä edes olla sieltä Pois tuppaamatta.
Pian ei tämäkään Kaaperin mielestä enää riittänyt. Ahtaalta
rupesi hänestä tuntumaan oman pitäjän siwistynyt piiri. Ihä
useammin alloi hänellä olla asiaa kaupunkiin ja markkinoille.
Niissä täydessänsä mietti hän iltansa rawintoloissa, silla oli-
han siellä olema elämä hänen mielestänsä niin wapaata ja
„wiiniä", Siellä luuli hän oleman elämän ja siwistyksen keski-
pisteen, johon kaikki hienous kokoontui —. Karsaasti siellä
moni Kaaperin katsoi, mutta katsoipa moni lempeästitin
niin: olipa hänellä suosijoita sen mutaan tuin joku häntä
tarwitsi.

Kaaperi ei ollut mitään juoppo, sen hän itse ja muutkin
hywin kyllä tiesiwät; hän oli maan noin tuommoinen, miten
milloinkin asiat wlllltiwat: iloinen iloisten ja itkewa itkewäisten
kanssa. Noista ylpeistä salontiherroista ei hän wälittänyt
mitään, silla liesihän hän, että häntäkin tässä matoisessa maa-
ilmassa tarwitlllln; puolentoista weron isäntä, piityä lukkarissa,
sehän jotakin toti painoi hienossakin waatatupissa. Rehewinä
rehmiwättiu rawintolaherrat juomapöydän ääressä, ikäänkuin
eiwtit he olisi ketään suwaiuneet eikä tarwinnect; heitä kumar-
rettiin, heille tarjottiin ja annettiin empimättä. Mutta eipä
nuot toisetkaan näissä tilaisuuksissa olleet niinkään takapajulla
kuin luultiin, sillä olipa Kaaperi joukossa, jota rahattomain
toydat korjasi. Pöydän luona hekin hääriwät, eiwätlä suurin
motittaneet, maikka heitä joskus mankoilla tyynäspäillä nyrwit-
tiiukin syrjään, sillä tiesiwäthän he sen, että joukossa on mies,
jota moi maksaa, niinkuin moni muukin, ja niinhän sitä elettiin
waan herroiksi yhtä möyhya ja Kaaperi oli mies niinkuin kaikki
muutkin, silla maksoihan hän omasta ja muiden puolesta.

Mitäpä siitä, jospa Kaaperin päätä wähän puututtikin
namusin majatalossa ylösnoustessa, sillä eihän illallinen seura
suinkaan ollut mitään huono seura siwistynyt
siwistynecmpi seura, tuin heidän paikkakuntalaisensa osnsiwat
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aawistaakaan; pitihän sitä kokea kannattaa edelleenkin mitäs
tyhmät ymmärtämät, jotka omat niin takapajulla.

Noilla kaupunkiretkillänsä oli Kaaperi tullut huomaamaan,
että suurin osa kaupungin herroista oliwat naimattomat ja
sen johdosta niin waftaita ja itsenäisiä. He ciwiit olleet
tohwelin alla ja nauttimat nyt wapauttansa, jonkamoista ei
yksikään welmollisuuksien alle sitoontunut woinut nanttia. Kun
juku seuramies ilmoitti, että hänen olisi meneminen kotiin, jossa
waimo ja lapset häntä odottamat, niin tämmöisistätös muistu-
tuksista nämät naimattomat herrasmiehet rähähtiwät naura-
maan, wertaillessaan tuohon orjuuteen omaa onnellista ja »va-
paata naimattoman miehen elämää.

Tämä teki Kaaperiin sywän waikutulsen. Hän koetteli
ajatella päänsä ympäri, oliko hän tehnyt oikein tahi määrin
kuin hän oli nainut. Luontoperäinen taipumus ja yleinen kan-
san tapa oliwat häntä siihen patoittaneet ja olihan se tuntu-
nut niin hywältä ihan luonnolliselta ja oikealta; mutta
kaupungin herrathan oliwat lausuneet ja elämällänsä näyttäneet
äimän painwllstllisill ajatuksia, mitä häu oli tuntenut ja ajatel-
lut ja hehän oliwat kai oikeassa, koska oliwat niin „wiinejä"
ja siwistyneitä, oikein oppineita, wiisaita ja ajattelemaisi» ih-
misiä.

Kuta useammin Kaaperi käwi kaupungissa, sitä tärtyi-
sempänä palasi hän aina sieltä. Hänestä rupesi todellakin tun-
tumaan kodin käskemä ja kutsuma woima liian rasittamalta ia
ahtaalta, ja lempeän Malmönsä oikeutetut muistutukset elämän
wclwollisuuksista rupesiwat hänen mielestään tuntumaan pel-
kiltä parjaamisilta, semminkin tuin ei mainionsa hänen korkeam-
mista simistyspyrinnoistänsä muta mitään ymmärtänyt. Tä-
män tuntonsa woimasta hän useinkin kaupungista palattuaan
puheli Malmöllensä tästä muta elämänsä suurimmasta hairah-
duksesta; eipä edes huolinut olla waiti, maitta »vieraita oli sitä
kuulemassa,

Kerrankin, kun hän taas oli kaupungista palannut, huo-
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mafi wicraaksi tullut naapuri hänen oleman pahalla tuulella
ja kysyi siihen syytä,

„Tässa käypi mnrehcksi kuin noita lapsia tulee niin pal-
jon —; mikä ne kaikki jaksaa elättää", sanoi isäntä.

„Kninka paljon niitä sitten nyt jo ou?"
„Kolme, ja jos niitä wielä tulee lisää, mihin sitten jou-

dutaan?" sanoi Kaaperi heikon waimonsa kuullen, joka tuskin
oli lnpsimuoteestllnsa noussut.

Waimon kädet walahtiwat ikään kuin herwotonna alas.
Hän huohotti ja hengitti niin raskaasti, että rinta aaltoili kuin
myrskyn käsissä riehuma meri,

„Tuo meidän isäntä on niin kummallinen", sanoi nuori,
kaunis emäntä ja poistui wapisewana ulos kammarista.

On kulunut aikaa useampia wuosia ia aikahan tekee muu-
toksia ihmisten elämässä ja muutoksia oli se tehnyt Kamalas-
sakin. Kämälän isännän ja emännän »vanhimmat lapset, tyt-
täret, oliwnt kohta aika ihmisiä ja isäntä ja emäntä oliwat
nyt aiwnn yksimielisiä kaikissa pyrinilöissänn. Tala mnutosta
oli olleet monet syyt rakentamassa, mutta erittäin yksi.

Lasten knswacssa oliwat Kaaperin nnrkumiset naimiseen
menostaan ja perillisten karttumisesta kokonaan jääneet pois,
kun hän niistä oli löytänyt uuden ylpeilemisen aiheen. Hä-
nellä itsellänsä oli muka siwistystä, sicwyyttä, rikkautta ia
arwoa enemmän kuin yhdelläkään muulla paikkakunnassa. Tot»
tähän hänen lapsensakin oliwat parempia kuin muiden ihmisten
lapset.

Eräänä kertana kutsui isäntä emännän puheillensa jaru-
pesi selittämään, kuinka heidän nyt muka pitäisi ruweta kastat-
tamaan lapsiansa arwonsa mukaisiksi. Kun emäntä tämän kuuli,
ei hänen ilollansa ollut rajoja. Pitkällinen erimielisyys oli
tehnyt elämän hänelle, raskaaksi ja sietämätlöwäksi, mutta nyt
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näytti uusi parempi elämä allawan, kun miehensä alkoi huolia
heidän lapsistaan eitä enää katsonut niitä kuormaksi. Emäntä
kiepsahti miehensä kaulaan ja siinä hän sitten nyhki. Woi kuinka
onnelliseksi hän nyt tunsi itsensä.

Iloissaan ei hän huomannutkaan, että taas uusi turha-
maisuus puhui hänen miehensä suusta; painwastoin oli häntä
helppo saada itsekin uskomaan heidän lapsensa oleman parem-
pia kuin muiden, ja siis entämällä taöwlltettawia.

Heti huomenna annettiin yksistä tuumin lapsille kiello,
eltciwät he saisi tästä puoleen seurustella toisien kylän lasten
kanssa. Samassa selitettiin heille heidän oleman niin paljon
parempia ja rikkaampia toisia lapsia, ettei heidän sowi olla
noiden parissa, joilta eiwat oppisi muuta kuin raakoja ja si-
wistymättömiä tapoja.

Kylän lapset oudostuiwat tuota, kun heidän leitkikump-
paninsa niin äkkiä heistä erkanimat. Itämissään tuli moni
heistä Kamalaan, kutsumaan lapsia yhteisiin leikkeihin ja tie-
dustelemaan syytä tähän ikäwää» juttuun. Mutta isäntäpä ja
emäntä ciwät kärsineeltään noita kutsumattomia »vieraissa käy-
misiä. Komin kourin sysiwät he kylän lapset käsipuolesta ar-
motta owesta ulos, samassa muistuttaen, että jos he kerran
mielä tulemat, niin kyllä tai saamatkin nähdä; menipä isäntä
siwistyltämis-innossaan niinkin pitkälle, että lyödä kopsi kylän
lapsia, kun he kuitenkin rohkeniwat tulla Kämälään.

Ennen on jo mainittu, että Kamalan isäutäwäen wan-
himmat lapset olimat tyttäriä; Liila oli waiihimman ja Alma
häntä nuoremman nimi; wanhin läheni wiittätoistansa ja nuo-
rempi kolmeatoista.

Selwästi jo huomattiin, että heistä muodostuu launii
neidet ja tämäpä se isän huomionkin heidän puoleensa oli kään-
tänyt.

Heille rumettiin nyt laittamaan senkin seitsemänlmsia
herraswäen malliin tehtyjä rimpsuja ja rämpsyjä. Tätä siwis-
tyttämistä tekiwät wanhemmat niin suurella innolla, ettei koniin
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pitkää aikaa kulunut, ennenkun tyttö-raukat oliwat ahdetut niin
täyteen kaikenlaisia hetaleita ja sotkalcita, ettei wiimein tiennyt,
«limatko he selin maiko päin. Heitä opetettiin käwelemään
lyhwillä askelilla, siewästi terwehtimään j» niijaamaan wieraille
kauniisti, aiwan niinkuin herraswäetkin tekewät.

Itsekukin hywin kyllä arwaa, minkälaisen waikutuksen
tämänkaltaiset wanhcmpien toimenpiteet ja neuwot lapsiin te-
kemät. Turhamielisyys, ylpeys ja muiden ihmisien ylönkatse
juurtui wanhempainsa istuttamana jo aikaisin laötcn sydämiin
ja alkoi siellä turmeleman »vaikutuksensa. Pian huomattiin
heissä ankara itsekkäisyys ja itserakkaus. Ei lauman wiipynyt,
ennenkun tyttäret oliwat täydellisiä itsensä ihailijoita. Heidän
ainoaksi työkseen tuli nyt itsensä koristeleminen; melkoinen aika
kului heiltä peilin edessä, jolloin he kiherteliwät, käherteliwät
ja nutturoitsiwat hiwuksiansa —; wäli-ailoina kursiwat he it-
selleen kaikenlaisia rimpsuja ja röyhelöitä.

Heillä ei ollut koskaan mitään seuraa, sillä he katsoiwat
muita ylön ja muut heitä. Jos ne jossakin liiktuiwat, kylässä
tai kirkossa, oliwat hc aina yhdessä, ikäänkuin toinen toisensa
täytteenä, kussa Liila oli, siellä oli myös Almakin. Itsestään
on arwattawa, ctteiwät he olleet säätyläistensä samanikäisiä
tyttäriä näkewinänsäkään. Jos joku heistä kysyi heiltä jotakin,
wastasiwat hc uäätänsäkään kääntämättä tuimasti: „on" tahi
„ei" ja siinä se sitten oli. Mutta jos joskus onni sai aikaan
sen, että he kulkiessaan sattuiwat tapaamaan jonkun pitäjään
herrnswäestä, niijasiwat he niin stewästi, samassa sima- ja
hymyhuulin ujosti ja kainosti sanoen hywän päiwän. Kun
niin sattui, että he tapasiwat jonkun herraswäen neitoja, tup-
pllstwat sisarukset hänen seuraansa ja nytkös he mielestänsä
ylewiä oliwat, kun saiwat käwcllä siwistyneitten kanssa. Sem-
moisissa tapauksissa katseliwat ja wilkkuiliwat he ympärillensä,
nähdäksensä, huomasiko kukaan, kuinka ylewiä ihmisiä he toki
oliwat. Usein sisarusten käwelykumppanit katsoiwat toisiansa
silmiin, samassa nauraa wirnauttaen, ei kuitenkaan ääneen,
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mutta noin waan siwistyneesti hiljakseen. Tämmöisestä siwis-
tynciden kielestä eiwät kuitenkaan sisarukset ymmärtäneet mitään,
sillä he luuliwat, että niin sen piti olla.

Kotiin tultuaan kertoiwat tytöt wanhemmillensa kaikki
rctkensä waiheet, kuinka sen talon Maija ja tuon talon Kaija
oliwat taasenkin tunteentuneet heidän seuraansa, mutta kun he
nntoiwat heille kylmiä wastauksia eiwätkä luoneet heihin ainoa-
takaan silmäystä, oliwat ne heti luokkauncet pois. Jos he
oliwat saaneet läwellä herrasneitien parissa, kertoiwat he lii-
oittelemalla, kuinka ystäwällisia ja höylejä nämät oliwat olleet
ja kuinka ne oliwat hartaasti kutsuneet heitä kotiinsa seurus-
telemaan ja käwelyretkille heidän kanssaan.

Mielihywällä tuzinteliwat wanhemmat tytärtensä kerto-
muksia ja ylistcliwät heidän wiisauttansa ja kauneuttansa, ja
yhä enemmän tuliwat he makuutetuiksi, että heillä oli siwisty-
neitä lapsia.

Isäntä ja emäntä huomasiwat nyt, ettei se sowi ensin-
kään, ellei ruweta kutsumaan useammasti kuin tähän asti pitä-
jään herraswäkeä heille wieraiksi. Tyttäretkin owat jo aikaisia
ihmisiä ja siwistyneitä, he tarwitsewat siwistynyttä seuraa.

Näitä miettiessä ja tuumiessa huomasi isäntä, ettei heillä
ollut wielä kaikki niinkuin olla pitäisi. Hän oli herrastaloissa
käydessään nähnyt, että useankin niiden salin pöydällä oli ka-
soittain kirjallisuutta; wieläpä niitä oli hyllyillä ja kaapeis-
sakin; sanomalehtiä oli myös. Minkälaatuista tuo kirjallisuus
sitten oli, siitä tiesi Kaapari aiwan wähän. Syy tähän tietä-
mättömyyteen oli selwä: Kaapcri ei monasti ollut katsonut
koko elämässään minkään kirjan sisään, sitä wähemmin niiden,
joita hnn oli nähnyt herrastalojen pöydillä. Alunpitäin oli
hän ollut niin kankea lukemaan, että hädin tuskin ripille pänsi,
ja sen jälkeen unoutti hän senkin wähän taitonsa niin ettei
saanut luetuksi muutoin kuin kehnosti lamaamalla ja silloinkin
usein nurin päin.

Waikta siis isäntä selwästi tunsi, ettei hänellä itsellään
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suinkaan ole mitään kirjallisuuden tarwetta, piti hän sen hankki'
misen heidän taloonsa kuitenkin sangen tarpeellisena, muun koti-
wäkensa ja wierasten wuokn. Sillä mitä esimerkiksi sanoisiwat
ja ajattelisiwat hcrrassäätyiset wieraat, kun ei talon pöydällä
olisikaan mitään hupaista ja siwistäwöä lukemista.

Oitis rupesi Kaaperi tuota tuntumaa puutetta poista-
maan. Asiantehden lähti hän kaupunkiin ostamaan kirjoja.
Siellä walitsi hän niitä oman älynsä ja aistinsa mukaan.
Hitaasti ja kauwan tawaili hän niiden kirjojen nimilehtiä,
joita kirjakauppias hänelle esitteli, mutta mikään ci Kaapelille
kelwannut ja ijhdcn ja toisen poispantuaan sanoi hän wiimein:
„Ei nämät kelpaa; ne Pitäisi olla noin tuommoisia iloisia,
hupaisia ja hyödyllisiä "

IMnkuin kyllästyen Kaaperin hitaasen ja pitkälliseen
walikoimiseen, toi kirjakauppias esille, noin pilanpäiden waan,
Kokkikirjan, Unikirjan, Arpakirjan, korttitemppujen selittäjän,
Sibillan- ja Martti Zadekin pojan ennustukset, Pitkän pienan
ja Hookanan pojan nä'yt,

„Tämän hupaisempaa ja hyödyllisempää kirjallisuutta ei
meidän kirjakaupassa ole," sanoi kirjakauppias.

„Mintälainen niiden minkin nimi on?" kysyi Kaaperi
hätäisesti.

Kauppias luetteli nimet.
„Ne minä ostan. Meillä tarwitaan kokkikirjaa ja toiset

tuntumat niin hupaisilta," sanoi isäntä ja niin ne kaupat syn-
tyiwat. Puoli wätisin sai kauppias työnnetyksi wielä Kaape-
rille juuri painosta ilmestyneet Kiwen Nummisuutarit, kehuen
sitä kirja sangen wiehättäwäksi ja hupaiseksi teokseksi. Samalla
matkalla tilasi Kaaperi myös erään sanomalehden, jota ei wielä
ennen koskaan oltu Kamalassa nähty.

Kyllä nyt oli Kaaperilla, kotiin tultuansa, panemista
salin pöydälle. Hän sijoitteli kirjastonsa riweihin ja sanoma-
lehdellään oli oma paikkansa.

Isäntä tuli nyt hywin mahtipontiseksi tuon uuden, si-
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wistäwän kirjallisuutensa wuoksi. Hän ihmetteli, jopa surlut-
telitin niiden ihmisien tyhmyyttä, joilla ei ollut sanomalehtiä
eikä muuta kirjallisuutta, kun eiwät he ymmärrä seurata ai-
kaansa eiwätkä hanti itsellensä ajan waatimaa siwistystä. Pää-
tänsä heilutellen ja kädet puuskassa selitteli hän ihmisille, kuinka
hänellä on paljon uusia ja hywiä kirjoja ja kuinka hänelle tul-
lee „awiisuttin."

Ei uusi kirjallisuus joutanutkaan kauwan Kamalassa jouti-
laana olemaan. Varsinkin arpa- ja unikirjoille ei ollut monta
joutilasta hetkeä. Arpanappulat kalisiwat myötäiinsä pöydällä;
niiden onnenpistettcn awulla tutkittiin hartaasti onnenpyörien
numeroita ja etsittiin mustauksia kaikille sydämen salaisille ja
julkisille kysymyksille. Jos ei saatu mieluisia wastautsia, mikä
pakko niitä oli uskoa, kysyttiin niin luumun ju usein, että kyllä
tai sllnoiwat wiimein tottakin, aiwan semmoista kuin oli toi-
wottu ja tahdottu.

Unikirjaa tarwittiin myös paljon. Olihan itsekukin wii-
me yönä nähnyt niin merkillistä unta ja se tarwitsi selitystä.
11l olihan niitä nyt huokea saada, tun oli käsissä niin hywä
ja luotettawa selittäjä. Niin, onhan ihmisellä niin paljon sa-
laisia ja hartaita toimelta, jotka owat kättelyt tulewaisuuden
hämärän esiripun taakse, ja tänne tahtoiwat Kiimaläiset kir-
jainsa awulla kurtistaa.

Näin tawoin kului heiltä aita hauskasti ja todellakin
tuntuiwat uudet kirjat heistä hupaisilta jopa hyödyllisiltäkin.

Vähitellen alkoi tämä taikamahti lewitä tiedoksi paikka-
kunnassa. Olipa muillakin toiwoja ja utelijaisuutta ja hekin
tahtoiwat tietää tuleman onnensa. loukottain rupesi nyt nuorta
wäteä pyrkimään Kämäläisten ystäwyyteen, mutta ani Har-
malla oli se onni, että hän Pääsi tarkoituksensa perille, sillä
sielläpä katsottiinkin tarkasti, ettei waan taloon pääsisi sem-
moisia, jotka woistwat turmella heidän lapsiaan. Onnellisia
ja armossa pioettäwiä oliwat siis ne Harmat tytöt ja Pojat,
jotta pääsiwät Kämälän siwistyneiden ihmisien seuraan ja hei-
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dän siwistysta tuottaman kirjallisuutensa ääreen. Hywä siellä
oli olla, oikein niin wapaata, lystiä, iloista ja simistynytta,
ja siellähän sai tietää niin paljon. Näissä tilaisuuksissa oli

Kämälän mäki, isäntä, emäntä ja lapset parhaina miehinä,
samassa ohjaten ja neuwoen wieraita tuntemaan ja ymmärtä»
miiän heidän ihmeellistä kirjallisuuttansa. Kun kyllästyttiin
arpa- ja unikirjaan, otettiin korttitemput esille, tai luettiin
noita ennustuksia. Näin tawoin tuli melkein koto kirjasto
käytetyksi; Nummisuutarit ja sanomalehti eiwät waan saaneet
monta lukijaa.

Eräänä kertana tuli pitäjän kirkkoherra sattumalta Kama-
laan. Isäntä wei hänet heti pöydän takana olemalle sohwalle
istumaan. Talon kirjallisuus oli pöydällä samassa hywässä
järjestyksessä kuten ennenkin.

„Onhan teillä sanomalehdetkin," sanoi kirkkoherra, ottaen
samassa käteensä erään numeron.

„On, tulkeehan meille awiisut; kuinkas sitä muuton . . .

Enkä minä tiedä mitä ne ihmiset . . ~ kun eiwät ne awii-
suja . .

.?" sanoi isäntä katkonaisesti; lai hän mahan ujosteli.
„Mitä pidätte tästä sanomalehdestä?" kysyi kirkkoherra.
„Noo, sota- ja ulkomaan asiat, ne owat hywiä ja tar-

peellisia tietää, tarpeellisia ja hywiähän ne owat," selitti isäntä.
„Entci muu sisältö?"
„En minä muusta paljon huoli; on niissä niin paljon

joutawaatin," sanoi isäntä.
„Esimerkiksi?"
„Esimerkiksi: mitä ne owat nuot kotimaan kuulumiset?

Kenelle niistä on hyötyä ja kuka niitä tarwitsee? minä tah-
toisin tietää sen. Ne eiwät ole muuta kuin paperin täytteeksi
kyhätyltä loruja, sillä jotakinhan niihin täytyy panna, tun ci
piisaa oikeoita asioita. Kyllähän noita noin armottomia ja
jolllpäiwäisia asioita tietää ilman awiisuistatin lukematta,"
arweli isäntä ja syljeskeli tiheään pieniä sylkitippoja.

„No, mutta onhan niissä pääkirjoituksiakin."
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„Mitkä ne pääkirjoituksia owat?"
„Ne owat nämät ensimäiset pitkät kirjoitukset, joissa

useinkin medetään julkisuuteen wallitsewia epäkohtia ja pyyde-
tään saada niitä korjatuksi," selitti kirkkoherra.

„Nekö ne pääkirjoituksia owat? Ne saisiwat mennä sa-
maa tietä kuin paikkakunnan kuulumisetkin. Pellliä loruja
Maan; kenelle niistä on hyötyä? Tuossakin jolu kehuu omaa
tekemäänsä kirjaa ja oma liitos haisee," selitteli isäntä toi-
messansa.

Kirkkoherra otti isännän kädestä sanomalehden ja silmäsisen pääkirjoitukseen. Siina oli liittämä arwostelu wasta il-
mestyneestä kirjasta. Nyt käsitti kirkkoherra, mitäwarten isäntä
oli tilannut sanomalehden ja mitä hän siitä ymmärsi. Hän oli
tilauksensa tehnyt sen wuotsi, kun luuli niiden talossa-olemi-
sella saawansa kunniaa, mutta niiden sisällyksen ymmärsi hän
niin nurinpäin, että tuossakin osoittaniassa kappaleessa luuli
kirjan tekijän kirjoittaneen teoksensa armostelun ja niin kehu-
wan sen itseänsä.

Kun kirkkoherra huomasi, että turha on ruweta kiistele-
mään isännän määriä mielipiteitä »vastaan, koetti hän saada
jollakin tawalla kehittymään hänen ymmärrystään, että olisi
jotakaan hywäa saanut sanomalehdestä. Sen wuotsi hän sanoi:

»Onhan niissä paljon kansallisia asioitakin."
„Mitä ne kansalliset asiat owat?" kysyi isäntä.
„Ne owat semmoisia kirjoituksia, joissa ajetaan suoma-

laisen kansan asioita, puolustetaan sen etuja niinkuin Suomen
kielen oikeuksia ja monta muuta semmoista," koetti kirkkoherra
selittää.

„Enpä minä tiedä semmoisista. Kyllähän ne owat pitä-
winään siitä aila melua, mutta se on minun mielestäni tarpee-
tonta, aiwan tarpeetonta. Sillä kyllähän se Suomen kieli
saapi sen, mitä se tarwitseetin kohti melulla. Wieläpä ne owat
taisteleminaan kielen hywyydestätin, mutta kyllähän tuota suomi-
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riepua osaa puhua ja kirjoittaa kohti-opillakin," arwosteli tuo
mielestänsä wiisas ja siwistynyt isäntä sanomalehtiä.

Kirkkoherra hyngähti ja hänen suunsa wetäysi hieman
nauruun.

Tutuksensa isäntää perinpohjin, otti hän pöydältä Num-
mi-suutarit ja sanoi, ojentaen sitä isäntää kohden:

„Mistä tämän olette käsittäneet?"
„Ostinhan minä tuon," sanoi isäntä kuiwasti.
.Minkälainen tämä on mielestänne?"
„En minä tykkää koko Munni-suutareista, kaikkia sitä

präntätäänkin; eihän sekään ole kuin joutawa loru, tuommoista
jokapäiväistä waan," selitteli isäntä tottuneena.

Miksi sen sitten ostitte?"
„Luulinhan minä tuota paremmaksikin, kun sitä niin ko-

min kehuttiin, mutta minun mielestäni ei se kehua kannata;
lirjalainastoon minä lahjotun koko wärkin," sanoi isäntä.

„Tätä pidetään kuitenkin parhaimpana kirjallisuutemme
tuotteena," rohkeni kirkkoherra muistuttaa.

»Pitäkööt waan, maikka katkismuksen «veroisena, se ei
minulle kuulu, mutta minä en ainakaan siitä pidä, ja minä
luulen olemani oikeassa. Onhan tässä parempiakin
kirjoja ja nämät hupaisia owat," jatkoi isäntä sitten ja nosti
nrpa- ja unikirjan esiin.

Kirkkoherra silmäsi niiden nimilehtiä ja taasenkin hyn-
gähti hän ja suupieli wetaysi nauruun. Hän ei katsonut kum-
mankaan kirjan sisään.

»Olisi täällä muitakin kirjoja, haluttaisiko kirkkoherran
niitä katsella?" esitteli isäntä.

„Ei, kiitoksia, ei minun haluta," sanoi kirkkoherra.
Viimeinen keskustelu teki niin ikäwän waikututsen, ettei

kumpikaan towiin aikaan puhunut luotuista sanaa. Isäntä hei-
lutteli itseään lewottomasti ja syljeskeli pieniä syltitippoja.
Kirkkoherra istui synkän ja miettimän näköisenä ja puhetta ei
waan syntynyt.
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Kirkkoherra rupesi nyt tekemään poislähtöä. Kun isäntä
tämän huomasi, esti hän sen, sanoen kahmin kohta joutuman
ja kirkkoherra jätti lähtönsä tuonnemmaksi.

Tämän nähtyänsä tuli isäntä nähtäwästi iloisemmalle
tuulelle. Hänen silmänsä sateiliwät ja suu oli wiehkeassti hy-
myssä. Hän oli koko ajan odottanut, että kirkkoherra olisi
kehunut heidän talouttaan ja elämänsä komeutta, mutta kun
ei kirkkoherra ollut mitään liehatoitsija eikä imartelija, jäi se
tekemättä. Isäntä oli sitä laatua, että kehu teti hänelle san-
gen hywää ja jos ei wicras tahi wieraat sitä tehneet, teki hänsen itse. Semmoista oli hänellä nytkin mielessä,

„Eitös meillä ole komea toimeentulo, wai mitä kirkko-
herra arwelee?" kysyä mäihäsi isäntä yht'äktiä.

„Kylläpähän tässä toimeen tulee ja elää kelpaa," sanoi
kirkkoherra ja näytti ikäänkuin säpsähtämän.

„Niinpä minäkin sen luulen," huudahti isäntä ja jatkoi:
„Sc on kumma kun nuot ihmiset owat niin tyhmiä, etteiwät
ymmärrä laittaa elämäänsä hauskaksi ja hywäksi."

Samassa aukeni omi ja Liila toi kahmia. Hän astui
kynnykselle ja niiata lyytistcli kirkkoherralle senkin seitsemän
kertaa. Hän oli puettu niin narrimaisesti ja apinamaisesti,
että kirkkoherra oikein kummasteli mielessään.

Kun Liila oli kahmit kantanut ja poistunut, alkoi isäntä
taasenkin puheen.

„Kyllä sitä ei löydy monta tuommoista tyttöä kuin tuo
meidän Liila on," sanoi hän.

„Eipä kylläkään," sanoi kirkkoherra kylmästi.
„Ei sitä ole, se on tosi, enkä minä tiedä ...ja se on

niin hywä-oppinenkin. Herrasmamsellit käymät monta muotia
koulua, että oppisiwat soittamaan ja Liila osasi soittaa heti,
lliwan ihan opettamatta; ei tarwinnut mitään muuta, kuin
nähdä kerran maan, miten toinen soitti," pitkitti isäntä.

Missä sitten teidän Liila soitti?" kysyi kirkkoherra.
„Kuulkaahan nyt. Liila oli tässä hiljakkoin minun kans-
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sani kaupungissa. Siellä oli eräs mies, joka lulti ympäri
kaupunkia soittamassa. Liilankin rupesi tekemään mieli koettaa.
Me kuljimme hänen perässään pitkin kaupunkia ja wihdoin
maksoin minä wiihän soittoniekalle, ja hän antoi Liilankin koet-
taa; jumala auta wannonkin minä sen Liila soitti yhtä-
hywästi kuin itse soittoniekka. Entä minä tiedä . . .

tottapa ne herrasmamsellit lienewät paksupäisempiä tuin Liila,
kosta heiltä menee niin monta wuotta, ennenkun oppimat soitta,
maan," puheli isäntä, käwellen edestakaisin lattialla, ja syljes-
kellen; oikeinpa hän näytti oleman haltijoissaan, niin oli hän
mieltynyt Liilansa soittotaitoon.

Mikä soittokone se sitten oli?" ntasi kirkkoherra.
„Se oli posilia."
„Kuinta? Posilia mikä se on?"
»Ettekö te wielä tiedä, mitä posilia on? Se on semmoi-

nen kone, jota weiwistä »väännetään ja silloin siitä lähtee niin,
niin koreaa peliä," sanoi isäntä, kummastellen kun kirkkoherra
ei tiennyt mikä posilia on.

„Wai niin. Se soittokone on kumminkin paljon erilai-
sempi, jota Liila on weiwannut, tuin se, jonka soittamiseen
herraswäen tyttäret niin paljon oppia käymät," sanoi kirkko-
herra, kun huomasi että isäntä tarkoitti posetiiwia.

»Milähän noissa toki onkaan wäliä, ei paljon mitään.
Se waan, että toista kannetaan seljassa paikasta paikkaan,
toinen on aina huoneessa paikoillaan; toista weiwistä »vään-
täen soitetaan, toista waan sormin näpsitään noin, noin,
noin waan," selitteli isäntä, wiputtaen molempien käsiensä sor-
mia, ikäänkuin hän mainiona soittajana olisi juuri noussut
soittamasta pianoa. „Takaanpa senkin, että posiliasta lähtee
paljon koreammat äänet kuin porttipienasta —; mitä se on?
Tyhjää lunkutusta waan," jatkui hän sitten.

Kirkkoherra ei sanonut mitään isännän määriin arwos-
teluihin. Mii selwemmästi huomasi hän, että turhaa oli tyh-
myyttä mustaan taistella, sillä isäntä ei uskonut mitään jär-
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jellista puhetta, mutta piti maan omat käsityksensä oikeina ja
muiden määrinä. Kaiken tämän wuoksi taukosi puhe lomiksi
aikaa, mutta pian sai isäntä sen taasentin mireille.

„No se nyt on tumma enkä minä tiedä —, kun kaikki
tyttääwät niin kowin paljon tuosta meidän Liilasta. Wiimes-
tin kun täwimme kaupungissa, niin melkein jokainen nuori
herra pyysi häntä omaksensa ja onpa täälläkin joku herra sa-
moin tehnyt, mutta ei suinkaan Liilakaan kaikille ylety; onpa
Almallakin jo kosijoita, maitta hän on niin nuori ...Se
on kumma! Eihän noista muiden tyttäristä piitata mitään,"
höwelsi isäntä.

Kirkkoherran käwi kowan kauheaksi tuommoinen tcwyt-
mielinen puhe. Waitka hän oli rauhaa rakastama mies, eitä
tahtonut ketään loukata, ci hänen omatuntonsa kuitenkaan salli-
nut olla lausumatta jotakuta totuuden sanaa.

Minun mielestäni saisitte olla hywin muroillanne tuossa
asiassa," wirkkoi hän ylsitotisesti.

„Missä asiassa?" kysyi isäntä wähän höröstyen.
„Tytärtenne tähden "

„Ia minkä wuoksi, jos saan luwan kysyä?" sanoi isäntä
loukatun tunnolla.

„Mina pelkään."
„Mitä te pelkäätte?" kysyi isäntä ja hänen silmänsä re-

mahtiwat suuriksi kuin suitsirenkaat.
„los teidän tyttärenne tulisiwat . .

.

„Mitä tulisiwat?"
„Wietellyksi. Ei ole kaikkiin keikareihin luottamista," sai

kirkkoherra wihdoin sanotuksi.
„Onko teilläkin siwistyneenä ihmisenä tuommoisia luu-

loja? Sitä en olisi uskonut! Halwemmista ihmisistä »voisitte
semmoista ajatella ja sanoa, mutta meidän perheestä ette tar-
witse ettekä saa sitä tehdä. Heittäkää turha pelkonne minun
huostaani ja minä takaan, että tulette näkemään sen turhaksi,"
sanoi isäntä todellisesti loukkaantuneena, sillä ei hän ollut ai-
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noatakaan kertaa mieheksi tultuaan kuullut totuutta, ainoasti
pelkkää liehakoimista ja imartelua.

„Minä soisin niin käymän, kuin sanoitte, mutta muista-
kaa aina se, ettei ole kaikki kultaa mikä kiiltää," sanoi kirkko-
herra ja lähti pois, sillä ei hän woinut ennän kuunnella isän-
nän turhamielisiä puheita.

Kun Liila ja Alma oliwat nyt saapuneet naima-itään,
täydennettiin heidän pukunsa täydelliseksi. Heillä ei ollut tä-
hän saakka ollut hattua, mutta setin puute korjattiin. Ne
Piti olla komeat, korkeat ja kaikin puolin uuden ajan mukaiset.
Tämä oli wiimeinen tehtäwä Kamalan isännän suuressa per-
heensä siwistamistyössä.

Nykyaikainen säätyläisnaisien ja neitien puku ei näytä
heidän säadylleenkään juuri miellyttämällä, mutta tun nuot
talonpoikaiset tytöt pukiwat päällensä kaikki rynttynsä ja heta-
leensa ja tun he wiimeisetsi pistiwät päähänsä tuon korkean
ja höyhennetyn törelön, näyttiwät he kaikelta muulta kuin ihmi-
seltä, ehkä parhaiten apinalta; mutta nyt he luuliwat wasta
olemansa täysin siwistyneitä.

Isäntä tuli nyt hywin araksi tytärtensä kunniasta. Kun
hän oli wiimeisen täydennyksen tehnyt heidän siwistämistyos-
sään, niin ei ollut hywä liketä oman säätynsä tytärten ja poi-
kain heitä. Jos isä sai tietää, että joku oli heistä jotakin sem-
moista puhunut, joka ei ollut hänen mielestään niinkuin sen
olla olisi pitänyt, saiwllt he heti isännältä kuka käski ja sa-
massa ilmoitti hän puhujalle ankaroilla sanoilla, minkä »veroi-
nen hän heidän suhteensa oikeastaan oli. Kuinka arka hän
tytärtensä kunniasta oli, olkoon esimerkkinä siwumennen mai-
nittu, että kun isäntä ja emäntä kutsuttiin eräänä kertana pappi-
laan nimipäiwille, eiwät he menneet sinne ensinkään, sen wuotsi,
kun ei oltu kutsuttu heidän tyttäriänsä.
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„Siitä sen näkee kuinka alhaisella lannalla kirkkoherrakin
Mielii on, kun ei ymmärtänyt kutsua meidän Liilaa ja Almaa;
semmoisten seuraan ei kannata mennä," sanoi isäntä.

Tekipä Kamaliin isäntä parannuksia wielä taloudessaan-
tin. Hänellä oli pari isoa aittaa, joiden suurista hinkaloista
yksi ja toinen alkoi jäädä tyhjäksi. Tämä seikka harmitti isän-
tää kowasti, silla hän ei woinut wiedä ketään aittaansa, katso-
maan wiljawarojansa noiden tyhjien hinkaloiden wuolsi. Tä-
män epäkohdan korjasi hän siten, että rakennutti tyhjiin hinka-
loihin toisen pohjan niin ylös, ettei jäänyt partaita pohjan
ylipuolella tuin pari tuumaa. Näiden pohjien päälle pani hän
täysinäisistä hinkaloista jywiä senwerran, että ne näyttiwät
oleman Miljaa kukkura päänä. Tämä oli Kaapelin Viimei-
nen taloudellinen parannus.

Kun isäntä oli nain tawoin saanut Perheensä ja itsensä
siwistamistyön päätetyksi sekä taloutensa ulkoa ja sisältä mie-
luiseensa ajanmukaiseen »voimaan, rumettiin nyt Kamalassa
elämään myötäänsä suurta herras-elämäa. Tähän saakka teki
talon mätikin joskus työtä, jos kohtakin jo pitkät ajat oli
koettu talon ja omaa kunniaa yllä pitää herrastelemisella.
Kaikki työnteko jätettiin nyt pois, sillä olihan se heidän mieles-
tänsä sopimatonta niin rikkaille ja siwistyneille ihmisille kuin
he muta omat. Isäntäkään ei johtanut töitä, eipä edes käy-
nyt päin perin katsomassakaan, maan kuitti sai jäädä palkol-
listen ja palktamiesten haltuun.

Wierasteleminen tuli nyt Kämäläisten päatehtäwätsi, sillä
joko he oliwllt muilla wieraina taitka muut heillä. Wierasten
waralta tuotiin kaupungista entistä enemmän kaikenlaisia hie-
noja ja hywia syötäwia ja juotawia. Kun entiset luppuiwat,
noudettiin heti toisia. Eihän toisin sopinut ollakaan, silla kuin-
kas muutoin olisi aiwonmukaisesti woitu ainaisia arwokkaita
wieraita kestitä.

Läheltä ja kaukaa käwi nyt wieraita Kamalassa; ajoi-
watpa lamasta isännän tuttawat herrat kaupungistakin, koettele-
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maan tuon hymän isännän ja oiwan talon mieraanmaraisuutta
ja eipä heillä liene ollut koskaan syytä katua kauppojansa.
Herraswllkeä ne oliwattin Kamalan wieraat, ainoastaan ani-
harwalla rikkaammalla talon isännällä ja emännällä oli se onni,
että he tuliwat joskus kutsutuiksi Kamalaan wieraiksi.

Paikkakunnassa oli eräs wara nimismies ja ruotsin kie-
len taitama maakauppias. Molemmat oliwat naimattomat
miehet. Tämä kauppias oli joku aika takaperin perustanut
maakaupan pitäjääseen. Hän ei ollut paikkakunnasta kotoi-
sin ja mistä hän oli, sen ties taiwas, sillä sitä ei sanottu
alhaisille. Hän oli aika keikari ja luikertelewa kiclastelija;
näytti siltä, että hän oli käynyt kaikki maailman rannan hy-
wat ja huonot koulut. Luomisensa puolesta oli hän kaunis
mies ja orastawa Napoleonin parta ci suinkaan rumentanut
hänen kauniita, melkein naisellisia kaswojansa. Waatteukfes-
tlllln Piti hän niin erin-omaista huolta, ettei niissä saanut
olla ainoatakaan rikkaa eikä tomun hiukkasta. Paikkakunnan
räätälit eiwät hänelle ensinkään kelwanncet, waan kaikki waat-
teukseensa kuulumat kappaleet tilasi hän kaupungin mahti- ja
muoliräätäleiltä. Tämän tähden oli hän hienommin pyntätty
herra tuin koskaan ennen oli paikkakunnassa nähty. Juhla-
tiloissa piti hän aina yllään hännystakkia ja hansikoita käsis-
sään. Tämmöinen pukine oli maaseudun kansalle outo ja moni
yksinkertaisuudessaan luuli, ettei kauppiaalla ollut maatettu kyl-
läksi, ja sentahden on muotiräätälin täytynyt tehdä noin »vailli-
nainen puku tuota noin, semmoinen kuin Markista on saanut.

Niin kansa ajatteli yksinkertaisuudessaan, mutta kauppias
kyllä tiesi mihinkä hänen hännystattinsa ja hansittaansa kelpaa.
Hän uli oppinut kaikki tekokopcat ja keikaroiwat ruumiin liik-
keet sekä luikertelewat ja imartelewat puheen parret. Kun hän
tuli johonkin taloon, teki hän senkin seitsemänlaisia keimailuja
j» riekistelyjä. Ei ollut huoneessa sitä kujaa, loukkoa, astiaa,
walo-, ja warjopuolta, johon hän ei kerinnyt kurkistamaan ja
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kaikki nämät teki hän niin sukkelaan, ettei häntä oltu kerjetty
wielä käskeä istumaan, kun kaikki kurkistelut oliwat jo tehdyt.

Ei sitä tilaisuutta ja seuraa ollut, joissa ei hän olisi
ollut suuna ja päänä. Hän oli päällä päsmärinä kaikissa
asioissa ja kaikki nuorten leilit sekä muut hupaiset asiat piti
mennä hänen päänsä, kättensä ja ohjeillensa mukaan. Hän
osasi olla siwistynyt siwistyneiden ja siwistymätön siwisty-
mättiimien parissa. Juoda osasi hän niinkuin lahopuu, mutta
kun tuli kysymys juomattomuudesta, woi hän paastota juuri
kuin paraö raittiusmies. Ken waan läheni häntä, otti hän
uuden ystäwänsä wastaan semmoisella ystäwyydellä, alttiudella
ja weljellisyydellä, että Harmat oliwat ne ihmiset, jotka eiwät
häneen mieltyneet jo ensi näkemällä, ja pian oli miestuttawain
kanssa weljenmalja juotu. Mutta kun towin aikaa oli oltu
ystäwnlsinä, rupesi maakauppias kaikilla mahdollisilla ja mah-
dottomilla keinoilla tekemään uudesta ystäwästään kcppihcwos-
tansa; tämän teli hän ilman croituksetta kaikille, jotka häntä
läheniwät, Harmat ihmiset oliwat ne, jolta huomasiwat mitä
tämä kauppiaan lichatoiwa ystäwyys oikeastaan tarkoitti; suu-
rin osa ci taas tiennyt niin mitään, maikka hän jo wcti heitä
aikakyytiä nokasta ja joka tilaisuudessa hassuutti oikein olan
takaa. Käwipä usein niinkin, että ne, jotka häntä jo ennakolta
enimmän iuhoiwat, tuliwat lopen hänen suurimmiksi ystäwik-
scen ja parhaiksi kcppihcwosikscen.

Hänellä oli niin suuri teeskentelemiskyty, että hän wo
wähapätöisemmilläkin asioilla nauraa hohottaa watsansa täy-
tcm, ja tätä teki hän niin hartaasti, että wedet silmistä lähti:
tarkka tuntija kuitenkin aiwan pian huomasi, että se oli pelk-
kää tceskentelcmistä. Tämän awullahan kauppiaalle uli mah-
dollinen pitää ihmisiä sokeina ja itseensä kietoutuneena.
Monipuolinen, lahjakas mies.

Waranimismichcstä ei ole paljon mitään sanomista. Se
waan, että hän oli paljon heikompi ja huonompi lahjainen
mies kuin kauppias. Kuitenkin oli hän ehdoton kauppiaan
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ihailija, ja loki kaikessa seurata hauen askelman ja pitää häntä
esikuwanlllln. lärkewät ihmiset huomasiwat kuitenkin kohta,
kuinka kömpelösti tuo jäljitteleminen käwi; kauppias saikin
monta hywää tilaisuutta häntä hassuuttaaksensa. Tästä kai-
kesta ei kuitenkaan nimismies tiennyt tämän taiwanllista, eli
ja oli waan kauppiaan siipien suojassa.

Paljon mahdollista oli, että waranimismies oli noin
huomaamaton senkin wuotsi, kun hänen mielessään pyöri aina
waan ja lakkaamatta Varsinaisen nimismiehen wirka; yöt ja
päiwät tuwasteli se hänen mielessään.

Sen »verran waranimismiehestä.
Jo aikaisin oliwat nämät molemmat wclikullat Kamaliin

alituisia wicraita. Käytännöllisinä maailmautlllllistna oliwat
he tulleet tuntemaan, niinkuin lintu talwclla, missä syönnös-
paikka on. Tuntien Kämälän rikkaudet ja sen perheen turha-
mielisyyden, teetteliwät he itsensä heidän suurimmiksi ihmetteli-
jöikseen ja ihantclijoikseeu. Ei olleet Kamalan tyttäret mielii
Helikään aikaisia ihmisiä, kun nämät welikullat olimat jo ta-

lossa alituisina wieraina. Noin lesken kaswaneinakin imarteli
kauppias heitä, ja nimismies koki apinoida jäljessä. Eipä
heillä kuitenkaan tyttäret ensi alussa olleet niin paljon mie-
lissä kuin talon runsaat wicraan warat, joita aina oli isän-
nällä tarjona. Näiden tähden he osasiwat lutkuttaa istintä-
wäen turhamielisyyttä oikeasta paikasta ja se teki heihin mar-
sin hywän waitututsen, silla oliwathan hc itse siwistyneitä ja
heillä oli nyt siwistynyttä seuraa. Awosylin otettiin aina
nuoret herrat Kamalassa mastuan iltasilla, jolloin heillä muta
oli nilaa wicraisille lulla ja pian iötuiwat wicraat ja isäntä
iloisen totipöydan ääressä. Siinä ei puuttunut imartelemista
eikä hulluuksia ja siinä oli hywä olla, sillä oliwathan asiat
molemmin puolin, niinkuin ne ollakin piti.

Myöhemmin saiwat nämät kaksois-weljetset hywän lisän.
Tuli, näette, paikkakuntaan siitä kotoisinkin olewa eräs maan-
mittarin oppilainen, joka oli jo siihen määrään hywän oppinsa
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tähden kohonnut, jotta oli jo woinut tehdä ominpäinsä maan-
mittaus-työtä toisen nimissä. Niinkuin useinkin hywälahjais-
ten nuorukaisten käyfti, että he huttuwat hywiin lahjoihinsa,
niin käwi hänenkin, sillä eipä hän ky'yssä pitänyt kelaan muita
itsensä wcrtaisena. Tästä oli seurauksena, cltä hän hukkui toi-
sen kerran totilasiin, sillä hön Piti warsin tyhminä ne ihmi-
set, jotka eiwät ymmärrä nauttia elämää. Tämä seikka oli
tuottanut hauelle ainaisen eron ammatissaan ja kaikissa py-
rinnöissään, ja tämän tähden oli hän olkeenlunut takaisin
kotipaikoillensa.

Mitäpä siitä: herra hän oli ja herrana hän tahtoi itse-
änsä pidettäwan. Hienot kaulurit, maniskat ja haarahäntä
takit oli hänellä aina hyminä seurakumppaneina, maikka nälkä
usein suolia kuroi. Hän oli wieraantunut kansan elämästä
niin, ettei tiennyt siitä niin niitään, waikka oli kansan
lapsia, mutta sen hän tiesi, että herra hän oli ja että hänellä
oli oikeus elää maailmassa mielinmäärin.

Kun hän ilmestyi paikkakuntaan, ihastuiwat kauppias ja
waranimismies kowin. Syrjäinen paikkakunta, jossa nämät
herrat towan onnen ohjaamina oliwat pakoitetut olemaan, oli
niin tyhjä hcrraswäestä, ettei siinä, paitsi heitä, ollut paljun
muita kuin kirkkoherran perhe ja he oliwat niin hiton juma-
lisia, ettei heisiäkään juuri paljon apua ollut.

Kun mielipiteet oliwat tämmöiset, oliko sitten kumma,
jos nämät herrat mielessään »loitsimat, kun maanmittarin apu-
lainen ilmestyi heidän wähäisen ja iloisen wapacm seuransa
lisäksi.

Maanmittarin apulainen ei juuri pahclsinut, jos ci hy-
wätsynytköän uutta seuraansa. Hän ci suurin wöliä pitänyt
mistään, sillä hän oli niin tylsistynyt jo noin nuorena, cttci
hän huolinut muusta mitään kuin totilasista, sillä kun hän
sai niitä imesfellci ja littiä mielinmäärin, niin siinä oli koko
hänen elementtinsä.

Ensi tuttawuuden ajoilta csittcliwät kauppias ja niwis-
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mies maanmittarin apulaiselle Kämälän wicrasmaraisen talon,
sen turhamieliset asukkaat ja kuinka siellä on hywä tilaisuus
heitä hassuttllll. Sieltä sopii ansaita suuhunsa maksuttomia
hywiä päiwia tytärten muuksi, joita isäntä ja emäntä pitämät
hienoimpina herrasneiteina, maan siwistyneimpinä impeina ja
kaunottareina; eihän muuta tarwitse kuin maan kehuskelee ta-
loutta ja talonwäen siwistystä, ja samassa imartelee kaikkein
kuullen tyttäriä, niin kyllä lähtee ruokia ja juomia oikein Por-
woon mitalla.

Ahtäkaitkisena kuunteli maanmittarin apulainen uusien
tuttawiensa esittelyitä Kamalan rikkauksista, heidän siwistyk-
sensä luulosta ja kaikesta turhamielisyydestä. Tytärten kerto-
muksesta »välitti hän wiisi, maikka hänkin oli naimaton mies
silla hänellä oli siellä paljon parempi ystäwä odotettawissa
kuin taikti naiset yhteensä, ja se oli totilasi; telpasipa se»
puutteessa hänelle karkeammatkin juomat, ja usein oli hinlen
tallukkansa taiwasta tohden niiden wailutuksesta,

Nuori, kaunis mies tuin oli, pitimät neidit hänestä alun-
pitäin marsin paljon, unitta kun tuo perisynti täwi julkiseksi
ja siten ilmaisi miehen sisällisen heikkouden kaikessa kauhussaan
ja karmassaan, niin neidit, samoin kuin laitti muutkin ihmiset,

pitimät häntä yhteiskunnan hylkynä ja yli onnensa menneenä,
josta ei enään mitään toiwoa ollut.

Ehdottomasti yhdistyi maanmittarin apulainen lopulta
uusiin tuttawiinsa, ja tästä lähin oli hän uskollisempia ja
pettämättömimpiä seuralaisia Kämälän siwistyneiden wierasun
seurassa.

Nämät herrat oliwat niin ahkcroita käymään Kamalassa
wierawll, että Harmat illat oliwat ne, joina eiwät he olleet
siellä. Kaikella imartelemisensa woimalla ja kcitaroimisensa
taidolla toki kauppias imarrella ja liehakoida tyttäriä ja tätä
teli hän niin ujostelematta ja ohwattaasti, ettei hän kaihtenut
yhtään manhempiakaan, ja mikäpä patko hänen oli kaihtenkaan,
koska hän tiesi tämän kaiken oleman heille marsin mieluism
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asian. Nimismies se toki kauppiasta jäljitellä ja olla kilpako-
siana, ja maikka se tiimikin kömpelösti, niin hywähän se sen-
tään oli. Maanmittarin apulainen se maan istui pöydän ää-
ressä, ryypistellen lasistansa ja imeskellen piippua.

Kun Kamalan isäntä näin lamoin oli saanut ylhäisiä
ystäwiä kylläisensä, rupesi hän kaikille heille kehumaan taloaan,
toimeentuloaan, rikkauttaan ja perhettään niin rajattomasti,
että se oikein inhotti ihmisiä. Ei kenelläkään ollut niin hymiä
hewosia ja lihawaa karjaa. Ei kenenkään maa ja talo ollut
niin hywässä woimassa eitä kenenkään karja lypsänyt niin pal-
jon tuin heidän. Tämä wiimeinen hywä awu oli emännän
ansio: hän oli wiisaampi muita ja osasi ohjata ja komentaa
piiat hywästi ruokkimaan ja hoitamaan karjan, sen wuokst
lypsiwät ne enemmän kuin muiden lehmät ja olimat liha-
wampia, setä kauniimpia. Moni köyhä cutto täytti hymäl-
sensä tuota isännän kehumista, sillä ei muuta tarwinnut kuin
että he taloon tultuansa isännälle lehniwat taloa, isäntää,
emäntää, tyttäriä ja rikkauksia, niin Pian lähti heille minkä
mitalin hywyyttä, niinkuin lihan lämpälcitä, leipäniöykkyä,
piimätannuja, woin paloja ja muuta semmoista.

Kaikille wieraille näytteli hän hywyytsiään jarittauksiaan:
käytti heitä Milja-aitoissaan, tallissa ja karjapihassa, näytteli
heille rahansa j. n. e. Tämän ohessa koki hän laitin lamoin
saada wicraita ymmärtämään hänen siwistynyttä elämänsä
hywyyttä. Jos hän tarwitsi johonkin lähteä, kylään tahi
muualle, niin rengit tuomat walmiitsi waljastetun, torustuwan
hcwoscn porrasten eteen. Hänellä ei ole muuta tehtäwää tuin
istua joko hywästi peitettynä releen tahi heilumiin tiesseihin,
niin kyllä renki ajaa mihin maan käsketään ja odottelee siellä
niin klluwan luu hiin joutuu pois lähtemään.

Maitta Kamalan perhe kaikin lamoin pyrki muita ete-
mammaksi ja toti saada kunniaa itsellensä, ei sitä ensinkään
tullut heidän osaksensa, maitta he luutimat sitä jo sylintäy-
deltä wääntäneensä. Sillä säätyläisensä katsoiwat heitä ylön
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turhien wehteittensä ja herrastclemisensa tähden. Mitkä surku-
tellen latseliwat heidän tuhlaamaa, työtöntä, laiskuri-elämäänsä,
kutka pilttailiwat ja ilwehtiwät takapuolella heidän tyhmällä
herrastelemijen halullaan, pitäen sitä pahana enteenä. Paikka-
kunnassa syntyi tämän johdosta monenlaisia pila- ja kokka-
puheita, Herrassaätyisct katsoiwat heitä myös ylöu, sillä he
kyllä tiesiwät millä pohjalla heidän luultu siwistykscnsä oli ja
mistä lähteestä tuo ankara kunnian himo oli kotoisin. Nekin,
jotka oliwat talonwäen näennäisia ja ylimmäisiä ystäwiä ja
ainaisia wicraita, pitiwät tuota ystäwyyttä woimassa edestä
päin sen wuoksi, kun talo oli niin wieraswarainen ja ehkäpä
siinä oli jotakin muutatin mielipidettä.

Joku wuosi on kulunut. Kamalassa on paljon puuhaa
ja hommaa, sillä isot kemut on sinne tulossa. Totta kyllä on,
etteiwät ne ole häät eitä peijaat, eipä wielä ristiäisetkään,
tuommoiset kestit waan, mutta isot ne tuliwat, se tiettiin jo
ennakolta. Läheltä ja kaukaa oli kutsuttu wieraita, aina kau-
pungista saakka ja tarkkaan, jos tarkkaan kaikki oman pitäjän
herraswäti. Itsestänsähän on arwattawa, ettei sinne paljon
muita kutsuttu kuin herroja; ainoastaan parilla paikkakunnan
arwokkaammallll isännällä ja emännällä oli kunnia tulla kutsu-
tuksi noihin mainioihin kemuihin, nekin sitä warten, että näki-
stwät miten sitä heillä eletään.

Emäntä, tyttäret ja piiat hyöriwät ja pyöriwät pala-
missa Päin. Taloon oli hankittu oikein mestari lokki kaupun-
gista, walmistamaan talon arwon mukaista ruokia ja juomia.
Hän se osasi antaa työtä kaikille Kamalan naiswäelle. Wal-
loiset esiliinat edessä ja paidan hihat käsiwarsille ylös käärit-
tyinä, keittiwät ja paistiwat, tiruuttiwat ja käryyttiwät he
minkä kerkcsiwät. Talon tyttäret, jotka oliwat siwistyneita
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impiä, oliwat saaneet osaksensa kewcimpia ja hienoimpia töitä
ja niiden ääressä he kokiwat hyöriä.

Isännällä oli toisenlaiset puuhat. Hän pesetti rengeillä
kiesscjä, pyyhitytti ne lakkawärnissalla, raswautti ja mustautti
niiden peitteet ja woitelutti niiden nawat. Renkituwassa oli
satulamaatari, joka korjaili rikkinäisiä paikkoja kiessien peitteissä
ja hajanaisia muita ajokaluja Täytyi, näette, olla kaikki ajo-
kalut hywässä »voimassa, silla kutsutuissa wiernissa oli monta
semmoista, joilla ei ollut itsellään hewosta ja niitä täytyi nou-
taa talon hewosilla. Sentähden korjattiin jo ennakolta kaikki
wikanaisuudet, sillä eihän olisi ollut rikkaan talon armolle sopi-
maa, tun ajokalut olisiwat olleet likaiset ja rikkinäiset.

Noissa kaikissa toimissa oli isäntä ohjaajana, neuwojo.ua
ja käskijänä ja olipa siinä puuhaa lyllaksi, marsinkin kuin hän
tuon tuostakin käwi naiswäenkin luona, katsomassa ja tarkas-
telemassa, kuinka heidän puuhansa menestyivät, samassa muka
kokien heitäkin neuwoa ja opastaa. Niin hyppäsi isäntä pai-
kasta toiseen että hiki päästä walui, katsomassa perään, että
kaikki tuli oikein tehdyksi ja hywaän järjestykseen. Se maan
teki hänen toimensa hywin »vaikeaksi, kun ci hän itsekään oikein
tiennyt, kuinka ne pitäisi laittaa, että niistä hywä tulisi, mutta
moittia hän kyllä osasi.

Kaikki kartanon ympärillä olemat piste-aidat ja porttit'
oliwat jo ennen maalatut, wieläpä lähellä taloa oleman hewos-
haan Veräjäkin.

Kyllä oli Kamalassa nyt kiirettä, mutta siitä oli hywä,
että nuot kuuluisat kestit oliwat wasta huomena, olihan siis
toki »vielä »vähän aikaa.

Huominen päiwä tuli, tuo ikawöitty ja odotettu Päiwä.
Paljon hommaa ja puuhaa oli talossa wieläkin aamupäiwällä,
sillä wierant oliwat kutsutut täsmälleen kello kuuden ajaksi il-
lalla. Semminkin naiswäcllä oli paljon huolta ruokien muis-
telemisesta ja arwostclcmisesta, huoneitten lumoamisesta ja siisti-
misestä, waatetten silittämisestä, harjaamisesta ja Puhdista-
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misesta. Kaikkien töiden »valmiiksi tultua, huomasimat he ilok-
seen laitti oleman asianmukaisessa kunnossa.

Isäntä se puuhaili nytkin toisissa toimissa renkiensä kanssa.
Koeteltiin ja katseltiin kuinka mukamiksi ja kestäwitsi kiessit ja
muut ajoneuwot nyt korjattuina, oliwat tulleet, ja oliwatpa ne
heidän mielestänsä oikein hywässä kunnossa. Isäntä määräili
mikä hewoncn on minkin kärryn eteen waljastettawa, mitkä
silat ja suitset omat millekin hewoselle pantawat, ja kuka renki
kullakin hewosellll kutakin »vierasta menee noutamaan. Kaikki
tällä tumalla mielestänsä hywään järjestykseen saatuansa, oli
isäntä hywin tyytywäinen itsehensä ja odotti aikaa.

Hän oli näitä pitoja Marten teettänyt hienoimmasta we-
rasta hännystakin, koska oli semmoisen nähnyt kauppiaalla ja
muilla herroilla juhlatiloissa oleman, eihän hänenkään sopinut
siwistyneena ihmisenä semmoisetta olla; hansikkaat oli myös
tätä tarwetta warten tuotu, sillä niitä ei isännällä ennestään
ollut. Näiden uusien siwistysmerkkeinsä wnotsi oli isäntä mel-
kein malttamaton, odottaessaan mnäräiuntija, sillä saihan hän
silloin ensikerran näyttää wieraillensa korkeimman siwistys-
maäränsä.

Kello on kolme jälkeen puoleupäiwän, ja isännän järjes-
tämä ja käskemä ääni kaikuu kaikkialla'.

„Rengit hoi! Hewoset waljaisin määrätyssä järjestyk-
sessä ja itse lukin menköön noutamaan määrättyä »vierasta.

Matti jäapi kotiin, riisumaan tvierasten hewosia ja »vie-
mään niitä talliin niin Paljon tuin mahtuu, ja loput hakaan;
omat hewoset hakaan; katso että talli on hywässä oorningissa
ja laita sinne heiniä waralta. Oletteko ymmärtäneet minua?"
komenteli isäntä.

„Kyllä, isäntä," sanoi renki Matti.
Rengit lahtewät toimiinsa.
Tästä kahti isäntä naiswäen kimppuun, hoputtaatsensa

heitä joutumaan, sillä tuo tärkeä hetki alkoi lähetä.
»Joutukaa nyt, sillä ei ole aikaa kuhnailla. Vieraat
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omat kohta täällä ja mitä he sanoisiwat, kun löytäisiwät mei-
dät näin arkipäiwäisissä pukineissa joutuin nyt! Katso
sinä Liila perään, että kynttilä-jalkoihin ja kattokruunuun tu-
lee aiwan teateri kynttilöitä kuulitko ?ei yhtään tali-
kynttilää niin ja että kirjasto tulee hywään järjestykseen
salin pöydälle. Särkekää sokeria niin Paljon, ettei se kesken
lopu, monta kupillista. Pukekaa itsenne wiinisti ja sääkeristi,
sillä tietäkää se, ettei teillä ole nyt tekemistä moukkain kanssa

Käyttäkää itsenne kauniisti, ett'ette joudu pilan ja häpeän alai-
seksi no, ei muiden ole niin kranttua, mutta Liilan ja Al-
man. Muistakaa, että panette manpetterit kalwosiinne, ettei-
wät paidan hihan suut näkyisi, ja rankat kaulaan. Paulaakin
rosettiwaatteet päällenne, sillä nyt niitä tarwitaan, jos mil-
loinkaan muulloin. Sukkelaan nyt, silla ei tiedä millä hetkellä
jo hcrskapia joku osa tulee. Käskekää piika Maija autta-
maan »aatteita päällenne. Kuulkaa wielä! Ennenkin olen
minä teitä warottanut parempain ihmisten seurassa ollessanne
astumaan kynnykselle kultiessanue, mutta nyt se on peräti
wälttämätön tehtäwci, sillä se näyttää niin siewältä ja siwisty-
neeltä ja kaunistaa ihmistä paljon. Tuokaa pian minun
werta housuni ja uusi rakkini, että saan päälleni pukea.
Omatko ne hywäksi puhdistettu ja harjattu ? niin ja hans-
kat kanssa eli mitä minä niillä teen kyllä minä ne sen-
tään tarwitsen herroja wastaan ottaissani," komenteli isäntä
waimowäkeä.

Kun hän oli Pyydetyt »aatteensa saanut, rupesi hän pei-
lin edessä pukecntumaan. Kauwan meni siinä, sillä waatteet
eiwät soweltuneet hänen mielestänsä, niinkuin niiden olisi pitä-
nyt soweltua. Niitä hän käänteli ja wiiänteli, wenyttcli ja
wanutteli, eikä mitenkään tahtonut hywää tulla. Emäntä tuli
häntä wuorostansll muistuttamaan, että isäntä kohta myöhäs-
tyy, ellei hän pian joudu, sillä kello on jo lohta puoli kuusi;
hywön aikaa sai kuitenkin emäntä wielä rustailla isännän kaula-

röyhelöä, enuentun hän oli tyytywainen.
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Kun isäntä oli saanut puetuksi, tuli hän naiswäen luokse
ja näytteli itseänsä jokapuolelta.

„No, miltä tämä nyt näyttää . . . mitä te tykkäätte
minun uusista »vaatteistani?" kysyi isäntä wihdoin.

„Ne seisoo tykö niinkuin naulattu, oikein praasti," ehätti
kaupungista tuotu kolti sanomaan.

„Oikein siewcit ja miinit," sanoiwat Liila ja Alma mel-
kein yhteen ääneen.

„No, mitäs minun emäntäni sanoo?" utasi isäntä mielii.
„No, sos imot eiwät sowi, niin ei sitten mitään. En

kenelläkään luule noin siewiä Vaatteita oleman," makuutti
emäntä.

„Niin minustakin rupeaa tuntumaan, maikka ne mahan
ensinnä oudostiwat. Kyllä se sentään tuo kaupungin mes-
tari, Noolimanni (Nolman) on poikaa, siltä syntyy mikä waalc
hywänsä," myonttli isäntä tyylywäisenä.

Kun Kämälän mäki, erittäinkin isäntä, Liila ja Alma,
oliwat saaneet itsensä pyntätyksi, pitsatuksi ja putsatuksi, ajaa
karautti eräs talon rengeistä maakauppiaan kanssa kartanolle.
Rengin oli ollut määrä tuoda maanmittarin apulainenkin sa-
massa kyydissä, mutta hänestäpä huoli kauppias miisi, sillä
häntä huwitti aina konnaniaiset Puttoset ja kepposet ja sem-
moisen katsoi hau nyt hywätsi tehdä maanmittarin apulaiselle.
Sentähden ajaa wiilctti hän yksinään aika wauhtia Kämälään.

Isäntä sieppasi hattun käteensä ja syöksyi awopäin pihalle
kauppiasta mastaan-ottamaan. Woi kuinka surkean naurettu-
walta isännän käytös nyt näytti. Hän puktaili ja pyllistcli
jo kaukaa kauppiaalle ja sitä hän teki lakkaamatta niin lauman
tuin hän ehti kauppiaan luo. Sitten otti hän häntä kädestä
kiinni ja kumarsi sywempään tuin koskaan ennen. Maakaup-
pias raapi jalallaan ja kumarteli mustaan, imelä ilwehymy
suussa. Eipä tummakaan jos niin oli, sillä tuo isännän hie-
non maailman jäljitteleminen käwi niin kankeasti ja kömpe-
lösti, etiei kukaan olisi woinut olla hänellä nauramatta, saati
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sitten tuommoinen luikuri. Puettuna hännystakkiin, rinta-
röyhelöihin ja hansikoihin, näytti hän paremmin apinialta kuin
ihmiseltä, sillä hänen käytöksensä ei ollut tuon puwun mukainen.
Takin hännys siipotti takana niinkuin soiman metson pyrstö
ja hansikoitujen käsien sormet oliwat siirillaän kuin rautahara-
wan piit. Selkä oli köykyssä, polwet koukussa ja kädet tan-
tassa. Rintaröyhelön liewe oli pursunut ulos awon«iscsta
tiimin rinta-aukosta ja hännystakki renhotti anti; siihen sitten
wielä kaikenlaiset kömpelöt temput ja kumartclemiset.

Monen tempun ja mutkan tehtyä tuliwnt he »vihdoin
huoneesen.

„Tulkllll herra kauppamies tänne wörmakiin heh,
heh, heh odottamaan niin kuumaksi, tun muita wieraita
tulee het,, heh," ohjasi isäntä, miittoen samassa Mllänsä
erästä kamaria kohden, kaikki sormet siirillänsä.

Kauppias meni.
Samassa ajoi toinen renki pihalle, tuoden mukanansa sekä

maranimismichen että maanmittarin apulaisen. Isäntä meni
heitäkin wllstaan-ottamaan ja samat temput teki hän heille kuin
kauppiaallekin, mutta he oliwat paljon juromftia ja joutuisam-
pia kuin wiimemainittu. Hekin ohjattiin „mörmakiin."

„Kas hitto sitä lieskaa! Täällä sinä jo kaikkein ensi-
mäisenä istut oikein herroiksi niinkuin kotonasi," sanoi nimis-
mies kauppiaalle.

muna luodossa," sanoi kauppias nauraa
wirnistellen.

„Päasimpä minä tänne kuitenkin, maitta sinä minut sä-
tit; olihan isännän käsky, että tulisimme samalla hewosella,"
sanoi maanmittari kauppamiehelle mahan pistelijäästi.

„Hywahän kuin pääsit. Minä en joutanut sinua odotta-
maan, sillä minulla on täällä mielitiettyä," sanoi kauppias,
wilkuttaen samassa silmää.

Samassa toi piika Maija kahmia.
„Missäs minun kaunis Liilani on, kun ei häntä näy?"
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sanoi nimismies imartelewasti tahwia juodessaan. „loko
isäntä lupaa nyt Liilan minulle?" lisäsi hän sitten.

„Heh, heh tuota nuorta herraa, kuinka lystikäs se on!
Mitäs Liilasta, eihän se softisi nuorelle herralle, hänhän on
waau talonftoikainen tyttö mitäs hänestä. Ia nuorikihan
Liila on wielä kowin . . . kowinhan se on nuori wielä," hö
potti isäntä hurmattuna tuosta imartelemasta puheesta, ehti-
miseen syljestellen pieniä syltitippoja ja siiristellen sormejansa.

„Kunniani kautta! Sen sanon sinulle, weli, wasten sil-
miäsi, ettei sinulla ole mitään tekemistä Liilan kanssa puu-
pätäkän edestä. Minä olen jo aikaa sopinut tytön kanssa ja
me olemme jo melkein kihloissa, ja isäntä on myös hänet mi-
nulle luwannut. Älkää sanoko, isäntä, ettei Liilasta olisi
herroille, hän kelpaisi waitta kuwcrnöörin rouwaksi. Nyt
sait, weli, tuulla mitenkä asiat owat, ja sentähden ci sinun
tarwitse puuttua eikä sekautua Liilan asioihin," puhua säpitti
kauppias, hypäten tuolilta ylös, wippaillen hienoilla säärillänsä
sinne tänne.

„heh, heh noita nuoria herroja! Eihän Liilakaan kaikille
ylety," sanoi isäntä.

„No älähän pikastu, hywä weli. Minä en tiennyt, että
teidän asianne niin owat. en. Mutta Alman minä ainakin
tahdon omakseni, maitta hän onkin nuorempi Liilaa, mutta
woinhan minä wuodcn pari odottaa, jos hänet kahdeksantoista
wanhanll wielä liian nuoreksi katsottaisiin," sanoi nimismies,
muka lepyttäätsensä kauppiasta.

„Woi kuinka leikkisiä nuot nuoret herrat owat .
. ,; ei

olisi uskonut . . . Heh, heh, heh," sanoi isäntä.
„011111 l hywä, isäntä, ja käskekää molemmat tyttärenne

tänne, että me saamme heitä katsoa ja puhutella," sanoi
nimismies.

Isäntä totteli ja meni.
„Minä teidän Liiloistanne ja taaloistanne huolin wiisi,"

sanoi maanmittarin apulainen ja kääntyi pöytään päin, jolla
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oli täysinäinen karuhwiini konjakkia. Siitä hän törcihytti juo-
malasin hywälle määrin ja kuitasi kurkkuunsa; hänelle ei pie-
nempi ryyppy piisannut.

Tyttäret tuliwat ja astuiwat kynnykselle. Sitten he
niijllta lyykistellen terwchtiwät noita tuttuja nuoria herroja.
Nämiit taas wuorostansa pndisteliwat heitä käsistä, taputteli-
wat poskille, luusuillen sumassa mielistelewiä ja imartclcwia
sunoju. Sitten luhtiwät tyttäret pois ja astuiwat taasenkin
kynnykselle.

„Eitös ne ole siewiä tyttäriä nuot meidän tyttäret?"
kysyi isäntä »vieruiltaan.

„luu, juu. Jos eiwät he olisikaan niin siewiä ja kau-
niita kuin he owllt, niin emmepä me niin hartaasti heitä omat»
semme pyytäisikään," sunoi kauppias teeskennellen, sumussa »vil-
kuttaen silmää nimismiehelle, ilwehymy suupielissä.

Monta muuta tuommoista hassuuttawau, imurtelewua
ja teeskenneltyä pilu.juttuu tasketteliwat nuot ylimieliset wie-
raat isännälle, ja niillä saiwat he hänen omarukkuutensu koho-
amaan niin korkealle, ettei sillä ollut enäiin mitään rajoja.

Toisia wieruita alkoi ehtimiseen tulla taloon ja niiden
wllstaun-ottamiscsta ja terwehtimisestä oli isännällä setä muilla
niin paljon toimimista, että pehmoset puheet täytyi jättää sii-
hen. Puoli seitsemän oli kello kuin kirkkoherran perhe tuli ja
silloin oli kaikki kutsutut wieraat koolla.

Ensi-aluksi kannettiin tahwia wieraille, monenlaisien lei-
wosten kanssa; Liila ja Alma oliwat kantajina. Keweästi ja
notkeasti käwi heiltä kantaminen ja mennen tullen astuiwat
he kynnykselle; tummuko tuo, sillä niinhän muutkin siwistyneet
neidit teliwät.

Kaikki wieraat oliwat kahmin juonnin wuoksi jotensakin
koolla salissa. Melkein kaikki oliwat jo kahwinsa juoneet, aino«
asiaan kirkkoherran perhe joi toista kuppiansa.

Isäntä istui pöydän lähellä olemassa keinutuolissa, keinu-
tellen itseänsä siinä hiljollensa.
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„Mitcis »vieraat nyt tykkääwät tästä meidän talostamme
ja muusta elämisestämme?" kysyä mällisti isäntä yht'äkklä.

Wieraat ällistyiwät niin, ettei heillä ollut sanaa suuhun
tulemaa ja katsoa wilkasiwat toisiansa kysymästi silmiin.

„hywä talo, hymä elämä," sanoi nimismies wihdoin.
„Oiwallinen, oikein hyivä; semmoista ei usein maaseu-

duilla näe," säesti eräs kaupungista tullut puotipalwelija.
„luu, juu. Te olette nykyään kaunistaneet asuntonne

entistäkin kauniimmaksi, jopa niin, ettei kenelläkään woi sen
siistimpää ja parempaa asuntoa olla. Maroja on myöskin ja
senkin puolesta teidän elämänne on kuin parhailla ruhtinailla.
Kun minäkin saisin elämäni tämmöiseksi, niin muuta en tah-
toisi," liwcrteli kauppias mielistellen.

„Heh, heh, heh! Niinpä minäkin sen luulen, ettei täm»
moista taloa ja elämää ole monella. Monikin kyllä tahtoisi
itselleen tämmöisen talon, mutta se maan ei tule jota miehen
kynsiin, sillä tämmöistä laittaissa tarwitaan mieltä ja muroja,"
sanoi isäntä edellisiin puhessiin mieltyneenä.

Samassa nykcisi emäntä fiwumennessään isäntää hihasta,
silla hän oli huomannut, että rintaröyhelö oli kokonaan pur-
sunut ulos liiwin aukosta. Isäntä ymmärsi »viittauksen ja
seurasi emäntäänsä johonkin yksinäiseen paikkaan, jossa tuo
pieni epäkohta korjattiin.

Wieraat oliwat kyllä nyt jo tulokahwinsa saaneet, mutta
tupatkaa ei oltu tarjottu. Pian kuitenkin siitäkin puutteesta
päästiin, kun isäntä palasi saliin. Oitis meni hän piippu-
hyllylle, otti sieltä yhden ja toisen piipun, puhdisteli, pertaili
ja koetteli niitä, päiwitellen samassa, kun hän kiireen tähden
oli unhottanut piiput puhdistamatta. Saatuansa ne reilaan,
osoitti hän siirillään olemilla sormillansa tupakka-laatikon ja
piippuhyllyn »vieraillensa, kehoittaen heitä panemaan sawuksi;
sitä haluamille toi hän täysinäisen ja awatun sikarrilaatikon.

Kun kaikki halulliset oliwal sawuksi saaneet, istui isäntä
taasenkin keinutuoliin lenoselkään, nosti toisen jalkansa toisen
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päälle, pani kätensä ristiin rinnoillensa ja alkoi siinä asemassa
hiljalleen kcinuskella. Hän syljeskeli ehtimiseen Pieniä syltitip-
poja, kuten tapansa oli tehdä tärkeissä asioissa.

.Minkälaista tupatkaa kirkkoherra polttaa?" kysyi isäntä
äkkiä.

„Minä en polta juuri mitään tupakkaa, mutta sen wähiin
mitä minä poltan, poltan minä waakunaa", sanoi kirkkoherra
wakllisesti.

„Sepä minusta on hywin kumma, kun kirkkoherra wiitsi
polttaa waakunaa! Minä en ole enään moneen wuoteen polt-
tanut yhtään muuta kuin aiwan kasakoita . . ei muuta kuin
kasakoita, Wisuus kaiketi siinä on syynä, eikä mikään muu,
mutta luulisihan kirkkoherran tuloilla kannattaman kasakaltakin
polttaa", sanoi isäntä tohtunecna ja oitasi itsensä hywin ryh-
dikkään näköiseksi.

Kaitli wicraat silmösiwät toisiansa ja wasten tahtoansakin
wetäysi heidän suunsa hymyyn. Isäntäkin hymyili, sillä hän
luuli perineensäkunniakkaan woiton kirkkoherralta tupakka-asiassa,
eipähän miten, sillä kuinkas se elämä muutoin olisikaan ollut
niinkuin ruhtinoilla.

Wettci, soturia, konjakkia, laseja, hienoja wiinejn, punista
ja lilööreja kanneltiin nyt esille. Isäntä kehoitti wieraitansa
tekemään lasinsa,

»Pankaa nyt likoon, älkääkä olko niukat, kyllä wanhasja
talossa wärtki piissoa. Noh, joka mies, niinkuin ytsimies!"
kehoitteli isäntä.

»Kyllähän isäntäkin on lasin wäärti", sanoi maanmittarin
apulainen, jonka teli mieli ryhlya ensimäiselsi kasiksi tuohon
mielijuomaansa, mutta ei kehdannut.

„Onva kahdenkin", sanoi isäntä.
Ensimaisenä teli Maanmittari lasinsa ja wähitcllen tekiwät

muutkin halulliset samoin. Naiswäelle kannettiin hienompia
juotawio.

„On täällä kirjallisuuttakin, oikein hupaisia kirjoja, sano-
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malehtiä myös. Jolle tulee aika pitkäksi ja itämäksi, katselkoon
näitä, kyllä itämä lähtee", esitteli isäntä ja kohotteli kirjaili»
suuttaan teepöydallä.

Usea silmäilikin niitä maistelemisensa wälissä, mutta
pian heittiwät he niiden katselemisen ja palasiwat »virnistellen
lastensa luo.

Kun oli syyskuun puoliwnli, tuli jo aikaisin hämärä.
Tämän tähden sytytettiin jo Muraselta kaikkialla kynttilät pa-
lamaan.

Ikäänkuin tuo kynttiläin sytyttäminen olisi kirkkoherran
rouwalle, tuolle huolehtimalle talouden hoitajalle ja perheen
äidille, muistuttanut jostakin waillingista taloudessaan, tuli hän
isännän luo ja sanoi:

„Eiku teillä, isäntä, ole myödä jotakuta naulaa kyntti-
löitä? Meiltä omat kynttilät laitti, ja niitä alkaa jo tanvita."

„Mint«lllisia kynttilöitä te tahtoisitte?"
„Tamallisia talikynttilöitä maun."
„Meillä ei ole yhtään talikynttilöitä, meillä on aiwan

tcaateri kynttilöitä. En minä wiitsi polttaa talikynttilöitä, ne
haisemat niin pahalta, mutta minä Poltan aiwan tcaateri kynt-
tilöitä, sillä ne eiwat haise, eiwättä nokea ihmistä. Minä wien
joka wuosi talin kaupunkiin, myön sen siellä ja ostan teaatcri
kynttilöitä siaan. Se kauppa kannattaakin hywin, sillä talia
tulee paljon, tun karja on niin lihawaa", selitti isäntä wähnä-
tään hämyilemattä.

Ei moi käsittää, millä woimalla wieraot woiwat pidättää
naurunsa ääneensä purskahtamasta. Kowa työ oli kumminkin
itse kullakin, ettei niin käynyt. Kuitenkin oli pinnislys niin
ankara ja silmään pistämä, että olisi luullut maitta kenen huo,
maawan jonkun asian oleman pahasti winossa. Mutta isäntä
n maan sitä huomannut, pinnisteli ja hyhyili maan muiden
muassa, niinkuin paras woiton saaja konsanaantin.

Kun wierasten joukossa oli runsaasti nuorta mäkeä, ru-
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pesiwat he pitämään wiatonta iloansa. He tanssimat laulun
mukaan rinkitanssia, oliwat hywäsillä, sormuskätkösillä j. n. e.

Nuorison leikitcllessä istuiwat wanhcmmat wieraat tu-
pakkaa poltellen tahi maljastansa maistellen, katsellen samassa
nuorten iloisia leikkejä. Naiswäki oli wetääntynyt erityiseen
nurkkaansa, missä he kcskusteliwat taloudellisista asioista ja
lamasta maiSliwat hekin tawan wuoksi miinipikarcistaan.

Maanmittarin apulainen ei maan wälittänyt koko seu-
rasta eikä kenestäkään yksityisestä niin mitään. Siitä saakka
tuin hän istui totipöydän ääreen, oli hän siinä kaiken aikaa
katkeamatta ollut, Kuitenkaan ci hän juonut koko iltana muuta
kuin yhden ainoan lasin, mutta pitkä se oli. Sillä kun hän
teki cnsimciiscn lasinsa, lisäsi hän siihen konjakkia, sitten kun
hän oli ryyppinyt sen puolelleen. Syynä tuohon lisäämiseen
sanoi hän sen olcwan, kun lasista oli sattunut tulemaan liian
liewä. Mutta kun hän oli tuon karaistun lasinsa puolilleen
maistellut, tipasi hän siihen pisareen mettä, sanoen sen sisällön
tulleen liian wätewätsi, Waitka hän koetti olla näin tarkka la-
sinsa kanssa, oli hänellä kuitenkin niin lowa onni, ettei se koto
iltana sattunut tulemaan parhaanlaista. Tuommoista Vaih-
dosta harjoitti hän tuhkatiheään koto pitkän illan, mutta siitä
hän kyllä piti huolen, että konjakille tuli lasiin enemmän tilaa
kuin medelle. Joka waihdokscssa sanoi hän joko: „liita lie-
wää, liika licwää" tahi: „liian wahwaa, liian wahwaa".

Nuorten ilo yltyi yllymistään. Ei tarwinne mainitakaan,
että Liila ja Alma oliwat joukossa parhaina jäseninä, edellinen
kauppiaan ja jälkimäinen nimismiehen johtamana. Isäntä ja
emäntä katseliwat mielihywällä syrjästä salaa, kuinka heidän
tyttärensä oivat suuressa kunniassa ja kuinka nuoret herrat
kilwau hywäilewät heitä. Heidän suunsa oli hunajaa make-
ammnssa hymyssä ja kuistailiwat jotakin toisillensa. He kai-
keti tunsiwat tykönänsä erin-omaista iloa ja autuutta; niin tni,
sillä olihan tarkoitus täydellisesti woitettu.

Ilta oli siksi jo kulunut, että oltiin aikeissa rumeta lait

51Pöyhteä isäntä.



tumaan illallista wieraille. Tätä heti toimeen panemasta esti
towin aikaa se seikka, kun nnortcn ilo oli korkeimmallaan. He
oliwat juuri ryhtyneet toisen kerran rinkitanssiin ja se innos-
tutti heitä niin, että lauloiwat »iin, jolta seinät kajahteliwat
ja tanssimat että lattia huiskui.

Kun ilo oli näin ylimmällään, kuului yht'äkkiä uiin hir-
wea jyrinä, että akkunat tärisiwcit yhtenä helinänä, pöydät hei-
luiwat ja niillä olewat astiat kalisiwat yhteen, tuntuipa koko
huonetkin huistuwan; olipa niinkuin salnhma olisi satoja n»o-
--liaan laukonut yht'aikaa aiwan talon huonctten sisällä.

Kaikki, seka »vieraat että talon wäki hämmästyiwät aiwan
sanattomaksi ja katsoiwat toisiansa kysywästi silmiin, ja nuor-
ten ilo taukosi siihcu paikkaan.

„Herra Jumala! Mitä se oli?" tointui kirkkoherran rou-
wa wihdoin ensimäiseksi sanomaan.

„U,tkonen", sanoi sotu.
„Ei ukkonen näin myöhäiseen wuoden aikaan noin hir-

weasti jyrise, muistutti kirlloherra.
„Se ei woinut olla mikään muu kuin maanjäristys",

arweli muudan.
No mikä Jumalan tähden se nyt oli?" sanoi isäntäkin,

joka wiimeisekst oli toipunut hämmästyksestään.
Samassa löytäsi renki Matti huoueescn hywin hätäyneen

näköisenä. Hän hengittää huohotti tiheään, raskaasti ja sy-
wästi, eikä woinut saada sanaa suustansa. Kaikki katsoiwat
häneen tummastuksissansa, sillä ei tutuan woinut olla pelkää-
mättä, että jotakin hirweää on tapahtinut ja ehkä toista on
tulossa.

„Wo-woih, hy-hywä isäntä mikä nyt tu°tuli", sai Matti
wiimein katkonaisesti sanotuksi.

„Milä nyt sitten tuli?" kysyi isäntä hämmästellen.
„Wll-waUietorni."
„Mikä walhetorni?" kysyi isäntä ja sioitteli jalkojaan.
„Walhetorni putosi."
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„Mikä walhetorni on pudonnut? Sinäpä hupsu olet,"
„No hei se torni, joka lawan päälle muurattiin."
»Milloin torni on lawan päälle muurattu? Olethan

ainakin hupsu", »väitteli isäntä.
„En minö ole hupsu. Muurattiinhan toiseen pytinkiin

lamojen päälle kaksi tornia, waitkei koko pytingissä ole ainut-
takaan takkaa. Eiwätlö ne ole malhelorneja, kun ci ole yhtään
taikaa ja torneja un? Niistä toinen nyt putosi ja särki tul-
lessaan wälitaton ja tulla rymähti suoraan maitotamariin.
Siellä särkyi laitti astiat ja luikki maidot, wiilit ja woit owat
nyt soran ja kiwien seassa ettekö te nyt ymmärrä —? siellä
siiwo on; lähtekääpös katsomaan", selitti Matti toimessaan,
tun oli hämmästyksestään sclwennyt.

Nyt loppui isännältä kärsimys. Kowin julkisesti ja was-
tcn silmiä, wicläpä näin paljojen ja hywicn wierasten luullen,
oli eräs hänen hurjimmiöta ja lurjimmista kunnian pyyntönsä
walheellisista wehkeislä ilmi tullut ja juuri tämmöisellä ajalla.
Hän koetti kiertelewillä kysymyksillä saada Matin huomaamaan,
että hän olisi salannut asian oikean laidan, mutta »viattomassa
yksinkertaisuudessaan ja rehellisyydessään ci hän osannut wa-
leiidella. Tämä laitti läwi kowin lowasti käsiksi hänen luul-
tuun kunniaansa ja scntähdcn tyhmistyi hän niin, että pilasi
itse asian monta kertaa pahemmaksi.

„Vinä tyhmä aasi, joka et ymmärrä kielesi alla pilää
mitään", huusi isäntä hammasta purren ja töytasi renkinsä
kimppuun, tuuppien häntä niskaan ja samassa potkien häntä
mihin sattui. R enki toki mennä nyrrylellä owea kohden, mutta
mennessään sanoi hän: „En minä hänia tiennyt, ettei sitä
saanut sanoa."

Tuo tapaus teki wieraisiin niin itämän maikutulsen, että
se teki lopun toto lemuista. He licfiwät lyllä talon wäen
turhamielisyyden jo ennestään ja halwctsuiwat sitä, mutta noin
rajattomiin ciwcil he olleet aawistaneetkaan scn menneen. Päälli-
seksi oli asia tullut ilmi kaikkein kuullen niin tummallisllla ujella
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ja tllwallll, sekä pettämättömässä muodossa, johon rehellinen
yksinkertaisuus lisäsi omituisen kajastuksensa, ettei kukaan ollut
ennen senlaista totuuden ilmitulemista nähnyt. Kieltämättä
waikutti wieraisiin myös paljon isännän typeryys ja tumaton
käytös renkiänsä kohtaan. Kaikki nuot lukuun otettuna, ci
kenenkään, ei yksin maakauppiaankaan, tehnyt mieli tekemään
mitään pilkkaa ja iwaa, sillä mieluummin he olisimat kuunnelleet
jotakin hymänsuopaa walhetta kuin noin julmaa totuutta.

Wieraat rupesiwut nyt järkiään hankkimaan pois lähtöä.
Isäntä ja emäntä tokiwat kyllä kieltää heitä menemästä ju
jäämään illalliselle, mutta heidän ci haluttanut jäädä hetkeksi-
kään sinne. Kun tarpeelliset hywästijutöt olimat tehdyt, oli
taas talo aiwan pian wieraista tyhjä; ainoastaan maanmittarin
apulainen jäi taloon, sillä hän oli tuon ainoan pitkän lasinsa
wllitutuksesta pöllähtänyt pöydän alle ja sinne nukkunut.

Semmoinen oli niiden tuuluisain kemuin loppu.

Kämäläiset ciwät ottaneet ensinkään syyksensä tuon ha»-
millisen walhe tornin historiaa. Se oli heidän mielestänsä renli
Matin wika, luu hän oli niin sanomattoman tyhmi, ettei hän
älynnyt ien wcrtaa, eitä olisi salannut wierailta tuon hirmui-
sen järähdylsen oikean syyn.

Heti seuraamana aamuna kutsuttiin Matti tyhmyydestään
tilinteolle isäntäwäen eteen. Matti tuli ujona, pureskellen kä
dessciän oleman lakkinsa parrasta; hän seisahtui owipielcen.

Isännän wiha nousi korkeimmulleen; nähtyään pclwolluun
oleman renkinsä ujona seisoman edessänsä.

„Smä tyhmä ja hämytön mies! Et älyä edcs scn wcrtaa,
että olisit wierailta sulanut tornin putoamisen. Sinun syysi
on kuitti tuma itäwä asia mitä siitä on seurannut", sanoi isäntä
nuhasta punottaen.

„Enhän minä sitä pudottanut", rohkeni Matti sanoa.
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„Olisithan, tyhmettiin, woinut olla sanomatta, että se
putosi".

„Minkä minä sitten tuon jyrcikän olisin sanonut olleen?"
„Olisit sanonut ukkosen jyrinäksi."
»Silloinhan olisin »valehdellut ja walheellahan on lyhyet

jäljet. Eitähcin sitä salamoinut eikä satanut . .; Pian oli-
siwat arwannect", selitteli Matti.

Isäntä »vaikeni isoksi aikaa . . Lieneekö hänen mieleensä
juohtmmt, että tuo harmia tuottanut tornikin oli rakenneltu
walheeu perustukselle, sen tiesi taiwas.

Kun isäntä oli tullut näin sanattomaksi puutui waimo-
wäki puhcesen.

„Mutta melkein häwyttomätsi moipi ihminen tulla, kun
kehtaa wiclä wastustllllki!!. Mitä pnhnn me sinulle olemme
tehneet, luu sinä kehtaat noin hämytön olla jn tuolla lailla hii-
wäistä meitä", sanoiwat emäntä, Liiln jn Alma yhteen ääneen
itkua puristaen.

„En minäkään tiedä teille mitään pahan tehneeni, työtä
olen waan tehnyt kuin mies", puolusteli Matti.

„No, mutta sanoithan wieraille, että wnlhetorni putosi,"
„Enhän kun isännälle."
„Mutta wiernsten kuullen."
„Enhän kuitenkaan walehdcllut, entä minä tiennyt, ettei

totuutta . . Mutta miun e» missään ole nähnyt wnlhetornejn,
entä ymmärrä mitä wnrten ne teetettiin; sanotan nyt minulle",
sanoi M^tti

„Woi kun pitää olla ja elää noi» rantain ja tyhmäin
leskellä", sanoi Liila ja pyrslähti täyttä kurttua itkemäii'!, sillä
unisiltakin oli loppunut sanominen.

Sillä wälin oli isäntä hawahtunut mietteistään. Hän
oli kuullut Matin wiimeisen selityksen ja Liilan waikeroimiscn,
tun pitää olla ja asua noin rankain ja tyhmäin parissa sekä
hänen itkuun purstnhtnmisensn. Knitticn näiden tähden oli
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isäntä tullut täyteen tajuntaansa. Vihaisesti silmäili hän
Mattia, joka tyynecnä seisoi owipiclessa, pyöritcllcn lakkiansa.

„Sina rohkenet wiela suutasi pieksän ja wielä niin suu-
ressa määrässä, että saatat itkemään waimoni ja lapseni", sanoi
isäntä.

„Enhän minä . .
."

„Ethän sinä. Sinun palwelusaikasi on loppunut, saat
pötkiä Pois meidän talosta, minä en jaksa kärsiä sinua", sanoi
isäntä Matille.

„Palkkani", rohkeni Matti ujosti muistuttaa.
„Palkasta ei puhettakaan; sitä saat hakea lain lautta, jos luu-
let saamasi", sanoi isäntä tuimasti.

Towin ajan Päästä oli Matti walmis lähtemään. Hän
oli kokoillut wähät waaterihlamansll kokoon, solmeillut ja
käärinyt ne myttyyn. Ennenlun hän lähti talosta, kutsutti hän
isännän luoksensa porstuaan. Isäntä tuli.

„Minulla olisi eräs asia teille ilmoitettawa", sanoi Matti.
„Ia mikä se?" kysyi isäntä.
„Eräs hinkalo aitassa wuotan; se on wuotanut jo niin

paljon, cltä pohja näkyy", sanoi Matti.
„Mitä hinkalo?"
„Mi niistä, joihin tehtiin pohjat korkealle ja joiden päälle

pantiin sitten jywiä. Eihän ne tosiaan maahan wuoda, kun
oikeaan hinkaloon main, sinne oäällypohjan alle, mutta minä
rupean aawistamian, ettciwät nekään, koommin kuin walhetor-
ninkaan putoaminen, saisi tulla muiden tietoon. Semmoinen
llllwistus minulla on, maitten ymmärrä mitä niillä tarkoitetaan;
en minä tahtoisi teille minkäänlaista onnettomuutta", puheli
Matti.

Isäntä säpsähti ja jäi äänettömäksi.
„Niin ja minusta olisi parasta, että isäntä maksaisi hy-

lviillä minun Palikani, sillä olenhan tehnyt työlä miehen edestä,
ettehän sitä moi kieltää?" lisäsi Matti.

„Kyllä olet tehnyt; ei siinä ole moittimista."
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„Niinpä olisi wiisainta maksaa heti minulle palkka, sillä
maitten minä niitä asioita paljon ymmärrä, en luule kuitenkaan
minkään oikeuden työmiestä tuomitseman sen wuoksi palkatto-
maksi kuin hän on, mitään pahaa tarkoittamatta, ilmoittanut
malhetornin Pudonneeksi", sanoi Matti.

„Etkö tahdo, Matti, jäädä wieln meille"? sanoi isäntä
täydellisesti leppyneenä Matin puheesta, sillä hänelläkin oli sydän.

„En minä nyt enää» kuin isäntä ja muutkin niin pa-
hasti . .

. kyllä minä muuallakin . . , Niin ja älkää uskoko
kauppiasta ja nimismiestä... ei ikäpäiwänä ne ole kelpo-
miehiä.

„Käy ensi pyhänä meillä, niin saat täyden palkkasi. Muu-
toin anna nuorten herrain olla rauhassa."

„Kyllä hywästi!" sanoi Matti ja pyyhkäsi karhealla
kädellänsä kyyneleen pois silmästänsä.

Sitten poistui MattiKamalasta mytty kainalossa. Kau-
wan katsoi Kaaperi isäntä Matin jälkeen ja hän katui salaa
itseksensä, tun hän pikaisuudessaan oli tarkoittanut Matin pois,,
mutta nyt se oli jo myöhäistä.

Matti oli parhaita työmiehiä paikkakunnassa. Vaikkei
hän ollutkaan mikään oppinut ia siwistynyt mies, oli hän kui-
tenkin siiwoluontoinen i« osasi tehdä työtä kahden miehen edestä.
Kowll työ oli hänestä taittein mieluisinta ajanwiettoa ja siinä
hän pyysi kunnostaa itseänsä. Kun hän päälliseksi oli niin
rehelliseksi tunnettu, ettei leikilläänkään walehdcllut, oli hän
saawuttanut armoa ja luottamusta paikkakunnassa; taiten tä-
män tähden oli hänellä isommat palkat kuin yhdelläkään muulla
rentiniiehellä. Hän se Kamalassakin oli johtanut ja järjestänyt
kaikki työt ja tehtäwät melkein kolme wuotta, sillä isäntä ei
niistä huolinut tuon taiwaallista. Kaikki menestyikin hywin,
kun Matti oli peräsimessä. Paljon jäi Kämälä maille Matin
mentyä ja eipä kummakaan, jos isäntä hieman kaluilin, tun
hän niin awnlliscn työmiehen pois hääti.

Vähitellen unouttiwat Kamäläiset tuon itämän walhe-
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tornin jutun ja elämä alkoi käydä entiselleen. Isäntä alkoi
kehua taloaan, elämistään ja perhettään kuten ennenkin. Vie-
raita alkoi tulwailla taloon taasenkin ja wierasten Marat sekä
heidän kestitsemisensä eiwät olleet »vähääkään huououtuneet en-
tisestään. Uusia, ennen talossa käymättömiä wieraitakin käwi
usein Kamalassa, mutta oliwatpa nuot wanhat tuttawatkin,
maakauppias, waranimimies ja maamittarin apulainen nytkin
siellä ainaisina wieraina. He eiwät woinect unhottaa Kämälän
wieraswaraista pöytää, eikä tyttäriä, waitta wielä olisi kymme-
nen walhetornia Pudonnut.

Tuo Matin muistuttama wuotawa hinkalo oli aitassa
korjattu ja taasen pönöttiwät hinkalot kukkurapäänä wiljaa.
Kaikille oudoimmille wieraille näytteli isäntä rilkauksiaan, mal,°
dottoman isoja wiljawarojllan ja taloaan nyt kuteu ennenkin.
Tyttäret pukiwat itsensä hienosti, käyttiwät itsensä säädyllisesti
ja astuiwat kynnykselle tutcn ennenkin. Maakauppias ja moni
muu, kehuiwat tyttäriä kauniiksi ja pyysiwät heitä omaksensa
niinkuin ennenkin; wieläpä isäntäkin nauraa hehhetti niinkuin
ennenkin siltä ainakin näytti.

Kauwan oli Kämälän maata ja taloutta hoidettu huo-
nosti. Isännän ja toto perheen halu paloi waan turhan kun-
nian ja herrastamisen perään. Sentähden tuliwat talouden ja
nmantyöt noille mielestänsä niin siwistyneille ihmisille raskaaksi,
haimaksi ja wnhän halutuksi. Pitkät ajat oliwat kaikki työt ja
toimet olleet palkkawäen tehtäwinä, ja ne saiwat mennä omaa
menoansa, sillä isäntä ci katsonut niihin perin päin. Renki
Matti kyllä oli palwelusajallansa tehnyt työnjohtajana kaikki
mitä woi, rapistuneen maanwiljelyksen parannukseksi, mutta ei
hänkään woinut niin lyhyellä ajalla suuria aikaan saada.

Isäntä kyllä oli jo aikaa huomannut, että maantuottect
Vähenemistänsä wäheniwät, mutta hän luotti rahoihinsa, eikä
wälittänyt suurin koko asiasta mitään. Tosin oli hän näennäisesti
koettanut tuota maan-antimien waillintia torwata hintaloiden
pohjia korottamalla, että ne olisiwat yhtä täysinäiset ja kukkuralla
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kuin isäwainajansakin aikana, mutta se keino ei pitkälle auttanut.
Ia tun hän tämän oli saanut mielensä jälkeen onnistumaan,
oli hän niin keksintöönsä mieltynyt, että oikein käsiänsä hykerteli.

Laajasti oli tietona kuuluisa Kämälän talo, sen rikkaudet,
wieiaswaraisuudet ja mahdottomat wiljawarastot. Kaikista
näistä puhuttiin ympäri maakuntia, mutta erittäinkin ywcis-
töstö, jota pidettiin melkein Joosepin jywäaittojen weroisina ja
niistä mainittiin useinkin ihmeensekaisella kunnioituksella.

Sattuipa kerran niin, että tuli jotenkin sekalainen wuosi,
Wiiua- ja olut-telidastcn omistajat eiwät ensinkään olleet hy-
lyillänsä tuosta nupeasta wuaden tulosta ja keweästä wiljasta,
sillä heidän tehtaansa oliwat heidän mielestänsä niin »välttä-
mättömän tarpeelliset, että niihin tarwitsi saada täysipainoista
ja itäwää wiljaa.

Eräs olut-tehtaan omistaja keksi sen keinon, eltn hän,
heti tun huomasi huonon wuoden tulleen, lähti maakunnasta
tehdastansa warten ostelemaan wiime wuoden Miljaa, Hänkin
oli lauman ja usein kuullut puhuttaman Kamalan suurista wil-
jawaroista; tämän tähden suuntasi hän suoraan matkansa en-
sin sinne.

Talossa otettiin wastaan tuo herrasmies.mitä suurim-
malla kohtelijaisuudella ja wieraswaraisuudella, kuten Kamalassa
ainakin.

„Mina olen kuullut, että teillä on paljon »vanhaa Mil-
jaa", sanoi astelija.

„Onhan sitä .
. .; kyllähän sitä on . . . Paljon meillä

on wanhaa Miljaa. Wai olette tekin siitä luulleet puhutta-
man . , .; kaikkia ne sitten puhumatkin . Parasta on,
että lähdemme katsomaan .

. .; sittenpähän tietää kun näkee",
sanoi isäntä.

Isäntä otti aittojen awaimet ja lähti täwelemään, kc-
hoittaen wierasta tulemaan mukaan. Wicras seurasi isäntää
hywillä mielin, toiwoen saawansa chlä yhdestä paikasta ostaa
tarwitsemansa wiljamäärän.
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„OHH°H! Kylläpä täällä onkin wiljaa; eipä siitä olekaan
suotta ihmetellen puhuttu", huudahti ostelija aittaan tultuaan.

Iso olikin aitta: neljää syltä leweci ja toista wertaa pi-
tempi, »väliseinällä jaettu tähteen osaan. Pitkin aittaa meni
hinkaloiden wälitse wälkeä käytäwä ja kahtapuolta käytäwäii
oljtvat knkkurapää hinkalot; ainoastaan parissa hinkalossa oli
maan wähän wiljaa pohjalla.

„Onhan meillä wiljawaroja. Ei meille heti nälkä tule,
jos katowuosillkin sattuisi tulemaan. Onhan niitä, katsokaa-
pas luonnekin", sanoi isäntä, osoittaen toiseen aitan osaan.

„On on, kyllä minä näen", sanoi wieras ihmetellen.
Samassa tuli kirkkoherra parin isännän kanssa aittaan.

Heillä oli isännälle jotakin asiaa, ja kun he kuuliwat hänen
menneen wieraan kanssa aittaan, mcniwät hekin sinne,

„Wilja on marsin painamaa ja hywäu, mitä waadilte
tynnyristä rukiista ja ohrista?" kysyi wieras, hypitcllcu käm-
menellään kumpiakin jywälaatujll.

„Ehei, en minä myö jywiäni", sanoi isäntä.
„No miksikä ei?" kysyi ostaja kummastellen.
„Nyt on tullut sekalainen wuosi."
„Ei kuitenkaan niin huono, ettei maakunta silla toimeen

tule."
„Mutta jos sattuisi tulemaan useampia katowuosia?"
„Nikapa niitä nyt rumeta odottamaan, sillä woisihan ta-

pahtua, ettei katowuotta tulisi kymmeniin wuosiin. Muutoin
saattaisi »viljanne pilaantua; kuinka wanhoja lienee nytkin jo
joukossa", arweli wieras.

„Ei niissä ole yhtään jymää sen wanhempia kuin men-
neenwuotisia", Makuutti isäntä, stoitellen jalkojansa.

„Ei yhtään »vanhempia?"
..Ei."
„Ia yhtenä wuotena tulee noin paljon?"
„Niinpa niitä näkyy tulewan."
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,Mihinkä sitten wuonna »vuotuisesti tuommoinen Miljan
paljous on joutunut?"

„Hywinä wuosina myön minä liiat, mutta huonoina en
ensinkään."

„Myökää pois, minä maksan hywän hinnan."
„Enkä myö, maikka mitä maksaisitte. Meillä tarwitaan

paljon eloa, eikä meillä wiitsitä huonon wuoden Miljaa syödä.
Tämän wnotisia saatte ostaa, sitten kuin ne kokoon saadaan",

selitti tuo warowa isäntä.
„Tämän wuotisia minä kyllä saan jokapaikasta ja niin

paljon kuin tahdon, mutta minä en huoli niistä", sanoi ostaja.
„Empä minä ole mokomampaa jywäin paljoutta milloin-

kaan yhdessä talossa nähnyt", lisäsi hän sitten, ja kuinka
lienee niin sattunut surtuasi hän samassa paksulla kuhmu-
saumallansa lähimpänä olemaan ruishiukaloon. Sauma kop-
sahti niin umpinaisesti ja salaperäisesti johonkin lomaan csi-
neesen. Kaikki tuliwat hämilleen tuon oudon sattuman tähden,
eimäikä ymmärtäneet mitä se merkitsi, mutta tuhkan Harmajana
seisoi isäntä äänetönnä, sillä hän kyllä oiwalsi, mikä tuohon
kopsahdukseen oli syynä.

Mutta miti>> Hinkalosta rupesi kuulumaan outoa riti-
nää ja ratinaa, jywcit rupesiwat wähitellen waipumaan alas,
ja muksis pudota ryhmähti tuo korkealle tehty toinen pohja
jywineen päiwineen alas. Tomu pölähti kattoon niinkuin paksu
sllwuftlltsas ja lahot puun pirstaleet lcnteliwät ympäri aittaa.

Lähellä hinkaloa seisoma tehtaan omistaja säikähti niin
kowiu tuota outoa rymäktää, että hän lähti hyppyyn niinkuin
noidan nuoli. Siinä hoijakassa ei hän joutanut suurin eteensä
katsomaan, jonka seurauksena oli se, että hän ensimäisessä kään-
teessä löi päänsä hinkalon nurkkaan/ niin että paikalla kiuwahti
seljalleen kuin auskari. Muut myös säikähtiwcit tuota outo»
tomahdusta, mutta kun he eiwät olleet lähellä waipuwaa hinka-
loa, eiwät he arwanneet pakoon lähtea.

Pian toipui kuitenkin pullea tehtailija.
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„Saakurin Perttuna! Mitäs tämä meno merkitsee?"
sunni hän cnsimäisckst ja hyppäsi ylös.

Tottuneena käytännölliseksi mieheksi, meni hän isännän
luokse, joka waljuna seisoi wielä särkyneen hinkalon wiercssä,
ja sanoi.

„Mitä ihmettä tämä on? Selittäkää."
„Li-licncc pohja pettänyt", änkytti isäntä.
Tehtailija hyppäsi heti hinkalon partaalle katsomaan, ikään-

kuin peljäten, että tuo kelpo wilja huilaa hänen käsistänsä jol-
lakin käsittämättömällä tumalla.

„Saakurin perttana! Se on kyllä totta, että pohja on
pudonnut, mutta tässä on ollut toinen pohja melkein parrasten
tasalla ja sen päällä wähän rukiita. Nämat nyt putosiwat
yhdessä lyhteessä oikealle pohjalle ja siellä ne nyt owat ruis-
wähät lahosirpaletten seassa; siinä koko armoitus", selitteli
wieras.

„Eiwäthän muun kaikki muutkin täydet hinkalot ole sa-
manlaisia", jatkoi hän sitten ja samassa meni hän hinkalolta
hinkalolle, töyttien saumallansa niihin. Kop, kop, kopsahteli
sauma hinkaloiden korotettuihin pohjiin ja muuta loispohjatonta
hinkaloa ei ollut koko aitassa luin nuot kaksi, joissa oli waan
wnhän jywiä pohjalla.

„Mitäs perttanan peliä tämä on? Te taidatte olla saa-
kurin lysti mies, oikein aika telsiä. Enpä molomampaa kep
posta ole eläissäni nähnyt, mutta en wieläkään ymmärrä mitä
tämä tarkoittaa selittäkää", hölisi tuo irtanaismielinen teh-
tailija.

Isäntä ci mustannut mitään, heilutteli waan itseään ja
syljeskeli pienijä sylkitippoja.

„IywäkaupllN taidamme jättää nyt sikseen, wlli mitä
isäntä arwelee? Parasta on. että lähden hakemaan Miljaa
semmoisista paikoista, joissa ei ole näin isoja warastoita, eh-
käpä heillä ei ole kaksinkertaisia pohjia hinkaloissaan", puheli
tehtailija edelleen, samassa jätellen kaikki hywästi.
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Sitten lahti tehtailija pois ja mennessäänlin nauraa ka-
jautteli hän niin makeasti ja raikkaasti, että ilma raikui.

Tuo tapaus teki kirkkoherraan ja noihin pariin isäntään
niin ikawän waikutulseu. että hekin katsoiwat parhaaksi lähteä
pois, sen enempää isännälle asiaansa ajamatta. Isäntä waan
jäi ypö yksin seisomaan tuon kowan-onncn tuottaman hinkalon
wiereen ja heiluttelemaan itseänsä.

Hinkalon toisen pohjan putoamiseen oli syynä se, että se
oli liian heikosti rakennettu. Kun ei sen päälle tullut paljon
painoa, luultiin pohjan kestämän kohti warustuksilla. Molem-
pien pohjien waliili suljettu ummehtunut ilma oli lahottanut
ensimäisetsi tämän, wiimeksi ja huonoimmin tehdyn ylennys-
pohjan ja sen wuoksi s.' ensimäiseksi putosikin. Tämä oli
sama hinkalo, jonka wuotamisesta renki Matti oli isäntää jo
muistuttanut.

Niinhän se oli. Pitkät ajat oliwat kaikki talon elinwoi-
mat, mllllntuotteet, karjan-annit ja rahat käytetty Kamalassa
turhan kunnian ja loiston saawuttamiseksi. Kun kerran wan-
hat warat rupesiwat tirttenemöän, eikä tuolle suurelle menolle
wllstllllwia muita tuloja ollut tuin se, mitä maa antaa kowalle
työntekijälle, niin kiireesti alkoi talo kallistua häwiöänsci kohden,
Walhetornin putoaminen oli tähän käännökseen pahana enteenä
ja jywcihinklllon waipuininen sen täydellisesti Päätti. Valheel-
liselle perustukselle rakennetut laitokset oliwat nyt tarkoituksensa
täyttäneet. Ne lienewät tuoneet taloon lyhyttä kunniaa, mutta
nyt lllkoiwat ne opettamaan, kuinka määrällistä ja pian sam°
muwaa walheella saatu kunnia on.

Tosin käwiwät kauppias, nimismies ja maanmittarin apu-
lainen wielä joskus talossa ja kehuiwat tyttäriä kauniiksi, mutta
heidän käyntinsä harweni harvenemistaan ja wiimcin ciwät he
käyneet ensinkään. Tosin käwi wielä jonkun aikaa Kamalassa
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kaukaisempiakin wieraita, mutta heidänkin käyntinsä harweni
sitä myöden kuin wicraan waratkin wäheniwät. Tosin astui-
wat tyttäret wielä kynnykselle, mutta yhä harwalukuisemmaksi
kawiwät sen kaunistuksen ihailijat. Tosin kehui isäntä wielä
joskus taloansa, elämäänsä, rikkautsiansa, perheensä siwistystä
ja ylewyyttä, mutta yhä harwemmat sitä uskoiwat, sitä »vä-
hemmin ottiwat siitä minkäänlaista «vaaria.

Wllitta Kamalassa koetellunkin wielä tammoista näen-
näistä ylewää lemollisuutta ja arwoa yllä pitää, ei kuitenkaan
heillä ollut oikeata rauhaa, sillä sydämessä oli jotakin kalwa-
wllll. Isäntä oli useinkin harwapuheinen ja ajatuksiinsa wai-
puneena. Wierastclemisissa käyminen, ylcwicn wanhain ystä-
wiensä luona, harweni harmenemistaan ja hännystakkia ei hän
juuri usein pannut päällensä.

Eipä tummakaan, jos wähän alakuloiseksi wetikin. Oli-
han taksi tpidcin tunniapylwäistänsä sortunut ja tullut taiten
maailman pilkan ja naurun esineiksi. Saattoipa isännällä olla
muitakin syitä alakuloisuuteen. Eihän häneltä woinut olla sa-
lassa, kuinka täp erällä heidän ennen niin loistama taloutensa
oli. Rikkautensa nojalla oli hän riidellyt itsellensä tuultua
kunniaa, mainetta ja ylhäisien ystäwyyttä, mutta kun
rikkaus loppuu, loppuu ystäwättin ja kaikki on silloin kadotettu.

Paitsi näitä huolien syitä, tuli wielä päälliseksi se onnet-
tomuus, että Liila rupesi kitumaan. Hänellä ei ollut minkään-
laista ruokahalua ja hän laihtui, kuihtui ja kalpeni kalpene-
mistaan. Isäntä käwi hänen tähtensä useat kerrat lääkärin
luona ja tämä määräsi monikertaan Liilalle lääkkeitä, mutta
niistä ei ollut minkäänlaista apua. Lääkäri wihdoin rupesi
ihmettelemään tuota itsepintaista tautia ja waati että sairas
tuotaisiin hänen tutkitta watseen. Isäntä koki hänelle selittää,
kuinka heikko sairas on ja sen wuoksi ei »voi häntä niin pitkiä
mattoja kuljettaa: siihen se asia sitten jäi.

Näin kaikkein surujen, murhctten ja waiwain rasittamina
kului Kainulaisten aita edelleen ja emäntä suri kauniin ja si»
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wistyneen tyttärensä sairaloista tilaa niin että oli henkensä
heittää.

Jonkun ajan kuluttua tapahtui Kamalassa uusia kummia.
Liilan sairaloisuus oli kehittynyt siihen määrään, että hän
erään »vaimoihmisen kanssa sulkccntui »vihdoin erityiseen huo-necsen Ei tiedetty astuiko hän sinne mennessään kynnykselle,
mutta se »vaan on marina, että kahden siasta tuli »vihdoin
tuosta suljetusta huoneesta kolme henkeä.

Ei ollut tuosta tapauksesta kulunut wiclä täyttä puolta
wuotta, kun Alma teki samat temput.

Tämmöiset tapahtumat oliwat aiwan odottamattomat
isännälle ja emännälle. He oliwat tuuletelleet tytärtensä o!c»
wan hywinkin siwistyncilä, jommoisiksi he uskoiwat heidät kas-
mättäneensä. Tätä tetiwät he siinä toiwossa, cltä he kerran
nälisiwät tyttärensä joidenkin herrojen tainaloisena kanana ja
tuohon se nyt päättyi.

Komin suriwat wanhemmat turhaksi mennyttä toiwoanja
ja lastensa sywää lantecmusta. Usea kyläläinenkin teki samaa,
säälitcllen Liilan ja Alman tilaa, sillä de eiwiit ensinkään olisi
suoneet, että nuot »viattomat uhrit olisiwat joutuneet wanhcn,?
Piensä turhamielisen kunnian himon uhreiksi.

Kowasti majenti tytärten lankeemus wanhcmpicn turhn-
mielijyyttä. He eiwät käyneet cnään kertaakaan missään kes
teissä, eikä isäntä pannut sen erän perästä hännystakkia Pääl-
lensä. He wicttiwät yksinäisyydessään surullista ja alakuloisia
elämää, mutta niin sokeita he oliwat »vieläkin, cttciwät huo-
manneet itsessänsä wikaa ensinkään, »vaan syyttiwät muita ih-
misiä syypäiksi heidän onnettomuuteensa. Milsi piti maakaup-
piaan ja waranimismichen olla tuommoisia? Miksi piti walhc
tornin pudota niin sopimattomalla ajalla ja milsi renki Mani
oli niin tyhmä, että hän sen heti ilmoitti? Ia lopuksi: milsi
eräs noista toiskertaisista hinkalon pohjista oli niin huonosi!
rakennettu, että se sortui juuri tuolla hetkellä? Semmoisia
kysymyksiä risteili heidän sieluissaan, multa siellä ei loskaan
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herännyt semmoisia kysymyksiä: minkätähden olemme olleet tur-
hamaisia? Miksi olemme lapsiimme istuttaneet turhan kunnian
ja tyhmän korskeuden tawoittelewia määrällisiä siemeniä ja siten
syösseet heidät perikatoon?

Tämän erän perästä ei Kamalassa käynyt ainoatakaan
h rrassäätyistä wierasta, eikä kukaan kehunut tyttäriä kauniiksi,
eikä pyytänyt heitä omaksensa. Heille kelpasi nyt jo halwem-
matkin wieraat ja marsin tyytywäisiä oliwat he, kun jotu kan-
salainen tuli heille ja toki lohduttaa heitä onnettomuudessaan.

Tähän ei wiclä Kämälän onnettomuus päättynyt. Jou-
lun ajan kuluttua lewisi pitäjäässä se yhtä outo kuin odotta-
matonkin uutinen, että wiime pyhänä oli kuulutettu pakkohuu-
tokaupalla myutäwälsi Kämälän maat ja mannut, Mut jakalut
kirjoineen ja karjoineen. Tämä sanoma tuntui monestakin
pitäjäläisestä komin kummalta, sillä he eimät olleet milloinkaan
missään yhteydessä Kämäläisten kanssa, että olisiwat tulleet
tuntemaan talon todellista sisällistä tilaa. He oliwat luulleet
talon Maroja ja rikkauksia loppumattomiksi, nähdessään sitä
inhlllllwaa elämää, mitä Kamalassa jo lauman aikaa oli pidetty.

Määrätty huutokauppa päiwä tuli ja siinä myötiin toto
Kämäläu talous niiu tarltaan, ettei jäänyt muuta omaisuutta
jäljclle kuin jokapäimäiset pitowaattcet tulienkin perheen jäsenelle.

„Sc!o sen hcrrastclemisen loppu olikin?" arweli eräs
»,snäolijoisia.

„he omat heidän hywänsä saaneet tässä elämässä", sanoi
joku toinen.

Syyt tuohon perinpohjaiseen taloudelliseen hawiöön oliwat

sclmät. Kun omat warat oliwat kulutetut ja tuhlatut turhuu-
teen, otettiin lainoja ylläpitämään Pcrhcen kunniaa ja armoa.
Kaikista näistä oli nyt tilinteon päiwä tullut ja se teki lopun
kaikesta.

Kowa tuli nyt Kämäläisillc eleen. Jospa he olisiwat
oppineet jotakin työtä tekemään, eipä olisi ollut hätäpäiwää,
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mutta niin ei ollut laita Eipä tummakaan jos niin oli, sillä
hekumallinen työtön laiskuri elämä oli heidät «vieroittanut pois
taitesta työstä ja wcltoSluttanut niin, ettei heillä ollut tykyä
mihinkään semmoiseen työhön ryhtyä, jolla he olisiwat woineet
henkensä elättää. Tämän tähden ei heillä ollut mitään muuta
turmaa tuin pitäjän köyhäin hoito-laitos. Sekin otti heidät
jotenkin nupcalla mielellä mastnau, sillä tuntuisia heidän mie-
lastansa siltä, että he saimut liika runsaan lisän niin odotta-
mattomalta taholta.

Rcnti Matti oli silläwälin ahkeralla työllään ja säästtl-
maisyydcllään kootuilla muroillaan ostanut Pienen maatilan.
Hän oli nainut erään pienen talon siwcän ja työtelijään tyt-
tären ja hantin toi yhteiseen pesään mahat myötäjäisensä.
Weltau hcillä lyllä wiclä oli, mutta sitä eiwät he peljänneet,
ictiwät maan työtä ja saastimut. Heillä oli hywä toimeentulo
ja he totiwat nuttua Kämäläisiä niin paljon tuin woiwat ja
liewcnnellä tuikin lamoin heidän kurjaa tiluunsu, sillä Multi ei
moinut yhlätuitkiscnu lutscllu entisen isantäwätcnsä kurjuutta.

Vähitellen oppimat Kämäläiset tekemään työtä, niin että
woiwut sen turmin niukasti henkensä elättää, mutta poissa oli
nyt herras elämä

Istämäni, tuta itänä wielll oletkin! Lienet sitten ylhäi-
nen tahi alhainen, ritas tuitta köyhä: waro ettei walhelorni
pääse sinua opettamaan. Sinulla ei tyllä taida olla saman-
lainen walhelorni tuin Kamalan isännällä, mutta ne owat lo-
min monenlaiset ja tummapa olisi, ettei joku näistä pyrtisi
sinun luoksesi yhtä tai toista tielii. Ia sos se on jo jollakin
lamalla päässyt luoksesi ja tmi yksinkertainen renki Mallisi
tulee sinulle ilmoittamaan, että jo se nyt putosi ja särkyi, niin
älä suinkaan suutu tuosta totuuden ilmoituksesta, sillä silloin-
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han sinä sai! waroitushuudon. Ota siitä tarita waari ja tee
pikainen parannus ja nopea käännös elämällesi ja tutki tarkoin
itseäsi, kuinka korkealle olet jo siwu rajaisi lentänyt. Silloin
wielä woit tehdä kunniallisen paluusmattan, mutta myöhemmin
on se mahdoton ja sinä joudnt auttamattomasti hukkaan.
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Kauppias mummo.
Talwinen aika oli. Pari matkalomeria riensi erästä

maamme isointa kaupunkia kohden. Kummallakin heillä oli hc-
woncn, jotka waiwaloisesti wetiwät raskaita kuormia, mitta
oliwat täyteen ja korkeiksi ahdetut kaikenlaisilla maalaistawa-
roilla. Näillä oliwat he jonkun aitaa käyneet kauppaa kau-
pungissa ja sitä wurten he nytkin oliwat matkassa. Kolmas
»vuorokausi oli kulumassa siitä luin he totoa lähtiwät ja tänä
iltana toiwoiwat he ehtiwänsci kaupunkiin. Mitään turwaa ei
heillä itsellään ollut hcwosistaan, sillä kuormat oliwat niin ras-
taat, että hewosilla oli täysi työ niiden wctämisestä. Käwellä
telsimällii kuoimiensa perässä tuluttiwat maltatowerit taipalia,
ahkerasti autellen mäkipaikoissa hcwosia, lykkäämällä kuormia.
Mutta tasangoilla kuljeltaissa käweliwät he molemmin jälki-
mäisen hewosen perässä, jutellen sitä ja tätä, pistäen tulvasta
tupakkaa niwerä piippuihinsa.

Noilla kauppa-asioillaan oliwat he hywin tutustuneet kau-
punkiin, sillä wuorolcllcn oli toinen heistä myömässä tawaroita,
silläwälin kuin toinen niitä hanlti myötäwaksi; oliwatpa he
wälisti siinä toimessa molemminkin, kun waan tawaroita saa-
tiin runsaamminkin kokoon. Tämän tähdenhan se oli tuin kau-
punki oli heille tullut niin tutun-omaiseksi, ettei ollut sitä katua,
kujaa, taloa, paikkaa ja mollia laitakaupungillakaan, jota he
eiwät olisi tunteneet; tursiwalpa he paljon kaupungin asuk-
kaitakin.



Tämähän ei ole mitään outoa, sillä woisihan ken tahansa
tutustua paikkakuntaan ja sen ihmisiin, siinä enemmän aikaa
asusteltuansa, mutta tumminkin kuuluu se hieman asiaan.

Eräässä syrjäisessä kaupungin osassa, siellä missä kau-
pungin puisto on, puiston laitaa pitkin menemällä kadulla, ui-
man puistoon wiewlln portin pielessä, oli aina ja lakkaamatta
eräs wanha mummo. Satoi tai paistoi, oli tesä tahi talwi,
pyry taikka pakkanen, aina maan oli mummo siinä. Kello wii-
deltä aamua oli hän jo paikallaan ja jos sattui kulkemaan siitä
ohitse kymmenen ja yhdentoista wälillä illalla, siinävä hau oli
silloinkin. Oliko hän yösydännäkciän poissa siitä, sitä eiwät
nuot kauppakumppanit tienneet.

Se oli kauppias hänkin, tuo mummo. Portin pielessä
oli isotko kiwen möhkäle; se näyttiin siihen muualta «edetyn
jotakin rakennustarwetta wartcn, mutta siihen oli se läyttä«
mättömänä jäänyt. Hywäpä oli, että niin oli käynyt, sillä se
oli nyt mummon kauppapuodin perustuksena. Tuon tiwen
päällä oli, näette, noin puoltatoista kyynärää pitkä ja kyynärää
leweä laatikko, jossa oli sikarria, paperossia, karamellia ja sii-
rappikattuja. Se oli mummon kauppapuoti ja sen wicressä
seisoi hän niin uskollisesti, ettei yksikään alkama kauppias liene
uskollisemmasti koskaan seisonut tiskinsä takana. Siinä hän
ystäwllllisesti tarjoili siwukulkioille sitarriansa, paperossiansa ja
makeisiansa. Pimeinä aitoina paloi himeä öljylamppu tiwen
nurkalla, heikosti walaisten tuota näillä seuduilla olemaa ai-
noata kauppapaikkaa.

Mummo ei olluttaan niin wanha kuin äktiä katsoen näytti.
Sillä jos katsoi tarkemmin hänen kasinoihinsa, wiwahti niissä
mielii hieman nuoruuden punaa. Hänen näköään wanhenti
paljon se seikka, tun hänen oikea silmänsä oli pienempi wasenta,
sillä oikean silmän päällä riippui kulmalihalset; ehkäpä sekin,
kun hän oli, marsinkin kylminä aikoina, turjustcttu paksuihin
Vaateriepuihin,

Tämä mummo se oli, joka kauppatawaroineen ja kauppa-
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paitkoineen pisti noiden maatawarain kauppiasten silmään
parahiten niistä monista tuttawista, joihin he oliwat siellä
olonsa ajoilla tutustuneet. Ensimältä ei tuo ilmiö tuntunut
heistä miltään oudolta, tuommoiselta tumalliselta waan, sillä
kyllähän kaupuntipaikoissa näkyy jos jonkunlaisia keinottelijoita.
Heidän majatalonsa oli lähellä mummon kauppapaikkaa ja tä-
män wuoksi tuliwat he usein kulkemaan hänen siwuitsensa ja
tutustumaan häneen. Tosin eiwät he ensimmiiltä tutustuneet
ensinkään hänen sisällisen ihmiseensä, mutta noin waan ulkonai-
sesti, mummon ahkeraan ja wähän tuottamaan kaupankäyntiin,
ja se heitä ihmetytti.

Niinkuin ennen on mainittu, oliwat nuot maatawarain
kauppiaat taasenkin tamarakuormineen matkalla kaupunkiin.
Mielonen on toisen ja Makkonen toisen nimi. Parina wuo-
rotllutena kotoa lähtein oli tyyni paktais-ilma, paras sää, mitä
pitkämatkainen matkustaja aina toiwoo, sillä silloin on tie nuti
ja kowa, eiwätkä kengät, kintaat ja rahkeet kastu ja lottaannu;
kuormaan ei tule lisäpanoa ja raskaan kuorman jäljessä as-
tuskellessa ei kowin pahasti palawustu.

„Saapa nähdä, onto hän taasenlin entisellä paikallaan,
tun kaupunkiin tulemme?" sanoi Makkonen, kun he molemmin
taweliwät jälkimäisen kuorman jäljessä.

„Häh, kuka, milä?" kysyi Mielonen, ikäänkuin hawah-
tuen, silla hän oli omiin ajatuksiinsa »vaipuneena.

„Tuo kauppiasmummo", sanoi Makkonen.
„Missäpäs hän muualla lienee, jos hän on wiela hen-

gissä", sanoi Mielonen hajamielisesti.
„Mutta onhan nyt jotenkin kireä pattaneu", huomautti

Makkonen.
„Wielä mitä. Kyllä hän ennenkin on tämmöisiä palkasi»

nähnyt, eikä hän ole siltä ollut koskaan poissa", sanoi Mie-
lonen.

„Minä en ole saanut mitään selwää tuosta mummosta,
mutta kummalliselta hän tuntuu."
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„Mitäpa selwäntekemistii sinulla hänestä olisikaan,"
„Minä en tiedä onko hän kala wai lintu."
.Minun mielestäni ei hän ole kumpaakaan laatua."
„No mutta mitä hän sitten on?"
„Ihminen waan, niinkuin kaikki muutkin ihmiset."
„Niin, niin, ihminen, ihminen tietysti, sen kyllä tiedän.

Mutta seisoa aamusta warhain ja illasta hiljan, olipa sää
minkälainen tahansa, noin wähän luottaman kauppatawaran
ääressä, eitä minkäänlaista suojaa pään päällä, se tuntuu mi-
nusta wähän oudolta", puheli Mullonen edelleen.

„Tietysti hän tahtoo jotakin ansaita, niinkuin kaikki
muutkin."

„Tietysti, tietysti, mutta minusta on hänellä tuo ansait-
semisen halu niin ankara, etten ole ennen semmoista nähnyt;
eihän siinä tumallinen ihminen woisi pysyä hengissäkäan."

„Mitä sinä sitten oikeastaan hänestä luulet?"
„Sitä en oikein itsekään tiedä, mutta mieleeni juohtuu,

että eikö hän waan ole tuommoinen saituri, jolla on tuhansia
arkkunsa pohjalla, eikä raicki syödäkään, wuowaa maan markan
markan päälle, maikka henkensä hinnalla, entisten lawarainsa
lisäksi; semmoisista olen monta juttua kuullut ja lukenut", ar-
weli Makkonen.

Tämän kuultuansa heräsi Mielonen yhtiikaikkisuudcstaaii,
missä hän tähän saatka oli ollut. Hän silmäili Makkosta
kiinteästi, ikäänkuin hän olisi tahtonut tulla makuutetuksi siitä,
oliko se todellakin hänen matkakumppaninsa, joka noin wähällä
tuntemisella tekee päätöksiänsä ihmisen pyrinnöistä ja toimista,

»Wäärin on ihmisiä arwostclla niin umpimähkään. Ih-
misen ulkonaisesta näöstä ja toiminnasta emme useinkaan moi
arwata asian oikeaa laitaa, ellemme tunne hänen todellista
tilaansa. Mitä sen tietää, mitä murehia, tuskia ja huolia
nänkin on saanut elämänsä ajalla kantaa, ja mitä hänellä nyt-
kin on tannettawana; woisipa olla niinkin, ettei hänellä laikesli
ole mitä suuhun panna, sitä wähcmmin aarteita arkun pohjalla.
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Hän on tosiaankin wcihän kummallinen, mutta kummalli-
sempi on se, kun emme ole ennen ottaneet hänestä selwää,
maikka olemme hänet niin usein nähneet, teemme waan umpi-
mähkäisiä päätöksiä", sanoi Mielonen, loppusanoja sanoessaan
kurkistellen taiwaalle.

„Nyt tulee kowll Pyry, meidän täytyy kiirehtiä, että jou-
tuisimme kaupunkiin, ennenkun se komin rajuksi paisuu", lisäsi
hän sitten.

Se oli iltapuoli kolmatta matkapäiwää, kun matkatowerit
nain hllllsteliwat keskenänsä kuormien jäljessä astustellessaan.
Tähän saakka oli heillä ollut mukawa matka sää, mutta nyt
näytti todellakin tuleman ankara pyry, niinkuin Mielonen oli
ennustanut. Wireitä tuulen puuskia suhahteli ehtimiseen ja
nämät tiheniwät tihenemistään. Taiwas käwi tuhkan harmaaksi
ja kuiwia lumihiukeita alkoi suhisten tulla toinhan tuulen mukana.

Matkatowerit kiirehtiwät kulkuaan minkä woiwat, mutta
waiktei heillä ollut enään pitkä matka kaupunkiin, meni tie en-
nen sinne pääsyä niin umpeen, että hewosten täytyi wiimeiseltä
tuon tuostakin seisahtua hengähtämään ja lewähtämään. Suur-
ten ponnistusten perästä päästwät he wihdoin perille ja olipa
heidän kaduilla paljon helpompi ja suojasempi wuowata maja-
taloansa kohden. Koko matkuc miehineen, kuormineen ja hewo-
sineen oliwat niin yltä päältä lumessa, että näytti siltäkuin
joku lumesta tehty karnewaali olisi kulkenut pitkin kaupungin
katuja.

Kello käwi jo yhtätoista. Nyt juuri tuliwat he sille pai-
kalle, jossa mummo aina oli seisonut, kaupankalujansa kau-
pitellen.

„Nyt ei hän ainakaan ole siinä", ajatteliwat molemmat,
wuowatessaan eteen päin.

Mutta mitä? Eiköhän totta-maarian tuolta pyryn seasta
häämöitä mummon öljylamppu? Aiwan oikein, siinähän lamppu
seisoi kiwen nurkalla, heikosti walaisten himeällä punertamalla
walollaan ankaran pyryn piirittämän mummon tawaralaatikkoa

73Kauppias mummo.



Kai se oli warowaisuuden wuoksi, kun laatikko oli nyt peitetty
wllhawaatteella. Siina seisoi mummokin yhtä uskollisesti kuin
ennenkin. Niin luminen oli hän, että olisi luullut kaupungin
poikasten siihen tehneen lumiukon ja sen juuri nyt walmiiksi
saatuaan käsistänsä päästäneen.

„Hywää iltaa, mummo!" sanoi Mielonen paikalle pääs-
tyään, sillä hän tunsi nyt sydämensä lämmenneen mummoa
kohtaan, jolle se oli tähän saakka niin yhtäkcnttinen ollut.

„Hywää iltaa, hywää iltaa, maittei tämä maar juuri hy-
wältä näytä ; eikö herrat tupakkaa tahtois?" sanoi mum-
mo ja katsoa tiiristi pienemmällä silmällään niin ystäwiillisesti
ja »viehkeästi kuin suinkin waan woi.

„Ei, kiitoksia; eipä tässä tee mieli sawustelemaan täm-
möisellä ilmalla —; ettekö tekin palellu siihen paikkaan?" sanoi
Mielonen.

„En maar, minulla on pation waatteita yllä, täytyy wielä
wöhän warttoa, jos joku wielä jotakin kaipaisi (tarwitseisi)",
tuumaili mnmmo niin iloisena ja tyytywäiscnä, ikäänkuin olisi
ollut kaikkein kaunein ilma mitä milloinkaan koskaan on ollut.

Mattatowerit lähtiwät muowaamaan majataloansa koh-
den. Kun he oliwat saaneet hewosensa ja kuormansa suojaan
ja itse päässeet huoneesen, oliwat he niin wilueillansa, että
hampaat suussa talisiwat. Tawalliselle ihmiselle se ei ollutkaan
mikään tumma, sillä lämpömittari osoitti kolmenkymmenen py-
kälän kylmää, siihen sitten wielä lisäksi tuommoinen tuprutta.
Mutta mummo? Kuinka hän woi yhdessä kohden seisoen tar-
jeta ja wicläpä olla iloinenkin? Se arwoitus ei waan sel-
wennyt matkatowerien päissä. Ei, mutta joku mahtawa wai<
kutus siinä täytyi olla, sillä mummolla tuntui olewan luon-
nottomat woimat.

»Siinäpä hän taas oli tuo mummo", sanoi Makkonen
wähän lämmittyään.

„Siinäpä hän oli, niinkuin arwelintin", sanoi Mielonen
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„Kummallainen ihminen . . .; mitä ajattelet hänestä ny»
lyään?" kysyi Makkonen.

„En minä osaa ajatella entistä enempää, mutta tästä-
pnoleen koetan saada hänestä selwän", sanoi Mielonen.

löllä oli myrsky asettunut. Jo aikaisin aamulla oli
paljon wäkeci liikkeellä, luomassa lunta ja aukomassa teitä ka-
duilla, täytäwillä, porteilla ja kartanoilla. Paljon oli lunta
ja paljon oli ihmisillä työtä ja puuhaa sen puhdistamisessa.

Kello wiiden aikana nousi Makkonen ylös ja meni he-
wosia ruokkimaan. Hänen päähänsä pisti mennä katsomaan,
oliko mummo jo entisellä paikallaan. Jo kaukaa tähtäili hän
mummon kauppapaikkaa, nähdäksen häntä. Siellähän hän jo
seisoi, ystäwällisesti tarjoillen tawaroitaan siwutulkioille. Hä-
nellä lienee ollut nyt hywät markkinat, sillä näin »varhaisena
sumuisena aamuna halusi monikin hinkoa kelpo sawuja, liiäti-
tytsetsi tyhjälle, eineettömälle sydämelleen. Tämän tähden se
lai oli tuin usean kadulla kulkijan suussa höyrysi palama si-
karri tai paperossi.

Sen nähtyänsä palasi Makkonen niine hywineen maja-
taloonsa.

„Mummokin siellä näkyi jo olewan kauppahommissaan",
sanoi hän huoneesen tultuansa.

„Sehän on tietty asia, että siinä hän on aina", sanoi
Mielonen.

„Mutta näin warhain jo."
„Wastako sinä sen nyt huomasit?"
»Kyllähän minä ennenkin . . . mutta kummalta minusta

tuntuu", sanoi Makkonen ja siihen se keskustelu jäi.
Mielonen koetti «aratkaan majatalonsa isäntäwiieltä saa-

da jotakin tietoja mummosta ja hänen tilastansa, mutta se oli
turha waiwa. He eiwät tienneet muuta tuin, että siinä hän
oli laatikkonsa kanssa seisonut seitsemän wuoden paikoille, aina
waan kaupitellen wähäpätöisiä tawaroitaan. Mitä warten hän
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tuota teki, mikä ja mistä hän oli, siitä eiwät he tienneet niin
mitään.

„Sen werran ne rikkaat pitämät lukua köyhän tilasta",
mutisi Mielonen itseksensä.

Kun kaupplltowerit joutuiwat, lähtiwät he kaupungille
asioitaan ajelemaan.

„Mennäänpäs nyt mummon kautta", esitteli Mielonen.
„Mennään waan."
»Antakaapas minulle yksi paperossi", sanoi Mielonen

mummolle hänen luokseen päästyään, sitten kuin hän häntä oli
ensin terwehtinyt.

.Minulle myös", sanoi Makkonen.
„Kyllä maar. mutta minä luulen, että kyllä wielä pahoja

ilmoja Piisaa kuin herrat tupakkaa tahtoisiwat polttaa", sanoi
hän ja turisti niin »veitikkamaisesti oikealla pienemmällä sil-
mällään Mielosta ja Makkosta silmiin.

„Niinkö luulette?" tysyi Mielonen.
„Niin, kyllähän minä luulen."
„Mutta mistä syystä,"

- „Herrat owat pitkät ajat tästä ohi kulkeneet, eiwättci
wielä ole ainoatakaan kertaa minulta mitään ostaneet; siitä
minä kohta arwasin."

Tämän sanottuansa' otti mummo laatikostaan pari pa°
perossia ja ojensi kappaleen kummallekin anojalle, samalla an-
taen tulitikulla tulta kummallekin.

Kumpikin heistä ojensi mummolle paperossien maksuksi
wiisipennisen.

Mummo rupesi hakemaan pennejä, antaaksensa wastaan.
,M minulle tarwitse antaa wastaan", sanoi Mielonen.
„Kuinkas se muutoin sopisi? Jos ei raha kelpaa, saatte

paperosseja wielä lisäksi", sanoi mummo.
„En minä huoli paperosseistakaan", intteli Mielonen.
„Tuos on toiselle herralle wastaan", sanoi mummo sitten

ja oikasi pennejä Makkoselle.
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„l>n minäkään tahdo wastaan", sanoi Makkonen wäki-
näisesti.

„Kyllä maar te olette niin kummia herroja, etten ole
koskaan semmoisia nähnyt", sanoi mummo ja pienestä kulma-
lihasten alla olemasta silmästä wyörähti kyyneliä, joita hän
koetti huolellisesti salata.

Kumppanukset lähtiwät asioilleen sen enempää mummolta
kyselemättä,>

„Kylläpä hänelle näkyy kelpaaman, maikka kuinka paljon
saisi yhdestä paperossista", sanoi Makkonen, kun he lahden
käweliwät.

„Tarjosihan hän wastaan rahaa tai kalua; eihän se hä-
nen wikansll ollut . . .; mahdoit ottaa", sanoi Mielonen.

„Olihan hän tarjoaminaan, mutta tohti wäittelemisellä
tyytyi kuitenkin liiat pitämääntin."

„Eihän tuo kolmen pennin lahja niin suuri ole."
„Ei, ci, mutta kuitenkin,"
„Minusta olet sinä tällä matkalla ollut hywin kummal-

linen ja uiman tuon tuntemattoman mummon wuoksi! Etkö
huomannut, kuinka sywän waikutuksen häneen tcti niin wähäi-
nen hstäwyyden osoitus? oikein Medet nousiwat silmiin" sanoi
Mielonen, puolustaaksensa mummoa.

„En minä kaikkia itkuja . . . kyllä semmoista osataan ...

Etkciftä sinäkään mitään selwää ottanut, maikka siitä niin kers-
kailit. Minä luulen olemani wielä nytkin oikeassa, että hän
on maan salainen rikas kerjäläinen, joka on tuon tawan otta-
nut, hcrcittääksensa ihmisten sääliä ja salatuksensa ritkanksiansa

semmoinen juuri, eikä mitään muuta", sanoi Makkonen
puoli suuttuneena.

„Si!iun kanssasi ei kannata siitä asiasta puhua, sillä si-
nussa ei ole sian järjelliselle puheelle; entä siihen woi mitään,
waitka minulla on niwan päinwastaiset ajatukset siinä asiassa
kuin sinulla", sanoi Mielonen, hänkin nyrpistyneenä.

Sitten käweliwät he rinnakkaa eteenpäin. Tuo mummon
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juttu oli samentanut heidän mielensä niin, ettei kummallakaan
ollut mitään sanomista toisellensa mistään asiasta; mykkänä
luin hauta käweliwät he edelleen.

Tuota nypeämielisyyttä kesti wielä majatalossakin ollessa,
eikä kummankaan haluttanut ottaa puheeksi mummon asiaa;
olipa wähällä, ettei se sama seikka eroittanut heitä kaikesta yh-
teydestä.

Mummo raukka! Hän ei suinkaan osannut llawistaa-
klllln, että hänen »vähäpätöisen olentonsa oli rikkoa kahden ys-
täwän wälin.

Mielonen käwi tästöpuolen hywin usein mummon luona
ja osti joka kerralla paperossin wiidellä pennillä, eikä ottanut
loskaan mustaan takaisin tarjotulta pennejä. Mummo rukka
oli niin kiitollinen tuosta »vähäisestä, mutta tiheästi» lahjasta,
ettei hän tiennyt mitä tehdä ja ajatella. Wälisti hän itki,
wäliin nauroi, loimottaen uudelle ostajalleen kaikkea hywää.

Makkonen käwi myös usein mummon kauppapaikalla, sillä
hänellä oli salaperäinen halu niin tehdä, waiktei hän itsekään
tiennyt, minkätahden se niin oli, oliko se hywä wai paha tar-
koitus, mutta niin se waun oli. Hänkin osti aina wiidellä
pennillä paperossia, mutta hän otti niin monta kun sillä sai.

Tämäkin oli mummon mielestä hywä asia, sillä semmoista
kauppaa wartenhan hän oli juuri siinä, eitä hän muuta tah-
tonutkaan.

Näin tawoin oli kulunut joku aika. Kauppatowerukset
eiwät silläwälin käyneet ainuttakaan kertaa yht'aitaa mummon
luona, sillä kumpikin kaihti toistansa.

Eräänä kertana kun Mielonen meni sinne, näki hän ih-
meekseen Makkosen puuhaileman paperossin kauppaa mummon
kanssa. Eipä siinä wielä kyllä, mutta mummon laatikon mie-
lessä seisoi siro ja kalpea nuori herra, ylioppilas näöltään.
Häneen katsoi mummo katkcematta niin, niin hartaasti ja koetti
hymyillä niin »viehkeästi kuin suinkin hänen kulmikkaat ja kar-
saat kastoonsa perään antoiwat. Tälle walitsi mummo kaikkein
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parhaat karamellit ja siirappikakut, mitä suinkin hänen waras-
tossansa löytyi, eikä maksusta näyttänyt olewan puhettakaan.
Nuorukainenkin näytti pitiiwiin paljon mummosta, sillä hän
kuunteli hänen puhettaan hywin likeltä ja hymyili. Niin, näyt-
tipä siltä, että tauppatoimet oliwat nyt syrjä-asiana.

Mielonen astui esiin. Mummo otti hänen iloisesti mus-
taan. Sitten wiittasi hän kädellään Mielosta ja sanoi, kään-
tyen nuoreen herraan päin: „tämä herra". Nuorukainen ko-
hotti lakkiaan ja nyökkäsi Mieloselle. Häntä häwetti, sillä hän
aawisti, että mummo on hänestä nuorukaiselle jotakin puhunut.
Sitten poistui nuori herra.

Sitten kuin oli tuo wiidenpennin ja paperossin kauppa
tehty, sanoi Mielonen:

„Suokllll anteeksi, mutta minun haluttaisi tutustua teihin
ja teidän tilaanne; juotteko minun tehdä moniaita kysymyksiä?"

„Aiwan kernaasti; ei suinkaan minulla mitään salatta-
waa ole", sanoi mummo kohtelijaasi!.

„Oletteko tämän kaupungin asukkaita?"
„Tässa olen syntynyt ja elänyt koko elämäni ajan."
„Te kait asutte tässä aiwan likellä?"
„Ei kun toisella Puolella kaupunkia."
„Kuinka sitten tulitte näin kaukaisen ja syrjäisen tienoon

kauppapaikaksenne Valitsemaan?"
„Isoimmilla liikepaikoilla on kaikenlaisia laupustelioita ja

keinottelioita niinkuin wiitaa. Nain halwoilla tawaroilla en
niissä ansaitsisi, mutta täällä minä kuitenkin aina saan jonkun
pennin kokoon."

„Kuinlll te noinkin wanhana ihmisenä woitte aamusta
warhain ja illasta myöhään, minkäänlaisesta säästä huolimatta,
seisoa tässä?"

„Sitä täytyy, jos mieli on jotakin ansaita ja suoriintua
asioistaan?"

Tuo mummon asioista suoriintuminen tuntui Mielosesta
niin kummalliselta.
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„No mutta ettehän te suinkaan noin wähäisellä kaupalla
paljoa tienaa?"

„Nina kuitenkin sen werran, ettei pahaa hätää tule,"
„Onko teillä mies?
„Oli minulla mies, mutta herra katsoi hywälsi hänet

kutsua pois kuustkolmatta wuotta sitten", sanoi mummo ja kyy-
neleet tiilsiwät hänen silmissään.

„Mitä miehiä miehenne oli?"
»Salwumies maan, mutta woi kuinka hywä hän kuiten-

kin oli."
„läikö perillisiä?"
„läi yksi poika. Hän syntyi jnuri kuin isänsä kuoli.

Woi sitäkin murheen aikaa", sanoi mummo ja tuli wielä su-
rullisemmaksi.

«Poikanne on siis täysi mies?"
„On. Hän oli juuri tässä, kun te tulitte."
„Tuo nuori herra .

.
. ylioppilainen?" kysyi Mielonen

hämmästyneenä,
„luuri hän."
„Teille jäi kait »varoja miehenne kuoltua?"
„Ei enempää kuin tuimaan linnulle."
„No mutta kuinka olette woineet poikanne kouluttaa yli-

oppilaaksi asti?"
„Ensimältä käwi se hywin laatuun, kun olin terwe. Minä

tein työtä yöt ja päiwiit; tuskin joudin sen wertaa uinahtamaan
kuin lintu oksalla uinahtaa. Minä pesin, silitin ja ompelin,
ja työtä oli yllin kyllin. Silloin olin wielä terwe ja nuori,
ja jaksoin niin paljon, eikä puutetta ollut koskaan. Kun Pertti
kaswoi niin isoksi, että hän kykeni koulua käymään, jatkoin mi-
nä työntekoa eteenkin päin ja wielä suuremmalla innolla ja
ahkeruudella kuin koskaan ennen. Kun molemmat olimme wci-
hääu tyytywäiset, menimme niin hywästi eteenpäin, ettemme
welkaantuueet yhdellekään ihmiselle yhtään penniä. Mutta noin
seitsemän wuotta takaperin tuliwat silmäni kipeiksi paljon työn
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ja walwomisen tähden. Koetin etsiä lääkärin apua ja hän
kielsi pitkäksi ajaksi katsomisen ja kaiken työnteon. Se olisi
mahtanut ollakin hywa neuwo, mutta sen seuraaminen ei olisi
ollut mikään muu kuin suoranainen kuolema, sillä millä me
olisimme yhdenkään wiikon eläneet, ellen minä olisi tehnyt työtä.
Tämän tähden wuowasin minä edelleenkin pitkittää työntekoa
niin kauwan kuin nä!ö riitti. Mutta sitten pimeni kowan ki-
wun kanssa silmieni walo, niin etten kyennyt cnään mitään
tekemään. Silloin luulin kaikki olewan lopussa, mutta tun
silmieni kipu wähitellcn taukosi, sain sen werran näöstäni takai-
sin, että woin tätä ammattia harjoittaa. Siitä saakka olen
tässä seisonut, koettaen ansaita jonkun pennin päiwässä. Pal-
jon ei tosin tule, mutta parempi on wähälin kuin ei mitään
.

. .; eikä tämä niin helppoa . . ,; usein on ruumis niin kyl-
män wuoksi löntistynyt ja kangistunut, ettei mitenkään tahdo
woida majapaikkaansa päästä.

Wiime aikoina olemme joutuneet wähän welkaan, kun elä-
mä Helsingissä tulee niin kalliiksi. Toista oli kouluajalla tässä
kotikaupungissa, sillä olihan yhteinen majapaikka ja ainahan
sai jotakin syötäwäksi koperoiouksi.

Pertti raukka! Hän on koko kouluajan ollut niin ahkera
lukemaan, että hänen terweydensä on käynyt huonoksi. Usein
on häntä kehoitettu ottamaan lepo aikaa terweytensa tähden,
mutta hän ei ivaan malta. Nytkin yliopistossa ollessaan owat
lääkärit kehoittuncet häntä keskeyttämään lukemisensa joksikin
ajaksi woimistumista warten, mutta Pertti waon sanoo jaksa-
mansa lukea loppuun aöti ja sanoo kyllä pian paranemansa,
kun on saanut tutkinnot suoritetuksi.

Hän rakastaa minua niin suurella rakkaudella kuin kos-
kaan lapsi on wanhintllnsll rakastanut —; woi jos te nä-
kisitte, kuinka hywä hän on minulle. Hän sciälittelee minua
ja päiwittelce, kun minun pitää hänen tähtensä niin paljon
waiwaa nähdä. Mutta mitäpä minussa on söälittelemistä, sillä
hänen tähtensä teen mitä suinkin woin. Hän lohduttelee aina
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minua sillä, että kun hän on kerran tutkintonsa suorittanut ja
wiran saanut, niin hän ottaa minut luokseen ja silloin hänsanoo minun waiwani loppuman. Tulemalla lukukaudella
hän toiwoo wuiwansa tutkinnot suorittaa ja silloin meille tulee
niin hywä ... Se poika raukka . . .! Kunpa hän waan
jaksaisi.

Tämmöinen on lyhykäisyydessä minun elämäni kertomus
ja syy tässä seisomiseeni", kertoili ja selitteli mummo.

Makkonen oli koko kertomuksen ajan kuunnellut hywin
tarkasti ja sanaa sanomatta katsonut mummoon katkeematta.

„Antalaa minulle paperossi", sanoi hän kertomuksen lo-
puttua.

Mummo antoi.
Maksuksi Makkonen pisti mummolle wiisimarkkasen.
Mummo rupesi halailemaan, mistä hän niin paljon mus-

taan antaisi.
„Ei siitä tarwitse wastaan antaa", sanoi Makkonen.
„No herra Jumala, kuinka se muutoin sopii", sanoi

mummo ja kokoili rahoja wastaan antaakseen.
„Ei, se on sanottu", sanoi Makkonen lujasti.
Mummo purskahti waltawaan itkuun. Ne lienewät ol-

leet kiitoksen kyyneleitä ja tuskinpa yksikään kiitos koskaan on
paremmin sydämestä lähtenyt kuin tämä. Mummo oli oppinut
wiilMn tyytymään ja wähästä woi hän olla kiitollinen,

„En minä ole eläissäni näin suurta rakkauden osoitusta
wierailta ihmisiltä osakseni saanut", sai hän itkunsa seasta sa-
notuksi.

Mielonen joutui Makkosen käytöksen tähden jotenkin hii-
mille. Hän ci ollut osannut aawistaakaan, että Makkosessa
wosi mikään muuttaa hänen entisiä mielipiteitänsä mummon
suhteen. Hän oli mielessään pitänyt itseänsä, tuon wiiden
pennin paperossi-kauppansa wuotsi, paljon etewämpänä mummon
ystäwänä ja hywäntekiäna kuin Makkosta, joka itsepintaisesti
oli aina syyttänyt mummoa liikanaisesta ahneudesta. Nyt oli
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Makkonen mennyt edelle häntä itseänsä ja tämä seikka sekä hä«
wetti että harmitti Mielosta.

Kuuman täweliwät kauppalangokset sanaakaan sanomatta.
„Siiia olit oikeassa, ystäwäni, mummon asiassa", sanoi

»vihdoin Makkonen.
„Me olemme nyt oikeassa molemmat", sanoi Mielonen.
Mummon tarkoitusten erinkaltaisuudesta tustcllessäiin,

oliwat ystäwylsei kylmenneet toisillensa, jopa siihen määrään
asti, että kumpikin oli mielessään aikonut erota tauppayhtey-
destä. Mutta tuo riitäkapula oli tietämättään sowittanut hei-
dät, niinkuin hän halivalla persoonallaan oli antanut aihetta
heidän »välinsä kylmenemiseenkin, ja tästä hetkestä pitäin tun-
siwat he ystäwyytensä kahta lujemmaksi ja sydämellisemmätsi
kuin koskaan ennen.

Astäwykset tekiwcit mummon, hänen tarkoituksensa ja
wiidenpennin paperossituupan tutuksi ympäri kaupunkia. Itsekin
harjoittiwat he ahkerasti tuota kauppaa ja kaikkia paiktakuntalai-
siaan, joita paljo käwi kaupungissa, tehoittiwat he myös siihen.

Mummolle tuli nyt hywät ajat. Hän iloitsi niinkuin
lapsi ja usein hän korjasi runsaan päiwärahan pikku kaupallaan.
Sydämestään liitteli hän noita maalais-ystäwiään, jotka oliwat
luoneet matoa ja toiwoa hänen ja poikansa synkkään elämään.

On kulunut ajasta joku palanen. Mielonen ja Makko-
nen owat menneet kotiinsa kesätöille, sillä ei maanmies jouda
silloin kaupungissa oleskelemaan.

Koko kesänä eiwät he ole saaneet mummosta ja Pertistä
minkäänlaista tietoa; kenpä tiedot olisi tuonuttaan, sillä maan<
mies ei jouda kesäisinä aikoina matkustelemaankaan. Hänellä
on nämä muutamina kuukausina yllin tyllin melkein katkeamatta
yhtämittaista työtä, jolloin hänen on aittoihin ja salwoihin
kokoominen wuoden «varat perheellensä.
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Niin. Mitäpä siitä kesästä, senhän tietämät kaikki.
Kun taas tuli syksyn hyyteinen halla ja jäädytti järwet

ja wirrat hewosten kantamiksi, silloin alkoiwat ihmiset liikkua
ulommaksi kotinurkkiansa.

Mielonen ja Matonen rupcsiwat taasentin kokoilemaan
maatllwaroita, mudaksensa niitä kaupunkiin kaupaksi, luten en-
nenkin. Kun he oliwat kalua kuormiksi asti saaneet, lahliwcit
he matkalle, sillä luntakin oli ja rekikeliksi asti.

„Saapa nähdä, onko mummo entisellä paikallaan kaup-
patllwarainsll kanssa", sai oi Makkonen, kun he oliwat jo lä-
hellä kaupunkia.

..Luultairasti. Oilein tuntuu sydän hyppimän, kun saa
tawllta hänet", sanoi Mielonen.

Äänctönnä ajettiin eteenpäin. Jo tuliwat he niille piir-
teille, mihin mummon olisi pitänyt näkyä. Molemmat tarkis-
tiwat silmiänsä, mutta mitään ei näkynyt. He ajoiwat paikalle,
«aan mummoa ci ollut siinä. Poissa oli laatikkokin tawa-
roineen, ja öljylamppu poissa setin.

„Missä mummo on?" kysyiwät he hätäyksissään ohi
kulkijoilta.

,Mikä mummo?" kysyiwät nämät ja katsella töllistcli-
wät heitä.

„Hän, joka tässä aina kaupitteli sikarrill, paperossia, sii-
rappikaktuja ja karamellia."

„Emme me tiedä", sanoiwat he ja meniwät tiehensä.
He kai eiwät olleet tulleet tuntemaan mummoa.
Klluppatowcrit ajoiwat majataloonsa. Talon asuttaat

oliwat tulleet mummolle tutuksi Makkosen ja Mielosen kautta,
„Missä mummo on, loska ei häntä näkynyt entisellä

paikallaan?" kysyiwät he pelon sekaisella tunteella.
„Mummo ei enään koskaan tule siihen tawaroitaan tar-

joilemaan", wastattiin heille.
..Kuinka ? Kuollutko?"
Min."
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Tämä wmkutti Mieloseen ja Makkoseen niinkuin salah-
man isku. Hywään aikaan ei kumpikaan heistä kyennyt sano-
maan towiin aikaan halkaistua sanaa.

„Sairastiko hän kauwan?" kysyi Mielonen wihdoin.
„Ei wähääkään."
„Kuinta se sitten käwi?"
„Mummo seisoi yhtä uskollisesti tawaralaatikkonsa ää-

ressä kuten ennenkin, aina wiime kuun loppuun saakka. Pertti
oli Helsingissä ja »valmisteli itseänsä tutkinnon suorittamiseen.
Hän kirjoitteli usein äidillensä ja sanoi paljojen ponnistusten
tähden terwcytensä hywin heikontuneen. Kuitenkin lohdutteli
hän äitiänsä, makuuttamalla woiwausa waaratta tutkintonsa
suorittaa ja sittenhän oli kyllä aikaa terweyttänsä hoitaa jo
woimistua. Mummo oli niin, niin iloinen, että oli oikein
hauska häntä syrjäisenkin katsoa. „Kohta minunkin waiwani
ja huoleni loppumat", kuultiin hänen usein sanowan; ja lop-
puiwlltkinhan ne, waikka toisella tnwalla luin hän oli luullut.
Wiimeisen kerran kuin Pertti hänelle kirjoitti, ilmoitti hän huo-
men» alkamansa tutkintoansa suorittamaan. Silloin kuultiin
mummon rukoileman Jumalaa, että hän antaisi Pertille »voi-
maa ja ymmärrystä.

Pari päiwciä myöhemmin seisoi mummo tawarainsa
kanssa entisellä paikallansa. Postin kantaja toi hänelle kirjeen.
Ilosta wapisewilla käsillänsä otti hän kirjeen wastaan. Kun
hän tirkisti päällekirjoitukseen, käwi puistutus hänen ruumii-
seensa, huomatessaan, että se oli kirjoitettu wieraalla käsi-alalla.
Kiireesti murti hän kirjeen auki ja rupesi tawailemaan sen si-
sältöä. Kirje oli yliopiston rehtorilta; se oli hywin lyhykäinen
ja kuului näin:

„Teidän poikanne kuoli eilenaamuna weren-oksennulseen.
Mitä toimia tahtoisitte pitää wainajan hautaamiseksi?"

Ei saanut mummo loppuunkaan luetuksi, kun hän parkasi
kipeästi.

„Nyt ei minua tarwita enään maailmassa", sai hän sa-
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notuksi sydäntä särkemällä äänellä ja samassa hän kaatui. Tun-
nottomana mieliin hän kotiinsa ja seuraamana aamuna oli hän
ruumissa", kerrottiin heille.

Alakuloisina kuunteliwat Mielonen ja Makkonen kerto-
musta. Pitkään aikaan eiwät he woineet lausua ainuttakaan
sanaa, niin sywästi koski se heihin.

„Woi kuinka määrin minä tuomitsin mummoa", sanoi
Makkonen wihdoin pitkän waiti-olcmisen perästä,

„Niin. Usein on meidän laitamme sillä lamalla, että
erehdymme sangen pahoin, mutta sangen hywä asia on se, että
joskusklllln woimme plllauntua", sanoi Mielonen.

„los tuo wiideu pennin paperossi kauppa olisi tullut
woimlllln moniaita wuosia ennen, kenties cläisiwät he wielä
molemmin", arweli Makkonen alakuloisesti.

„Kenties, kenties", sanoi Mielonen ja maipui synnin
mietteisiin.
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Matkustaja.

Aiwan rautatien lohellahan se on I—n kirkko. Tämä-
hän ei mitään kummaa, sillä onhan monta muuta kirkkoa rau-
tatien kiteisyydessä.

Kesä on kulunut jo Syyskuun loppupuolelle. Sunnun-
tai aamu oli ja llllmukellot oliwat jo soineet, kutsuen ihmisiä
kokoontumaan Herran huoncesen, nöyrtyen tunnustamaanrikok-
sensa Luojansa edessä ja saamaan Häneltä syntinsä anteeksi.
Ihmisiä ricnsitin kaikkia teitä myöten kirkkoa kohden, kuulemaan
armon ja lohdutuksen sanoja. Papin kello alkoi soida ja tä-
män merkin tuultuansa alkoi kansa kiiruhtaa kirkkoon; pian oli-
kin kirkko wäteä täynnä.

Kun Kirkkoherra oli sakastissa lukkarille wirsiä anta-
massa, rumettiin sakastin ultoowca tolkuttamaan. Ensinnä
tuo kolkutus oli niin hiljaista ja wienoa, että se tuskin kuu-
luikaan; sitten se käwi wähän kowemmaksi. Wiimein huomat-
tiin, että siellä oli joku sisään pyrkijä ja hänelle awattiin owi.

Kun owi aukeni, oli sen ulkopuolella seisomassa kookas
ja hartewa testi-ikäinen mies. Hän oli niin pelkääwän ja aran
näköinen, että näytti siltä kuin hän tuota pikaa kauhistuneena
pötkisi patoon. Useat terrat täytyi häntä tehoittaa, ennenkuin
hän »viimeinkin hitaasti rohkeni astua sakastiin. Hän jäi ai»
wan owipieleen seisomaan, eitä näyttänyt uskaltaman katsoa
ketään silmiin, tuijotti waan yhteen tohti lattiaan. Selwästi
niiti, että hän kamppaili kowa» sisällistii taistelua, sillä hänen
leweiit ja jykewät hartiansa wapisiwat kuin tahila wirrassa ja
tuskan hiki walui otsalta.



Kirkkoherra astui häntä lähemmäksi.
„Mistäs tämä wieras on?" kysyi kirkkoherra, huomaten

ettei tulija ollut omanpitäjäläisiä, jatka hän kaikki tunsi.
Mies waan sioitteli jalkojaan ja ryknstci tyhnäytti teko-

yskää.
„Mistä olette kotoisin?" kysyi kirkkoherra toistamiseen

kowemmasti, ikäänkuin peljäten, ettei mies olisi ensimäistä ky-
symystä kuullut.
'wnnTTMtM H—n pitäjästä," sanoi mies wäräytelewällä
g§HM«NsMtMegsl,taasenkin jalkojansa, nostamatta katsettansa
ylös lattiasta.
-illlmuMWMMä mitään asiaa?" kysyi tirrohcrra,
nPnchiWWM M."

nGWMlsnNyt asianne", kehoitti kirkkoherra.
tänäpäiwäna ripftiwäki?" kysyi mies arasti.

nnomHiMlst.MNän on messu tänään," wastasi kirkkoherra,
-iii LMWslUyMng.
-ilo nnHnMWM U utasi kirkkoherra.

„Kun, tuota olisiko se mahdollista, että minä
sGM sanoi mies tuskin knultawasti.

aitaa oleskelleet tässä pitäjässä?"
Mj ljMhe;ra«M ,i

kotoa".
.illlu !»WM MWW sitten näin likellä kotoanne haluatte ripillä

kHjM>? oll?i
NNID »iMyiMlDytNi... En tiennyt, että se on niin pllh»,
WttNuWM? sanoi mies katkonaisesti.

in kyMjiyMlla on kirjat," sanoi mies ja alkoi lai-

iwnmKW AMMlljisni kirjat, merkitsi hän niihin, että mies
WnWMissiWiMMM ripillä heidän piläMssä.
nj Ameritkaan", sanoi kirkkoherra kirjoja
miehelle takaisin tuodessaan.
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„Niin". >Zz'! nnsim^i
»Miksikä lähdette pois synnyinmaastanne, tMaMmnicha

ystäwäin parista, pois maille wierahillc, teille tietämältöniille,
jossa ei ole ken westlusikan asentaisi? Se on sitäkin kuchmHl-
lisempi mielestäni, kun olette Perheellinen talon
kirkkoherra. .ssiZW-^

»Niinhän tuota . . . Kun ahdistaa niin kowiwWapuo-
lelta, niin ajattelin, etteikö tuota siellä .

. . mutta nytltumtM
niin pahalta ja muikealta, etten tahdo aikaan tulla", sanMimies
ja raskaat kyneleet tipahteliwat kaarewain ja tuuheaiflukulmll!-
karwain alla olemista silmistänsä; kyyneleitään koki hän chäätäli
syrjään karhealla kädellänsä. ui,n «joi

»Tämän matka-murheeneko wuoksi haluatte nyliHipiW
käydä?" kysyi kirkkoherra. l uiMot

«Paljon senki tähden, mutta on minun muutenkin Hm
ha olla." ,>?,.

Minkä wuoksi?" .',j tzzim
„Minä olen niin paha . . . olen kowasti rikkonM."
„Wai niin —! Ketä wastaan? Awatkaa miM,lle sy'

dämmenne", sanoi kirkkoherra kehoittawaiscsli, ja osaallMll»
waisesti.

„Minä olin kowasti juowukstssa", sanoi mies nöyMM
ja tunnustawaisesti, ja hänen koko ruumiinsa wärisi.

»Se on kyllä paha, mutta sanokaa minulle, oletteko,MM

usein ennenkin juowukstssa?" utasi kirkkoherra. ,U?«jot

„En koslaan ennen; en ole monasti eläissäni majHK»
uuttaan wiinaa", sanoi mies. muni

Missä se sitten tapahtui?"
„Tänne tulessa". ,^ui
„Kuinka se käwi?"
„Mieleni oli kowin raskas ja paha, kun Piti erota »un,

mosta, lapsista, sukulaisista, tuttawista, ystäwistä, kotitienoosM
ja synnyinmaasta. Kun ajattelin, että olin kaikki nämiit jät»
taolaisillani ja menossa wieraasen maahan, tuntemattoman
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ihmisien sekaan, outoja oloja mastaan-ottamaan, josta ei ole
toiwoaklllln heti takaisin päästä ja pääseekö koskaan, niin mie-
leni tuli syttä mustcmaksi. Tunsin sydämessäni kauheaa tus-
kaa ja su»ua, niin että henkeä ahdisti ja tuskan hiki juotst
päältäni, ja tämä kaikki teki elämäni peräti noloksi ja mur-

heelliseksi.
Meitä oli useampia miehiä samassa matkassa, sillä mui-

takin lähtee nyt meidän pitäjästä Ameritkaan. Nämät eiwät
woineet olla huomaamatta minua kauheaa suruani. He koti-
wat lohduttaa minua, kuten parhaiten taisiwat, mutta se oli
kaikki turhaa. He oliwat »varustaneet mukaansa useampia pul-
loja miinaa, luullakseni oman surunsa Maralle. Niistä he
maisteliwat ehtimiseen ja tarjoiliwat minullekin. Kauan aikaa
torjuin minä kaiket tarjoilemiset, mutta he eiwät waan lakan-
neet sitä tyrkyttämästä yhä uudestaan.

„No, ota nyt, se liemittä suruasi", sanoi naapuritalon
mies ja tarjosi taasenki pulloansa.

Minä maistin wähäsen.
„Ota nyt enemmän .

. . mitä se tuon wertaincn", sanoi
naapuri, eikä ottanut tarjoamaani pulloa takaisin.

Minä otin toisen kerran ja pullautin suuni melkein
täyteen.

Hetken päästä rupesi sydnn-alassani tuntumaan niin hy-
wältä. Kierteli ja lämmitti niin somasti ja murheeni tuntui
todellakin liewenewän. Minä rupesin iloisesti puhelemaan to-
werieni kanssa, eitä kowan pitkää aikaa kulunut, ennenkuin
minä jo naurahtelinki.

„Eikös ole nyt jo wähän parempi?" kysyi naapuri nau-
rahdellen.

„On, on . . . paljonti parempi on . . . nyt on hywä,
mutta annasta wielä siitä pullosta" sanoin minä ja ojensin
käteni pulloa wastaau«ottaakseni.

Naapuri antoi pullon. Sen saatuani kallistin minä siitä
niin Paljon, että suuni tuli täyteen kuin puhuttu rakko.
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„Kas niin! Nyt se tepsii mies hänestä tulee kuin
tuleekin. Minä takaan, ettet wähän ajan päästä tiedä koko
surustasi pukin rippiä", makuutti naapuri.

Nyt muuttui tilani aiwan toisenlaiseksi. Silmäinkin kir«
kastuiwat niin kirkkaiksi, että olisin woinut Väittää näkemiini
mailla liwen läwitse. Kolo maailma näytti niin waloisälta ja
puhtaalta, etten jemmoissa muista sitä ennen loskaan nähneeni.
Kaikki matka suruni, ja huoleni, entiset kärsimiseni ja ponnis-
tukseni lntosiwat tuokiossa mielestäni luin tina tuhlaan ja nyt
olisin mennyt mailla maailman ääriin. Immärrylseni selkeni
mielestäni niin waloisaksi ja käsittäwäksi, etten loskaan ennen
ollut asioita niin selkeästi ymmärtänyt, enkä käsittänyt. Tässä
walossa huomasin, ettei tämä maailma oletkaan niin paha ja
suuri waiwanpesä tuin olin itselleni uskotellut, kunhan Maan
ymmärtää sitä oikein nauttia. Turhaan niitä, näenmä, huolia
ja murheita kantaa, ajattelin minä.

Ihmiset näyttiwät nyt mielestäni niin kurjilta, ja keh-
noilta ja minä luulin näkemäni jokaisen wastaan tulijan lä-
witse. Woi kuinka paljon huonompia minua he tuntuiwat ole-
man, tuomoista kurjia, tyhmiä raukkoja waan mitäs he owat
minun rinnallani, annostelin minä.

Tämä ajatus ei ollut nykyisen hetken synnyttämä, waan
se oli aikojen kuluessa wähitellen juurtunut minuun, ivaillen
sitä ennen ollut niin suuressa määrässä tuntenut luin nyt.
Olin oppinut hiljalleen katsomaan muita ihmisiä ylön, kun
olin mielestäni parempi heitä, koskapa olen rehellinen ja kun-
niallinen mies, entä ollut kertaakaan wielu ollut juowutsissa-
laan. Niin jo ennenkin ajattelin, mitä sitten nyt, kun olin
niin onnellisessa tilassa.

„Hih! kiljahtelin minä, kun satuin ihmisia näkemään,
sillä enhän osannut enään ihmisiäkään häwetä, kun olin juo-
wuksissa„ kertoi mies alakuloisesti, kun kerran alkuun pääsi.

„Wieläkö sitten mitään?" kysyi kirkkoherra.
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„Asian pahinta puolta en ole mielii kertonutkaan", sanoi
mies nolosti.

Mikäs se olisi?"
„Minä, onneton, löin akkaani".
„Attaanne! Missä sitä löitte?"
„Tiellä tänne tulessa".
„Onko waimonne myös menossa Amerikaan?"
„Ei ole; hän lähti minua waan saattamaan tänne rau-

tatielle saakka".
„Aiwan oikein. Olettehan jo maininneet, että täytyy

erota mainiostanne ja olisihan se minun pitänyt muutoinkin
muista, kun olen lukenut passinne. Mutta minkä tähden löitte
waimoanne"? sanoi kirkkoherra.

„Ei suinkaan hänessä mitään syytä ollut, mutta mitä
hullu juopunut siitä huolii. Päinwastoin löin minä häntäsuuren rakkauden työn tähden, ja sepä se asian pahin puoli
onkin. Hän on koko yhdessä olon aikamme kokenut aina wa-
rata ja muistuttaa minua ihmisen elämän welwollisuuksista.
Hän on ollut aina arka minun kunniastani, sillä hän sanoo
minun kunniani olewan hänenkin kunniansa, ja'kenties se onkin
hänen ansionsa, että minun kunniakipeneeni on tähän saakka
säilynyt. Nytkin hän koki minua monet kerrat estellä, etten
enään ryypäisi, kun tiesi minun tulewan puihini, mutta mitäpä
siitä oli apua. Wihdoin otli hän pullosta kiinni, kun minä
taasenkin rupesin ryyppäämään ja sanoo:

„Älä, hywä Matti, enään ryyppää,' olethan nytkin jo
aiwan pilalla".

„Wai niin! Wai sinä tässä isäntä luulet olewasikin",
huusin minä, ja silloin löin minä.

„Woi, woi! Kyllä se oli hywin pahasti teiltä tehty",
sanoi kirkkoherra.

»Kyllä se oli niin pahasti tehty, ettei sen pahemmasti
woi kukaan tehdä, sen tunnen nyt katkeruudella", sanoi mies,
ikäänkuin tuomioonsa tyytywäisenä.
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„Kuiuka sitten waimonne käwi?"
»Kyllähän sen arwaa miten heikon mainion käypi, kun

raiwostunut mankka mies häntä lyöpi. Heti hän lysähti kär-
ryn pohjalle ja nenästä juoksi meri tuin härjän kurkusta. Siina
hän sitten itkeä nyyhki ja malitteli.

„Niin, sen siitä nyt sait . Tekeekös wasta mielesi
tulla isännöimään", öyhkyin minä maan, ikäänkuin olisin hy-
winkin ison hywän työn tehnyt.

Mitä sitten tapahtui, en ennän muista, sillä tuli» aiwan
tllidottomaksi. Ilta olikin jo, ja towerit ajoiwat erääsen ta-
loon yöksi. Siellä he kantoiwat minut huoncescn ja laittoiwat
maata; siinä sitten nukuin, enkä herrännyt ennenkuin aamulla".

„No, miltäs sitten aumalla tuntui?"
„Woi rakas kirkkoherra, älkää sitä kysykö, miltä se tun-

tui. Omantuntoni tuskat oliwat niin komat, etten woi niitä
sanoilla scllittää. Minä muistin kaikki eiliset tapahtumat sii-
hen saakka, kunnes tulin tiedottomaksi. Kärsimä waimoni oli
ensimmäinen, minkä herättyäni huomasin. Hän oli elämän»
todistajana edessäni eilisistä tapahtumista. Hänen molemmat
silmän-alustansa oliwat mustana ja kaswot olimat turftuneet
ja pöhöttyneet niin, ettei silmiäkään paljon näkynyt, enpä ollut
tuntea häntä ensi silmäämällä, niin erinkaltaiseksi oli hän tuon
lyönnin tähden muuttunut. Hän wältteli katsoa minua sil-
miin; näytti siltä tuin hän olisi tuuletellut itse tehneensä jon-
kun suuren pahan työn.

„Woi Mari kulta, mitenkä nyt owat asiat?" sanoin minä
häpeästä ja tuskasta pakahtumaisillani.

„Woi hywä ystäwä, miksi sinä löit minua niin kowasti,
mitä pahaa miuä olen sinulle tehnyt?" sanoi hän ja rupesi
nyyhkimään.

„Et mitään pahaa, mutta hywää sinä olet tehnyt paljon,
hywin paljon", koin minä sano.

„Kuinka sinä »voitkaan mennä Amerillaan, kun sinä näy-
tät rupeaman juomaan? Sinä et woi siellä miehenä pysyä,
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kun ei siellä ole ketään, joka sinun tukisi ja waraisi; paras on,
että palaat kotiin", sanoi mainioni.

„Mutta sen woin makuuttaa tässä Jumalan ja sinun
edessäsi, että se oli ensimäinen ja wiimeinen kerta; ei koskaan
minun suuhuni tule enään mäkemia juomia. Miehenä en moi
pyörtää takaisin, sillä meidän asiamme eiwät salli sitä. Mutta
minä tahdon kaikkeni koettaa ja olla mies. Luota minuun
wielä nytkin. Sydämmestäni kadun minä tätä määrää tekoani
ja pyydän nyt hartaasti sinulta anteeksi", koin minä häpeis-
säni ja hätäytsissäni sanoa.

„Kernaasti minä annan sinulle anteeksi, maikka kuinka
paljon olisit minua wastacm rikkonut. Tiedänhän minä, että
se oli ensimäinen kerta, mutta minä niin kowin pelkään, kun
sinä poiskin menet . .

. Olethan sinä ollut kelpo mies ja hywä
kumppani minullekin miks'en minä antaisi anteeksi,"
sanoi mainioni ja kyynelet kiilsiwat hänen silmissään.

Juuri kun olimme tämän werran ennättäneet puhua,
nousiwat ihmiset ylös ja alloiwat liikkua. He eiwät olleet
näkewinäänkään minua, mutta kuitenkin huomasin minä, että
jokainen halusi katsella minua, kun maan saiwat salaa sitä
tehdä. Heidän silmistään näkyi kummallinen salama ja epä-
selwä kiilto ja minä ymmärsin mitä se merkitsi. Kukaan ei
puhunut minulle mitään, mutta heidän suupielissään oli niin
omituinen hymy, että minä ymmärsin, mitä he olisiwat sano-
neet, jos he olisiwat jotakin puhuneet. Tämä teki tuskani
kahta kauheamaksi".

„No, eikö omatuntonne rauhoittunut, maikka waimonne
antoi anteeksi?" kysyi kirkkoherra.

„Woi ei niin, ei niin, hywä kirkkoherra —. Kaukana
siitä. Poissa on nyt oma rakkauteni ja hurskauteni. Kaikki
entinen hywyyteni, kerskaamiseni ja muiden ylcnkatsomiseni
kaikki ne owat olleet ja menneet, ja nyt olen wiheliäisin ihmi-»
nm, mitä maa on koskaan päällänsä kantanut. Kaikki ihmiset
näyttämät minusta nyt niin hywiltä, hurskailta ja puhtailta
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. . ,; heidän kaswonsakin loistamat mielestäni sanomattoman
puhtailta ja wiattomilta. Toisenlaista oli nyt tämänpäiwäi»
nen puhtaus kuin eilinen. Mainioni on kyllä minulle anteeksi
antanut, mutta minä olen rikkonut Jumalaa ja kaikkia ihmisin
wastaan, enkä minä pääse rauhaan, ennenkuin minä saan so°
winnon kaikilta. Woi, hywä kirkkoherra, onko tämmöisellä
onnettomalla mitään toiwoa?"

Näin puheli tuo murrettu mies, jola nyt Vieraassa pai-
kassa halusi päästä armopöydälle, saamaan syntcin anteeksi
saamista. Ensimältä näytti hän niin ahdistuneelta, hätään-
tyneeltä ja huonolllhjaiselta, ettei hauen luullut woiwan mi-
tään selittää, mutta kuin hän huomasi kirkkoherran lempeäksi
ja osan-ottamaksi mieheksi, kehkeentyi hän wähitellen niin, että
hän woi aiwan hywin ajatuksensa selittää. Kuitenkin marisi
hänen äänensä koko-ajan ja hieno wäristys tärisyytti mankkaa
ruumista, josta selwästi näkyi, ettei suinkaan tuo awonainen
tunnustus lcikintekoa ollut.

Kirkkoherra oli hengen mies. Hän kuunteli miestä mal-
tilla ja osan-ottawllisuudellll, maikka Jumalan palweluksen al-
kaminen sen takia wähän wiiwähtyihin. Kun hän huomasi,
että hänen edessään oli totisesti särjetty ja katumainen sielu,
murtui hänenkin mielensä. Kyneleet nousiwat hänen silmiinsä,
kun hän otti miestä kädestä kiinni ja sanoi:

„Paljon on meillä kaikillakin syntiä, mutta Jumalalla
on paljon enemmän anteeksi antamusta, kun pakenemme Hänen
Poikansa ansion turmiin".

Tämä waikutti mieheen niin, että hän melkein ääneensä itki.
Jumalan palwelus alkoi nyt ja rippisaarua pidettiin en»

sin. Nöyrästi laskeentui outo mieskin poltoilleen muiden rip-
piwierasten sekaan. Kirkkoherra ei puhunutkaan nyt jumalat-
tomille, eikä syytänyt rippiwieraille lain kirouksia ja uhkauksia.
Hän puhui niille joilla on särjetty sydän ja murhellinen henki.
Niitä waroitti hän wälttämäiin epäuskon kawaloita ja salaisia
pauloja kehoittaen samassa turwallisesti ja pelkäämättä astu<
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maan armoistuimen eteen, jossa on paljon armahtamista ja
anteeksi antamusta kaikille niille, jotka sinne uskoen tulewat.

Outo rippiwieras näytti ahmiman joka sanan ja hänen
jytewät hartiansa jytisiwät koko rippisaarnan ajan. Tus-
kinpa lienee hartaampaa rippiwierasta ollut koskaan. Hän ei
lähtenyt pois kirkosta, ennenkuin kirkonmenot oliwat kaikinpuo-
lin loppuneet. Lähtiessään tawi hän jättelemässä kirkkoherran
hywästi ja Uittelemassa häntä lohdutuksen ja hywien neuwojen
edestä. Kirkkoherra kehoitti häntä pysymään tehdyissä hywissä
päätöksissään ja toiwotti onnea pitkälle ja »vaaralliselle matkalle.

Matkustajan majapaikka oli eräässä talossa aiwan rau-
tatien lähellä. Sinne riensi hän, mutta hänen sydämensä oli
nyt paljon keweämvi kuin kirkkoon mennessä. Hän oli siellä
saanut kuulla lohdutuksen ja armon sanoja. Nämät wuotiwat
niinkuin lääkitsewä ja wirwoittawa hunaja hänen haawoitettuun
sydämeensä ja hän löysi lewon sielullensa, semmoisen lewon,
jota koko maailma ei olisi woinut hänelle antaa.

Waimo oli kirtkomenojen ajan majatalossa. Hänkin olisi
halulla mennyt kirkkoon, mutta ei woinut turwottuneidcn ja
sinisten laswojensa wuoksi sitä tehdä. Tämä teki miehelle ki-
peää ja hän mietti kirkkoon mennessään: millä tawalla hän
woisi tuon tekemänsä mamman parhaiten poistaa.

Kun hän tuli majapaikkaansa, oli hänen waimonsa, huiwi
silmillä, istumassa jossakin warjokkaassa nurkassa. Näin oli
hän sentähden, kun hän tahtoi salata omaa tilaansa ja peittää
miehensä rikosta.

Kirkosta tultuansa meni mies suoraan waimonsa luo.
„Kuinka nyt woit, rakas Mari?" kysyi mies waimoltansa.
„No, meneehän tuo tuossa, kaswojani waan wähän pa-

kottclee, enkä kehtaa näyttää niitä muille ihmisille", sanoi waimo.
„Woi kuinka mielelläni tekisin sinut terweetst, kun waan

woisin, mutta minä en ymmärrä mitään, eikä ole lääkäriäkään
saatawissa", sanoi mies.

„Minci olen tässä kuullut, että tämän pitäjään lukkari
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on näppärä saamaan apua yhteen ja toiseen mammaan; mitä-
hän jos tawisit häneltä kysymässä. Kyllä kait se muutoinkin
paranee, mutta ehkä paranisi pikemmin", sanoi waimo.

„Aiwun kernaasti sen teen; minä lähden heti sinne", sa-
noi mies, ikäänkuin ihastuksissaan siitä keksinnöstä.

Mies lähti. Lukkarin luo tultuaan, esitteli hän asiansa
kuten parhaiten taisi, mutta tämä ei osannut mitään neuwoja
antaa, ellei hän itse näe mammaa; tämän wuotsi lähti hän
miehen mukana hänen majataloonsa.

»Miten tämä loukkaus on tullut?" kysyi lukkari, katsel-
lessaan waimon turwottuneita ja sinistyneitä kaswoja, sillä hän
ei ollut kuullut kirkkoherran ja miehen keskustelua, kun oli sillä
aitaa "hautaamassa ruumiita apulaispapin kanssa.

„Minä putosin toissa päiwänä kärryistä ja siinä loukka-
sin wähan taswojani . . . Eikä tämä mitään «aurallista ole,
onhan maan wähän ilkeä", ehätti waimo sanomaan.

„Tuo tuntuu minusta hywin kummalta ...; eihän tas-
woissanne ole mitään ulkonaista haawaa", urweli lukkari.

,Minä loinkin taswoni pudotessani waan ruohokenttään
ja sentähden ei tullut haawaa", selitti waimo,

„No, sillä tumalla se on woinut olla mahdollista, mutta
loma tärähdys se on ollut, koska kaswot owat noin kowin tur-
wottuncct. Kun ei ole mitään awonaista haawaa, on paras,
että noudatte apteekista korttelin lyijywetlä ja rupeatte sillä
huutelemaan. Kastelkaa silla moninkertaisia puhtaita liinarie-
puja jo. pankaa turwotuksen päälle; kun kuumenemat, waihtakaa
toiset. Sen keinon olen minä useinkin nähnyt auttawan tuo-
moisissa tapauksissa", sano lukkari j« lähti pois.

Mies käwi heti noutamassa lyijywettä ja rupesi huutele-
maan wllimonsa turwottuncita kaswoja.

„Tuntuu heti pakotusta helpoittawan", sanoi waimo, kun
oli muutamia kertoja kääreitä muutettu.

„Sepä olisi kowin hywä asia", sanoi mies.
„Mitä sinne kirkkoon kuului?" tysyi waimo hiljaa.
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„Minä löysin siellä lcwon lipeälle omalle tunnolleni. Ju-
mala on minulle kaikki anteeksi antanut, sen tunnen selwästi,
ja ihmisetkään eiwät näytä minua enää sormellansa osoittaman,
eikä niin tutkiwasti katseleman", sanoi mies.

„Sepa on sangen hywa asia. Minä pelkäsin pahinta,
kun sinä olit niin komissa omantunnon mainioissa. Pääsitkö
sinä ehtoolliselle, niinkuin aikomuksesi oli?"

„Pääsin. Kirkkoherra oli niin lempeä. Hän on hengen
mies ja hän osasi tunkettua sieluni sisimpiin osiin; minä tun-
nustin hänelle kaikli", sanoi mies.

„Woi sinua, Matti, mitä teit; miksi hämäisit itsesi ja
minun", sanoi maimo ylös makuultansa hypähtäen.

»Minun sydämeni oli niin täysi, etten olisi huolinut,
mailta koto maailma olisi saanut tietää, kuinka kelwoton mies
minä olen ja kuinka häwyttömän työn olen tehnyt. Luulenpa,
etten olisi rauhaa ja sowintoa käsittänyt, ellen olisi niin tehnyt.

Ei, ystäwäni, sinun kunniasi tullut sen kautta poljetuksi,
silla eihän sinulla mitään rikosta ole. Minun wihani ja syyni
se on kaikki, että olen nain tärkeällä eronhetkellämme saanut
niin katkeran murheenmaljan maistaa. Älä minua nyt mää-
rin ymmärrä, rakas Mari", selitti mies.

„Woihan sinulla olla oikein, mutta kuitenkaan en olisi
suonut muiden ihmisien saaman meidän wälisiä asioita tietoonsa",
sanoi waimo.

Kun he näin puhelimat keskenänsä, tuliwat matlatowerir
heidän majataloonsa. Jokainen heistä oli hymäscstaän pöh-
niissä. Niimät oliwattin semmoisia wahwoja sieluja, jotka oli»
wat myötäänsä humussa, eiwätka tulleet tuon kummemmiksi,
mailla oliwat niin paljon ottaneet, että miina melkein suupie-
listä ulos läikkyi.

Hoiperrellen astuiwat he tuttawiensa luo.
„Kas «aan! Täälläpä taitaan olla akkoja hoitelemassa.

Taisipa se läydä lujemmasti kuin luultiinkaan, kosla kääriskellä
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pitää,
ja sitten on kaikki taas entisellään . . .

. . . Mutta mitä! Niihcin sinä olet happaman näköinen
tuin hapan silakka . . Taitaapa taas, luulen ma, matkahuolet
rasittaa, mutta otappas tästä, niin kyllä huolet haihtumat",
sanoi eräs heistä, tarjoten Matille wiinapulloa.

„Matkahuolet ciwat minua niin paljon rasita, mutta tehty
rikolscni paremminkin , . Enkä minä huoli teidän miinastanne",
sanoi Matti.

,Mä nyt ole oleminasi. Ota nyt niin saat pian
nähdä, että mielesi taasen äkkiä wirkistyy", tyrkytti mies.

„Enkä huoli, maikka teillä olisi ammeessa ja kauha par-
taalla", sanoi Matti lujasti, eikä ottanut wastaan tarjottua
pulloa.

„No, minkä wuoksi et ota?" kysyi tarjoaja jotenkin tuimasti.
»Sentähden, että olen päättänyt olla ottamatta".
„Otitpahan silloinkin ja kclpolailla otittin", sanoi tar-

jottelija pistclijäcisti muistuttaen.
Otinpa kylläkin, sen sinä oikein sanoit. Mutta siitäpä

sainkin tekemistä, niin paljon, etten ota enään koskaan suuhuni
wäkewiä juomia", sanoi Matti lujasti.

„Sinä luulet olcwasi parempi meitä muita", sanoi mies,
sillä nyt oli jo toinen ääni kellossa, kun näki että wiina-ystä-
wyys alkoi turhaksi käydä.

„En suinkaan . . .; siinä, ystäwäni, erehdyt kowin. Minä
olen paljon huonompi ihminen kuin teistä yksikään

. . . enpä
toko maailmassakaan luule löytymän niin kehnoa ihmistä kuin
minä olen kunpa minä olisinkin semmoinen kuin te olette,
niin miespä minä sitten olisin", sanoi Matti.

„Äla nyt leikkiä laske, Matti. Tiedämmehän me, että
mies sinä olet, eikä sinun tarwitse itseäsi niin huonoksi teetellä.

Ota nyt tästä pullosta ja ollaan ystäwytset, niinkuin
ennenkin", sanoi naapuri, kun näki, ettei suurenteleminen auttanut.

.Minun tapani ei ole leikkiä laskea, sillä, mitä minä sa-
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non taikka teen, on täyttä totta, Wie pois se pullosi, taikka
minä lyön sen seinään", sanoi Matti kiiwastuneena.

„Hoh tätä, kuinka on hurskas ja ylpeä . . .; mutta en
minä toki ole wiclä koskaan akkaani lyönyt", änkötli naapuri,
jonka alkoi jo Päihtymys saawuttaa.

„Siltipä sinä olet parempi mies kuin minä; olenhan sen
jo, sanonut. Minä olen niin tehnyt, mutta toiwon, etten sitä
wasta tee. Muutoin pyyoän, että menette tiehenne ja jätätte
meidät rauhaan", sanoi Matti.

Miehet lähtiwät horjuen ja itsekseen kiroilla mutisteu
pois, mutta Juho nimiuen, nuori uaimaton malkatoweri, jäi
Matin luo. Hänkin oli wcihä pöhnässä.

„Woi hywä Jumala, Matti, kuinka hywä minun nyt on
olla. Nyt ei minulla ole enään mitään epäilystä sinusta, sillä
minä tiedän, että sinä woit seisoa kiusauksia mustaan", sanoi
waimo ja kiersi kätensä miehensä kaulaan.

„Minä toiwon ja uskon niin käymän, sillä Jumala aut-
taa meitä kiusaukset maittamaan, kun waan Häneltä pyydämme
apua hädässämme", sanoi mies.

»Minunkin läypi niin katumakseni, kun olen niin paljon
nyt ryyppinyl", sanoi toisista jäänyt Juho

„Heitä sinäkin kaitenni wiina pois; se ei wie hywään,
usko minua", neuwoi Matti.

„No, multa minä heitän. . niin minäkin olen ajatellut",
lupaili Juho.

„Silloin teet oikein. Liittäytään yhteen ja ollaan yksissä
sielläkin, sillä wieraalla maalla on monta waaraa ja kiusausta
tarjona; woisimmehan tukea toisiamme ja olla toinen toisemme
apuna", esitteli Matti.

„Tehdään niin; minä suostun."
„Onto sinulla nyt miinaa muassasi?"
„On ylsi pullo."
„Säljc se pullo ja laske wiina maahan", kehoitti Matti

ja katsoi tutkiwasti Juhoa silmiin.
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„Minä yhden kerran ryyppään .
. . sitten en enään

yhden ainoan kerran maan", sanoi Juho ja raapi korwcmtaus-
taansll.

„Ei ainuttakaan kertaa, tahi ei meillä tule mitään liittoa.
Ken ei ensimäistä kertaa woi itseänsä kieltää, hän ei woi tois-
takaan. No!"

,Mhdetään ulos .
. eihän tuota tähän lattialle", sanoi

Juho.
He meniwät.
Nurkan taa päästyänsä otti Juho pullon powestansa ja

löi kepaklllla siitä kaulan poikki ja antoi Miinan juosta maahan.
„Siellä se nyt on", sanoi hän sitten.
„Sielläpähän olkoon, ja älköön koskaan takaisin tulko",

sanoi Matti.
Kun he oliwat huoneesen takaisin palaneet, sanoi Matti

Juholle:
„Nyt miuä uskon, että sinulla on woimaa seisoa »viette-

lystä wastaan, maitta kiusauskin tahtoo pyöriä kintereillä,
woittoa saadakseen. Kun ensimältä on luja, wähenewät kiusa-
uksetkin. Ole nyt meidän majapaikassamme yötä, ettet jou-
tuisi toisten matklltowerien pariin ja joutuisi toiseen, kenties,
pahempaan kiusaukseen."

Ia yötä oli Juho.

Huomeninen päiwä tuli ja tänään piti Amerikaan mat-
kustajain kiitää rautateitse Hankoniemeen, Tunti oli jo käsissä,
jolloin junan piti tulla. Asemalla oli liikettä ja hälinää, sillä
ihmisiä hyöri edestakaisin, mitkä luihnaten siinä ilman asiatta,
tllwan wuoksi maan, mitkä puuhaten minkä mitäkin junani,
pantawaa tawnraa käytäwälle.

Asemahuoneen seinustalla oli täytetyltä säkkejä ja matka
kirstuja; ne oliwat Amerikaan matkustajain kamuskoita.

7
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Erään semmoisen matkatawara-ryhmän päällä istui-
wat Matti, Mari ja Juho. Marin kaswoista oli turwotus
jo niin sutannut, ettei ollut koko mammasta enään muuta merk-
kiä jäljellä kuin wähäinen mustelma wasemman silmän alla;
hän woi nyt wapaasti katsella ympärilleen.

Toisten matklltowericn malkatapinect oliwat cri ryhmässä,
kaikenni toisella taholla, sillä he eiwät tahtoneet enään seurus-
tella Matin kanssa, kosta hän tyhjästä rupeaa tottumaan ja
päätään riputtamaan, eikä enään aio ryypätä miinaa. He oli-
watkin kokeneet matkasurujansa nytkin liewennellä kelpolailla,
sillä he oliwat hywäsestään hutikassa ja ehtimiseen käwiwät he
nurkan takana, luultawasti ottamassa lisää surun woidetta.
Horjuen käweliwat he edestakaisin pitkin käytäwää, ja kaikkein
ihmisien huomio näytti kääntymän heihin.

„Koc nyt unhottaa surusi ja itämäsi, kyllä Jumala mei-
dät wiela yhteen auttaa. Minä en ole siellä kauwan; heti kun
saan niin paljoa ansaituksi, että saamme welkamme maksetuksi,
tulen pois. Kaikki mitä woin kokoon saada, lähetän sinulle ja
sinä makselet sitten täällä welkoja", koki Matti lohdutella Vai-
moansa, jolle lähestywä eronhetki tuntui sangen karwaalta.

„Kun pääsisin tämän päiwän päähän, niin ehkä sitten
olisi wähan parempi, mutta kowin pahalta nyt tuntuu . . .

Koe kirjoittaa sieltä usein . . olisihan sekin paljon haahkiampi",
sanoi waimo.

„
Eipähän nyt ilman . . Heti kun Pääsen verille, annan

tietoja itsestäni ja sitten pitkin matkaa kuinkas muutoin.
Tosin en itse osaa kirjoittaa, mutta tottahan aina kirjoitus-
miehiä saanee", koki Matti luwata.

Toiset matkatowerit oliwat useat kerrat horjuen kulkeneet
heidän siwuitsensa, mutta he eiwät olleet näkewinänsäkään »oita
heistä croitettuja matkakumppaneitaau. Nyt ne oliwat taasen-
kin tulossa, ja he nnyttiwät kuiskaaman jotakin toisillensa.

„Niimät miehet menewiit A-Ameritaan, e-eiwätkä o-ole-
talln a-akkojcnsa holhouksen a-alaisia", sanoa änkötti toinen
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heistä, Matin, Marin ja Juhon kohdalle päästyään, luomatta
kuitenkaan silmiänsä heihin.

Puna nousi Matin leweille kaswoille, mutta hän hillitsi
itsensä, eikä sanonut mitään.

„Hih!" liljasi toinen heistä pois lähteissään, ja hypähti
kohoksi, mutta tuon hyppäämisen käwi niin nolosti, että hän
kaatui kimitetylle aseman käytäwälle. Kaikki ihmiset rähäh-
tiwät nauramaan.

„Nyt minä tiedän, kuinka suuresta armosta lähimmäisen
apu on kiusauksen hetkellä, Jos ette te joutuneet apuun wii-
me iltana, olisin nyt samanlaisessa tilassa kuin nuotkin ja kaik-
kien ihmisien iwan ja pilkan esineenä. Mutta nyt minun on
niin hywä ja selkeä olla ja hälkyilemättä woin katsoa kaikkia
ihmisiä silmiin. Mä lujempaan tahdon minä liittyä tei-
hin ja nyt se on totinen aikomus", sanoi Juho Matille, ojen-
taen hänelle kätensä.

Matti otti tarjotusta kädestä kiinni ja puristi sitä kau«
wan aikaa, ainuttakaan sanaa sanaa sanomatta. Selwästi
näkyi, että hänen mielensä oli liikkeellä.

„Minä toiwon, että tämä wakawa päätöksesi tuottaa si-
nulle siunausta", sanoi Matti wiimein.

Juna tuli nyt, ja liike ja hälinä yltyi. Matkustajia
tuli Maunuista, kantaen käsissään matkakapineitaan ja toisia
työnsi waunuihin, wieden mennessään minkä mitäkin kamuskaa.
Tawara-waunuista purettiin laiturille sille asemalle jätettäwät
tawarat ja menewiä tawaroita ahdettiin siaan, Siinähän
nyt liikettä ja hälinää oli.

Matin waimoon waikutti tuo lohta lyöwä eronhetki sa-
nomattoman tuskallisesti. Kyyneleet juoksiwat myötäänsä hänen
silmistänsä ja koko ruumis tärisi sisällisen ankaran kaihon täh-
den. Hän ei lyenny muuta sanomaan kuin: Woi, woi, Matti.

Hywinpä Matillakin näytti oleman tukalat ajat.
te Ameittaan matkustamassa?" kysyi eräs rau-

tatien palwelija Matilta.
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„Olen . . . kyllä olen", sanoi Matti wähan säpsähtäen.
„Onko teillä piljetti?"
„On on meillä passit."
~Ei waan rautatien piljetti. Ette te ulkomaan passilla

pääse rantatiellä kulkemaan."
»Ei meillä semmoista ole . . .; pitäisikö semmoinenkin

olla . .
.? Mistähän sen saisi? .

. . olen ensikertalainen ja
aiwan outo näihin asioihin", hätäili Matti.

»Niin wiisas o-on oleminaan, e-eikä y-ymmärrä se-se-
sim wertaa", sanoi juopunut Matin matkatoweri pilkallisesti,
sillä hän sattui olemaan siinä lähellä, tun Matti haastoi rau-
tatien palwelijan kanssa. Tätä änköttäissään oli Matin pis-
telijäs naapuri kaatua siimalleen.

»Tulkaa tänne minun jäljessäni; aita alkaa olla täpä-
rällä", sanoi rautatien palwelija ja alkoi astella asemahuonetta
kohden; Matti ja Juho seurasiwat häntä.

»Kolmannen luokanko?"
»Missä waan helpoimmalla pääsee", selitti Matti.
»Hankoniemeenkö?"
»Totta kaiketi.. sinne meidän pitäisi mennä", sanoi Matti.
Ia kolmannen luolan piljetit Hankoniemeen saiwat Matti

ja Juho.
»Kylläpä se on somasta . . Minä luulin, että kyytiraha

otetaan wasta mannussa", arweli Matti piljetit saatuansa.
»Joutukaa nyt, ei ole enään paljoa uikaa", hoputti rau-

tatien plllwelija.
Matin ja Juhon tawarat punnittiin ja pantiin waunuun.
„Kun tätä lippua näytätte Hankoniemessä, niin saatte

tawaranne pois", sanoi asemamies kohtclijaasti, antaen samassa
kummallekkin paperilipun.

»Menkää nyt jo waunuun, soitetaan jo toisen kerran",
sanoi rautatien plllwelija

Matin waimo oli siinä.
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„Hywästi, Mari!" sanoiMatti ja oikasi karhean ja le-
weän kätensä «aimollensa.

„Muista minua ja lapsiasi", sai waimo waan sanoneeksi,
pitäen miehensä kädestä kiinni.

Molempien silmissä wärisi kyyneleitä, joita salatatseen
Matti kääntyi selin ihmisiin, mutta selwästi huomattiin, kuinka
hänen woimllttaat hartiansa tärähteli. Hän toti käsiseljällään
pyyhkiä silmiään ja sitten nousi hän Juhon kanssa waunun
portaille, mutta he eiwät menneet waunuun.

Toiset matkatowerit oliwat ennenkin kulkeneet rautatiellä.
He tahtoiwat nyt näyttää kuinka wiisaita he owat; eiwätkä
ensinkään hätäilleet nousemaan waunuun, toitkailiwat waan
horjuen siinä edestakaisin. Asemapäällikkö tuli nyt asemahuo-
neesta, antamaan junankuljettajalle tietoa, että juna saa lähteä.
Silloin matkatowerit yrittiwät nousemaan waunuun, mutta
asemapäällikkö esti sen.

„Te ette saa mennä junaan, te olette juowutsissa", sa-
noi hän.

„O-onhan meillä pi-piketti", wiiitti toinen heistä.
„Waikta teillä olisi kymmenen pilettiä tai pakettia, ette

sittenkään saa mennä, ei sinne juopuneita päästetä, sanoi pääl-
likkö lujasti.

„Se-sepä ku-kumma on, ra>rahan mekin o-olemme mak-
saneet", änlytliwät he ja rnpesiwat wäkirynnäköllä menemään
waunuun.

Mutta sepä ei onnistunuttaan, sillä asemapäällikkö ja
junankuljettaja ottiwat heitä niskasta kiinni ja wetiwät takaisin.

Asemapäällikkö wihjasi junankuljettajalle, tämä puhalsi
pilliinsä, weturin höyrypilli mustasi ja juna lähti liitteelle.

„Hywästi Mari!" sanoi Matti ja wiittasi leweällä käm-
menellään.

Hywän aikaa näkyi Matin ahwoittunut leweä naama
waunuu portailta. Ia waittei hänellä olluttaan nenäliinaa,
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jolla hän olisi »viimeisiä hywästijcittöjä huiskuttanut, wiittoi
hän sitä ahkerammin leweillä kämmenillään, ja tämän ymmärsi
Mari paremmin kuin minkään muunlaiset ulkoa opitut sään-
nölliset hywästijcittö-temput.
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